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١

دوستى
كاربرگه ى 1

   موقعيّت 1 

فردا  ها  آن  هستند.  همکالس  و  دوست  هم  با  و  مي کنند  زندگي  هم  همسايگي  در  پوريا  و  حسن 
امتحان رياضي دارند. پوريا نتوانسته بعضي از مطالب را خوب ياد بگيرد و از حسن خواهش مي کند 
که به خانه  آن ها بيايد و به او رياضي ياد بدهد. از طرفي حسن مي خواهد بهترين نمره  کالس را 

بگيرد و نفر اول باشد و نمي داند چه تصميمي بگيرد.

   موقعيّت 2

درس  هم  با  مي روند،  مدرسه  به  هم  با  روز  هر  ها  آن  هستند.  صميمي  دوستان  نرگس  و  سارا 
مي خوانند و گاهي در روز ها تعطيل نيز به خانه  يکديگر مي روند. خانواده  نرگس خانه  جديد 
در  بايد  هم  نرگس  کنند.  اسباب کشي  جا  آن  به  است  قرار  و  خريده اند  شهر  ديگر  محلّه   يک  در 

مدرسه  ديگر ثبت نام کند. سارا  خيلي گريه مي کند و نمي تواند درس هايش را خوب بخواند.

   موقعيّت 3

از  يکي  سر  پشت  ليال  گاهي  که  مي شود  متوجه  مريم  هستند.  دوست  هم  با  ليال  و  مريم 
همکالسي هايشان بدگويي مي کند. مريم با مهرباني به ليال مي گويد: همان طور که ما دوست نداريم 
اخم هايش را در  اما ليال  کنيم؛  بازگو  ديگران را  نبايد عيب  ما هم  حرف بزند، پس  ما  کسي پشت سر 

هم مي کشد و ناراحت مي شود و ... .

بحث گروهی- موقعّيت های زير را بخوانيد و درباره ی کار های افراد گفت و گو کنيد. کار کدام يک از آن ها درست يا 
نادرست است؟ بهتر است هر يک از  آن ها در اين موقعّيت چگونه رفتار کنند؟

ّ

ّ

ّ



٢

تولّدش  جشن  به  را  شما  همکالسي هايتان  ،  از  يکي 
و  شما  همکالسي  مادرتان،  و  پدر  است.  کرده  دعوت 
نمي دهند  اجازه  شما  به  و  نمي شناسند  را  خانواده اش 
دوباره  شما  همکالسي  کنيد.  شرکت  مهماني  اين  در 
بياييد.  حتمًا  که  مي کند  اصرار  شما  به  و  مي زند  تلفن 

شما چه مي گوييد؟ چگونه؟

در  هم  با  که  مي کند  تشويقتان  شما،  دوستان  از  يکي 
امتحان تقلّب کنيد و شيوه ا را هم برا اين کار به شما 
نشان مي دهد. اما نظر شما اين است که هر نمره ا بگيريد، 
بهتر از اين است که اين کار نادرست را انجام بدهيد. شما 

چه مي گوييد؟ چگونه نظر خود را مطرح مي کنيد؟

حميد با عجله در حال رفتن به مدرسه است. پسر 
با موتور به او نزديک مي شود و مي گويد: مي خواهي تو 
را سريع به مدرسه برسانم؟ سوار شو. حميد آن پسر 
ديده  کوچه  آن  در  را  او  بار  چند  اگرچه  نمي شناسد؛  را 

است. به نظر شما حميد چه بايد بگويد؟ چرا؟

مدرسه  از  برگشتن  درحال  نسترن  و  نرگس 
در  مي گويد  و  مي شود  نزديک  ها  آن  به  خانمي  هستند. 
قشنگ  لباس ها  نمايشگاه  خانه ا  در  مجاور،  کوچه  
نسترن  و  نرگس  به  او  است.  شده  برپا  ارزان قيمت  و 
را  لباس ها  اگر  و  بروند  همراهش  که  مي کند  اصرار 

پسنديدند، بعدًا با خانواده اشان برا خريد بيايند. 
به نظر شما نرگس و نسترن چه پاسخي بايد بدهند؟ 

چرا؟

نه گفتن
كاربرگه ى 2

۱- تمرين «نه گفتن»: همفکری کنيد و جمله ی مناسب بنويسيد. 

ّ



٣

در يک بند به طور مختصر بنويسيد.
۲- شما به عنوان يک دوست خوب چه کار هايی برای دوستانتان انجام می دهيد و چگونه رفتار می کنيد؟ 

۳- اين عبارت ها را به دلخواه کامل کنيد: 
   دوست من کسی است که  

   من به دوستانم احترام می گذارم، زيرا 

   هرگاه از دوستم خطايی مشاهده کنم 



٤

تصميم گيرى
كاربرگه ى 3

به طور گروهی موقعّيت های زير را بخوانيد و تصميم گيری کنيد. درباره ی انتخاب های مختلف و نتايج آن ها در کالس 
بحث کنيد. در هنگام تصميم گيری، اين سؤاالت را از خودتان بپرسيد:

   آيا اين تصميم:

  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؟ 

   موقعيّت 3

فاق خانواده و چند نفر از پسر ها فاميل به يک باغ رفته بودند. پسرعموهايش  روز جمعه فرهاد به اتّ
به او پيشنهاد مي کنند از پل چوبي قديمي  رو رودخانه که  بعضي قسمت ها آن خراب شده ، عبور کند. 

   موقعيّت 2

پروين با برادر کوچک سه ساله اش به مغازه رفته است در راه برگشتن از مغازه متوجه مي شود 
که او يک بسته شکالت را از مغازه برداشته و همراه خودش آورده است     ... .

   موقعيّت 1

امير و آريا به آزمايشگاه مدرسه رفته اند تا چيز را به کالس ببرند. آريا وسط آزمايشگاه مي دود 
و ناگهان به يک وسيله  گرانقيمت برخورد مي کند و آن وسيله مي شکند. آريا تصميم مي گيرد زود 

از آن جا فرار کند و در جايي مخفي بشود و به امير هم مي گويد: به کسي نگو من اين کار را کردم ... .

ّ

ّ



٥

تصميم گيرى
كاربرگه ى 4

درباره ی موقعّيت های زير تصميم  گيری کنيد. فراموش نکنيد در هنگام تصميم گيری «سؤاالت مهم» را درباره ی آن تصميم 
از خودتان بپرسيد. نتيجه، داليل و مراحل تصميم گيری خودتان را در کالس بيان کنيد.

   موقعيّت 1 

مي بينيد  مدرسه  قدمي  چند  در  برگرديد.  خانه  به  مي خواهيد  شما  و  است  شده  تعطيل  مدرسه 
که يک کيف کوچک رو زمين افتاده است. آن را برمي داريد و مشاهده مي کنيد مقدار پول در آن 

است اما نام و نشاني صاحب کيف در آن نيست. چه تصميمي مي  گيريد؟

   موقعيّت 2 

يکي از دوستان شما، کتابي را به امانت به شما داده است. دوست ديگر اين کتاب را در دست 
شما مي بيند و خواهش مي کند تا به او بدهيد که بخواند. او اصرار مي کند که تا دو روز ديگر آن را 

مي خواند و به شما پس مي دهد. چه تصميمي  مي گيريد؟

   موقعيّت 3 

و  کرده  پهن  حراجي  ورزشي  لباس ها  آن جا  در  فرد  رفته ايد.  ورزشي  سالن  يک  شمابه 
مي فروشد. دوستان شما از او خريد مي کنند. شما پول کافي همراه نداريد و نياز به لباس جديد هم 

نداريد اما دوستان به شما اصرار مي کنند و حاضرند به شما پول قرض بدهند ... .

   موقعيّت 4 

مدرسه تعطيل شده است و شما و دوستانتان مي خواهيد به خانه برويد. دوستتان از شما خواهش 
مي کند که با هم به يک فروشگاه لوازم ورزشي برويد تا وسيله ا بخرد و فروشگاه هم از آن جا خيلي 

دور است... .

ّ

ّ



٦

عوامل مؤثر در كشاورزى
كاربرگه ى 5

١- اين اخبار از روزنامه ها برداشته شده است. هر يک از آن ها مربوط به کدام عوامل مؤثر بر کشاورزی است. 
طبيعی يا انسانی؟ 

٢- نمودار را تکميل کنيد:

  سن حشره ای است که می تواند به محصوالت کشاورزی آسيب برساند. 

انساني طبيعي

١ مثال:

خسارات  كرمان  ناحيه ى  در  گندم  مزارع  در  سن  آفت  هجوم   -1
زيادى به محصول كشاورزان وارد نمود ...   .

2- سازمان غله كشور اعالم كرد كه محصول گندم كشاورزان به موقع 
خريدارى مى شود.

3- اداره كشـاورزى ورامين از كشـاورزان خواست براى تهيه سم و 
كود به قيمت تعاونى، به اين اداره مراجعه كنند ... .

4- بـارش ناگهانى تگـرگ در اردبيل به شـكوفه هاى درختان ميوه 
آسيب جديد وارد نموده است ... .

5-  رئيس اداره كشـاورزى فيروزآباد به خبرنگار گفت: «وجود آب 
و آفتاب كافى در اين ناحيه امكان دو بار برداشت محصول در سال را 

به ما مى دهد» ... .

عوامل طبيعی

آب

عوامل انسانی عوامل مؤثر 
در کشاورزی



٧

غذاى محلّى
كاربرگه ى 6

شما هم غذای محلّی خودتان  و محصوالت زراعی يا باغی را که در آن به کار رفته، بنويسيد.

من در 

         

زندگي  الهيجان  در  من 
غذا  قاسمي  ميرزا   مي کنم. 
تهيه   برا  است.  معروفي 
تنور  بادمجان  غذا  اين 
و  سير  و  گوجه فرنگي  با 
داده  تفت  روغن  در  تخم مرغ 
برنج  با  سپس  و  مي شود 

خورده مي شود.

آذربايجان  استان  در  مراغه  در  من 
زندگي مي کنم. 

شنيده ايد.  را  تبريز  کوفته  اسم  حتمًا 
آلو،  پياز،  گوشت،  برنج،  غذا  اين  در 
خرد  گردو  و  لپه  تخم مرغ،  آردنخودچي، 

شده به کار رفته است. 

باميه  خورش  هستم.  اهواز  من 
اصلي  ماده   است.  خوشمزه ا  غذا 
گوشت  از  و  است  باميه  گياه  غذا  اين 
گوجه فرنگي  رب  و  زردچوبه   پياز ،  و 

درست مي شود. 

د من 
گ ز

اه من 
غذا

غذ اين 
پياز و 
درست

خورده مي شود.  .
و، 
د 

غذا اين  در 
ت آردنخودچي، 
شده به کار رف

ّ

زندگي مي کنم.

ّ



٨

نمودار ستونى
كاربرگه ى 7

۱- نمودار محصول مرکبات باغ آقای رضوانی را با توّجه به اطالعات اين جدول تکميل و رنگ آميزی کنيد. 
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٩

نقشه ى محصوالت كشاورزى
كاربرگه ى 8

ابتدا  نمادهايی برای  راهنما ترسيم و آن را تکميل کنيد.
سپس نماد ها را طبق جدول روی نقشه بگذاريد.

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 شـرقي

اردبيل

زنجان

   نماد پسته را در  استان های کرمان، يزد، خراسان جنوبی، رضوی و سمنان بگذاريد.
   نماد خرما  را در استان های کرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر، سيستان و بلوچستان و خوزستان بگذاريد.

   نماد مرکبات را در استان های مازندران، کرمان، فارس، هرمزگان، گيالن و خوزستان بگذاريد.

راهنما

خرما
پسته
مرکبات

خــلــيــج فــــــارس

دريای عمان

دريای خزر

خارک

کيش
تنب کوچک

تنب بزرگ

ابوموسي

قشم



١٠

از توليد به مصرف
كاربرگه ى 9

۱-مراحل توليد نان را به ترتيب شماره گذاری کنيد: 

٢- اکنون ستون  مربوط به کاشت را با رنگ سبز، داشت را با رنگ  زرد  و برداشت  را با رنگ قهوه ای  مشخص کنيد. 

١



١١

منابع انرژى
كاربرگه ى 10

همفکری کنيد و پاسخ مناسب بنويسيد. 
-چند وسيله يا ماشين برای هر يک از اين موارد مثال بزنيد.

 -بنويسيد در هر مورد از کدام منابع يا اشکال انرژی استفاده می شود؟

آيا می توانيد  بگوييد در بيش تر فعاليت های روزانه ی زندگی از کدام منبع يا شکل انرژی استفاده می شود؟

انرژیوسايل

حمل و نقل

كشاورزی

پخت و پز

مثال: 
اجاق گاز، پلوپز،  مخلوط کن، 

چراغ خوراک پز

گرم كردن ساختمان

وسايل خانگی

كارخانه ها

گاز، برق، نفت



١٢

مقايسه انواع انرژى ها 
كاربرگه ى 11

انواع انرژی را با هم مقايسه و جدول را کامل کنيد. 

 بدی ها (معايب)انرژی خوبی ها (مزايا)

خورشيد

گاز

باد

آب جار

انرژ هسته ا (اتمي)

مثال:
 ارزان است.

نفت

 ذخيره  آن تمام مي شود و غير 
قابل تجديد است.

 موجب آلودگي محيط مي شود.

 ذخيره  آن تمام مي شود و غيرقابل تجديد است.  زباله ها اتمي برا محيط زيست خطر ناک است. ارزان است.
 موجب آلودگي محيطي مي شود. هزينه  تحقيقات و وسايل نصب آن گران است. تمام نمي شود وقابل تجديد است.

 آلودگي ندارد.

 انرژ بسيار زياد توليد مي کند.



١٣

مراقبت از مصرف انرژى
كاربرگه ى 12

همراه  با اعضای خانواده در مصرف درست انرژی  همکاری کنيد و  در مّدت يک هفته کارهايی را که در اين زمينه 
انجام داده ايد، در جدول بنويسيد.

كار هايى كه براى مصرف صحيح انرژى انجام داديمروز و تاريخ
مثال:

روز جمعه 
1391/10/27

- مراقب بوديم درها را باز نگذاريم تا گرماى بخارى به هدر برود. 
- المپ هاى اضافى را خاموش كرديم.



١٤

علّت و معلول
كاربرگه ى 13

علل پيشرفت های مسلمانان را به طور خالصه بنويسيد. 

پيشرفت های علمی 
مسلمانان و شکوفايی 

علوم و فنون در 
دوره ی اسالمی

تجارت و

مسلمانان در کاغذ سازی پيشرفت کرده بودند. 

معلول (نتيجه)عّلت

فاق مي افتد؟ علّت  يعني  چرا يک چيز اتّ
معلول يعني نتيجه ا که در اثر آن  علّت ها به وجود آمده است .



١٥

خّط زمان
كاربرگه ى 14

الف- خّط زمان را بخوانيد و پاسخ دهيد:
  سلسله ی صفويّه در چه سالی تأسيس شد؟

  مسجد شيخ لطف اللّه در چه سالی ساخته شد؟

ب- اين موارد را روی خّط زمان بگذاريد.
  انتخاب اصفهان به پايتختی صفويّه در سال ۱۰۰۶ هجری.

  سقوط سلسله ی صفويّه در سال ۱۱۳۵ هجری.

900 950 1000 1050 11501100

آغاز بنا مسجد 
تأسيس سلسله  صفويهشيخ لطف اهللا

هجر



١٦

دّقت در آثار تاريخى 
كاربرگه ى 15

١-کاخ چهلستون يکی از کاخ های صفويّان در اصفهان است. سقف اين تاالر بر بيست ستون استوار شده است 
و جلوی آن يک استخر بزرگ آب وجود دارد. در تاالر اصلی آن نّقاشی های زيبايی به چشم می خورد.

 چرا با آن که اين کاخ بيست ستون دارد، به آن چهلستون می گويند؟

٢-نّقاشان بر روی گنبد مساجد و 
مينياتور های داخل کاخ ها، بيش تر 

چه نقش هايی کشيده اند؟ 

٣- شهر اصفهان پل های مشهوری دارد که در زمان صفويّه 
ساخته شده است. پرس  وجو کنيد و نام آن ها را بنويسيد.

محل   اين  در  هم  را  پل ها  از  يکی  عکس  توانستيد  اگر 
بچسبانيد.



١٧

سفر نامه
كاربرگه ى 16

 اين دو صفحه  از دو سفر نامه برداشته شده است. آن ها را  بخوانيد و مقايسه کنيد. نکات مشترک و متفاوت شان را بنويسيد. 

آيا می توانيد بگوييد کدام يک از اين دو مسافر قبل از ديگری به ايران آمده است؟  الف يا ب ؟
تفاوت ها

نکات مشترک

در  خصوص  به  اصفهان  شهر  ....زيبايی   ..
کاخ های باشکوه بی شمار، ساختمان های مجلّل و 
فرح افزا، کاروان سراهای وسيع،  بازار های بسيار زيبا، 
جدول های آب و نهر ها و خيابان هايی است که در دو 
طرف آراسته به درخت چنار است. در صورتی که 
کوی و برزن های ديگر آن، به طور کلّی بسيار تنگ 

ونا هموار است. 
اين شهر دارای هشت دروازه است که هيچ گاه بسته 
نمی شود. اگرچه در ها پوشيده از آهن است، هميشه 

خوب مواظبت و نگهداری می شود. 
صفحه ی ٦١

ب

...... کوچه های اصفهان همه تنگ و کج و معوج 
و اغلب تاريک است. تمام شهر اصفهان گذشته از 
ميدان بزرگ و چند بازار سرپوشيده، حالت يک ده 

را دارد. به شهر شبيه نيست. 
چند سال است که شروع کرده  اند به ساختن بناهای 

خوب ...
ديوار اطراف اصفهان از خاک  است و چند برج 

بسيار بد دارد. 
صفحه ی ٥٨٢

الف

گگگگگگگگگگگگگ

شاردنسفرنامه تاورنيهسفرنامه 



١٨

تقسيم  قسمت   ۲۴ به  را  دايره  ابتدا  کنيد.  رنگ آميزی  و  ترسيم  را  خودتان  شبانه روز  يک  فعاليت های  نمودار 
کنيد و از ساعت ١ تا ٢٤ را کنار آن بنويسيد. سپس با توّجه به رنگ هايی که به کار می بريد، راهنمای مناسب برای 

نمودار طّراحی کنيد.

نمودار زندگى روزانه
كاربرگه ى 17

12 ظهر

6 صبح18 عصر

24 نيمه شب
راهنما
خواب

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



١٩

مقّررات مكان هاى گذران اوقات فراغت
كاربرگه ى 18

به طور گروهی همفکری کنيد و چند مورد  از مقّررات استفاده از اين مکان ها را بنويسيد. 

كتابخانه ها و كانون های فرهنگی-هنری

موزه ها و گنجينه ها

سالن های تئاتر و نمايش و سينما



٢٠

به  مربوط  ايران  مردم  پوشاک  از  تصوير  چند  ديگر،  مجّالت  کتاب ها و  يا  گذشته  سال های  تاريخ  کتاب های  از 
دوره های تاريخی انتخاب کنيد و در اين صفحه بچسبانيد. چه خصوصّياتی در لباس های هر دوره مشاهده می کنيد؟ 

زير هر تصوير توضيح کوتاهی بنويسيد. 

انواع  لباس در دوره هاى تاريخى
كاربرگه ى 19



٢١

از توليد تا مصرف
كاربرگه ى 20

۱- مراحل توليد تا مصرف پوشاک را با شماره گذاری روی تصاوير به طور متوالی نشان دهيد. 

۲- هر يک از عبارات زير مربوط به کدام يک از اصطالحات اقتصادی داده شده است؟ با خط به هم مربوط کنيد.
  توان مالی يا مقدار پولی که می توانيم برای تهّيه ی يک چيز بپردازيم.

  به توليد کاال ها به مقدار زياد و به صورت يک شکل و همسان گفته می شود.  
  به همکاری افراد مختلف برای توليد يک کاال گفته می شود. به طوری که 

هر کدام از آن ها مهارت توليد يک بخش از کاال را دارند. 
  فروشندگانی که کاال ها را به تعداد زياد و يک جا به مغازه داران ديگر می فروشند. 

  خّط توليد  
عمده فروش
توليد انبوه
بودجه

١



٢٢

نقشه ى درياها
كاربرگه ى 21

۱- روی نقشه نام خليج فارس و 
دريای عمان  را بنويسيد.

۲- نام تنگه ی هرمز را بنويسيد. 
۳- نام کشور های اطراف 

خليج فارس را که  با عالمت  ؟ 
مشخص شده اند، بنويسيد. 

۴- دريا ها را با مداد آبی رنگ 
کنيد. 

۱- نام دريای خزر را روی نقشه بنويسيد. 
۲- دريای خزر را با مداد آبی رنگ کنيد. 

۳- نام کشور های اطراف دريای خزر را که با عالمت ؟ 
مشخص شده روی نقشه بنويسيد. 

ايران

قزاقستان

آذربايجان

؟
؟

پاکستان

ايران

عمان
اقيانوس هند

يت
کو

ين
حر
ب

قطر
؟

؟
؟

خارک

کيش

تنب کوچک
تنب بزرگ

ابوموسي

قشم



٢٣

درياهاى ايران
كاربرگه ى 22

الف- کدام يک از ويژگی های زير مربوط به خليج فارس و کدام مربوط به دريای عمان است؟ عالمت    بزنيد. 

خليج فارسدريای عمانويژگی
به اقيانوس هند راه دارد.

عمق آن بيش تر است.
شوری آن بيش تر است.

دارای جزاير فراوانی است.
دارای خورها يا بريدگی های زياد است که برای بندر مناسب اند.

ايران و پاکستان به آن دسترسی دارند.

ب- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.
تنگه                خليج             درياچه         دريا 

۱-   گودال های آبی وسيع در سطح زمين است که به اقيانوس راه ندارد.
۲- به پيشروی آب درياها در داخل خشکی ها    می گويند.

۳- باريکه يا آبراهه ای که دو دريا را به هم وصل می کند،    ناميده می شود.



٢٤

الف- نام بنادری را که روی نقشه نوشته نشده است، بنويسيد. 

بنادر
كاربرگه ى 23

؟

؟؟

؟؟

بندر
 امام خميني

بندر گناوه

بابلسر

بندرآستارا

دريای خزر

خــلــيــج فــــــارس

دريای عمان

خارک

کيش

تنب کوچک تنب بزرگ

ابوموسي

قشم

ب- در بندرها چه فعالّيت هايی صورت می گيرد؟ سه مورد بنويسيد.
(     )     (    )    (     )



٢٥

۱- روی نقشه، خطوط مرزی ايران با کشور های همسايه را پررنگ کنيد و نام رود های مرزی را بنويسيد.
٢- نام کشور های همسايه را که با عالمت ؟ مشخص شده است، بنويسيد.

٣- دريا ها را آبی و ساير کشور ها را به دلخواه رنگ کنيد. 

همسايگان ما
كاربرگه ى 24

عراق

تركمنستان
ارمنستانآذربايجان

پاكستان

امارات
عمان

قطر

بحرين

؟

؟

؟
؟

؟

دريای خزر

خــلــيــج فــــــارس

دريای عمان

؟ ؟

خارک

کيش

تنب کوچک تنب بزرگ

ابوموسي

قشم

ايران



٢٦

به نام خدا

دوست خوبم

نامه ای به يک دوست فرضی در کشور همسايه بنويسيد و کشور خودتان ايران را معرفی کنيد. 

كشور ايران را معرفى كنيد
كاربرگه ى 25



٢٧

علل پيدايش استعمارگرى
كاربرگه ى 26

جدول را کامل کنيد. 

فاق مي افتد؟ علّت  يعني  چرا يک چيز اتّ
معلول يعني نتيجه ا که در اثر آن  علّت ها به وجود مي آيد .

اروپاييان قدرتمند 
شدند و به 

سرزمين های جديد 
رفتند و مردم آن 

سرزمين ها را 
استعمار کردند 
و به تسلط خود 

درآوردند. 

معلول (نتيجه)عّلت ها

اکتشافات جغرافيايی
 پيشرفت در دريانوردی و کشف سرزمين های جديد



٢٨

قلمرو ايران و قراردادهاى استعمارى
كاربرگه ى 27

تهران
ايــــران

عشق آباد

تبريز

باکو

اصفهان

شيراز

بندر عباس
بلوچستان

سيستان
بوشهر

درياچه 
آرال

دريا
خزر

خليج فارس

دريا عمان

ارّان
ايروان

گرجستان

داغستان

بلوچستان

هرات

مرو

کابل

سمرقند

بخارا

قندهار

ماوراء النهر

نقشه را بررسی کنيد.
اين نقشه قلمرو ايران کنونی و سرزمين هايی را که به موجب قراردادهای استعماری از ايران جدا شدند، نشان می دهد.

ــ در شرق و شما ل شرق کدام مناطق قبالً جزء قلمرو ايران بوده اند؟ چند مورد نام ببريد.
ــ در شمال غرب ايران، کدام مناطق قبالً جزء قلمرو ايران بوده اند؟ چند نمونه نام ببريد.



٢٩

دفاع مقّدس
كاربرگه ى 28

ـ خّط زمان را بخوانيد: الفـ 
ــ جنگ تحميلی در چه سالی آغاز شد؟

ــ دفاع مقّدس چند سال طول کشيد؟ روی خّط  زمان بشماريد.

ـ اين موارد را روی خّط زمان بگذاريد. بـ 
ــ آزاد سازی خرمشهر  عملّيات بيت المقّدس (خرداد ۱۳۶۱)

ــ اشغال نظامی خرمشهر توسط ارتش عراق (آبان ۱۳۵۹)

1358

ين
رد
رو
ف

ت
هش
ديب
ار

داد
خر تير

داد
مر

ور
هري
ش هر
م

ان
آب ذر
آ د

من
به

ند
سف
ا

1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367

پذيرش قطعنامه  
صلح و آتش بس

آغاز حمله  نظامي 
عراق به ايران

آزادساز شهر مهران
عمليات والفجر ٣

 1357
پيروز انقالب 
اسالمي ايران


