


جهانی اولزمینه ها و علل جنگ اهم نکات درس

(م1918ـ 1914)اول جهانی جنگ 

و پیامدهای جنگ  آثار 

اولدر جنگ جهانی ایران 

تداوم و گسترش استعمار( لفا
رشد اندیشه ملی گرایی و ظهور ( ب

قدرت های جدید

شروع جنگ
انقالب روسیه
پایان جنگ

 پیمان صلح ورسای
 مللجامعه تشکیل
 انسانی و خسارت های تلفات و

اقتصادی

اشغال نظامی ایران
مقاومت ایرانیان در برابر اشغال گران
 1919آثار و نتایج جنگ قرارداد



وگوگفتوبحث

وجودباچرا:کنیدوگوگفتوبحثیکدیگرباموضوعایندربارهدبیر،راهنماییبا
اصلهفدرکهجنگیبشر،تاریخدرطیکشورهاوجوامعمیانجنگطوالنیسابقه

المللبینیاجهانیجنگبهداد،رخکشورهابرخیمیانم1918تا1914سالهای
.بیاوریددلیلخوددیدگاهبرای؟شدمعروف



استعمارگسترشوتداوم(الف

جدیدهایقدرتظهوروگراییملیرشداندیشه(ب



استعمارتوسعهوصنعتیانقالب

استعماریهایرقابتآغاز

استعماربرابردرمقاومت

مقاومت در برابر استعمار

 س، مهدیون در سودان در مقابل انگلیقیام

 مردم الجزایر به فرماندهی امیرمبارزات

،عبدالقادر بر ضد ارتش فرانسه

 شورش سپاهیان هندی و مبارزات

هندوستانضداستعماری گاندی در 

 مردم آمریکای التین به رهبریجنبش

سیمون بولیوار



م1914نقشة مستعمرات دولتهای اروپایی در مناطق مختلف جهان در 



رشداندیشه ملی گرایی و ظهور قدرت های ( ب

جدید

وحدت ایتالیا

اتحاد آلمان



اتحاد مثلث

آلمان

مجارستان-اتریش

ایتالیا

.پیوستندمتحدینصفبهبلغارستانوعثمانیامپراتوریبعد،اندکی

.پیوستمتفقینبهشدوجدامتحدینازجنگمیانهنیزدرایتالیا



انگلیس

روسیه

فرانسه

نمتفقیبهدیگرکشورهایبرخیورومانیپرتغال،یونان،ژاپن،

.پیوستند



(1914-1918)جنگشروع 

شد؟جهانیجنگآمدنوجودبهموجبعاملیچه

سارایوشهردرصربجوانیکبدستاتریشولیعهدشدنکشته.



فکر کنیم و پاسخ دهیم
ین ببه نظر شما، آیا قتل ولیعهد اتریش و همسرش علت اصلی جنگ 

برای شروع آن بوده است؟ بهانه ای یا فقط الملل 



شرقجنگ در جبهه 
زاوشدندبسیجسرعتبههاروس
توسطکشورشاناشغالوسقوط
.کردندجلوگیریآلمانارتش

جنگ در جبهه غربی 
و ا انگلیسی هبا حمایت فرانسوی ها 

د و متفق مقاومت کردنسایردولت های 
فرسایشی در جنگ را به حالت 

.آوردند

.ادامه یافتبرخی از مستعمرات نیز خاورمیانه و جنگ در 



م.1917انقالب روسیه

بخاطرتزارهاحکومتازروسیهمردمخشمونارضایتیافزایش

جنگنابسامانشرایط

دپتروگرادرارتشازواحدهاییکمکبهمخالفانازایعدهشورش

هروسیتزارآخریندومنیکالیبرکناریوموقتدولتتشکیل

اندیشهزاپیرویباولنینرهبریبا(سوسیالانقالبیون)هابلشویک

.شدندپیروزموقتدولتبرآلمانی؛فیلسوفمارکسهای



:اساسی لنینسه شعار 
نان، زمین، صلح

 تولیدکارگران بر تسلط

  شوراهاقدرت از آن همه

رانکارگجلب پشتیبانی سربازان، کشاورزان و 



 کشاورزی بر پایه شوراهای کارگری و، حکومتی کمونیستی انقالبلنین پس از پیروزی
.ایجاد کرد

 را غیر قانونی اعالم کردتمامی احزاب روسیه، به جز حزب کمونیست.

 یافتنام روسیه به اتحاد جماهیر شوروی تغییر.

لنین به مردم وعده صلح داد.

 و با کردمتحد واگذار دولت های روسیه به وجنوب غربی متصرفات وسیعی را در غرب
.آنان صلح کرد



 کشورن ایکشتی های آلمانی به ناوگان آمریکا و غرق کردن حمله پیاپی زیردریایی های

اعالن جنگ کنگره ایاالت متحده آمریکا به آلمان

 جبهه جنگ و  ابتکار عمل متفقین آمریکایی به تازه نفس نیروهای ورود

عقب راندن سربازان خسته آلمانی

 م.1918تسلیم شدن دول متحد و پایان جنگ در سال



 ورسایپیمان صلح

 جامعه مللتشکیل

 انسانی و اقتصادیخسارت های تلفات و



عقد قرارداد با کشورهای مغلوب در جنگ در کاخ ورسای پاریس

 بیشتری داشتپیمانی که با آلمان بسته شده اهمیت.
 ه فرانسه و از خاک این کشور ببخش هایی بر اساس این پیمان، مستعمرات آلمان میان متفقین تقسیم شد و

.گردیدلهستان واگذار 

 توان نظامی خود شدندنگه داشتن متفق و محدود به دولت های ملزم به پرداخت غرامت آلمانی ها.

 تیافانعقاد جهانی اول مغلوب در جنگ دولت های صلحی که با سایر نتیجه پیمان های:

 اتریش ــ مجارستان امپراتوری فروپاشی

 امپراتوری عثمانیفروپاشی

 تغییرسیاسی اروپای شرقی

 تغییرسیاسی خاورمیانه

 کشورهای جدید شکل گیری



تحلیل و قضاوت تاریخی
.بیان کنیدکالس متن زیر را بخوانید و برداشت خود را از آن در 

وفنییشرفتپرسیدمینظربه،اندیشیروشن[عصر]آغازاز.گذاشتتأثیرعمیقاهنرمندانوفیلسوفانبرجنگ»

.نمودمیرتربدیگرهایفرهنگاز...متحدهایاالتواروپافرهنگ.آوردمیباربهمثبتیدگرگونی،سیاسیعدالت

فنیقدرت.بودندکردهشرکتتاریخجنگمرگبارترینوترینخشندرفرهنگهااینمردمحال،اینبا

جنگدرکههازیردریاییوهاتانکهواپیماها،گرویرانقدرت.بودساختهکارآمدتررامردمکشتن،[تکنولوژی]

«.تساخروروبهتردیدبامردمازایعدهدیدگاهازراجهانفنیپیشرفتارزشرفت،کاربهویافتتوسعه

(98، ص 4، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، جدان)



:اولالمللبینجنگآغازبازمانهمایرانوضعیت
.داشتآشفتهوضعیایران•
:دلیلبهمشروطهحکومت•
داخلیسیاسیهایاختالف
نظامیواداریتشکیالتضعف
اقتصادیمشکالت
خارجیفزایندههایدخالت

.نبودامنیتونظمبرقراریواموربهدادنسروسامانبهقادر



طرفیبیاعالم:اولجهانیجنگدرایرانموضع

ایراننظامیاشغالعلت

ایرانبهلشکرکشیبرایانگلستانوروسیهبهانه

ملیموقتدولت



:دهیمپاسخوکنیمفکر

اولیجهانجنگدرآنمتحدهایدولتوآلمانبهایرانیانعمومیافکارگرایشعلتشما،نظربه

بود؟چه



وبوشهرفارس،مانندایرانمختلفهایدرقسمتعشایرخصوصبهومردممقاومت

خوزستان

دلواریرئیسعلیفرماندهیبهدشتیودشتستانی،تنگستانیدالورمردان

کازرونیدیوانناصررهبریبهکازرونمردم

جنگیدندهاانگلیسیباجهادنبرد«درخوزستانعربعشایر.



هبماهموطناناززیادیعدهآندرنتیجهکهشدبزرگیقحطیموجبجنگاین

جاندلخراشیطرزبهآنازناشیهایبیماریوتغذیهسوءوگرسنگیعلت

.دادند

انسانیگستردهوتلفاتاقتصادیویرانیبرعالوهایران،اشغالواولجهانیجنگ،

بیشتریفتضعوملیشورایمجلسمرکزی،تعطیلیدولتثباتیبیوتزلزلموجب

.شدمشروطهنظام



ایرانبرروسیه1917انقالبتاثیر

1919قراردادانعقادعلت

انگلیسباالدولهوثوقدولتزماندر1919قراردادعقد

تگرفمیقرارانگلستاناختیاردرایرانهایوزارتخانهواداراتازدیگربرخیوداراییاموراداره،1919قراردادموجببه.

شدمیادهدانگلیسیافسرانبهنیزآنتدارکاتواسلحهتأمینوایرانیکپارچهارتشایجادوسازمانتجدیدمسئولیت.

شودینههزانگلیسیکارشناساننظارتتحتتادهدقرارایراندولتاختیاردروامیکهشدمیمتعهدعوض،انگلستاندر.

.شدگذاشتهاجرابه،برسدمجلستصویببهکهاینازقبلقرارداداینموادبرخی

آنوسرانجام1919اردادقرمخالفان



استعماری داشت؟سیاست های صنعتی چه تأثیری در گسترش انقالب ــ 1

ول در اروپای مرکزی چه تأثیری در بروز جنگ جهانی اجنبش های ملی گرایی ــ 2
داشت؟

چرا شکل گرفت؟سه گانه ــ اتحاد و اتفاق 3

علت بروز جنگ جهانی اول چیست؟درباره مهم ترین ــ تحلیل و قضاوت شما 4

یان ما تخیل خود، آنچه را در دوران جنگ جهانی اول بر پیشینقوه ــ   با استفاده از 5
.گذشته است در چند سطر بیان کنید



رضوان نعمتی:تهیه وتنظیم
فرهنگدبیرستان 

اصفهان4ناحیه
96-97سال تحصیلی


