
خّط زمان

ــت. اين خّط زمان بر اساس قرن ( صد سال ) ــان می دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده اس خّط زمان نش
تنظيم شده است:

مدينه است. به هر  مّکه به  اکرم (ص) از  پيامبر  هجرت  مسلمانان  ما  تاريخ  مبدأ  خوانديد که  گذشته  سال  در 
صدسال يک قرن يا يک سده می گويند.

 از سال يکم تا  صدم را قرن اّول هجری می گويند و از ۱۰۱ تا ۲۰۰ قرن دوم، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرن سوم و ...
از سال يکم تا پنجاه، نيمه ی اّول قرن است و از پنجاه و يکم تا صدم نيمه ی دوم قرن.

ابن سينا در  ٣٧٠ هجری به دنيا آمده است؛ يعنی در نيمه ی دوم قرن چهارم. ابن سينا در ٤٢٨ هجری  از 
دنيا رفته است يعنی نيمه ی اّول قرن پنجم.

با راهنمايی معلّم موارد زير را روی خّط زمان نشان دهيد و بگوييد هريک از اين افراد در چه زمانی زندگی 
می کرده اند؟

ابوريحان بيرونی ۴۴۰ - ۳۶۲ هجری
زکريای رازی ۳۱۳ - ۲۵۱ هجری

خّيام ۵۱۷ - ۴۲۹ هجری

132
سقوط بني اميه و 
ظهور بني عباس

هجرت حضرت 
پيامبر اکرم (ص) 
ه به مدينه از مکّ

616
حمله   
مغول ها به ايران

100 200 300 400 500 600 700

ابن سينا 
[ ـ  ٣٧٠ هجر ٤٢٨]

هجری
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چه عواملى موجب گسترش علوم و 
فنون در دوره ى اسالمى شد؟

درس10

تعاليم دين اسالم

مهم ترين علت پيشرفت علمی مسلمانان، تعاليم دين اسالم  بود. آيات قرآن کريم انسان ها  را به تفّکر درباره ی آفرينش 
جهان، حرکت ستارگان و سيارات، زندگی جانوران و گياهان و نظاير آن، دعوت می کند. پيامبر گرامی اسالم (ص) فرمودند: 
به دنبال کسب علم باشيد؛ حّتی اگر مجبور شويد تا چين برويد. امامان، عالمان بزرگی بودند و مردم برای يافتن پاسخ های 
علمی به نزد آن ها می رفتند. امام محّمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) کالس های درس داشتند و شاگردان زيادی در 

کالس های آن ها حاضر می شدند. 

نياز های جديد جوامع مسلمان

مسلمانان برای کارهايی چون تعيين جهت قبله (جهت رو به خانه ی 
کعبه) پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشيد و تقويم و برای 

انجام عبادت ها، کشتيرانی در دريا و نظاير آن به علم رياضيات 
و ستاره شناسی نياز داشتند. آن ها با ُاسطرالب، موقعّيت 

ستاره ها را مطالعه می کردند. مسلمانان در ساختن و 
هدايت کشتی ها مهارت داشتند و با توّجه به جهت 
ستاره ی قطبی در آسمان مسير خودشان را در دريا 

پيدا می کردند. 

و امام جعفرر صادق ((عع) ککالس هایی درسس دااشتند و شاگردان زيادی در

(جهت رو به خخانه ی
و تقققووويم و برای

رياضيات 
عّيت 
ن و
تت 
يا 
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ترجمه

وقتی مسلمانان سرزمين های پهناور آن روز را فتح کردند، علوم و 
فنون  اين سرزمين ها در اختيار آن ها قرار گرفت.

آن ها آثارعلمی ملّت های ديگر چون ايران  و يونان را از زبان  فارسی 
(پهلوی) و يونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند. 
در آن دوره حّتی مراکزی برای ترجمه ی کتاب ها به وجود آمده بود. 

حمايت فرمانروايان از دانشمندان

بعضی از فرمانروايان  از دانشمندان و هنرمندان حمايت می کردند و خودشان برای ايجاد کتابخانه، مدارس و مراکز 
علمی پيشقدم می شدند.

تجارت و بازرگانی 

بازرگانان در سراسر سرزمين های اسالمی، کاالها را 
از جايی به جای ديگر حمل می کردند.

 تجارت و بازرگانی هم از طريق راه های خشکی و هم 
راه های دريايی رونق داشت. در اين سفر ها و آمد و رفت ها، 

علوم و فنون نيز از جايی به جای ديگر منتقل می شد. 

کاغذ سازی

مسلمانان فّن کاغذ سازی را از چينی ها آموخته بودند 
و آن را گسترش دادند و کامل کردند. در آن دوره، صد ها 
مغازه ی کتاب فروشی در شهر هايی چون بغداد، نيشابور، 

بخارا و ... وجود داشت. 
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مراكز علمى جهان اسالم

دانشگاه  و کتابخانه 

دانشگاه  دوره  آن  علمی  مراکز  مهم ترين  از  يکی 
جندی  شاپور بود. دانشگاه جندی شاپور در اهواز در 
زمان ساسانيان تأسيس شده بود اّما تا سيصد  سال بعد از 

ورود اسالم به ايران به کار خود ادامه داد.
در بسياری از شهر های اسالمی، کتابخانه های بزرگی 
وجود داشت. برای مثال سامانيان در بخارا کتابخانه ی 
عظيمی داشتند که ابن سينا سال ها در آن جا مشغول تحقيق 

و مطالعه بود.  

نظاميه

نظاميه ها مدارسی بودند که عّده ی زيادی از افراد در آن ها علم می آموختند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج 
تحصيل و زندگی آن ها را می داد.

يکی از وزيران معروف ايرانی به نام خواجه نظام الملک، اين نوع مدرسه را تأسيس کرده بود.  نظاميه های نيشابور و 
بغداد معروف بودند. دانشگاه های امروز جهان تقليدی از مدارس نظاميه است. 

رصدخانه

رصدخانه ها  محل تحقيق درباره ی ستارگان بودند. شهر هايی چون بغداد، اصفهان و ری رصدخانه داشتند. 

بيمارستان 

نخستين بيمارستانی که از آن اطالعی در دست است ، بيمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جندی   شاپور است.
 معروف ترين بيمارستان دوره ی اسالمی،  بيمارستانی بود که عضد الدوله ديلمی در بغداد بنا کرده بود و داروخانه ای 

نيز داشت.
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در دوره ای که مسلمانان به پيشرفت های بزرگ علمی دست يافته بودند و ده ها کتابخانه و دانشگاه و مرکز علمی در سرزمين های 
اسالمی وجود داشت. مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پيشرفت های علمی در آن جا خبری نبود. اين دوره به «عصر 
تاريکی» اروپا معروف است.اروپاييان با حسرت به مسلمانان نگاه می کردند. بعد ها به تدريج اروپاييان آثار علمی مسلمانان را ترجمه 

کردند و با آن ها آشنا شدند وعلوم و فنون از سرزمين های اسالمی به اروپا انتقال يافت. 

ـ ادبی ايرانيان ( قرن سوم تا هفتم هجری) نمونه هايی از آثار علمیـ 

خی
د بل

موي
وال
    اب

ه    
هنام

شا

سی
ردو

     ف
مه   

اهنا
ش

سی
طو

قی 
  دقي

      
امه

شاهن

سی
طو

مد 
  مح

      
يان

تب
سی

طو
سن 

ن ح
ضل ب

     ف
يان

ع الب
جم
م

ونی
   بير

ی   
عود

 مس
ون
قان

سينا
لی 
بوع

ی    ا
عالي

مه ا
شنا

دان

سينا
لی 

بوع
ن    ا

قانو
سينا

لی 
بوع

ا    ا
شف

ا
هری

نوچ
ن    م

يوا
د

ک
المل

ظام 
جه ن

خوا
ه    

 نام
ست

سيا
طار

خ ع
   شي

ان 
ديو

گرشاسب نامه    اسدی طوسی

طاهر
    بابا

وان
دي

رباعيات    خيام

انی
   خاق

وان 
دي

وسی
سن ط

بن ح
حمد

ار    م
تبص

اس

لينی
وب ک

ن يعق
مدبي

ی    مح
کاف ي

وان
ي

طار
خ ع

   شي
وان 

دي

انیان
اق

کافیک
الی
    غز

لوم
ا الع

احي

زی
ر مع

امي
ن    

يوا
د

زمی
وار

ه    خ
قابل

 و م
جبر

خا
ج

ابله
و مق

جبر 
خ

ين 
رالد

صي
جه ن

خوا
س    

قتبا
س اال

اسا

حديقه    سنايی

يقی
    دق
وان

دي
وان

ي
خی
    فر

وان
دي ديوا وان
دي

صری
    عن

وان
دي

زی
ی را

کريا
د ز

حم
     م
ری

صو
المن

طب 
ال

زی
ی را

کريا
د ز

حم
     م
وی

حا

می
 بلع
حمد

ی  م
طبر

يخ 
 تار

جمه
تر

ری
 طب
رير

د ج
حم
     م

ری
 طب
ريخ

تا

منه
 و د

يله
کل

٥٥



فعاليّت 4 
کاربرگه  شماره    ١٣ کتاب کار را انجام دهيد.

فعاليّت 5 
با استفاده از اطالعاتي که  درباره  دانشمندان وحکيمان و آثار آن ها  ( فعاليت درس قبل) 

گرد آور کرديد؛ يک روزنامه ديوار درست کنيد و به ديوار مدرسه بزنيد.


اكنون كه اين فصل را به پايان رسانديد،  روى يك برگ كاغذ بنويسيد چه سؤال هاى ديگرى 
درباره  ى دانشمندان و علوم وفنون دوره ى اسالمى داريد؟
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در دنيا هزاران شهر کوچک و بزرگ وجود دارد اما فقط تعداد کمي از آن ها در 
جهان مشهور هستند. اصفهان يکي از شهرها معروف جهان است.

خاطره ا از سفر به اين  ، چه  اصفهان سفر کرده ايد؟ اگر آر آيا تاکنون به 
شهر داريد؟ آيا مي دانيد هر ساله هزاران نفر از مردم کشور در بهترين روز ها 
تعطيالت خود به اين شهر سفر مي کنند؟ هر گردشگر خارجي هم که به ايران 

سفر مي کند، سراغ اصفهان را مي گيرد و مي خواهد از اين شهر ديدن کند.  
راستي چرا اصفهان شهرت جهاني دارد؟ کدام بناها و آثار تاريخي باشکوه در 
اين شهر وجود دارد؟ اين آثار در چه دوره ا به وجود آمده اند؟ و چه ويژگي هايي 

دارند؟

حوزه های موضوعی: 
زبان، تداوم و تغيير

مكان و فضا
 فرهنگ و هويّت

فصل ششم

موضوع اين فصل «اصفهان» است. اميد است شما با 

آموختن مطالب و انجام فعالّيت هاى آن پاسخ پرسش هاى 
خود را بيابيد. 

سفرى به 
اصفهان

ّ
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گردش در اصفهان

در  اصفهان  شهر  است.  اصفهان  استان  مرکز  اصفهان،  شهر 
کوهپايه های زاگرس قرار دارد  و رود زاينده رود از وسط آن عبور می کند. 
جمعّيت شهر اصفهان حدود ۲ ميليون نفر است. اين شهر بعد از 
تهران و مشهد پرجمعّيت ترين شهر ايران است. به نقشه ی زير توّجه کنيد. 
اين نقشه، شهر اصفهان را نشان می دهد. به اين نوع نقشه، نقشه ی 

گردشگری می گويند. نقشه  ی گردشگری، نقشه  ای است که بر روی آن، مکان های ديدنی و آثار تاريخی نشان داده می شود. 

اصفهان، نصف جهان
درس11

اصفهان

شمال

عالى قاپو
مسجد شيخ لطف اهللا

مسجد اّمام

چهلستون

هشت بهشت
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اهميّت شهر اصفهان در دوره هاى مختلف تاريخى

آثار به جا مانده ی تاريخی نشان می دهد که شهر اصفهان از گذشته های دور اهمّيت داشته است. در دوره ی اسالمی، 
اين شهر چند بار در زمان های مختلف به پايتختی انتخاب شده است، اّما اوج شکوفايی شهر اصفهان مربوط به دوره ی 

صفويّه است. 
در اين دوره به دليل حمايت شاهان صفوی،  تعداد زيادی از صنعتگران، معماران، هنرمندان و دانشمندان به اصفهان 

آمدند و چنان آثار باشکوه و زيبايی به وجود آوردند که اين شهر به نصف جهان معروف شد. 

مكان هاى تاريخى و ديدنى

در شهر اصفهان ده ها اثر تاريخی و ديدنی وجود دارد. 
در اين جا چند نمونه ی مهم معرفی می شود: 

ميدان امام (نقش جهان)

اين ميدان به فرمان شاه عباس صفوی در مرکز شهر اصفهان  
ساخته شده است و در آن زمان از بزرگ ترين ميدان های جهان بوده 

است. 
در اطراف اين ميدان که حدود ۵۰۰ متر طول دارد، بناهای بزرگ  

و باشکوهی قرار گرفته اند. 
با توّجه به شکل مقابل اين بناها را نام ببريد. 

فعاليّت 1
 شما و دوستانتان مي خواهيد از اصفهان ديدن کنيد و اين نقشه را خريده ايد. همفکر کنيد و 

رو نقشه مکان ها تاريخي و ديدني مساجد، بازار و… را پيدا کنيد و نام ببريد. 

فعاليّت 2
اگر بخواهيد مهمان سرايي انتخاب کنيد که به آثار تاريخي نزديک باشد، کدام را انتخاب مي کنيد؟

مسجد شيخ لطف الّله

بازار قيصريه

مسجد امام

کاخ عالی قاپو

شمال

ميدان
نقش جهان
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 ميدان نقش جهان

مسجد
شيخ لطف اهللا

كاخ
عالى قاپو

بازار
قيصريه

مسجد
امام

ميدان نقش جهان
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مسجد شيخ لطف الّلٰه

اين مسجد به فرمان شاه عباس ساخته شد تا شيخ لطف اللّٰه که عالم بزرگی بود، در آن نماز جماعت برگزار کند و به تربيت 
و تدريس شاگردان بپردازد. ساختن اين مسجد حدود ۱۸ سال  طول کشيد. مسجد شيخ لطف اللّٰه گنبد بسيار زيبايی دارد 

که بر روی آن کاشی کاری های بی نظيری ديده می شود. 
گنبد يکی از نشانه های معماری اسالمی است. 

مسجد امام (مسجد جامع عّباسی)

اين مسجد نيز از شاهکار های معماری اسالمی محسوب می شود. مسجد امام چهار ايوان 
در چهار جهت جغرافيايی دارد.

هريک از مناره های مسجد بيش از ٤٠ متر ارتفاع دارند. داخل اين مناره ها يا گلدسته ها 
پلکان های مارپيچ  وجود دارد که از آن باال می رفتند تا اذان بگويند يا خبررسانی کنند. 

۴۰ متر؟ چطور در 
آن زمان که ابزار و 
وسايل امروزی را 
نداشتند اين کار را 

انجام می دادند؟!

 مسجد امام مسجد شيخ لطف اهللا
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مشهور است همزمان با ساخته شدن مسجد امام، معادن سنگ مرمر اطراف اين شهر کشف شده است و از اين 
سنگ ها در بنای مسجد استفاده کرده اند. 

در اين مساجد کتيبه هايی بر روی گنبد، محراب و مناره ها ديده می شود.
کتيبه نوشته هايی بر روی سنگ، کاشی و مانند آن است. معموالً در کتيبه های دوره ی اسالمی، آيات قرآن، دعا و نام 

امامان بزرگوار را با خّط خوش نوشته اند. 
برخی کتيبه های مسجد امام به قلم استاد عليرضا عبّاسی خطّاط مشهور نوشته شده است. در سقف ايوان، گچ بری های 

تزيينی زيبايی ديده می شود.

 نمونه هايى از كتيبه، خط و كاشى كارى

 مسجد امام
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کاخ عالی قاپو 

اين کاخ در ۶ طبقه ساخته شده است و حدود پنجاه اتاق دارد. شاه عبّاس در اين مکان به امور کشور می پرداخت و 
دستورات الزم را صادر می کرد و در تاالر های آن از مهمانان پذيرايی می کرد. 

شاه و درباريان از ايوان اين کاخ، چوگان بازی، جشن ها يا رژه های سربازان را در ميدان امام (نقش جهان)، تماشا 
می کردند. در داخل تاالر ها و اتاق ها، نقاشی های مينياتوری زيبايی که کار استاد رضا عبّاسی است، ديده می شود. 

فعاليّت 3 
مسجد  دو  اين  در  که  تفاوتي  مهم ترين  کنيد.  دقّت  شيخ  لطف اهللا  مسجد  و  امام  مسجد  تصاوير  به 

مشاهده مي کنيد، چيست؟

فعاليّت 4 
با توجه به مطالبي که در اين درس آموختيد، انواع فنون و هنر هايي را که در ساختن بنا ها تاريخي 

اصفهان به کار رفته،  فهرست کنيد. 

فعاليّت 5 
فرض کنيد دوستي در خارج از ايران داريد که مي خواهد به ايران بيايد و از اصفهان ديدن کند. 
به طور گروهي يک کارت پستال با نشانه هايي از شهر اصفهان درست کنيد و او را به ديدن اصفهان 

دعوت کنيد.کارت دعوت گروه خود را به تابلو کالس نصب کنيد.

 تصوير مينياتور از داخل كاخ
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تشكيل حكومت صفويّه 

در اوايل قرن دهم هجری، اوضاع سياسی و اجتماعی ايران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت 
و هر بخش آن در اختيار حکومتی بود. سال گذشته خوانديد که شاه اسماعيل صفوی در چنين اوضاع آشفته ای، سلسله ی 
صفويّه را تأسيس کرد. مشهور ترين پادشاه صفوی شاه عبّاس اّول است که اصفهان را به پايتختی انتخاب کرد. صفويان، 
مذهب شيعه را مذهب رسمی کشور اعالم کردند. آن ها از عالمان دينی و مراسم مذهبی حمايت می کردند و به ساختن مساجد 

عالقه مند بودند. 

 عصر صفويّه عصر شكوفايى دانش و معمارى هنر در ايران است. بسيارى از دانشمندان، نويسندگان و هنرمندان در اين 
دوره ظهور كردند. 

چرا فرهنگ و هنر 
در دوره ى صفويّه شكوفا شد؟ 

درس12

قلمرو صفويه  
پايتخت ها صفو

900 950 1000 1050 11501100

996 هجری
آغاز حکومت 
شاه عباس اول

1006 هجری
انتخاب اصفهان
به پايتختي

907  هجری
تأسيس سلسله صفويه
توسط شاه اسماعيل اول

1011  هجری
آغاز بنا مسجد 
شيخ لطف ...

1020 هجری
آغاز بنا
مسجد امام

شيخ بهايي  [١٠٣٠-٩٥٣] کمال الدين بهزاد  [٩٤٢-٨٥٥]عالمه مجلسي  [١١١٠-١٠٣٨]

ا ا ا ا

يييي ييخخخخخبهبه

عليرضا عباسي [١٠٣٨-٩٩٦]

1028 هجری
طراحي مجموعه
ميدان نقش جهان

تبريز

قزوين

تفليس

اصفهان

بندرعباس

شيراز کرمان

مشهد
هرات

بغداد
نجفشوش

خليج فارس

دريا عمان

دريا 
خزر

موصول
تهران

هجری

ّ

ّ
ّ

٦٤



گسترش هنر و معمارى در دوره ى  صفويّه

  حکومت قدرتمند و يکپارچه
داخل  در  را  خود  مخالفان  توانستند  صفويان 
قدرتمند  دشمنان  با  ها  آن  کنند.  سرکوب  کشور 
خود مانند عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق نيز 
 جنگيدند و پيروزی هايی به دست آوردند. بدين ترتيب 
آن ها حکومتی قدرتمند و يکپارچه به وجود آوردند.

  رونق تجارت 
رونق  ستد  و  داد  و  تجارت  صفويّه  دوره ی  در 
زيادی پيدا کرد ، کاال های صادراتی مهم ايران در آن 
زمان ، ابريشم و پارچه های زربفت و سنگ های قيمتی 
و خشکبار بود که هم از راه خشکی با کاروان ها و هم 

از راه دريا با کشتی به کشور های ديگر فرستاده می شد. از اين تجارت، ثروت و درآمد خوبی به دست می آمد. 
  برقراری امنيت در راه ها و شهرها

حکومت صفويّه به ساختن راه ها و کاروانسراها اهمّيت زيادی می داد. کاروانسراها محّل استراحت و تأمين آذوقه ی 
مسافران و چهار پايانی بود که راه های طوالنی را از شهری به شهری ديگر طی می کردند. صفويان امنّيت را در راه ها و 

شهر ها برقرار کردند و همين امنّيت باعث می شد تا کاروان ها با آسودگی سفر کنند. 
  حمايت از هنرمندان

حاکمان صفوی به ويژه شاه عبّاس از هنرمندان و صنعتگران و دانشمندان حمايت می کردند. آن ها برای ساختن بناهای 
باشکوه پول زيادی خرج می کردند. 

شاهان صفوی مانند ساير شاهان ثروتمند بودند. آن ها زمين های زيادی را در کشور به ملک شخصی خود درآورده بودند.  
درآمد حکومت و مخارج شاه و درباريان از راه ماليات هايی که از واليات می گرفتند، تأمين می شد. کشاورزان، بازرگانان و 

صنعتگران و  همه ی مردم مجبور بودند بخشی از درآمد خود را به مأموران حکومت بدهند.

   فعاليّت 1 
کاربرگه  شماره  ١٤ کتاب کار را انجام دهيد.

  كاروانسراى شاه عباسى، سمنان
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فعاليّت 2 
به طور گروهي رو يک برگه  کاغذ، نمودار علّت و معلول را رسم کنيد. سپس علل رونق هنر و 

معمار در دوره  صفويه را رو آن به طور خالصه در محلّ مناسب بنويسيد.

فعاليّت 3
کاربرگه  ١٦ و ١٥ کتاب کار را تکميل کنيد. 

اصفهان در سفر نامه ها
در گذشته های دور، سفر از سرزمينی به سرزمين ديگر بسيار دشوار بود.  چرا؟ اّما در آن زمان گاهی افرادی 
پيدا می شدند که برای آشنايی با  شهر های ديگر و مردمان آن ها يا به قصد زيارت يا تحصيل علوم دينی با همه ی رنج و 

مشّقت ، سفر می کردند و سفر آن ها گاهی روز ها،  ماه ها يا سال ها طول می کشيد. 
گاهی نيز بعضی حکومت ها ،  افرادی را به سفر های دور و دراز به  کشور های ديگر روانه می کردند تا اطالعاتی از 

آن کشور ها به دست بياورند. چرا؟
بسياری از اين جهانگردان ، ديده ها و شنيده ها و خاطرات خود را از سفر هايشان می نوشتند و گاهی با نّقاشی نيز 

تصوير می کردند. به اين نوشته ها «سفر نامه» می گويند.
در دوره های مختلف تاريخی، جهانگردان زيادی از اصفهان ديدن کرده اند و در سفر نامه های خود درباره ی اين 

شهر مطالبی نوشته اند. 

  تصويرى  از ميدان امام (نقش جهان) كه توسط يك باستان شناس اروپايى كه حدود 140 سال پيش به ايران 
سفر كرده، ترسيم شده است. 

شاردنسفرنامه تاورنيهسفرنامه 

ّ

معلول (نتيجه)
علّت ها
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آيا تاکنون به برنامه  روزانه  زندگي خودتان فکر کرده ايد؟
شما چند ساعت در شبانه روز مي خوابيد؟ چند ساعت را در مدرسه  

مي گذرانيد؟ چه مدت در روز تلويزيون تماشا مي کنيد يا باز مي کنيد؟ 
چه مدت از وقت خودتان را به عبادت و خواندن قرآن اختصاص مي دهيد؟
راستي وقتي از تکاليف درسي و وظايف روزانه فارغ مي شويد، دوست 

داريد چه کار هايي انجام بدهيد؟
به نظر شما آيا بهتر نيست که برا فعاليت ها روزانه و اوقات فراغت 
خودمان برنامه ريز داشته باشيم؟ شما برا روز ها تعطيل سال يا تعطيالت 

تابستان  خود چه برنامه ا در نظر گرفته ايد؟ .... 

حوزه های موضوعی: 
 نظام اجتماعی
فرهنگ و هويّت

زمان، تداوم و تغيير 
مكان و فضا

فـصـل هفتم

موضوع اين فصل كتاب، اوقات فراغت و برنامه ى 

زندگى است. اميد است شما با آموختن مطالب اين فصل و 

انجام فعالّيت هاى آن، پاسخ پرسش هاى خود را بيابيد. 

اوقات 
فراغت

ّ
ّ

ّ
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برنامه ى روزانه ى متعادل
درس13

 نمودار زندگى روزانه

شايد تا به حال اين ضرب المثل را شنيده باشيد که «وقت طالست». منظور از اين عبارت چيست؟
زندگی انسان، مّدت زمانی است که در اختيار دارد. اين زمان به لحظه ها و ثانيه ها و روز ها و هفته ها و سال ها تقسيم شده 

است که در اصطالح به آن «وقت» يا «اوقات» می گوييم. 
ممکن است شما تا به حال دّقت نکرده باشيد که در يک شبانه روز چند ساعت را به چه کاری اختصاص می دهيم. 

اگر درباره ی فعالّيت های يک روز خودمان به دّقت فکر کنيم، ممکن است به اين نتيجه برسيم که کار هايی را بيش از 
حد يا کمتر از حّد الزم  انجام می دهيم. يک راه مناسب برای فهم بهتر اين موضوع اين است که نمودار زندگی روزانه ی 

خودمان را ترسيم کنيم. 
به نمودار پايين توّجه کنيد. اين نمودار فعالّيت های يک شبانه روز امير را نشان می دهد. 

ــت؟ امير برای چه فعالّيت هايی زمان بيش تر و برای کدام  هر يک از فعالّيت  ها چه مّدتی را به خود اختصاص داده اس
فعالّيت ها زمان بسيار کمی صرف می کند؟

نظر شما درباره ی برنامه ی زندگی روزانه ی امير چيست؟

  ٧ ساعت خواب
  ٢ ساعت باز ها کامپيوتر
  ٥ ساعت تماشا تلويزيون

  ١ ساعت انجام تکاليف درسي

  ٥ ساعت مدرسه
  ٢ ساعت غذاخوردن و نظافت

  ١ ساعت نماز و دعا
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نيمه شب

چگونه نمودار زمانى زندگى روزانه را ترسيم كنيم؟

يک شبانه روز چند ساعت است؟
ابتدا يک دايره رسم و آن را به ۲۴ قسمت مساوی تقسيم می کنيم. هر قسمت نشان دهنده ی يک ساعت است. 
سپس فعالّيت های يک شبانه روز خود را در نظر می گيريم. برای مثال، شب گذشته چه ساعتی خوابيديم و صبح چه 
ساعتی از خواب بيدار شديم؟ يعنی چند ساعت خواب؟ به همان ميزان، تعداد ساعات را روی نمودار جدا می کنيم و 

رنگ می زنيم. اکنون شما فعالّيت را انجام دهيد. 

حال که نمودار فعالّيت های روزانه ی خودتان را رسم کرديد، بگوييد آيا از برنامه ی زندگی خودتان راضی هستيد يا خير. 
اگر قرار باشد نمودار ديگری رسم کنيد، کدام قسمت های آن را تغيير می دهيد؟ با راهنمايی معلّم اين کار را انجام دهيد و 

نمودار جديدی روی يک کاغذ جداگانه رسم کنيد. 

فعاليّت 1 
نمودار زندگي روزانه  خودتان را رو کاربرگه  شماره  ١٧ کتاب کار ترسيم کنيد. 

فعاليّت 2
نمودار خودتان را با نمودار همکالسي هايتان مقايسه کنيد. چه  شباهت ها و تفاوت هايي وجود دارد؟
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 برنامه ى متعادل 

خواب،  و  استراحت  متعادل،  برنامه ی  يک  در 
سرگرمی  و  تفريح  و  کردن  عبادت  خواندن،  درس 
به اندازه ی کافی وجود دارد و هر کاری در موقع 
مناسب انجام می شود. به عکس در برنامه ی نامتعادل، 
به بعضی از بخش های زندگی، کمتر يا بيش تر از حّد 

الزم توّجه می شود. 
و  دعا  نماز،  طريق  از  که  داريم  نياز  ما  همه ی 

خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنيم و بايد بخشی از زندگی روزانه ی خود را به اين کار اختصاص بدهيم. در يک 
برنامه ی متعادل، استراحت و خواب کافی وجود دارد. دير خوابيدن و کمبود خواب روی سالمتی جسم و روان ما تأثيرات 

بدی به جای می گذارد.
کم خوابی می تواند موجب خستگی، بداخالقی و کندی يادگيری بشود. در يک برنامه ی متعادل، ساعات درس خواندن و 
ساعات کار کردن نيز بايد به اندازه ی کافی باشد؛ يعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس يا کار را فراموش يا به آن ها کم توّجهی 
کند ونه آن قدر در درس و کار غرق شود که هيچ وقتی برای تفريح يا ارتباط با خانواده و دوستان و خويشان نداشته باشد. 
تفريح و سرگرمی نيز برای انسان الزم است؛ چون باعث می شود دوباره برای فعالّيت های ديگر انرژی و نشاط پيدا کنيم. 

   فعاليّت 3
در گروه گفت وگوکنيد و نتيجه را در کالس بگوييد.

الف  ـ به نظر شما ارتباط با خداوند از طريق نماز، دعا و تالوت قرآن چه تأثير بر زندگي روزانه  
ما دارد؟ 

بـ  به نظر شما چه کار هايي هدر دادن وقت است؟ برا چه کار هايي دوست داريد وقت بيش تر 
بگذاريد؟  در چند سطر بنويسيد و در کالس بخوانيد.  

فعاليّت 4
حضرت علي بن ابيطالب(ع) فرموده اند: «از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است»

الف ـ منظور از اين عبارت چيست؟ در کالس گفت و گو کنيد. ب ـ اين سخن امام(ع) را با خطّ خوش 
بنويسيد و آن را با نقش ها زيبا تزيين و به ديوار کالس يا خانه اتان نصب کنيد. 

٧٠



گذراندن اوقات فراغت 
درس14

انسان ها، اغلب اوقات خود را برای انجام کار يا تحصيل يا وظايف و تکاليفی که بر عهده دارند، صرف می کنند. به 
اوقاتی که فرد از اين امور فارغ يا آسوده است، اوقات فراغت می گويند. فراغت زمانی است که پس از انجام کار يا تکاليف 
درسی، فرصت پيدا می کنيم تا به فعاليّت های دلخواه خودمان مانند کارهای هنری، ورزش و بازی و سرگرمی های مفيد يا 

آموختن مهارت های مختلف بپردازيم. 
برای دانش آموزان، روز های تعطيل و همچنين تعطيالت تابستان فرصت خوبی برای اين فعالّيت ها است. 

راه هاى استفاده از اوقات فراغت 

برای استفاده از اوقات فراغت بايد برنامه ريزی مناسب داشته باشيم تا بتوانيم بهترين و مفيد ترين استفاده 
را از اين اوقات ببريم. 

راه ها و شيوه های گوناگونی برای گذراندن اوقات فراغت وجود دارد. به نمونه ها توّجه کنيد:

   فعاليّت 1
الف ـ رو يک کاغذ کار ها و فعاليت هايي را که تاکنون برا پر کردن روز ها تعطيل يا تعطيالت 

تابستان انجام داده ايد، فهرست کنيد. 

و  تفاوت ها  چه  کنيد.  مقايسه  دوستانتان  پاسخ ها  با  گروه  در  را  خودتان  برگه   اکنون  ـ  ب 
شباهت هايي وجود دارد؟  بيان کنيد.

برای استفاده از  اوقات فراغت چه 
راه هايی وجود دارد؟ چه برنامه هايی 

می توانيم داشته باشيم؟  

ّ

مطالعه برای 

اجنام فعاليّت
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اخالق و معنوّيت
شرکت در هيأت ها و مراسم مذهبی، کالس های انس با قرآن، حضور 
در مجالس و کالس های آموزشی دينی، امور خيريه و کمک به همنوعان.

مشارکت های اجتماعی
ديد و بازديد اقوام و دوستان، حضور در انجمن های مختلف و قبول 
مسئولّيت های اجتماعی مانند بسيج، سازمان جوانان هالل احمر و ...

هنر و سرگرمی
انجام فعالّيت های هنری مانند طّراحی، خطّاطی، نّقاشی، هنر های 

دستی، سفالگری، نمايش، نويسندگی و موسيقی.
شرکت در کالس های آموزشی هنری، بازديد از نمايشگاه های هنری، 

پرورش گل و گياه، رفتن به تئاتر و سينما. 

سير و سفر
زيارت مکان های مقدس، حرم اهل بيت(ع) و امام زاده ها، سفر به 
شهر ها و روستاها، بازديد از موزه ها و بناهای تاريخی، رفتن به بوستان ها 

و گردشگاه ها، شرکت در اردوهای تفريحی و سياحتی.

مطالعه و مهارت آموزی
مطالعه ی کتاب های مفيد، مجّالت و روزنامه ها و شرکت در کالس های 
مهارت آموزی (مانند خّياطی، آشپزی، زبان خارجی، رايانه، تايپ و ...)

بازی و ورزش
و  ورزشی  کالس های  در  شرکت  محلّی،  و  دوستانه  بازی های 
بدن سازی، حضور در ورزشگاه ها و تماشای مسابقات، بازی های فکری 

و بازی های رايانه ای. 
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بازى هاى قديمى

با گذشت زمان، به تدريج شيوه های گذران اوقات فراغت تغيير کرده 
است. در هر دوره ی تاريخی، گروه های مختلف مردم، شيوه های متفاوتی 

برای اوقات فراغت خود داشته اند.
مراسم و  در  شرکت  با  مردم  دور،  نه چندان  گذشته ی  در  مثال  برای 
جشن ها، شرکت در مسابقات زور آزمايی و تير اندازی، مجالس نّقالی و 
بازی های گروهی خود را سرگرم و اوقات فراغت خود را پر می کرده اند. 
بعضی از اين بازی ها و سرگرمی ها تا به امروز در بين مردم باقی مانده است. 

فعاليّت 2
با راهنمايي معلّم يک جدول هفتگي برا زمان حال يا ايام تابستان طراحي کنيد و در جلو هر يک  

از روز ها هفته، برنامه ها خود را بنويسيد و آن را به معلّم نشان بدهيد. 

فعاليّت 3
فکر کنيد و چند شيوه  خوب و جالب برا پر کردن اوقات فراغت پيشنهاد کنيد که کم ترين هزينه 

و امکانات را نياز داشته باشد. 

   شما می توانيد برای اوقات فراغت خود به طور فردی يا گروهی برنامه ريزی 
کنيد. مثالً  بعضی از کار ها مانند مطالعه يا حل کردن جدول، ساختن کاردستی، 
پرورش حيوانات يا جمع آوری مجموعه های سنگ، تمبر و نظاير آن را ممکن است 
به تنهايی انجام دهيد، اّما برای رفتن به سفر های زيارتی يا ديدار اقوام يا رفتن به 
گردشگاه ها، با خانواده و دوستانتان همراهی کنيد.                                                  

   برای پر کردن اوقات فراغت، عالوه بر عالقه مندی های خودمان، شرايط 
و امکانات را هم در نظر بگيريم. ممکن است در محّل زندگی ما برخی از امکانات 
اين  در  باشيم.  نداشته  ها  آن  به  دسترسی  برای  کافی  پول  يا  باشد  نداشته  وجود 
صورت بهتر است از روش های ديگر که با امکانات و هزينه ی کم تری قابل انجام 

است، استفاده کنيم. 

ب ر

ّ ّ

  شهربازى و وسايل متحرك برقى

  چوگان بازى قديم
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فعاليّت 4 
گفت وگو کنيد: به نظر شما استفاده  زياد از باز ها رايانه ا 

ممکن است چه ضرر هايي  داشته باشد؟

فعاليّت 5
بخواهيد  او  از  و  کنيد  مصاحبه  فاميل  سالخورده   افراد  از  نفر  يک  يا  مادربزرگ  يا  پدربزرگ  با 
درباره  چگونگي گذراندن اوقات فراغت در گذشته برا شما صحبت کند. گفته ها او را بنويسيد 

و به کالس بياوريد. 

فعاليّت 6 
نام چند باز محلّي را از بزرگ تر ها پرس و جو کنيد و چگونگي انجام آن را در کالس تعريف کنيد 

و نمايش دهيد. 

ما روی زمين مستطيلی رسم می کرديم و آن 
را ۶ قسمت می کرديم. در انتهای ۶ قسمت 
يک نيم دايره می کشيديم که نشانه ی جهنم بود. 
و  می کرديم  شروع  يک  ی  خانه  از  بعد، 
به  پا  يک  با  و  می انداختيم  آن  در  را  سنگ 
صورت لی لی سنگ را از همه ی خانه ها عبور 

می داديم. 
بعد از اتمام همه ی خانه ها بايد چشم هايمان 
و  خط  روی  گذاشتن  پا  بدون  و  می بستيم  را 

جهنم از همه ی خانه ها عبور می کرديم.  
قرار می گرفت  روی خط  سنگ  هر وقت 
يا از خانه خارج می شد نوبت فرد ديگر بود که 

بازی را ادامه بدهد. 

مادر مريم درباره ی يکی از بازی های دوره ی نوجوانی 
خودش توضيح می دهد. 

باشک(قايم  قايم  چون  بازی هايی  نام  تاکنون  شما  آيا 
موشک)، نون بيار کباب ببر، عموزنجيرباف، الک و دولک، 
بازی ها  اين  در  يا  شنيده  ايد  را  طناب بازی  و  بادبادک بازی 
تر  بيش  در  تاکنون  گذشته  از  بازی ها  اين  کرده ايد؟  شرکت 

نواحی ايران رايج است. 
در گذشته، بّچه ها بيش تر بازی های گروهی انجام می دادند. 
اين بازی ها اغلب جنبه های حرکتی يا قدرتی داشتند. امروزه 

بازی های رايانه ای در بين بّچه ها رواج پيدا کرده است.
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مكان هاى عمومى گذران اوقات فراغت 

همه ی فعالّيت های مربوط به اوقات فراغت در منزل انجام نمی گيرند. ما برای بسياری از فعالّيت ها از مکان های 
عمومی استفاده می کنيم.

   کتابخانه های عمومی
   کتابخانه های مدارس

   سالن های تئاتر و سينما
   نمايشگاه ها

   بوستان ها (پارک ها)
   مجموعه های شهر بازی

   اردوگاه ها
   مجتمع های فرهنگی- هنری

   باشگاه ها و سالن های ورزشی
   موزه ها (گنجينه ها)

   فرهنگسرا ها
   نگار خانه ها

   مساجد (پايگاه های مقاومت 
بسيج، کتابخانه ی مساجد،کالس های 
آموزشی، کانون های فرهنگی- هنری)

رفتارهاى مناسب در مكان هاى عمومى گذران اوقات فراغت

مکان های عمومی گذران اوقات فراغت متعلق به همه ی مردم هستند. وظيفه ی ما است که در حفاظت از اين مکان ها 
و وسايل و امکانات داخل آن ها بکوشيم.

هر يک از مکان های گذراندن اوقات فراغت، مقّررات مخصوص به خود دارند. در اين مکان ها چه آداب و مقّرراتی 
را رعايت می کنيم؟

فعاليّت 7
به چند گروه تقسيم شويد و همفکر کنيد. در محلّ زندگي شما چه امکانات عمومي برا گذران 

اوقات فراغت وجود دارد؟ پرس وجو کنيد ونام و نشاني آن ها را بنويسيد. 

فعاليّت 8
فرض کنيد قرار است مسئوالن شهر يا روستايي در محلّ زندگي شما امکاناتي برا گذراندن 
اوقات فراغت نوجوانان فراهم کنند واز شما خواسته اند اظهار نظر کنيد. چه پيشنهاد هايي مي دهيد. 

  فرهنگسرا

  كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان
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فعاليّت 9
مکان ها  برخي  مقررات  و  آداب  درباره   را  کار  کتاب   18 شماره   کاربرگه   گروهي  به طور 

عمومي گذران اوقات فراغت، تکميل کنيد. 

فعاليّت 10
اگر به اينتر نت دسترسي داريد،  با  راهنمايي و نظارت معلّم به پايگاه اينتر نتي يکي از مؤسسات و 

سازمان ها جدول باال برويد و برنامه ها آن ها را برا کودکان و نوجوانان مشاهده کنيد. 

اكنون كه اين فصل را به پايان رسانديد، فكر كنيد و بگوييد چه سؤال هاى ديگرى درباره ى 
برنامه ى متعادل يا اوقات فراغت داريد؟

ــت در صف را  ــه ی بليت، نوب ــرای تهّي    ب
رعايت کنيم.

ــخره کردن يک تيم يا هواداران آن    از مس
خودداری کنيم و فقط تيم مورد عالقه امان را 

تشويق کنيم. 
  از اموال عمومی حفاظت کنيم. 

ــالن ها وارد يا خارج    با نظم و آرامش به س
شويم. 

  با  انتظامات يا کارکنان ورزشگاه همکاری 
کنيم. 
و ...

از  ــط  فق و  ــم  نروي راه  ــا  چمن ه روی     
پياده روها استفاده کنيم. 

   گل ها را نچينيم.
ــطل های مخصــوص  ــا را در س    زباله ه

بريزيم. 
و…

برخـی از مؤسسـات و سـازمان هايی که در 
امور اوقات فراغت فعالّيت می کنند: 

   کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
   سازمان دانش آموزی

   سازمان فرهنگی هنری شهرداری
   سازمان تربيت بدنی

   سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

…         

بوستان ها (پارک ها)در ورزشگاه ها

ّ
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مي کنيد؟روپوش  تن  به  مخصوص  لباس  مدرسه  به  رفتن  برا  شما  آيا 
گروه ها  آيا  دارد؟  صاتي  مشخّ چه  و  است  رنگي  چه  شما  مدرسه   لباس  يا 

اجتماعي ديگر را مي شناسيد که لباس مخصوصي داشته باشند؟
وقتي با پدر و مادر و يا ديگر اعضا خانواده برا خريد لباس به فروشگاه 
مي رويد، چگونه لباس مورد نظر خودتان را انتخاب مي کنيد؟  راستي  پوشاک 

مورد نياز ما  چگونه توليد مي شود و به دست ما مي رسد؟

حوزه های موضوعی: 
منابع و فعاليّت های 

اقتصادی
فرهنگ و هويّت

زمان، تداوم، تغيير
نظام اجتماعی
مكان و فضا

فـصـل هشتم

موضوع اين فصل كتاب، پوشاك است. اميد است شما 

با آموختن مطالب اين فصل و انجام فعالّيت هاى آن، پاسخ 

پرسش هاى خودتان را پيدا كنيد. 

پوشاك ما
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انواع لباس
درس15

گروه ها، فعاليّت هاى اجتماعى و انواع لباس

به اين تصاوير توّجه کنيد. هر يک از اين لباس  ها، کدام گروه اجتماعی يا شغلی يا کدام فعالّيت ها يا مراسم را نشان می دهد؟ 

آيا تاکنون دقّت کرده ايد که ما در موقعيّت های مختلف، لباس های مختلفی به تن می کنيم؟ برای مثال لباس منزل ما با لباس 
مدرسه و با لباسی که در مهمانی می پوشيم، فرق دارد. وقتی می خواهيم ورزش کنيم از لباس های ورزشی يا لباس های 
راحت استفاده می کنيم. بعضی از لباس ها را نيز در مراسم مختلف اجتماعی می پوشيم. برای مثال در مراسم عزاداری برای 

حضرت اباعبداللّٰه امام حسين (ع) لباس سياه بر تن می کنيم.
گروه های مختلف اجتماعی و شغلی نيز لباس های بخصوصی به تن می کنند. لباس های اين گروه ها بسته به کار و نقش 
آن ها در اجتماع، متفاوت است. ما می توانيم از روی لباس اين گروه ها پی ببريم که شغل و حرفه ی اين افراد چيست يا چه 

خدمتی به اجتماع می کنند. 
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آب و هوا و انواع لباس

در فصول مختلف سال نيز لباس های ما متفاوت است. در زمستان بيش تر چه نوع لباس هايی می پوشيم؟ پوشاک ما در 
تابستان و زمستان چه تفاوت هايی با هم دارند؟

چرا در زمستان بيش تر از رنگ های تيره و در تابستان از رنگ های روشن استفاده می کنيم؟
پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوايی از نظر شکل، جنس و رنگ با هم فرق می کند. در سال های گذشته خوانديد 
که در کشور عزيز و پهناورمان ايران، تنوع آب و هوايی وجود دارد. يعنی نوع آب و هوا در همه جا يکسان نيست. در بعضی 

جاها آب و هوا گرم و خشک، در بعضی جاها سرد، در بعضی مکان ها گرم و مرطوب و در بعضی نواحی معتدل است. 
به اين تصاوير توّجه کنيد. آيا می توانيد با توّجه به نوع پوشاک، حدس بزنيد که آب و هوای ناحيه ای که اين افراد در آن 

زندگی می کنند چگونه است؟ 

فعاليّت 1
همفکر کنيد و به جز موارد که در تصوير ها مي بينيد، سه گروه اجتماعي يا شغلي ديگر نام ببريد 

که لباس مخصوص به تن مي کنند و بگوييد لباس ها هر گروه چه ويژگي هايي دارد؟
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 لباس هاى محلّى

در کشور پهناور ما اقوام مختلفی مانند فارس، ترک، 
لر، گيلک، کرد، بلوچ و ... زندگی می کنند. هر يک از اين 

اقوام لباس های مخصوص به خود دارند. 
لباس های محلّی اقوام ايرانی بسيار زيبا است. البته اين 
لباس ها در گذشته بيش تر مورد استفاده قرار می گرفته است 
به طوری که در قديم هر کس از روی شکل لباس فرد ديگر 
می توانست حدس بزند که او اهل کدام منطقه ی ايران است. 

ــم يا جشن های  امروزه لباس های محلّی اغلب در مراس
خاص پوشيده می شوند. اين تصاوير، چند نمونه از لباس های 

محلّی اقوام مختلف را نشان می دهد. 
اگر روزی سری به يک «موزه ی مردم شناسی» بزنيد، 
در آن جا می توانيد انواع لباس های محلّی را مشاهده کنيد. 

 در كرانه ى درياى خزر، زنان قاسم آبادى، دامن هاى بلند مى پوشند كه تا روى كفش  لباس مرد ُكرد
مى افتد و با نوار هاى رنگى تزيين شده است. پهناى دامن گاه بيش از 10 متر است.

 مجّسمه لباس محلّى در موزه مردم شناسى

 لباس محلّى مردم تركمن
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فعاليّت 4
کاربرگه  شماره  ١٩ کتاب کار «بررسي لباس ها تاريخي» را در منزل انجام دهيد. 

پوشاك ايرانيان در گذشته

ــاک مردم  ــای مختلف تاريخی، پوش در دوره ه
ــت. البته در زمان های گذشته  ــته اس تغييراتی داش
ــاهزادگان،  نيز گروه های مختلف اجتماعی مانند ش
روحانيون، نظاميان و ... لباس های مخصوص به 

خود می پوشيدند. 
دوران های  در  را  لباس  نمونه  چند  تصاوير  اين 
از جلوه  های  برخی  می دهد.  نشان  تاريخی  مختلف 
لباس ها، در طّی زمان همچنان ثابت مانده اند و برخی 

از آن ها تغييراتی کرده اند.
مختلف  دوره های  تصاوير  در  اگر  مثال  برای   
تاريخی دقّت کنيم، می بينيم که مردان همواره سرپوش 
عمامه،  کاله،  انواع  تاج،  سرپوش  اين  و  داشته اند 

دستار و نظاير آن بوده است. 

فعاليّت 2 
شما در کدام استان زندگي مي کنيد؟ از بزرگ تر ها درباره  لباس محلّي استان خودتان پرس و جو 
کنيد و بگوييد لباس مردان و زنان چه ويژگي هايي دارد؟ اگر لباس محلّي استان خود يا عکس آن را داريد، 

به کالس بياوريد.

فعاليّت 3
به نظر شما چرا لباس ها محلّي را در موزه  مردم شناسي حفظ و نگهدار مي کنند؟ 

طرحى از پيراهن هاى زنان 
در دوره ى ساسانى 

لباس مردان در دوره ى 
صفويّه

لباس مردان در دوره ى 
هخامنشى 

تصوير مردى با كاله نادرى

مجّسمه ى مرد پارسى با كاله 
و پيراهن گشاد تا روى پا

لباس زنان 
در دوره ى قاجار
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فعاليّت 1
همفکر کنيد و چند کاال يا محصول ديگر نام ببريد که در گذشته به تعداد کم و توسط يک نفر توليد 

مي شد اما امروزه به صورت انبوه در کارگاه ها و کارخانه ها توليد مي شود.

لباس، از توليد تا مصرف 
درس16

توليد لباس در گذشته و حال

در گذشته ی نه چندان دور بيش تر مردم برای تهّيه ی لباس به خّياط مراجعه می کردند و خّياط نيز اندازه ی آن ها را می گرفت 
و با پارچه  ای که مشتری ها به او می دادند و به سليقه ی آن ها، لباسی برايشان می دوخت. اگرچه امروزه نيز در هر شهری، 
خّياط هايی وجود دارند که به سفارش افراد لباس  می دوزند و مزدی دريافت می کنند، بيش تر مردم پوشاک مورد نياز خود 

را به صورت آماده از فروشگاه های مختلف می خرند. 

با گذشت زمان و افزايش جمعّيت، چون ديگر يک يا چند خّياط نمی  توانستند نياز های تعداد زيادی از مردم را برآورده 
کنند، کم کم کار گاه های توليد لباس به وجود آمدند. در اين کارگاه ها انواع لباس به تعداد زياد توليد می شود. 

به توليد يک کاال به يک شکل و به تعداد زياد «توليد انبوه» می گويند. امروزه کارگاه های توليد لباس، توليد انبوه دارند. 
به تصاوير صفحه ی بعد توّجه کنيد. 

ّ
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 توليد انبوه

يک کارگاه توليدی برای دوختن لباس به پارچه نياز دارد. پارچه از نخ درست می شود. نخ ممکن است طبيعی يا مصنوعی 
باشد. پس از توليد نخ در کارخانه های نخ ريسی، نخ ها به کارخانه ی پارچه بافی (نّساجی) فرستاده می شود.

در ايران، تعداد زيادی کارخانه ی نّساجی وجود دارد. بخش ديگری از پارچه از خارج از کشور وارد می شود.

صاحبان کارگاه های توليد لباس، پارچه را از «عمده فروشان» خريداری می کنند. 
در هرکارگاه توليدی لباس، تعدادی افراد مشغول به کار هستند. تعداد کارکنان کارگاه های کوچک کم تر 
است اّما کارگاه های بزرگ ممکن است ده ها نفر نيروی کار داشته باشند. در اين کارگاه ها هر يک از افراد مهارت 

خاّصی دارند و بخشی از کار توليد را انجام می دهند. 
«برش کار» از روی الگو هايی که دارد، پارچه ها را می برد. الگو در اندازه های مختلف تهّيه می شود. اندازه ها 
معموالً با شماره مشخص شده است. اندازه های کوچک، بزرگ و متوسط برای افراد با قد و وزن مختلف به 

کار می رود. 
سپس هر يک از خياط هايی که در کارگاه  هستند، يک بخش از لباس را می دوزند. برای مثال يک نفر فقط آستين 

می دوزد و لباس ها را به ديگری می دهد. نفر بعدی يقه ها را متصل می کند. فرد ديگری دگمه و زيپ به لباس می دوزد. 

اين همه لباس چگونه توليد 
می شود و چگونه به دست 

ما می رسد؟
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بدين ترتيب در يک کارگاه توليدی ممکن است روزانه ده ها دست لباس دوخته شود. 
سپس صاحب کارگاه لباس های دوخته شده را به فروشگاه ها و مغازه ها می فروشد و صاحبان فروشگاه ها نيز دوباره 

به کارگاه توليدی سفارش دوخت می دهند. 

در پايان يک نفر درز های لباس و جای دوخت ها را اتو می کند. 
همه ی کسانی که در کارگاه مشغول به کار هستند، بخشی از کار توليد را انجام می دهند تا کاال به صورت نهايی 

آماده شود. به اين همکاری «خّط توليد» گفته می شود. 

فعاليّت 2 
مغازه دار ها، لباس ها را با مبلغي بيش تر از آنچه که از کارگاه توليد خريده اند، به مردم مي فروشند.

چرا؟ 

فعاليّت 3 
فعاليت کاربرگه  شماره  ٢٠ کتاب کار را انجام دهيد. 

فعاليّت 4 
به همراه معلّم و همکالسي ها از يک کارگاه توليد پوشاک بازديد کنيد و گزارشي در اين باره بنويسيد. 

ّ
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فعاليّت 5 
با راهنمايي معلّم درباره  موضوع حجاب و پوشش مناسب در کالس گفت وگو کنيد. 

خريد لباس

لباسى كه انتخاب مى كنيم بايد با 
باور هاى دينى ما تناسب داشته باشد. 

همان طور که ما در موقعّيت های مختلف مانند منزل، مدرسه، محل کار، ورزش و مراسم گوناگون، لباس های مختلف 
می پوشيم، موقع حضور افراد نامحرم نيز بايد لباس مناسب به تن داشته باشيم. لباس بايد پوشش مناسب را برای يک 

زن يا مرد مسلمان فراهم کند. رعايت حجاب و عفاف موجب وقار و متانت شخص می شود.

لباسى را كه انتخاب مى كنيم بايد 
كيفيت خوب و قيمت مناسب داشته باشد.

در هنگام خريد بايد لباسی را انتخاب کنيم که هم جنس آن خوب باشد و هم از نظر قيمت مناسب باشد. يعنی با بودجه ی 
ما تناسب داشته باشد. بودجه يعنی چه؟

«بودجه» يعنی مقدار پولی که می توانيم برای انجام يک کار يا خريد يک چيز بپردازيم. در هنگام خريد لباس بايد هم 
پرس و جو و قيمت ها را با هم مقايسه کنيم و هم ببينيم خانواده چقدر می تواند برای لباس مورد نظر ما پول بپردازد؟ 

اکنون به نظرات اين بّچه ها درباره ی خريد لباس توّجه و در کالس گفت وگو کنيد. نظر شما چيست؟ 

چگونـه لبـاس مناسـب را 
انتخاب کنيم و بخريم؟  
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اكنون كه اين فصل را به پايان رسانديد، روى يك كاغذ بنويسيد چه سؤال هاى ديگرى درباره ى 
پوشاك داريد؟

بـرای خريد لباس دلخـواه هم مانند 
پـول  می توانيـم  ديگـر  چيز هـای 

توجيبی مان را پس انداز کنيم.  

مـن فکر می کنم آراسـتگی و تميز 
بـودن لبـاس مهم اسـت نـه پيروی 

از مد.
ضمنًا ما بايد در پاکيزگی و شسـتن 
لباس هايمـان بـا خانـواده همکاری 
کنيـم. من هر شـب جوراب هايم را 

می شويم.

بعضی وقت ها هيچ ضرورتی ندارد 
کـه لباس نو بخريم. اگـر لباس های 
قديمی  هنوز قابل استفاده است چه 
اشـکالی دارد که آن ها را بپوشيم؟ 
ما می توانيم حّتی لباس های قديمی 
را تعمير کنيم. من امسال روپوش 
سـال گذشته ام را پوشـيدم و فقط 

دگمه هايش را عوض کردم. 

هـای  لباس  دهـم  می  ترجيـح  مـن 
ايرانی بپوشـم. يعنی پوشـاکی که 
توليدکنندگان کشـور ما آن را تهّيه 

کرده اند.

فعاليّت 6
 در کالس گفت و گوکنيد. بعضي بچه ها بدون در نظر گرفتن ميزان درآمد خانواده، تقاضا لباس ها 

جديد يا گران قيمت مي کنند. آيا به نظر شما اين کار درست است؟ چگونه بايد تصميم گير کرد؟ 

فعاليّت 7
اگر هر يک از کار ها زير را تاکنون انجام داده ايد، در کالس تعريف کنيد. 

   پس انداز برا خريد لباس
   همکار در شست وشو لباس هايتان

   استفاده از لباس ها قديمي و نخريدن لباس جديد

فعاليّت 8
فرض کنيد مبلغ ٣٠ هزار تومان پس انداز کرده ايد تا با آن پوشاک بخريد؛ با اين پول چه مي خريد 

و در موقع خريد به چه نکاتي توجه مي کنيد؟
پاسخ را هفته  آينده به کالس بياوريد. 

ـای 
 که 
هّيه 

ک

ّ

ّ
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بخشي از جمعيت کشور ما در سوا حل دريا زندگي مي کنند.آيا شما جزِء اين 
گروه هستيد ؟ شايد هم شما در کنار دريا ساکن نباشيد، اما به کنار دريا سفر 

کرده باشيد يا بخواهيد در آينده سفر کنيد.
خداوند به کشور ما ثروت ها و نعمت ها زياد بخشيده است.يکي از اين 
ثروت ها دسترسي به دريا است. ايران از شمال و  جنوب به دريا راه دارد. راستي 
چرا دريا برا يک کشور ثروت  به حساب مي آيد؟ دريا ها ايران چه ويژ گي هايي 

دارند و ما از اين منبع ثروت چه استفاده هايي مي کنيم؟

حوزه های موضوعی: 
مكان و فضا

منابع و فعاليّت های 
اقتصادی

زمان ؛تداوم و تغيير

فـصـل نهم

ن فصل درياهاى ايران  است. اميد 
موضوع اي

است شما با آموختن مطالب و انجام فعالّيت ها پاسخ 

پرسش هاى خود را پيدا كنيد.

دريا هاى ايران

درياى خزر

درياى عمان

خليج فارس

ّ
ّ
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ويژگى هاى درياهاى ايران
درس17

در سال های گذشته آموختيد که ايران از شمال و جنوب به درياها دسترسی 
دارد.

درياها گودال های پر از آبی هستند که به اقيانوس ها راه دارند . اقيانوس ها 
پهنه های بسيار بزرگ آبی کره ی زمين  هستند. 

با کمک معلّم يک کره ی جغرافيايی را به کالس بياوريد ودرياها  و اقيانوس ها 
را روی آن پيدا کنيد و نشان دهيد.
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درياى خزر

دريای خزر در واقع يک درياچه است؛ چون به اقيانوس راهی 
ندارد. اّما به آن دريا می گويند . آيا می دانيد چرا؟

دريای خزر  در طول تاريخ نام های گوناگونی مانند دريای گيالن، 
دريای مازندران، دريای قزوين و دريای  گرگان و ... داشته است. در 

نقشه های خارجی اين دريا کاسپين ناميده می شود. 
عمق دريای خزر در نواحی شمالی آن بسيار کم است به طوری 
که در بعضی نواحی به کم تر از ١٠ متر می رسد اّما در نواحی جنوبی 
نزديک به ايران، عمق آن  بيش از ١٠٠٠ متر است. ميزان شوری آب 
دريای خزر از ديگر  درياها و اقيانوس ها کم تر است. رودهايی که از 

ايران به اين دريا می ريزند، جلگه ی حاصلخيزی را در طول ساحل دريا به وجود آورده اند.
به نقشه توّجه کنيد و پاسخ دهيد:

ــ چند رود که به دريای خزر می ريزند، نام ببريد. 
ــ دريای خزر، ايران را به کدام کشورها مربوط می کند؟

ايران

قزاقستان

ترکمنستان

روسيه

آذربايجان

گرگان

هراز
چالوس

سفيدرود

دريا 
خزر
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خليج فارس

به پيشروی آب دريا ها در خشکی خليج می گويند.به نقشه دّقت کنيد؛ خليج فارس پيشروی آب  دريای عمان و اقيانوس 
هند در خشکی های ايران و عربستان  است .ساحل خليج فارس از دهانه ی اروند رود تا بندر عباس امتداد يافته است.

ــاکنان اطراف به آن ها خور می گويند. خورها برای  در کناره های خليج فارس بريدگی های عميقی وجود دارد که س
ايجاد بندر و پهلو گرفتن کشتی ها بسيار مناسب هستند .

شوری آب  خليج فارس بيش تر از دريای عمان است. اّما عمق خليج فارس  بسيار کم تر از دريای عمان  است 
ــر از آب بيرون آورده اند که  ــط ٣٠ متر عمق دارد. در خليج فارس جزيره های بزرگ و کوچکی س و به طور متوس

بسياری از آن ها متعلّق به ايران هستند.

درياى عمان

ساحل دريای عمان از بندر عباس تا بندر گواتر امتداد دارد. دريای عمان به اقيانوس هند  راه دارد.
عمق اين دريا به سمت اقيانوس بيش تر می شود و در اطراف چابهار به حدود ٣٠٠٠ متر می رسد.خليج فارس از طريق 

يک آبراهه به دريای عمان وصل می شود. 
ــ به آبراهه ای که دو دريا را به هم وصل می کند، تنگه می گويند.

به  نقشه توّجه کنيد و پاسخ دهيد:
ــ نام تنگه ای که  خليج فارس را به دريای عمان مربوط می کند، چيست؟

ــ چند رود که به درياهای جنوب می ريزند، نام ببريد.
ــ جزيره های کشور ما در خليج فارس را نام ببريد و بگوييد بزرگ ترين جزيره کدام است؟

پاکستان

ايران

عمان اقيانوس هند

تنگه هرمز

يت
کو

عراق

عربستان

امارات

افغانستان

بحرين
قطر

خارک

خارکو

کيش

تنب کوچک

فرور
بني فرور

سير
تنب بزرگ

ابوموسي

هندورابي

الوان

بندر عباس

چابهار

کارون
جراحي

هنديجان

رودشور
رود

سرباز

اروند
رود

بوشهر

خليج فارس

دريا عمان

قشم هرمز
الرک

گواتر

رود
جزيره
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فعاليّت 1
روز ١٠ ارديبهشت در تقويم  روز ملّي خليج فارس ناميده شده است . علّت چيست ؟ پرس و جو کنيد.

فعاليّت 2
کاربرگه  شماره  ٢١ ، ٢٢ و ٢٣ کتاب کار را انجام دهيد.

( فعاليّت 3 (اختيار
به طور گروهي و با راهنمايي معلّم و با استفاده از چوب، کاغذ، مقوا، گچ و مانند آن ها، يک مدل خليج فارس 

و دريا عمان بسازيد. جزيره ها ومنابع را رو مدل نشان دهيد.

نام خليج فارس 
خليج فارس يکی از مهم ترين مناطق کره ی زمين 
است و از گذشته های بسيار دور مردمان اين ناحيه 
به تجارت و دريانوردی مشغول بوده اند.قوم پارس 
اين دريا را دريای پارس ناميدند.در کتيبه ای که از 
داريوش پادشاه هخامنشی به دست آمده، از اين محل 
به نام دريای پارس ياد شده است . بعدها بسياری 
از دانشمندان وجغرافيدانان مسلمان چون ابوريحان 
بيرونی نيز در کتاب هايشان  نام خليج فارس و دريای 
پارس را آورده اند. بر روی  نقشه های اروپاييان هم 
نام  مانده،  جا  به  جغرافيايی  اکتشافات  عصر   از  که 

خليج فارس مشاهده می شود. 

 نقشه ى خليج فارس در قرن هشتم هجرى

 نقشه ى خليج فارس در دوره ى صفويّه

خليج فارس و دريای عمان کشور ما را به همسايگان جنوبی مربوط می کند.
ــ ايران از طريق خليج فارس با کدام کشورها همسايه است؟

ــ فعاليت ۲ را انجام دهيد.
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دريا، نعمت خداوندى
درس18

(و خداوند دريا را برای استفاده ی شما قرار داد ...) 
(آيه ی ٩٧ سوره ی انعام)     

دريا و منابع انرژى

يکی از مهم ترين داليل اهميّت خليج فارس، وجود منابع سرشار نفت  وگاز است و مقدار اين منابع در خليج فارس 
آن قدر زياد است که به اين منطقه  «انبار نفت جهان» می گويند. نفت و گاز از کف خليج فارس در ناحيه ی کم عمق نزديک 

به ساحل استخراج می شود. 
همه روزه نفتکش های عظيمی از خليج فارس و تنگه  ی هرمز عبور می کنند و نفت کشورهای نفت خيز را به ساير کشور های 

جهان انتقال می دهند. 

دريای خزر نيز دارای منابع نفت و گاز است 
و  کشف  به  دريا  اين  اطراف  کشورهای  و 

استخراج نفت از آن مشغولند.

فعاليّت 1 
از  کشتيراني  مسير  معلّم  کمک  به  و  بياوريد  کالس  به  جهان نما  نقشه   يا  جغرافيايي  کره   يک 
خليج فارس و تنگه  هرمز تا  اقيانوس ها را دنبال کنيد . کشور ها مهم نفت خيز اطراف خليج فارس 

را به يکديگر نشان دهيد. 

فعاليّت 2
چرا  خليج فارس از دير باز مورد توجه کشور ها قدرتمند بوده  و  آن ها همواره در پي نفوذ به اين 

منطقه هستند ؟ در کالس  گفت و گو کنيد.

 سكوى استخراج نفت در            سكوى نفتى در سواحل درياى خزر
آب هاى خليج فارس

ّ

ّ
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خاويار

   در دريا های ايران صد ها نوع ماهی زندگی می کنند که 
هر يک ارزش غذايی و طعم خاّصی دارند و بعضی هم  زينتی  

هستند. 
شما تا به حال کدام نوع ماهی شمال يا جنوب را مصرف 
کرده ايد؟ خانواده ی شما دوست دارند بيش تر از کدام نوع ماهی بخرند؟ شما دوست داريد کدام نوع 

ماهی جدول مقابل  را امتحان کنيد؟
با  است.  جنوب  دريا های  مهّم  آبزيان  از  يکی  ميگو 
نزديک شدن به ماه مهر، ماهيگيران جنوب خود را برای صيد 

ميگو آماده می کنند. 
دريای خزر بزرگ ترين منبع ماهيان خاوياری در جهان 
است. خاويار  يا تخم ماهيان خاوياری دريای خزر به مرواريد 

سياه مشهور و از گران ترين غذا های جهان است. 
ايران همه ساله، مقدار  زيادی ميگو  و  خاويار به کشور های  

ديگر  صادر می کند و از اين را ه درآمدی  به دست می آورد.
   صيد ماهی در دريا قوانين و مقّرراتی دارد .برای مثال 
صيد ماهی در دريای خزر از اوايل بهار تا اوايل پاييز ممنوع 

است . آيا می دانيد چرا ؟
   هرچند برای ماهيگيری در آب های اطراف سواحل از 
کشتی ها و لنج های کوچک استفاده می شود اّما صيادان، برای 

ماهيگيری در آب های عميق به کشتی های مجهز نياز دارند. 
ماهيگيری و سردخانه  ی  در اين کشتی ها لوازم پيشرفته 
وجود دارد.به نظر شما چرا کشتی ها و کاميون های  حمل ماهی 
بايد يخچال و سرد خانه داشته باشند؟                                                          

خليج فارس و دريای خزر
دريای عمان

ماهي کولي

سوف

کيلکا

ماهي سفيد

کفال

کپور

ماهيان خاويار 
(تاس ماهي، 
اوزون برون، 

دراکول، فيل ماهي)

سرخو

حلوا

سنگسر

شوريده

قباد

زبيده

ميگو

 بازار ماهى فروشان در جنوب

 خاويار

دريا و منابع غذايى
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بخشی از ماهی های صيد شده به کارخانه های کنسرو سازی منتقل می شوند.

دريا و بازرگانى

بخش عمده  ای از صادرات و واردات کشور ما از طريق بندر ها 
صورت می گيرد. 

در شهر های بندری عّده ای از مردم به بارگيری و بار اندازی 
کاالهای کشتی ها مشغولند. در اين مناطق انبار هايی نيز برای 
نگهداری کاال ها به وجود آمده است و برخی از مرد م به شغل 

انبارداری  مشغولند.
با توّجه به تنوع فعاليّت ها در دريا ، انواع کشتی های ماهيگيری، 
توليد  کشتی سازی  کارخانه  های  در  نفتکش  و  تجاری  تفريحی، 
اطراف  در  لنج سازی  و  کشتی سازی   کارخانه های  می شود. 
بندر عبّاس، بوشهر و چابهار در جنوب و نکا در سواحل دريای خزر 
نمونه ای از اين مراکز هستند. در اين نواحی، مراکزی نيز برای تعمير 
کشتی ها  به وجود آمده است. در نتيجه دريا شغل های گوناگونی را 

برای مردم به خصوص ساحل نشينان فراهم آورده است .

دانش آموزان از يک کارخانه  ی توليد کنسرو  در بندر عبّاس ديدن 
و با کارشناسان و کارگران گفت و گو کردند. 

يکی از کارشناسان توضيح داد: بّچه ها، ماهی ها را پس از صيد 
با کاميون های يخچال دار به اينجا حمل می کنند. در اينجا ماهی را به  
قطعات بزرگ برش می دهند و در ديگ های مخصوص می ريزند تا در 
مّدت معينی بپزد. بعد  دستگاه خودکار ، تّکه های پخته شده را درون 

قوطی می ريزد و نمک و روغن به آن اضافه می کند. 
هوای قوطی ها خارج می شود تا فاسد نشوند... .

   فعاليّت 3
مشخصات (تاريخ مصرف، نوع  معلّم برچسب  راهنمايي  کنسرو ماهي را به کالس بياوريد و با  يک 

ماهی، طريقه ی مصرف، محلّ توليد و ...) آن را بررسي کنيد. 

        چگونه مي توانيم کنسرو ماهي فاسد شده را تشخيص بدهيم ؟

 کارگاه کشتی سازی  در جنوب

 بارگيری کشتی ها در خليج فارس
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دريا و گردشگرى

همه ساله عّده ی زيادی از مردم کشور ما برای تفريح و گذراندن تعطيالت  تابستان به سواحل شمالی ايران سفر می کنند. 
سواحل زيبای  جنوبی ايران و جزاير کيش و قشم و بندر عبّاس و چابهار نيز برای گردشگری در فصل زمستان مناسب 

هستند و مسافران از دريا ، بنا های تاريخی و بازار های اين نواحی ديدن می کنند. 

فعاليّت 7
همفکر کنيد و ده شغل را که با دريا سر و کار دارد، فهرست کنيد و بنويسيد. 

فعاليّت 8
فرض کنيد شما و دوستانتان برنده  جايزه  سفر دو روزه   به دريا شده ايد. اما محلّ دقيق آن 
را بايد خودتان انتخاب کنيد. با همفکر يکديگر مکاني را رو نقشه  انتخاب کنيد و برا نظر خود 

دليل بياوريد. 

فعاليّت 9
به اين دو تصوير توجه کنيد و بگوييد هر يک  از اين 

سازمان ها  در کدام امور دريايي فعاليت مي کنند؟

 سازمان شيالت 
جمهوری اسالمی ايران

 سازمان بنادر و کشتيرانی 
جمهوری اسالمی ايران

 قايقرانى در چابهار اوقات فراغت در كنار درياى خزر

ّ

ّ
ّ
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از دريا حفاظت كنيم

خليج فارس و دريای عمان از بزرگ ترين  زيستگاه های  موجودات دريايی هستند  .ماهی های تزيينی مرجان ها، صدف ها 
و الک پشت های کمياب و پستاندارانی چون  دلفين ها و نهنگ هادر آن ها زندگی می کنند. دريای خزر نيز محّل زندگی انواع 
ماهيان و پرندگان مهاجر است. متأسفانه اين موجودات در معرض خطر نابودی قرار گرفته  و هر ساله تعداد آن ها کاهش می يابد. 

فعاليّت 10
 الف ـ با راهنمايي معلّم و به طور گروهي پوستر درباره  حفاظت از دريا طراحي و رنگ آميز کنيد 

و رو آن يک پيام هشدار بنويسيد.
ـ همفکر کنيد و فعاليت هايي را که به محيط زيست دريا آسيب مي رساند، بيان کنيد. اگر شما مسئول  ب 

يک منطقه  ساحلي بوديد،  برا حفظ دريا  ـ اين نعمت  خداوند ـ چه کار هايي  مي کرديد؟ 

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

 اعماق آب های خليج فارس نفتکش و خروج نفت

ّ

ّ

٩٦



 . است  همسايه  ديگر  ها  کشور  با  ما  کشور  که  آموختيد  گذشته  سال 
کشور ما با اين کشور ها مرز مشترک دارد.آيا مي دانيد مرز چيست ؟   و چرا 
و چگونه ايجاد مي شود ؟راستي ، ما چه روابطي با کشور ها همسايه داريم؟ 

حوزه های موضوعی: 
فضا و مكان

فرهنگ وهويت 
نظام اجتماعی

فـصـل دهم

صل ايران و همسايگان است. اميد 
موضوع اين ف

است شما با آموختن مطالب و انجام فعالّيت ها پاسخ 

پرسش هاى خود را پيدا كنيد.

ايران و همسايگان

ايــــران

خليج فارس

دريای عمان

دريای 
خزر
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همسايگان ما
درس19

مرز چيست؟ 

به اين تصاوير توّجه کنيد. چه چيزی اين مزرعه را از 
مزرعه ی  مجاور جدا می کند؟ بين اين دو باغ چه چيزی 

وجود دارد؟
چرا بين اين دو مزرعه يا باغ چنين مانعی ايجاد کرده اند؟ خانه ای که شما در آن 
زندگی می کنيد، به  وسيله ی ديوار از خانه ی همسايه جدا شده است. اين مکان به شما 

تعلّق دارد و کسی نمی تواند بدون اجازه يا موافقت شما به خانه تان وارد شود. 
در بين کشور ها نيز مرز وجود دارد. مرز يک خّط مشخص است که کشوری را 

از کشور ديگر جدا می کند. 

تعيين مرز كشورها

  برای تعيين مرز، ابتدا کشور ها بر سر خطوط مرزی 
به توافق می رسند و مابين خود خطوطی را معّين می کنند. 

سپس نقشه کش ها، با دّقت نقشه هايی از مرز ها ترسيم می کنند. 
در مرحله ی بعد بر طبق آن نقشه، روی زمين در محل، خطوط مرزی عالمت گذاری 
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ــد. اين عالمت ها معموالً ميله ها يا  می کنن
تيرک هايی است که در زمين فرو می کنند. 
در بعضی از مناطق  مرز ی، پاسگاه های 
مرزی مستقر می شوند. در اين پاسگاه ها، 
افرادی مشغول ديده بانی و حفاظت از مرز ها هستند تا عبور غيرقانونی از 
مرز صورت نگيرد. مرزبانان پرتالش از اين راه به کشور خدمت می کنند. 
خّط مرزی تنها روی زمين نيست. بلکه فضای باالی مرز زمينی 
هم جزء آن است. يعنی در باالی مرز های زمينی، يک ديوار فرضی 

وجود دارد. 
خلبانان در هنگام عبور از مرز هوايی يا آسمان يک کشور  بايد به 

آن کشور اطالع بدهند و برای ورود از آن ها اجازه بگيرند. 

اکنون به نقشه  توّجه کنيد. اين نقشه مرز های خشکی ايران را با 
کشور های همسايه نشان می دهد. 

   ايران با کدام کشور طوالنی ترين مرز را دارد؟
   کوتاه ترين مرز ايران با کدام کشور است؟

گاهی يک پديده ی طبيعی مانند رودخانه، کوه، بيابان و درياچه 
بين دو کشور قرار دارد و از همان پديده ها برای تعيين مرز استفاده 
می کنند. مثالً ارتفاعات آرارات بخشی از مرز ايران و ترکيه را تشکيل 

می دهد. 
به نقشه توّجه کنيد و چند رود مرزی ايران را نام ببريد. اين رود ها، 

ايران را از کدام کشور ها جدا می کنند؟ 

   فعاليّت 1 
کاربرگه  شماره  ٢٤ را در کالس کامل کنيد. 

عراق

عربستان

تركمنستان
ارمنستان

كويت

پاكستان

افغانستان

عمان
دريای عمان

عراق

عربستان

تركمنستان

كويت

پاكستان

افغانستان

اَترک

اَرس

اَروند رود

ايــــران

ما فقط به وسيله ی مرز های خشکی از کشور های همسايه جدا نمی شويم. بلکه از طريق دريا نيز با بعضی کشور ها همسايه 
هستيم. 

کدام کشور ها از طريق دريا با ما همسايه هستند؟  نام ببريد.

 پاسگاه ديده باني مرز
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نکته: 
ــپورت نياز دارد. برای مثال وقتی يک فرد ايرانی می خواهد به  ــود، به  «گذر نامه» يا پاس ــور خارج بش   برای اين که يک فرد از کش
کشور ديگر برود، بايد از دولت ايران گذرنامه بگيرد. گذرنامه مانند شناسنامه ی خارجی فرد است و در آن مشخصات فرد و ايرانی بودن 

او ذکر شده است. 
  برای مسافرت به کشور ديگر بايد از سفارتخانه ی  آن کشور اجازه گرفت. به اين اجازه «رواديد» يا ويزا می گويند. وقتی يک کشور 

به يک فرد ويزا می دهد، به او اجازه يا پذيرش داده است تا به آن جا سفر کند. 

روابط ما با همسايگان

ما با کشور های همسايه ی خود روابط مختلفی داريم. 
   بخشی  از روابط ما روابط بازرگانی است؛ يعنی ما به اين کشورها کاالهايی را صادر می کنيم و از آن ها کاالهايی 

را می خريم.
   ما همچنين با کشور های همسايه روابط فرهنگی داريم. همه ساله عّده  ی زيادی از مردم کشور ما برای زيارت خانه ی 

کعبه و مرقد مطّهر پيامبر گرامی اسالم (ص) به کشور عربستان سفر می کنند. 
همچنين زائران حرم حضرت علی بن ابيطالب (ع)، امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) به کشور عراق سفر می کنند. 
عّده ای از مسلمانان کشور های همسايه ی ايران نيز برای زيارت مرقد امام هشتم امام رضا (ع) و حضرت معصومه  (س) 

به ايران سفر می کنند. 

کش از د يکف که اين ی

 کربال، حرم مطّهر حضرت امام حسين (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) مدينه ی منوره،مرقد مطّهر پيامبر اکرم (ص)
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