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امام نظم خاصی داشتند که سر ساعت بيدار شوند. کارهايشان سر 
ساعت بود. يعنی خيلی دقيق بودند که سر ساعت معين غذا بخورند، سر 
سـاعت معين بخوابند. اگر کاری داشتند يا با کسی قرار می گذاشتند، 
هيچ عدول نمی کردند. يک راز موفقيتشان اين بود که در همه ی امور 

نظم داشتند، و از جوانی شان به نظافت و منظم بودن معروف بودند.



سخنى با معلّمان عزيز

خداوند متعال را سپاس می گوييم که به لطف او توانستيم کتاب مطالعات اجتماعی پايه ی ششم ابتدايی را توليد و به شما تقديم کنيم.

مطالعات اجتماعی يک حوزه ی مهم يادگيری است که از انسان و تعامل او با محيط های گوناگون در زمان های مختلف (حال، گذشته و آينده) و جنبه های گوناگون اين تعامل 

(سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محيطی و …) بحث می کند. به همين دليل اين حوزه، مفاهيم رشته های متعدد و مختلفی چون تاريخ، جغرافيا، مدنی، اقتصاد، علوم 

سياسی، حقوق، مردم شناسی و نظاير آن را در بر می گيرد. در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفيقی محتوا، پنج حوزه ی موضوعی انتخاب شده 

است:

١ــ فضا و مکان                ٢ــ زمان، تداوم و تغيير                      ٣ــ فرهنگ و هويت     

٤ــ نظام اجتماعی             ٥  ــ منابع و فعالّيت های اقتصادی

هريک از اين حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور بوده و تعدادی از مفاهيم کليدی مربوطه را پوشش می دهند١. به عالوه، مطالعات اجتماعی يکی از دروس مهم حامل 

«آداب و مهارت های زندگی» محسوب می شود.

برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی با توّجه به رويکرد کلی برنامه ی درسی ملّی مبنی بر فطرت گرايی و اهتمام به شکوفايی آن، سعی می کند زمينه های تربيت فردی و اجتماعی 

کودکان و نوجوانان را فراهم آورد. از اين روی، هدف غايی مطالعات اجتماعی تربيت افرادی مؤمن، مسئول، آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی، پای بند به اخالق و 

ـ ايرانی است. ارزش های دينی و عالقه مند به ايران و هويت اسالمیـ 

به منظور تحقق قابليت کاربردی دروس و پيوند آن با زندگی واقعی الزم است که شما معلّم عزيز به اهداف اصلی اين درس توّجه و تأکيد کنيد و دانستنی ها و اطالعات کتاب را 

به عنوان بستری برای تحقق اهداف اصلی و منبعی برای کاوشگری دانش آموزان قلمداد کنيد. اين توّجه بدون شک بر الگوهای تدريس، انتظارات يادگيری و شيوه های ارزشيابی 

شما تأثير خواهد گذاشت.

ـ و مفاهيم کليدی مربوط به آن ها، با يکديگر تلفيق می شوند. ـ که در باال اشاره شدـ  اين کتاب درسی شامل ١٢ فصل است که در هر فصل دو يا چند حوزه ی موضوعیـ 

اين کتاب، همچنين شامل کاربرگه های فعالّيت است که در پايان کتاب ضميمه شده است. اين کاربرگه ها جزِء کتاب درسی و دربرگيرنده ی بخشی از محتوا هستند که بايد در 

حين فرآيند تدريس، فعالّيت های آن توسط دانش آموزان انجام شوند. اغلب اين کاربرگه ها در کالس تکميل می شوند.

برای تدريس اين کتاب به موارد زير توّجه کنيد: 

   به همراه اين کتاب، راهنمای معلّم توليد شده است. به شما توصيه می کنيم اين راهنما را به دّقت مطالعه کنيد.

http://social studies - dept.talif.sch.ir ١ــ برای مطالعه ی بيش تر درباره ی ماهيت و ويژگی های اين حوزه رجوع کنيد به
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   عالوه بر کتاب درسی و کتاب راهنمای معلّم، ساير اجزای بسته ی آموزشی مطالعات اجتماعی پايه ی ششم در حال توليد می باشد که به تدريج در اختيار شما قرار 

خواهد گرفت. به همين دليل در متن کتاب، شما با عالمت هايی روبه رو می شويد که بيانگر استفاده از آن رسانه در آن بخش است:

نمايش فيلم        نمايش اساليد        بازديد علمی        پخش سرود    

   به انجام فعالّيت های کتاب اهتمام بورزيد: فعالّيت های دروس و کاربرگه ها طوری طراحی شده اند تا فضای الزم برای پرورش مهارت ها و نگرش ها به وجود بيايد. 

در صورتی که اين فعالّيت ها به خوبی و درستی انجام شوند، اهداف برنامه محقق می گردد. توّجه کنيد که انجام ندادن فعالّيت ها و تبديل متون درس ها به سؤال و جواب های 

کليشه ای برخالف رويکرد برنامه است. اطالعات دروس نيز به جهت انجام فعالّيت ها ارائه شده است و از تأکيد بر حفظ کردن آن ها بپرهيزيد.

   شيوه های مناسب ارزشيابی را به کار ببنديد: توّجه کنيد که ارزشيابی مستمر به معنای آزمون های مکرر کتبی نيست. بلکه کليه ی فعالّيت های دانش آموزان در 

کالس و خارج از کالس را شامل می شود و شايسته است تهيه ی سياهه های ثبت مشاهدات، بررسی پوشه ی کار و کاربرگه ها و روش های متنوع در دستور کار قرار گيرد. 

ارزشيابی بايد به منظور اصالح نواقص آموزش صورت بگيرد و در اين زمينه از هرگونه فشار بر دانش آموزان که موجب سرخوردگی در اين درس شود، پرهيز گردد.در 

آزمون های کتبی از بخش هايی که با برچسب «مطالعه برای انجام فعالّيت» مشخص شده اند، سؤال طراحی نشود. در همين راستا با توّجه به تأکيد بر انجام فعالّيت ها، نيازی 

به کتاب های تست و تمرين متداول در بازار وجود ندارد.

   اگرچه بخش اعظم کتاب و محتوای آن به موضوعات مشترک و ضروری برای همه ی دانش آموزان اختصاص دارد، اّما کتاب تنها الگو و کلياتی را در اختيار 

شما قرار می دهد. از شما معلّم عزيز انتظار می رود که تدريس موضوعات را با شرايط محلی و بومی منطبق کنيد و با طراحی فعالّيت های مناسب به نيازهای خاّص مناطق 

پاسخ دهيد.

   مشارکت خانواده ها را جلب کنيد: با توّجه به ماهيت دروس و لزوم آموزش مهارت های زندگی، بدون همراهی و همکاری خانواده ها، اهداف برنامه ی درسی 

تحقق نمی يابد. لذا با استفاده از روش های مختلف مانند تشکيل جلسات منظم، نوشتن يادداشت برای خانواده و… از مشارکت خانواده ها در آموزش و حّتی ارزشيابی 

استفاده کنيد.

   فعالّيت های مربوط به نقشه و نمودار تنها در محدوده ی کتاب و کاربرگه ها انجام می گيرند. دانش آموزان را وادار به ترسيم نقشه يا فعالّيت های اضافی در اين زمينه 
نکنيد.

اميد است شما معلّمان عزيز با به کارگيری روش های مناسب، فضايی پرنشاط و دلپذير در کالس های اين درس فراهم کنيد.
                                                                                            

گروه مطالعات اجتماعی    
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همه  ما دوستاني داريم. 
صميمي ترين  کرده ايد؟  فکر  دوستي  موضوع  به  تاکنون  آيا 

دوستان شما چه کساني هستند؟ 
در يک هفته  گذشته درباره  چه چيز هايي با دوستانتان گفت و گو 
کرده ايد؟ در چه موضوعاتي همفکر داشته ايد يا در چه کارهايي به هم 
دوستاني  ما  چرا  که  پرسيده ايد  خود  از  تاکنون  آيا  ايد؟  کرده  کمک 

برا خود انتخاب مي کنيم؟ 
دوستان  مي توانيم  وچگونه  دارد؟   ويژگي هايي  چه  خوب  دوست 

خوب را حفظ کنيم؟

حوزه های موضوعی: 
نظام اجتماعی

فرهنگ و هويّت

فصل اّول

موضوع اين فصل كتاب، دوستى است. اميد است 

شما با آموختن مطالب اين فصل و انجام فعالّيت هاى آن 

بتوانيد پاسخ پرسش هاى خودتان را پيدا كنيد. 

دوستان ما
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دوستى يك نياز است    

انسان موجودی اجتماعی است و نمی تواند تنها زندگی کند. تنهايی برای انسان ها احساس ناخوشايندی است. دوستی 
يکی از مهم ترين نياز های ما به شمار می رود. همه ی ما نياز داريم که دوستانی داشته  باشيم تا هم به آن ها محبّت کنيم و هم مورد 
توّجه و مهربانی قرار بگيريم. خداوند در سرشت ما انسان ها ميل به محبّت کردن و محبّت ديدن و نياز به برقراری ارتباط با 

ديگران را قرار داده است. 

دوستى
درس1

   فعاليّت 1 
نام يک يا چند نفر از بهترين دوستاني را که تا به حال داشته ايد، رو يک ورق کاغذ بنويسيد. بعد در 
مقابل نام هر کدام بنويسيد که چرا دوستي با اين افراد برا شما مهم بوده است يا چرا مي خواستيد با 

آن ها دوست باشيد؟ نتيجه را در کالس بخوانيد. 
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اهميّت دوستى 
   

از انجام فعالّيت ۱ چه نتيجه ای گرفتيد؟
داشتن دوستان خوب مزايا و فوايد زيادی دارد:

چرا انتخاب دوست يك موضوع مهم است؟

يکی از موضوعات مهم در روابط دوستی، انتخاب دوست است. رفتار و اخالق دوستان در ما تأثير می گذارد و ما نيز 
تأثيراتی بر روی دوستان خود داريم. 

ديگران  کمک  به  زندگی  در  ما  همه ی 
نياز داريم. دوستان، ما را در مشکالت 

ياری می کنند.

انسان از صحبت کردن و همنشينی با 
دوستان خوب لّذت می برد. هر يک از 
ما گاهی با موضوعاتی برخورد می کنيم 
که می خواهيم درباره ی آن ها با ديگران 

صحبت و همفکری کنيم. 

شادی ها  گاهی  داريم  دوست  ما  همه ی 
يا ناراحّتی های خود را با دوستانمان در 
يک  با  کردن  صحبت  بگذاريم.  ميان 
دوست عاقل و صبور باعث می شود تا 

احساس سبکی و آرامش کنيم. 

يکی ديگر از فوايد مهم دوستی اين است که انسان 
از طريق همنشينی و گفتگو با ديگران چيز های جديدی 

ياد می گيرد و به آگاهی های خود می افزايد.

   فعاليّت 2 
درباره  يک يا دو نفر از صميمي ترين دوستانتان خوب فکر کنيد. در چند جمله بنويسيد که دوستي 
با آن ها چه اثرات مثبت يا منفي رو شما گذاشته است (برا مثال رو لباس پوشيدن، عالقه مند ها، 

هدف ها، وضعيت تحصيلي و ...). الزم نيست که نام دوستتان را بگوييد.
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اگرچه دوست خوب مايه ی آرامش  انسان است، اّما با هر کسی نمی توان دوستی کرد و همه ی افراد برای دوستی و 
رفاقت شايستگی ندارند. گاه ممکن است يک دوست مسير آينده و زندگی دوستش را به سوی موفقّيت و سعادت تغيير 
دهد و گاه ممکن است در شرايطی، يک دوست موجب ناراحتی و سرشکستگی دوست خود شود. به همين دليل بايد در 

انتخاب دوست بسيار دّقت کنيم. 

ويژگى هاى دوست خوب

فرزندان عزيز
برای انتخاب دوست و شناخت دوست خوب، بايد مالک هايی داشته  باشيم:

اميرمؤمنان حضرت علی بن ابی طالب(ع) در نامه ی خود به فرزندشان اّمام حسن(ع)فرمودند: 
با نيکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی.

بياييد به سخنان ايشان بيش تر دّقت کنيم و بينديشيم.
نتيجه می گيريم سخنان امام علی (ع) درباره ی دوست

   کسی را برای دوستی انتخاب کن که تو را 
چنين  زيرا  بازدارد.  نامناسب  کارهای  و  ها  بدی  از 
تو  پيشرفت  سبب  و  رسانند  می  ياری  تو  به  دوستانی 

می شوند.

از  را  شما  و  است  شما  خيرخواه  خوب  دوست 
کارهای بد و نامناسب بازمی دارد.

   دوست کسی است که در پشت سر هم صادق 
باشد يعنی حقوق دوست خود را صادقانه رعايت کند 

و با او يک رو باشد.

دوست خوب با شما صادق و يکرنگ است.

دوست خوب خوش اخالق و با ادب است.   هرکس ادب ندارد، عقل هم ندارد.

دوست خوب 
کيست؟چگونه دوستان 
خود را انتخاب   کنيم؟ 

پدر و مادر

گفت     وگو با پدر و مادر

١٢



همان طور که پيشوايان بزرگ دينی به ما توصيه می کنند که با افراد عاقل، با ايمان و نيکوکار دوستی کنيم، 
آن ها از ما می خواهند که از دوستی با افراد دروغگو، بخيل و سخن چين خودداری کنيم.

 
پيامبر عزيز ما حضرت محّمد(صلی اللّٰه عليه وآله) می فرمايند: 

بدترين افراد کسانی هستند که ميان مردم سخن  چينی می کنند و بين دوستان جدايی می اندازند.

   فعاليّت 3
 به طور گروهي، خصوصيات يک دوسـت خوب را فهرسـت کنيد و رو يک مقوا بنويسيد و به ديوار  

کالس بزنيد. 

فعاليّت 4
 معني اين ابيات چيست؟ گفت و گو کنيد و معني آن ها را توضيح دهيد. 
من آن گه بگومي كه تو كيستی تو اول بگو با كيان زيستی  

                                                                                  
تا تو را عقل و دين بيفزايد همنشني تو از تو به بايد  

(                                                                                                          (سعد



ّ
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آداب دوستى
درس2

آيا تا به حال اين عبارت را شنيده ايد که می گويند: پيدا کردن دوست آسان است اّما 
نگهداری آن مشکل!

منظور از اين ضرب المثل چيست؟

چگونه با دوستانمان رفتار كنيم؟       

حفظ و نگهداری دوستی يک موضوع مهم است. حفظ دوستی يعنی اين که ما 
با دوستانمان چه رفتار هايی داشته  باشيم تا دوستی  ادامه پيدا کند؟ چه کنيم تا دوستی ها 

به هم نخورد و محکم تر شود؟

   فعاليّت 1 
 به طور گروهي رفتار هايي را که موجب ناراحتي دوستان از يکديگر و بر هم خوردن دوستي ها مي شود، 

فهرست کنيد و در کالس بخوانيد.

شما با انجام اين فّعالّيت توانستيد برخی از کارهايی را که به رابطه ی دوستی آسيب می رساند، پيدا کنيد.
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                به اين توصيه ها توّجه کنيد: 

حد و مرز دوستى

هر چيزی حد و مرزی دارد. دوستی ها هم حد و مرز مشخصی دارند که اگر از حدود 
خود بيش تر بروند، مشکالتی به وجود می آورند. گاهی ممکن است بعضی از دوستان 
خيلی به هم وابسته بشوند؛ به طوری که اگر حّتی يک روز همديگر را نبينند، ناراحت 
شوند، نتوانند حّتی يک روز از هم جدا زندگی کنند. اين نوع وابستگی زياد از حد به 
دوست آرامش روحی افراد را بر هم می زند. پس بايد از دوستی های افراطی پرهيز کرد. 

درباره ی موقعّيت ۲ در کاربرگه ی ۱ کتاب کار، گفت وگو کنيد. 

نه گفتن

گاهی در روابط با دوستان يا حّتی بزرگ تر ها، موقعّيت هايی پيش  می آيد که افراد از 
ما درخواست های نابجايی دارند. در اين موارد ما با آن که ميل نداريم خواسته ی آن ها 
را بپذيريم ولی برای ما خيلی سخت است که به آن ها «نه» بگوييم. ممکن است احساس 
کنيم که با نه گفتن، آن ها از دست ما ناراحت می شوند يا از اين که نظر واقعی مان را 
بگوئيم خجالت بکشيم. گاهی هم تصور می کنيم که اگر به آن ها «نه» بگوييم، ما را مسخره 

می کنند يا فکر می کنند ما بّچه هستيم.

   به دوست وفادار  باشيم و در غياب دوستمان  هم از او دفاع کنيم.
   کاری نکنيم که دوستان ما به خاطر خواسته های ما به دردسر و زحمت بيفتند.

   اگر خطايی در دوستمان ديديم، عيب جويی نکنيم. بلکه با رفتار محّبت آميز و در خلوت به او تذکّر دهيم.
   اگر دوستمان  کار اشتباهی انجام داده و عذر می خواهد، او را ببخشيم.

   با يکديگر با احترام برخورد کنيم و بيش از حد شوخی نکنيم.
   در مسائل و مشکالت با هم احساس همدردی و خيرخواهی داشته باشيم و به هم کمک کنيم.

نه!
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به اين مثال توّجه کنيد:
او  از  و  رفته اند  احسان  خانه ی  در  به  مجيد  و  رضا 
می خواهند که همراهشان به پارک برود تا با هم بازی کنند. 
احسان می گويد: مادرم برای خريد از خانه بيرون رفته و از 
من خواسته است تا مواظب برادر کوچکم باشم. دوستان 
احسان باز هم اصرار می کنند و حّتی به او می گويند: خوب 
برادرت را هم به پارک بياور. اّما احسان قاطعانه و محترمانه 
می گويد: نه بّچه ها، دلم می خواهد با شما بازی کنم ولی 
امروز نمی توانم بيايم. چون بايد به حرف مادرم گوش 

کنم. ان شاءالّلٰه يک روز ديگر. 

قرار  احسان  مانند  موقعّيت هايی  در  تاکنون  شما  آيا 
گرفته ايد؟ تعريف کنيد. 

اگر انسان برخالف عقيده ی خودش، همه ی خواسته های 
ديگران را قبول کند و بخواهد آن ها را راضی نگه دارد، 
دردسر  خانواده اش  و  خودش  برای  حّتی  است  ممکن 

درست کند. 

اكنون كه اين فصل را به پايان رسانديد، روى يك برگ كاغذ بنويسيد چه سؤال هاى ديگرى در 
مورد دوستى و دوست داريد؟

فعاليّت 1 
 کاربرگه  شماره  (١) و (٢) کتاب کار را انجام دهيد. 

فعاليّت 2
معني اين شعر چيست؟ مربوط به کدام يک از توصيه ها مربوط به دوستي در صفحه  قبل  است؟

دوست آن  باشد كه گيرد دست دوست                      در پريشان حالی و درماندگی

(                                             (سعد

   وقتي کسي از شما چيز يا کار را 
مي خواهد که به نظر شما نادرست است 

بايد قاطعانه و محکم «نه» بگوييد. 
   از «نه» گفتن خجالت نکشيد اما 

سعي کنيد محترمانه «نه» بگوييد. 
   اگر الزم دانستيد دليل «نه» گفتن 

خودتان را هم بگوييد.  

او ز 
نند.
 و اازز
ستانن
خوب  
رمانه
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مي گيريم؟  زياد  تصميم ها  روز  هر  ما  که  کرده ايد  دقّت  تاکنون  آيا 
بگيريم  تصميم  است  ممکن  برويم،  مدرسه  به  مي خواهيم  وقتي  صبح  مثالً 
خانه  به  مدرسه  از  وقتي  يا  کنيم  استفاده  اتوبوس  از  رفتن،  پياده  جا  به 
دهيم  انجام  را  درسي امان  تکاليف  اول  که  بگيريم  تصميم  برمي گرديم، 
اتفاق  به  که  مي گيريم  تصميم  تعطيل  روز  يک  عصر  در  کنيم.  باز  بعد  و 

خانواده سر به فاميل بزنيم يا در خانه تلويزيون تماشا کنيم. 
تصميمات  از  برخي  هستند،اما  اهميت  کم  و  ساده  تصميمات  از  بعضي 
خيلي مهم هستند. آيا مي توانيد چند نمونه از تصميمات مهم زندگي را نام 

ببريد؟
کجا  از  و  بگيريم  تصميم  بايد  چگونه  است؟  مهمي  کار  تصميم گير  چرا 

بفهميم تصميمي که گرفته ايم، درست است؟

حوزه های موضوعی: 
نظام اجتماعی

فرهنگ و هويّت

فصل دوم

موضوع اين فصل كتاب، تصميم گيرى است. اميد است 

شما با آموختن مطالب اين فصل و انجام فعالّيت هاى آن 

بتوانيد پاسخ و پرسش هاى خودتان را پيدا كنيد. 

تصميم گيرى

مي گيريم؟  زياد  تصميم هاا  روزز  هر  ماا  ککه  ککرده اايد  دقّت  تاکنون  آيا 
بگيريم استتصميم ممکن برويم، مدرسه به ميخواهيم وقتي صبح مثالً
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تصميم گيرى چيست؟
درس3

 تصميم گيرى يعنى انتخاب

وقتی ما تصميم می گيريم، از بين دو يا چند چيز، مواردی را انتخاب می کنيم و مواردی را کنار می گذاريم. 
برای مثال وقتی به يک کتابفروشی يا فروشگاهی که بازی های فکری سرگرم کننده دارد، می رويد و يکی از آن ها را 

می خريد، چيزی را انتخاب کرده ايد يا بهتر بگوييم تصميم  گيری کرده ايد. 
اّما همان طور که قبالً گفته شد، همه ی تصميمات ساده 
نيستند و گاهی موقعّيت هايی پيش می آيد که در آن راه های 
ها  آن  از  يکی  انتخاب  دارد و  وجود  متعددی  مختلف و 

مشکل است.  
به موقعّيت های زير توّجه کنيد و بگوييد در هر يک از 
اين موقعّيت ها چه راه حل هايی وجود دارد؟ به چند روش 

می توان انتخاب يا تصميم گيری کرد؟ گفت و گو کنيد.

   موقعيّت 1
فرض کنيد فردا امتحان داريد و 

مادرتان هم مي خواهد خواهر کوچک تان 
را پيش پزشک ببرد و از شما مي خواهد 

همراهش برويد و به او کمک کنيد.
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چرا تصميم گيرى كار مهمى است؟

همه ی تصميماتی که ما می گيريم، نتايج و آثاری دارند. ممکن است اين آثار خوب يا بد باشند. البته بعضی از تصميمات 
تأثير زيادی بر روی زندگی ما دارند. 

تصميمات مهم در اخالق و رفتار، سالمتی، وضع تحصيل و آينده ی ما اثر می گذارند. اکنون برای آن که بهتر به آثار 
خوب و بد (مثبت و منفی) تصميم گيری ها پی ببريم، فعالّيت های ۱ و ۲ را انجام دهيد. 

   فعاليّت 1
همفکر کنيد و بگوييد به نظر شما هر کدام از اين تصميم ها  مثبت  است يا  منفي ؟ چرا؟

  هر  تصميم  چه نتيجه ا دارد و بر چه چيز هايي  اثر مي گذارد؟
- حسن تصميم گرفته است که با دوستانش خوش اخالق باشد و پشت سر کسي بدگويي نکند.

- فرهاد تصميم مي گيرد فردا با دوستانش ترقه باز کند. 
- زهرا تصميم مي گيرد هر روز يک ساعت، درسي را که در آن ضعيف است، بخواند. 

- اميد تصميم گرفته است که ديگر خوراکي ها زيان آور مانند نوشابه نخورد.
- الهام فردا امتحان دارد اما تصميم مي گيرد همه  برنامه ها مورد عالقه اش را در تلويزيون تماشا 

کند. 
- بهروز تصميم گرفته است که در خانه منظم باشد، وسايلش را در جا خود بگذارد و به مادرش در 

مرتب  کردن اتاق کمک کند. 

  فعاليّت 2
 خاطره ا کوتاه درباره  يکي از تصميم  ها خودتان و آثار خوب يا بد آن تعريف کنيد يا بنويسيد. 

   موقعيّت 3
فرض کنيد پولي برا خريدن وسيله ا 

که خيلي دوستش داريد، پس انداز 
کرده ايد. اما برادر شما يک باز 

سرگرم کننده و فکر جالب پيدا کرده  
و از شما مي خواهد تا برا خريدن آن با 

او شريک بشويد و شما بايد نصف پول 
پس اندازتان را بدهيد.

   موقعيّت 2
معلّم يک کار تحقيقي به شما داده است 

که فردا بايد تحويل بدهيد و شما نياز به 
يک کتاب داريد و مي دانيد آن کتاب را 

يکي از همکالسي ها شما دارد که با شما 
قهر است.
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خوب فکر کردن و 
پرس و جو

بررسي راه حل ها  و پيش بيني 
 نتايج هر انتخاب 

انتخاب بهترين راه

چگونه تصميم بگيريم؟
درس4

   موقعيّت 1
داوود از يکي از دوستانش مي شنود که 

سعيد پشت سر او حرف هايي زده است. 
داوود هم تصميم  مي گيرد که ديگر 

با حسن حرف نزند و جواب سالم او را 
ندهد. او همان روز اسم حسن را از تيم 

مسابقه شان خط مي زند... 

در درس گذشته، ياد گرفتيد که ما در هنگام تصميم گيری 
با انتخاب های مختلفی روبه رو می شويم. برای آن که خوب 
تصميم گيری کنيم بايد نتايج هر انتخاب را پيش بينی کنيم. نتيجه 

يعنی چيزی که بعد از تصميم گيری اتّفاق می افتد. 
با انجام فعالّيت های درس قبل، شما فهميديد که همه ی 
تصميم  يک  نتايج  روی  از  و  ندارند  نتيجه  يک  تصميم ها 

می فهميم که آيا تصميم  خوبی بوده است يا نه؟ 

تصميم گيرى چه مراحلى دارد؟

خوب فکر کنيم

در هنگام تصميم گيری اّولين کاری که بايد انجام دهيم اين 
است که درباره ی موضوع خوب فکر کنيم و اطالعاتی درباره ی 

آن جمع آوری کنيم.
گاهی اوقات تصميماتی که ناگهانی و با عجله گرفته می شود 
زيان هايی به بار می آورد؛ زيرا درباره ی آن تصميم، خوب فکر 

نشده است. موقعّيت (۱) را بخوانيد. 
نظر شما درباره ی تصميم داوود چيست؟ آيا تصميم گيری 
با عصبانيت، کار درستی است؟ قبل از اين تصميم، داوود بايد 

به چه انتخاب ها يا راه حل هايی فکر می کرد؟ 

پرس و جو

موقعيّت1
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نتيجه ی هر انتخاب را پيش بينی کنيم

بعد از آن که فهميديم راه حل های متفاوتی وجود دارد، 
بايد نتيجه ی هر انتخاب را پيش بينی کنيم.

انتخاب  هر  برای  آثاری  يا  نتايج  چه  شما  نظر  به 
داوود وجود دارد؟

بهترين راه را انتخاب کنيم

درآخرين مرحله، بهترين راه را انتخاب می کنيم. 
کنار  دارند  بدی  نتايج  که  را  انتخاب هايی  آن  يعنی 
می گذاريم و آن انتخابی را که نتيجه ی مثبت دارد، 

برمی گزينيم.
البته در هنگام بهترين انتخاب بايد اين سؤال ها را 
از خودتان بپرسيد و اگر پاسخ يکی از آن ها هم «بله» 

بود، نبايد آن کار را انجام بدهيد.

صحبت  او  با  ديگر  و  ندهد  اورا  سالم  جواب  دعواکنند......................؟...اگر  سعيد  با  و  شوند  جمع  دوستانش  اگربا 
نکند................؟....  .اگر برود و به آرامی از او بپرسد  که عّلت اين خبر چه بوده و آيا اين موضوع درست است؟.......

..............................................................

   موقعيّت 2
داوود از يکي از دوستانش مي شنود که 

سعيد پشت سر او حرف هايي زده است. 
به فکر فرو مي رود. راه حل ها مختلفي 

به ذهنش مي رسد…………… 
…………………………

  برخالف دستورات ديني است؟ 
  برخالف مقررات و قوانين خانه، مدرسه و 

اجتماع است؟
  باعث نگراني و نارضايتي خانواده ام 

مي شود؟
  به سالمتي من يا ديگران لطمه مي زند؟

  برا ديگران يا خودم مشکل و دردسر به 
وجود مي آورد؟ 

   آيا اين تصميم:

   فعاليّت 1
تصميم گير کنيد. 

کاربرگه  شماره  ٣ و  ٤ کتاب کار را در کالس انجام دهيد. 
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در موقع تصميم گيرى به چه نكاتى توّجه كنيم؟ 

مشورت کنيم

يکی از نکات مهم در تصميم گيری ها اين است که از فکر و تجربه ی ديگران استفاده کنيم. به اين کار «مشورت» می گويند. 
در سال گذشته، شما مطالبی درباره ی اهمّيت مشورت آموختيد و با دستور قرآن کريم در اين موضوع آشنا شديد. آيا 

می توانيد بگوييد خداوند در قرآن کريم درباره ی مشورت چه فرموده است؟

با چه کسانی مشورت کنيم؟ 

هرچند ما درباره ی برخی از موضوعات با دوستانمان همفکری می کنيم، اّما در مورد مسائل زندگی و تصميم گيری های 
مهّم خودمان بايد با بزرگ تر ها مانند پدر و مادر، معلّم و مشاور مدرسه مشورت کنيم.  چرا؟

   فعاليّت 2 
نام چند نفر از افراد را که صالحيت و تجربه دارند و شما مي توانيد در مسائل و مشکالت زندگي 
يا تصميم گير ها مهم با آن ها مشورت کنيد، جست و جو کنيد و رو يک برگ کاغذ بنويسيد. نام 

اين افراد را به معلّم نشان بدهيد. 

ّ
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تحت تأثير فشارهای روانی دوستان قرارنگيريم 

گاهی ممکن است يک فرد نظرات و عقايدی داشته 
باشد که می داند درست است و می خواهد به آن ها پای بند 
و  نظرات  تحت تأثير  تصميم گيری  هنگام  در  اّما  باشد؛ 
صحبت های دوستانش قرار بگيرد به عبارت ديگر آن ها 
بخواهند با فشار و اصرار خواسته های نادرست خودشان 

را به او بقبوالنند. 
موقعّيت شماره ی ۳ را بخوانيد. 

جواد می داند که اگر به دوستانش پاسخ مثبت بگويد، 
تصميمی گرفته است که برخالف مقّررات است، باعث 
نگرانی خانواده اش می شود و به سالمتی خودش و ديگران 
لطمه می زند. پس تصميم می  گيرد که با آن ها بازی نکند ولی 
دوستان جواد با سخنانشان او را تحت  فشار قرار می دهند. 

به نظر شما آيا جواد بايد تحت تأثير فشار های دوستانش 
تصميم خود را عوض کند؟ چرا؟ 

به موقع تصميم بگيريم

کار  فکر  بدون  و  ناگهانی  تصميم های  همان طورکه 
نادرستی است، تصميم نگرفتن يا تصميم گيری را به زمان 
آينده موکول کردن نيز کار صحيحی نيست. بعضی وقت ها 
هم، تصميم  های خوبی می گيريم ولی آن را اجرا نمی کنيم. 
برای مثال اگر در يکی از درس ها ضعيف هستيم بايد هر 
چه زودتر تصميم بگيريم که برای حّل اين مشکل چه کنيم 
تا آن را به آينده موکول نکنيم؛ يا اگر تصميم گرفته ايم هر 
روز چند دقيقه نرمش کنيم، تصميم خودمان را اجرا کنيم.

   موقعيّت 3
دوستان جواد با هم قرار گذاشته اند که 
ه باز کنند و از جواد هم مي خواهند  ترقّ

ه بخرد و با خودش بياورد.  ترقّ
جواد تصميم مي گيرد که به آن ها «نه» 

بگويد ولي .....................................
. .................................................

ما ديگر با تو بازی منی كنيم!

م!
تي
يس
ت ن
ست
دو

تو بچّه هستی!

وس
د

تو بچّّهه ههسستتی!!

بازی و

د 
و   
نن ها 
دششانننننننن  

رسو!
ت
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اكنون كه اين فصل را به پايان رسانديد، فكر كنيد و بگوييد چه سؤال هاى ديگرى درباره ى 
تصميم گيرى داريد؟

   فعاليّت 3
درباره  تصميماتي که در طي يک هفته گرفته ايد، فکر کنيد. کدام يک از آن ها درست و کدام 

يک نادرست بوده اند؟ 

فعاليّت 4
يک تصميم خوب و جالب بگيريد و آن را يادداشت کنيد و به معلّم بدهيد. 

فعاليّت 5
با يکي از افراد خانواده، فاميل يا معلّمان و کارکنان مدرسه مصاحبه کنيدو از او بخواهيد يکي 

از تصميمات مهم زندگي خود و آثار آن را برا شما تعريف کند و نتيجه را در کالس بگوييد. 
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حوزه های موضوعی: 
فضا و مكان

منابع و فعاليّت های 
اقتصادی

فرهنگ و هويّت

فصل سوم

كشاورزى 
در ايران

موضوع اين فصل «كشاورزى» است. اميد است شما 

با آموختن مطالب اين فصل و انجام فعالّيت هاى آن پاسخ 

پرسش هاى خود را بيابيد.

ادامه   به  قادر  آن  بدون  و  دارند  نياز  غذا  به  زنده  موجودات  همه  
جانوران  و  گياهان  از  را  خود  نياز  مورد  غذا  ها  انسان  ما  نيستند.  زندگي 

تأمين مي کنيم. در هفته گذشته کدام مواد غذايي را مصرف کرده ايد؟
سبزيجات  يا  ميوه  خريد  برا  خانواده  اعضا  با  يا  تنهايي  به  تاکنون  حتمًا 
و  کار  محصوالت  اين  توليد  برا  کساني  چه  دانيد  مي  آيا  ايد.  رفته  بازار  به 
مراحلي را طي  تالش مي کنند؟ اين محصوالت در کجا کشت مي شوند؟ و چه 

مي کنند تا به دست ما برسند؟
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خاک
همه ی زمين ها قابل کشت نيستند. بخشی از 
کشور ما را کوه های بلند و مرتفع پوشانده است. 
زمين های پرشيب و سنگالخ برای کشاورزی مناسب نيستند. خاک های 

آهکی  يا نمکی در نواحی خشک، استعداد کشاورزی ندارند. 
اّما از دشت های هموار يا جلگه ها که خاک های آبرفتی و حاصلخيز دارند، 

می توان محصول فراوان به دست آورد. 

 آب
آب مورد نياز کشاورزی از آب باران و رود ها تأمين می شود. در بعضی نواحی هم آب های 

زير زمينی را از راه کندن چاه يا قنات، به مزرعه ی کشاورزی هدايت می کنند.
بخش وسيعی از کشور  ما در منطقه ی خشک و نيمه خشک قرار دارد. کشور ما جزِء کشور های کم باران جهان 

است (متوسط بارندگی ساليانه ی ايران ۲۶۰ ميلی متر و ميانگين بارندگی جهان ۳۵۰ ميلی متر است).

آب و هوا
ــرايط آب و هوايی  هر محصــول با يک نوع ش
ــق  ــا در مناط ــازگاری دارد. درخــت خرم س
گرمسيری رشد می کند و نمی تواند سردی هوا را تحّمل کند. سيب زمينی 
گياهی سردسيری است. برنج به آب و هوای معتدل و مرطوب نياز دارد. 
آب و هوا در کشور ما متنوع است و به همين دليل محصوالت مختلفی 

در کشور به دست می آيد. 

ما بخش عمده ای از غذای خود را از راه کشاورزی به دست می آوريم. کشاورزی سه مرحله ی عمده دارد: کاشت، 
داشت  و برداشت. آيا می توانيد بگوييد منظور از هر مرحله چيست؟

عوامل مؤثردركشاورزى 
درس5

چه عواملی در کشاورزی مؤثرند؟ ١ــ عوامل طبيعی ۲ــ عوامل انسانی

عوامل طبيعی

   فعاليّت 1
فرض کنيد شما و گروهي از دوستانتان تصميم  گرفته ايد يک محصول کشاورز توليد کنيد. 
کتاب را ببنديد و همفکر کنيد به چه چيز هايي نياز داريد؟ آن ها را رو يک کاغذ بنويسيد و در 

کالس بخوانيد. 
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ــور ما خوش طعم  ــتی ميوه های کش به راس
هستند. ما ترجيح می دهيم ميوه های ايرانی 

بخريم و بخوريم.
با اين کار از کشاورزان خوب کشورمان هم 

حمايت می کنيم. 

نيروی کار
ــارت دارند و  ــرادی نياز داريم که مه به اف
می توانند کارهای مربوط به کشاورزی را 
انجام بدهند. مانند کشاورز، آبيار، علف چين، مهندس کشاورزی و ... 

سرمايه
ــته باشيم تا مواد و ابزار مورد  بايد پول داش
نيازمان را بخريم. البته اگر سرمايه ی ما کم 

بود، می توانيم با ديگران شريک شويم يا وام بگيريم.

ابزار و وسايل
ــاورزی  ــايل مخصوص کش ــزار و وس به اب
ــخم  زدن، آبياری،  درو کردن،  کندن  برای ش

علف های هرز و ... نياز داريم. 

مواد (نهاده ها)
به بذر، کود و سم نياز داريم. 

عوامل انسانی

   فعاليّت 2
 کاربرگه  شماره  ٥ کتاب کار را در کالس انجام دهيد. 

  فعاليّت 3
 غذا محلّي شما چيست و کدام محصوالت کشاورز در آن به کار رفته است؟ کاربرگه  شماره  

٦ کتاب کار را انجام دهيد.  

ش طعم
 ايرانی

مان هم

  نکته: چون ايران يک کشور آفتابی است، 
ــياری از  ــه بس ــبت ب ــبزيجات آن نس ــا و س ميوه ه
کشورهای ديگر، خوش عطرتر و خوشمزه تر است.
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زراعت و باغداری دو فعالّيت مهّم کشاورزی هستند. 
زراعت يعنی کشت و پرورش گياهانی که بعد از کاشت دانه، حّداکثر تا يک سال محصول می دهند مانند گندم و جو، 

گوجه فرنگی، هويج. 
باغداری کشت و پرورش نهال درختان است که بعد از گذشت يک يا چند سال محصول می دهند. مانند درخت خرما، 

پرتقال و انار.

زراعت

گندم و برنج

گندم و برنج خوراک روزانه و غذای اصلی مردم کشور 
ما است.

از گندم، آرد و سپس نان تهّيه می شود. آيا می توانيد بگوييد 
عالوه بر نان، چه خوراکی های ديگری از آرد گندم درست 

می شود؟
گندم گياهی يک ساله است و به دو شکل پاييزه و بهاره 
کشت می شود و کشت آن در همه ی استان های کشور ما 

رايج است. 

محصوالت كشاورزى، از توليد تا مصرف
درس6

   فعاليّت 1
ت، حبوبات و محصوالت جاليز سه گروه مهم از گياهان زراعي هستند. همفکر کنيد و از هر   غالّ

گروه چند محصول نام ببريد.  
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به نمودار مقابل توّجه کنيد. اين نمودار 
ميزان توليد گندم را در سال های مختلف 

نشان می دهد. 
از اين نمودار چه چيز هايی می فهميد؟ 
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حبوبات و محصوالت جاليزی 

بعد از غّالت مهم ترين منبع غذايی حبوبات و محصوالت 
جاليزی هستند که تقريباً در همه ی استان های کشور ما کشت 

می شود. 

برنج نيز گياهی يک ساله است که از نظر شرايط طبيعی در نواحی مرطوب و نسبتاً معتدل به دست می آيد. بيش از نيمی 
از برنج کشور ما در استان های شمال کشور توليد می شود. اگرچه در بعضی استان های ديگر نيز در صورت وجود آب 

کافی، برنج کشت می شود. 
به نقشه توّجه کنيد و  استان های توليد کننده ی برنج را نام ببريد.

دانش آموزان از يک مزرعه ی کشت برنج 
ديدن کردند. آن ها با يک «شالی کار» گفت وگو 
کردند. شالی کار برای بّچه ها درباره ی شرايط 
و چگونگی کشت برنج توضيح داد و به آن ها 
مرغوب  و  معطّر  بسيار  ايرانی  برنج  گفت: 

است. 
در شمال ايران،  غذای مردم خيلی به برنج 
وابسته است. در اين ناحيه انواع شيرينی ها و 

نان های خوشمزه با برنج تهّيه می شود. 
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کشت گلخانه ای 

امروزه يکی از روش های نو در کشاورزی، ايجاد گلخانه  يا يک 
محيط مصنوعی برای کشت گياهان است. با ايجاد گلخانه می توانيم 
هر محصول را در هر منطقه  ی آب و هوايی و در همه ی فصول سال 
کشت کنيم. زيرا آب  و هوای گلخانه و گرما و نور و رطوبت را خودمان 
با دستگاه های مختلف، متناسب با نوع محصول تنظيم می کنيم. کشت 
گلخانه ای در مقايسه با ساير کشت ها از نظر صرفه جويی در مصرف 
آب بسيار بهتر است.در گلخانه ها انواع ميوه ها و محصوالت جاليزی، 
سبزيجات و قارچ های خوراکی را کشت می کنند و يا گل و گياهان زينتی 

پرورش می دهند. 

باغداری

کشت و پرورش انواع درختان ميوه در ايران، از قديم 
رايج بوده است. بخشی از ميوه های سردسيری و هسته دار 
مانند هلو، زرد آلو، آلو، گوجه و آلبالو به صورت خشکبار و 
بعضی محصوالت گرمسيری مانند خرما و پسته ی ايران به دليل 

مرغوب بودن به خارج از کشور صادر می شود. 

با همراهي خانواده يکي از دو فعاليت زير را انجام دهيد. 
فعاليّت 2 

) برنج ايراني و قيمت  آن ها را بپرسيد و به کالس  از يک يا چند مغازه  برنج فروشي نام انواع (گونه ها
بياوريد. 

فعاليّت 3
از يک فروشنده  ميوه و سبز بپرسيد کدام محصوالت مغازه  او کشت گلخانه ا است و آن ها 

را از کجا تهيه مي کند؟



ّ
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مصاحبه 
دانش آموزان از يک باغ مرکبات در استان کرمان ديدن کردند و با مالک 

باغ مصاحبه کردند. آقای رضوانی مالک باغ برای آن ها توضيح داد:
وسعت باغ ما ۲ هکتار است. من و برادرانم شريک شديم و اين باغ را 
خريديم. در آن زمان  نهال ها خيلی کوچک  بودند و ما برای پرورش آن ها 

خيلی زحمت کشيديم تا به اين درختان تبديل شدند.

١٠ تن  پرتقالسال زراعي =
٨٦-١٣٨٥
٨٧-١٣٨٦
٨٨-١٣٨٧
٨٩-١٣٨٨
٩٠-١٣٨٩
٩١-١٣٩٠

امام جعفر صادق (عليه السّالم) 

فرمودند: 

کشاورز و درختکار کنيد. به خدا   قسم 

هيچ کار برا مردم، حالل تر و پاکيزه تر از 

آن نيست.

   فعاليّت 4
درباره  معني و مفهوم آنچه امام صادق(عليه السالم) در مورد کشاورز فرمودند، گفت و گو کنيد.     

  فعاليّت 5
فرض کنيد شما مي خواهيد با يک باغدار مصاحبه کنيد. فکر کنيد و پرسش ها خودتان را رو 

يک برگ کاغذ بنويسيد و به معلّم بدهيد.  

  فعاليّت 6
مساحت باغ آقا رضواني ٢ هکتار است. يعني چند مترمربع؟ نمودار محصول باغ آقا رضواني 

را رو  کاربرگه  شماره  ٧ کتاب کار ترسيم کنيد. 

  فعاليّت 7
رو  نقشه  ايران در کاربرگه  شماره  ٨ کتاب کار، نواحي کشت مرکبات ، پسته و خرما را معين کنيد.

فعاليت ها زير را در کالس انجام دهيد:



  حدود شش 

سال است که 
محصول پرتقال 
و نارنگی خوبی 

برداشت می کنيم. 
  فقط يک سال 

محصول ما به علت 
آفت زدگی کم بود.
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 محصوالت كشاورزى چگونه 
به دست ما مى رسد؟

کشاورزان پس از برداشت، بايد محصول خود را 
به دست مشتری برسانند. 

بعضی از محصوالت بايد زودتر به بازار مصرف 
برسند. آيا می توانيد چند مثال بزنيد؟

بازار های  به  فروش  برای  محصوالت  از  بعضی 
نزديک مزارع کشاورزی برده می شوند. بعضی ديگر 
را در انبار ها يا سردخانه ها نگهداری و ذخيره می کنند و 
سپس با کاميون و وانت به ميادين ميوه و تره بار و شهر های 

دور و نزديک می برند. 

ما بايد اين گوجه ها را 
زودتر به بازار برسانيم 
وگرنه خراب می شوند.

من يک انباردار هستم.
 در اين سردخانه سيب ها 

را نگهداری می کنم.
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   فعاليّت 8
 اگر قرار باشد کشاورز کنيد، دوست داريد چه محصولي بکاريد؟ چرا؟

  فعاليّت 9
کاربرگه  شماره  ٩ کتاب کار را انجام دهيد.

فعاليت 10
به طور گروهي يکي از فعاليت ها زير را انتخاب کنيد و انجام دهيد:

، اسراف نکردن، کمک به گرسنگان و ...) طراحي کنيد     پوستر درباره  مصرف غذا (شکر گزار
و به تابلو بزنيد.   

   چند خبر درباره  کشاورز از روزنامه  پيدا کنيد و در ايستگاه خبر مدرسه بچسبانيد. 

ّ


اكنون كه اين فصل را به پايان رسانديد،  روى يك برگ كاغذ بنويسيد چه سؤال هاى ديگرى 
درباره  ى موضوع كشاورزى داريد؟

درست مصرف كنيم

نظر اين افراد را بخوانيد و در کالس گفت و گو کنيد. 
ما پس از هر بار غذا  خوردن خداوند 

را شکر می گوييم. چرا؟

ما بايد به اندازه ای که مصرف می کنيم، بخريم. بعضی اوقات خانواده ها 
زياد خريد می کنند و ميوه ها و سبزی ها را در يخچال انبار می کنند. ممکن 

است اين مواد خراب و دور ريخته شوند. 
ما نبايد اسـراف کنيم. در بعضی از مهمانی ها و مجالس غذا بيش تر از 

نياز  مهمان تهّيه می شود. 
خداوند در قرآن کريم درباره ی کسانی که اسراف می کنند، چه فرموده است؟ 

من در اخبار شـنيده ام که در بعضی 
از نقاط دنيا مثل کشور های آفريقايی 
مردم و کودکان گرسـنه هستند و هر 
روز عـّده ای از آن هـا از گرسـنگی 
می ميرنـد. وظيفـه ی مـا در مـورد 

گرسنگان چيست؟ 

8 ّت

خداوند در قرآن کريم درباره ی کسانی که اسراف می

من
ازن
مرد
رو
می
گرس
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اگر برق خانه  شما قطع شود، در آن لحظه  چه مي کنيد؟ شما در روشنايي 
کم نمي توانيد تکاليف درسي خود را به خوبي انجام بدهيد. نمي توانيد تلويزيون 
را تماشا يا از وسايل برقي در خانه استفاده کنيد. حتّي ممکن است همه  اعضا 

خانواده، کارشان متوقف شود و صبر کنند تا دوباره برق وصل شود. 
فاق را برا نفت، گاز، بنزين در نظر بگيريد.  اگر اين منابع انرژ  همين اتّ
فاقي مي افتد؟ آيا با خود فکر کرده ايد چرا انرژ يک موضوع  نباشند، چه اتّ

مهم است و چرا ما بايد درباره  آن بيش تر بدانيم؟ 

حوزه های موضوعی: 
مكان و فضا 

منابع و فعاليّت های 
اقتصادی

نظام اجتماعی
زمان، تداوم و تغيير

فصل چهارم

فصل منابع انرژى ايران است. اميد است 
موضوع اين 

ختن اين فصل و انجام فعالّيت هاى آن پاسخ 
شما با آمو

پرسش هاى خودتان را بيابيد.  

ايران و منابع انرژى
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طالى سياه
درس7

منابع انرژى

انرژی به اشکال گوناگون در طبيعت وجود دارد. اّما در دنيای امروز، از بعضی از اشکال و منابع انرژی بيش تر استفاده 
می شود. برای اين که بهتر به اين موضوع پی ببريد، فعالّيت ١ را انجام دهيد. 

از انجام اين فعالّيت چه نتيجه ای گرفتيد؟
مهم ترين  نمودار  اين  کنيد.  توّجه  مقابل  نمودار  به 

منابع تأمين انرژی در جهان امروز را نشان می دهد. 
سه گروه عمده ی انرژی را نام ببريد و بگوييد بيش ترين 

انرژی مورد نياز ما از کدام گروه به دست می آيد؟
نظير  آن ها  مشتقات  و  گاز  و  نفت  زغال سنگ،  به 

گازوئيل و بنزين سوخت های فسيلی می گويند. 
 سوخت های فسيلی نفت، گاز، زغال سنگ و...

 انرژی های نو يا قابل تجديد (انرژی خورشيدی، باد، آب و...) 
 انرژی هسته ای

٪٨٦
٪٨٪٦

سوخت های فسيلی

نفت و گاز، ميراثی از گذشته
کشور ما از بزرگ ترين دارندگان منابع نفت و گاز در جهان است.
سوخت های فسيلی چون نفت و گاز يک ميراث طبيعی هستند و 
ميليون ها سال طول می کشد تا اين منابع در زيرزمين تشکيل شوند.

بيش تر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقايای جانوران 
و گياهان در کف درياهای قديمی به وجود آمده است. اين مواد در 

بين اليه های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زياد و تغييرات شيميايی در طی ميليون ها سال به نفت تبديل شده اند.

فعاليّت 1 
همفکر کنيد و کاربرگه  شماره  ١٠ کتاب کار را در کالس انجام دهيد. 

 اليه هاى رسوبى
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برق

همان طور که از انجام فعالّيت ١ پی برديد ، عالوه بر نفت و گاز، بيش ترين انرژی که ما از آن استفاده می کنيم، برق است. 
اّما برق از کجا می آيد؟ بيش تر برق (انرژی الکتريکی) مورد نياز ما از طريق سوزاندن نفت و گاز در نيرو گاه ها توليد می شود.

برق حرارتی
در اين  نيروگاه ها با سوزاندن سوخت های فسيلی، آب را به بخار تبديل می کنند . فشار بخار آب توربين ها را به حرکت درمی آورد و برق 

(انرژی  الکتريکی) توليد می شود.

برق آبی
سال گذشته خوانديد که با بستن سد بر روی رود های پرآب و با استفاده از فشار آب ذخيره شده، توربين ها  به حرکت درمی آيند و برق 

(انرژی الکتريکی) توليد می شود. 

بّچه ها، به اين موضوع خوب فکر 
کنيد. 

در کشور ما حدود ۸۵ درصد برق يا 
انرژی الکتريکی برق حرارتی است. 

يعنی برای توليد آن ميليون ها بشکه 
نفت و گاز سوزانده شده است.  

 برق حرارتی
 برق آبی

٪٨٥
٪١
٥
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کرمان

هرمزگان

بوشهر

کهکيلويه و بويراحمد

چهارمحال 
و بختيار يزد

سمنان

سيستان و 
بلوچستان

خوزستان

ايالم

کرمانشاه

لرستان اصفهان

قم
مرکز

همدان

قزوين
تهران

لبرز
ا

مازندران
ستان

گل
خراسان 
شمالي

خراسان 
رضو

خراسان 
جنوبي

گيالن

کردستان
آذربايجان غربي

آذربايجان شرقي

اردبيل

زنجان

خــلــيــج فــــــارس

دريای عمان

دريای خزر

فارس

فعاليّت 2 
با توجه به آنچه درباره  آب و هوا و رود ها ايران مي دانيد، بگوييد چرا در کشور ما  تو ليد برق 

آبي بسيار کم تر از برق حرارتي است؟

فعاليّت 3
برا حفظ محيط زيست، استفاده از برق حرارتي بهتر است يا برق آبي؟ چرا؟

 پراكندگى منابع نفت و گاز در ايران 

نفت

به نقشه توّجه کنيد. بيش تر منابع نفتی ايران در جنوب غربی و غرب کشور وجود دارد:
بيش تر منابع نفتی کشور در غرب در استان کرمانشاه و در جنوب غربی در استان خوزستان و خليج فارس ذخيره شده است.  
عالوه بر اين دو ناحيه ی وسيع، در بخش های ديگری از کشور ما مانند اطراف تهران و قم، نفت کشف و استخراج شده است. 

 روی نقشه مهم ترين ميدان های نفتی جنوب و غرب را پيدا کنيد و نام ببريد . 

منابع نفت

منابع گاز

کهکيلويه و بويراحمد

چهارمحال 
خوزستانو بختيار

ايالم
لرستان اصفهان

خــلــيــج فــــــارس

فارس
آغاجار

گچساران

اهواز
مارون

بي بي 
حکيمه

ساسان

دهلران

کنگان
عسلويه

سرخون

خانگيران

ميدان ها نفتي

راهنما 

ّ

کيش

تنب کوچک تنب بزرگ

ابوموسي

قشم
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نفت خام پس از استخراج از طريق لوله به پااليشگاه ها منتقل می شود. بيش تر نفت تصفيه شده و فرآورده های نفتی توليد 
شده در پااليشگاه، از طريق لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود. 

گاز

به نقشه توّجه کنيد. بيش تر منابع گاز ايران از جنوب و شمال شرقی کشور به دست می آيد.
جنوب: استان خوزستان و منابع گاز عسلويه و کنگان در استان بوشهر و سرخون در استان هرمزگان. 

شمال شرقی: منابع گاز خانگيران سرخس که در استان خراسان 
رضوی قرار دارد.

ايران دارای يک شبکه ی گازر سانی است و گاز از طريق خّط لوله  ی 
سراسری به اغلب شهر های ايران می رسد. 

هر ساله مقدار اين خطوط لوله و گازرسانی به مناطق مختلف کشور 
بيش تر می شود. 

 پااليشگاه نفت آبادان

 خطوط لوله ى شبكه ى سراسرى گاز

حفر  خوزستان  استان  سليمان  مسجد  در  پيش  سال  صد  حدود  ايران  نفت  چاه  اولين  بّچه ها، 
شد و به نفت رسيد. از زمان کشف و استخراج نفت در ايران ، توّجه بيگانگان به منابع کشور ما 
جلب شد. کشور های خارجی قدرتمند تا مّدت های طوالنی از طريق شرکت های نفتی خودشان در 
استخراج و پااليش نفت ما دخالت می کردند و با قرارداد هايی که با ايران می بستند، منافع زيادی 

از نفت ايران می بردند.
امروزه، پس از انقالب اسالمی، همه ی کار های استخراج  و پااليش نفت توسط متخصصان 
آشنا  نفت  شدن  مّلی  برای  ايران  مردم  مبارزات  با  يازدهم  فصل  در  شما  می شود.  انجام  ايران 

می شويد. 
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فعاليّت 4 
بحث گروهی: نفت يک ميراث طبيعي است که بر اثر استفاده تمام مي شود. به نظر شما، چرا تمام 
تالش  ايران  چرا  دارد؟  اهميتي  چه  ما  کشور  برا  نفت  صادرات  مي شود؟  نگراني  باعث  نفت  شدن 
ما حق داريم همه   صادر کند؟ آيا  خارج  صادرات نفت وابسته نباشد و ساير کاال ها را به  مي کند به 

نفت  و گاز را استخراج کنيم و به فکر آيندگان نباشيم؟ 

فعاليّت 5 
پرس و جو كنيد: سوختي که در خانه  شما برا گرما و پخت و پز استفاده مي شود، چيست؟ اين 

سوخت از کجا تأمين مي شود و چگونه به دست شما مي رسد؟

صادرات و واردات نفت و گاز بزرگ ترين تجارت در جهان امروزی است.
 کشورهايی که نفت و گاز ندارند، برای انجام فعالّيت های خود مانند حمل و نقل و کارخانه هايشان 

نيازمند نفت  و گاز کشورهای نفت خيز  مانند ايران هستند.
بخش عمده ای از نفت ايران به کشورهای  خارجی صادر می شود. 

ايران نيز  پولی را که از راه صادرات نفت به دست می آورد، در فعالّيت های مختلف کشور استفاده 
می کند. 



صادرات نفت و گاز
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انرژى را بهتر مصرف كنيم
درس8

در درس گذشته پی برديد که سوخت های فسيلی مهم ترين منابع مصرف انرژی  در دنيای امروز هستند. به اين منابع 
«غيرقابل تجديد» می گويند، يعنی با استخراج تمام می شوند. سوخت های فسيلی در اعماق زمين وجود دارند و ميليون ها 

سال طول می کشد تا تشکيل شوند. 
به همين دليل امروزه همه ی کشور ها تالش می کنند تا انرژی های نو را جايگزين سوخت های فسيلی کنند. 

 نيروگاه خورشيدىـ  شيراز

 صفحاتى كه 
انرژى خورشيد 

را جمع و متمركز 
مى كنند.

 حمام خورشيدى روستايى در يزد

انرژى هاى نو (قابل تجديد )

انرژی های نو آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام 
نمی شوند و همواره می توان از آن ها استفاده کرد؛ مانند انرژی 

خورشيد، انرژی آب و باد. 
انرژی های نو برخالف سوخت های فسيلی محيط زيست 
را آلوده نمی کنند. اّما حمل و نقل نفت و گاز موجب آلودگی 

محيط می شود و سوزاندن آن ها نيز هوا را آلوده می کند. 

 استفاده از انرژی های نو در ايران

متخّصصان کشور ما تالش می کنند تا با مطالعه و تحقيق 
و ساختن دستگاه ها و ابزار ها، از انرژی  های نو هرچه بيش تر 
استفاده کنند. به همين دليل، تاکنون در بعضی مناطق کشور 

طرح هايی اجرا شده است. 
کشور ما از آفتاب خوبی برخوردار است. از انرژی 
خورشيدی می توان برای گرم کردن هوا يا آب استفاده کرد 

و يا از آن انرژی الکتريکی به دست آورد. 
آيا شما نيز دوست داريد در پشت بام خانه تان آبگرمکن 

 نيروگاه بادى منجيلخورشيدی داشته باشيد؟ چرا؟ 
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فعاليّت 1
آيا تاکنون از وسايلي که با انرژ خورشيد کار مي کنند مانند ماشين حساب نور استفاده 
کرده ايد؟ اگر از اين نمونه وسايل داريد به کالس بياوريد و آن ها را با وسايلي که با باتر کار مي کنند، 

مقايسه کنيد و مزيت آن ها را بگوييد.

فعاليّت 2
کاربرگه  شماره  ١١ کتاب کار را انجام دهيد و انواع انرژ ها را با هم مقايسه کنيد. 

 فعاليّت 3
اگر به اينتر نت دسترسي داريد با راهنمايي معلّم به پايگاه «سازمان بهره وری انرژی ايران 
(ســابا)» برويد. سپس، سمت راست رو عبارت «کودک و نوجوان» کليک کنيد. شما مي توانيد 

ه، باز و انواع سرگرمي ها مربوط به انرژ استفاده کنيد.  از جورچين، قصّ

از انرژی باد می توان در جاها يی که در بيش تر اوقات سال باد می وزد، به خوبی استفاده کرد. انرژی باد توربين ها را به حرکت 
درمی آورد و انرژی الکتريکی توليد می کند. 

انرژى هسته اى (اتمى)

 انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی اتم های 
بعضی عناصر مثل اورانيوم پديد می آيد. 

سنگ اورانيوم در طبيعت وجود دارد. برای 
مثال در کشور ما استان يزد دارای معادن اورانيوم 

است. 
چون  نيست  تجديد  قابل  هسته ای  انرژی 

روزی معادن آن تمام می شود، اّما يک فرق مهم با ساير انرژی  ها دارد و آن اين است که انرژی بسيار زيادی توليد 
می کند. برای مثال يک کيلوگرم اورانيوم معادل سوختن ۱۲۰۰۰ بشکه نفت انرژی توليد می کند. 

در ايران، نيروگاه اتمی در بوشهر ساخته شده است و متخّصصان و دانشمندان ايرانی در حال راه اندازی اين نيروگاه 
برای توليد برق هستند.

 نيروگاه اتمى بوشهر
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اخبار روزنامه ها را بخوانيد. 
چيز هايی  چه  به  اخبار  اين  خواندن  از 
پی می بريم؟ در کالس گفت وگو کنيد.  

درست مصرف كنيم
فعاليّت 4 

فاميل  يا  خانواده  سالمند  افراد  با  است؟  يافته  افزايش  گذشته  به  نسبت  انرژ  مصرف  آيا 
با  تفاوت هايي  چه  نقل  و  حمل  و  پز  و  پخت  خانه،  کردن  گرم  گذشته  زمان  در  بپرسيد  و  کنيد  گفت و گو 

امروز داشته است؟ و آيا آن ها نيز از اين همه وسايل خانگي برقي استفاده مي کرده اند؟ 

چه طور مصرف کنيم؟
ما چه کمکی می توانيم بکنيم؟

مصرف سوخت های فسيلی

    زمانی که بخاری روشن است، در ها و پنجره ها را باز نگذاريم. 
   اگر شومينه داريم، بهتر است آن را روشن نکنيم. شومينه هم سوخت زيادی مصرف می کند و هم موجب آلودگی هوای خانه می شود.
   زمانی که هوا سرد است، به جای آن که درجه ی بخاری را زياد کنيم و يک پيراهن بپوشيم، لباس های گرم تر بپوشيم و درجه ی بخاری را 
کم کنيم (اگر هر يک از ما دمای خانه را فقط چند درجه سانتی گراد کم تر کنيم، روزانه در مصرف مقدار زيادی سوخت صرفه جويی کرده ايم). 
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    عادت کنيم در خانه يا مدرسه، المپ های اضافی را خاموش کنيم. مثالً اگر در اتاق هستيم و در آشپزخانه کاری نداريم، المپ 
آن جا را خاموش کنيم.

   در يخچال را زياد باز و بسته نکنيم. با هر بار باز و بسته کردن يخچال، برق بيش تری مصرف می شود.
  از المپ های کم مصرف استفاده کنيم.

ــود و همه ی مردم  چراغ ها را روشن  ــاعت پيک يا اوج بار می گويند. در اين زمان چون هوا تاريک می ش ــب، س ــاعت ۷ تا ۱۱ ش    به س
می کنند، مصرف برق خيلی زياد می شود. در اين زمان سعی کنيم از وسايل برقی کم تری استفاده کنيم و از وسايل برقی پرمصرف مثل اتو، 

جاروبرقی و لباسشويی اصالً استفاده نکنيم. 

مصرف برق

فعاليّت 5
کاربرگه  شماره  ١٢ کتاب کار را انجام دهيد.

فعاليّت 6
با کمک خانواده قبض گاز و قبض برق خانه تان را دو نوبت بخوانيد و مقايسه کنيد.

- نکات مربوط به مصرف درست سوخت ها فسيلي و برق را بنويسيد و در جا مناسب در خانه نصب کنيد.

فعاليّت 7
تصور کنيد شما ٥٠ سال بعد به دنيا آمده ايد و سوخت ها فسيلي تمام شده و انرژ ها جديد 
جايگزين آن ها شده است. يک روز زندگي خودتان را با توجه به انرژ ها نو شرح دهيد و بنويسيد.

برچسب انرژی:
به پدر و مادرمان بگوييم موقع خريدن لوازم خانگی مثل يخچال و ماشين لباسشويی به برچسب انرژی 

توّجه کنند. 
برچسب انرژی هفت رنگ دارد. در وسيله ای که می خريم، هرچه فلش آن به سمت رنگ سبز پررنگ 

(A) نزديک تر باشد، آن وسيله بهتر است، يعنی انرژی کم تری مصرف می کند و کارآيی آن بيش تر است. 

پ ريم ری

ّ
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مجسم کنيد  با  يک ماشين  جادويي زمان،  هزار سال به  عقب  رفته ايد. شما در 
سرزمين ها اسالمي هستيد. چشمانتان را باز مي کنيد. يک هفته از جاها 
مختلف ديدن مي کنيد؛ شهر ها پرجمعيت، مردماني که مشغول داد  و ستد و 
بازرگاني هستند؛ بازار ها پيچ در پيچ، کاروان هايي با ده ها شتر که کاال ها را 
از جايي به جا ديگر حمل مي کنند؛ مساجد زيبا، کتابخانه ها و مدارس علمي، 
با   ... و  مجلّل  کاخ ها  شکوه،  با  معمار  با  بناهايي  وجهانگردان،   دانشمندان 

خود فکر مي کنيد:
 راستي، علّت اين همه پيشرفت ها شگفت انگيز چيست؟ مسلمانان 
سرزمين ها اسالمي به چه علوم و فنوني دست يافته اند؟ آن ها چه اختراعات 

و ابداعاتي داشته اند و به مردم جهان چه خدماتي کرده اند؟ 

حوزه های موضوعی: 
زمان، تداوم و تغيير
فرهنگ و هويّت
فضا و مكان

فصل پنجم

وفايى علوم و فنون در دوره ى 
موضوع اين فصل، شك

اسالمى است. اميد است شما با  آموختن مطالب و انجام 

فعالّيت هاى آن، پاسخ پرسش هاى خود را بيابيد. 

شكوفايى علوم و فنون پس از 
ظهور اسالم
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پيشرفت هاى علمى مسلمانان
درس9

ظهور و گسترش اسالم

سال گذشته خوانديد که دين اسالم از سرزمين عربستان طلوع کرد. پيامبر گرامی اسالم حضرت محّمد (صلی اللّٰه عليه 
وآله) پس از هجرت از مّکه به مدينه، حکومت اسالمی تشکيل دادند و از آن زمان به بعد دعوت به اسالم هر روز با استقبال 

بيش تری روبه رو شد و گسترش يافت. 
پس از رحلت پيامبر (ص) مسلمانان اسالم را در خارج از شبه جزيره ی عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمين های 

زيادی از جمله ايران را به قلمرو اسالمی افزودند و بسياری از کشورهای قدرتمند آن روز را به تصرف درآوردند. 
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اقيانوس 
اقيانوس هند

اطلس

جبل الطارق

اسپانيا

مدينه

مکه

شكوفايى علوم و فنون 

دين اسالم در بين ملّت های مختلف با فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوت گسترش يافت. مسلمانان تحت تأثير قرآن و 
تعاليم دينی اسالم که به تفکر و آموختن علم اهميت زيادی می داد، در زمينه های مختلف پيشرفت کردند. آن ها از بخش هايی 
از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان بر جای مانده بود نيز استفاده کردند و در پرتو دين اسالم آن ها را گسترش 

دادند. به تدريج سرزمين های اسالمی به کانون علمی جهان تبديل شدند. 

فعاليّت 1 
به نقشه توجه کنيد. دين اسالم در کدام قاره ها گسترش يافت؟ در هر قاره يکي دو کشور که اسالم 

در آن ها راه يافته است، نام ببريد. 

قلب يا مرکز
قلمرو مسلمانان تا سال ١٢ هجر
قلمرو مسلمانان تا سال ٣٤ هجر
قلمرو مسلمانان تا سال ١٣٨ هجر
قلمرو مسلمانان تا سال ٦٧٨ هجر
قلمرو مسلمانان بعد از ٦٧٨ هجر

 نقشه ى قلمرو و متصرفات اسالمى در دوره هاى مختلف
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 در اين دوره هنرمندان، صنعتگران،  دانشمندان، فيلسوفان و مهندسان زيادی ظهور کردند و ابداعات و اختراعات مهّمی 
پديد آوردند. در اين ميان، ايرانيان سهم بسيار بزرگی در گسترش اسالم و پيشرفت های علمی داشتند. 

درباره ی  داريم  دوست  ما 
پيشرفت های  و  اختراعات 

مسلمانان بيش تر بدانيم.

بّچه ها، شرح اين پيشرفت ها خيلی مفصل است. 
اّما من نمونه هايی را برايتان می گويم. 

   مهندسان مسلمان، اختراعات زيادی کردند. برای مثال اسماعيل جَزَری 
که در قرن ششم هجری زندگی می کرد، معروف ترين مهندس مسلمان آن دوره 
بود. جزری در کتاب خود، پنجاه دستگاه را که خودش ساخته، شرح داده 
است. مانند ساعت آبی، ساعت شمعی، دستگاه های خودکار برای ريختن 
آب و شستن دست و وضو، وسايل اندازه گيری خون، تلمبه و ... او به علم 

مکانيک آشنايی کامل داشته است.

   مسلمانان چرخاب يا چرخ آب کشی را اختراع کرده بودند. اين چرخ در مسير رودخانه نصب می شد 
و از آن برای آبياری و آب کشی استفاده می کردند. بسياری از دانشمندان امروز، مهارت مسلمانان ايرانی 
را در ساختن دستگاه های آبی، تحسين می کنند. اين چرخ ها در جهان به چرخ ايرانی معروف است. نوعی 

از چرخاب نيز چرخ چاه بود که برای آب کشی از چاه به کار می رفت. 

مطالعه برای 

اجنام فعاليّت

 نقاشى از ساعت شمعى، جزرى

 نقاشى چرخاب چرخ آب كشى
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بسيار  پزشکی  دانش  در  ايرانيان  پزشکی:     
پيشرفت کرده  بودند. زکريای رازی و ابوعلی سينا در 
اين زمينه شهرت جهانی دارند. رازی کتاب معروفی 
بيماری ها  درمان  و  سالمتی  در  غذا  نقش  درباره ی 
روی  ابتدا  را  دارو ها  از  بسياری  او  است.  نوشته 

حيوانات آزمايش می کرده است.

ابوعلی سينا که در ده سالگی تمام قرآن را آموخته 
بود و رياضی نيز می دانست، در پزشکی استاد بود. 
تا  که  دارد  نام  قانون  پزشکی  در  او  کتاب  مهم ترين 
سال ها در دانشگاه های بزرگ اروپايی تدريس می شد. 

کيمياگری  ی  کلمه  از  شيمی  کلمه ی  شيمی:     
گرفته شده است. ايرانيان مسلمان در علم کمياگری 
پيشرفت زيادی کردند. رازی به عنوان کاشف الکل 
شيمی  در  کتاب  ده ها  حيان  جابربن  است.  معروف 

نوشته و شهرت جهانی دارد.

   رياضّيات: ايرانيان مسلمان دانش رياضی را 
گسترش دادند. خوارزمی و خّيام از رياضی دان های 
آن ها  هستند.  اسالمی  دوره ی  در  معروف  ايرانی 
درباره ی اعداد و حل کردن مسائل رياضی و اشکال 

هندسی، مطالب جديدی مطرح کردند.
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فعاليّت 2- الف 
 در دوره  اسالمي به دانشمندان، حكيم مي گفتند. چون آن ها علوم مختلف را  مي دانستند  و در 

چند علم،  استاد بودند. آيا مي توانيد با توجه به مطالب اين درس چند مثال بزنيد؟

فعاليّت 2- ب 
 در دوره  اسالمي ، اغلب دانشمندان کتاب ها خود را به زبان عربي مي نوشتند. به نظر شما چرا 

چنين کار مي کردند؟

فعاليّت 3
 به چند گروه تقسيم شويد و هر گروه درباره  يکي از حکيمان مسلمان و آثار او اطالعاتي جمع آور 
کنيد و رو يک يا دو برگ بنويسيد. شما مي توانيد با راهنمايي معلّم از دانشنامه  رشد (شبکه  رشد) يا 

کتاب ها مناسبي که در اين باره برا  کودکان و نوجوانان نوشته شده است، استفاده کنيد.
نام حكيم يا دانشمند:

محّل تولّد يا زندگی:
در چه قرنی می زيسته است:

آثار:
در چه علوم و فنونی مهارت داشته است:

و…

 مجسمه ى ابوريحان 
بيرونى در پارك الله تهران

ّ

   ستاره شناسی (نجوم)
ابوريحان بيرونی دانشمند بزرگ ايرانی که فيلسوف 
و رياضی دان بود، در تاريخ و جغرافيا نيز مهارت داشت. 
او ستاره شناس بزرگی نيز بود و درباره ی تقويم و محاسبه ی 
سال و ماه و اندازه گيری حرکت ماه و سيارات و فاصله ی 

آن ها کتاب های زيادی نوشت. 
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