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خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم ابتدایی را تولید و به شما تقدیم کنیم.
مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهّم یادگیری است که درباره ی انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته 
و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …( سخن می گوید. به همین دلیل، این حوزه مفاهیم 
رشته های متعّدد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنامه ی درسی 

مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوزه ی موضوعی انتخاب شده است:
١ــ فضا و مکان                ٢ــ زمان، تداوم و تغییر                      ٣ــ فرهنگ و هویت     

٤ــ نظام اجتماعی             ٥  ــ منابع و فّعالیت های اقتصادی
هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های یاد شده است و تعدادی از مفاهیم کلیدی مربوط را پوشش می دهد. به عالوه، مطالعات 

اجتماعی یکی از دروس مهّم حامل »آداب و مهارت های زندگی« محسوب می شود.
برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی با توّجه به رویکرد کلّی برنامه ی درسی ملّی مبتنی بر فطرت گرایی توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن، می کوشد 
زمینه های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم آورد. هدف غایی مطالعات اجتماعی تربیت افرادی مؤمن، مسئول، آگاه و توانمند 

در زندگی فردی و اجتماعی، پایبند به اخالق و ارزش های دینی و عالقه مند به ایران و هویت اسالمی ــ ایرانی است.
این کتاب درسی شامل ٥ فصل است که در هر فصل دو یا چند حوزه ی موضوعی ــ که در باال اشاره شد ــ و مفاهیم کلیدی مربوط به آنها با 

یکدیگر تلفیق می شوند.
در سال سوم، دانش آموزان یادگیری این درس را از خانه و خانواده شروع می کنند و تا مدرسه ادامه می دهند. در سال چهارم این آموزش ها در 
محلّه، شهر و روستا دنبال می شود و تا سطح کشور ادامه می یابد. در سال پنجم نیز دانش آموزان موضوعات محیطی و اجتماعی را در سطح کشور 

و کشورهای همسایه دنبال می کنند.
این کتاب، همچنین شامل کاربرگه هایی است که در پایان آن آمده است. این کاربرگه ها جزِء کتاب درسی و دربرگیرنده ی بخشی از محتوا هستند 

و اغلب آنها در فرایند تدریس و در کالس توّسط دانش آموزان تکمیل می شوند.
برای تدریس این کتاب به این موارد توّجه کنید: 

١ــ کتاب راهنمای معّلم را به دّقت بخوانید.
همراه این کتاب، راهنمای تدریس تولید شده است. در این راهنما، برای هر فصل و درس شناسنامه ای تنظیم شده است که شما را با چگونگی 

و میزان تلفیق مفاهیم آشنا می کند.
٢ــ به پرورش مهارت ها و نگرش ها توّجه کنید.

کسب مهارت های زندگی اجتماعی یکی از اهداف مهّم این کتاب است. دانش آموزان باید بتوانند آموخته هایشان را در زندگی واقعی به کار ببرند. 
آموزش مطالعات اجتماعی زمانی به اهداف خود دست می یابد که در نگرش ها و باورهای دانش آموزان نیز تغییرات مطلوبی به وجود آید. برای این 
مقصود، در این کتاب فّعالیت های دروس و کاربرگه ها طوری طّراحی شده اند که فضایی برای پرورش مهارت ها و درونی سازی ارزش ها به وجود بیاید. 
 بنابراین، از طّراحی سؤال و جواب های کلیشه ای خودداری کنید. از کتاب های تست و تمرین های متداول بپرهیزید و به فّعالیت های کتاب بها بدهید.

همکار گرامی رمزینه های پاسخ سریع به عنوان ابزاری برای دسترسی سریع به اطالعات آموزشی می باشد. با هدایت دانش آموزان و اسکن نمودن 
رمزینه های هر درس دانش آموزان را برای استفاده از محتوای آن یاری نمایید.



٣ــ تدریس محتوای کتاب را با شرایط محّلی و بومی منطبق کنید.
معلّم عزیز  یافته است، شما  برای همه ی دانش آموزان کشور اختصاص  به موضوعات مشترک و ضروری  اگرچه بخش اعظم محتوای کتاب 
می توانید با طّراحی فّعالیت های مناسب به نیازهای خاّص منطقه ی زندگی خود پاسخ دهید و به گسترش آگاهی ها و مهارت های اجتماعی که به محّل 

زندگی دانش آموز مربوط می شوند، کمک کنید.
مطالب این کتاب، تنها الگوها و نمونه هایی را در اختیار شما می گذارد و انطباق آنها با شرایط محّلی بر عهده ی شما معّلم عزیز است.

٤ــ تفاوت های فردی را درنظر بگیرید.
یادگیرندگان به روش های مختلف یاد می گیرند و سرعت رشد آنها با یکدیگر متفاوت است. بر این اساس، روش تدریس و فّعالیت ها باید به اندازه ای 

متنّوع باشد که همه ی دانش آموزان با تفاوت های ذهنی، فرهنگی و خانوادگی بتوانند از آنها بهره برداری کنند.
٥ ــ شیوه های مناسب ارزشیابی را به کار ببندید.

به منظور سنجش میزان تحّقق اهداف مهارتی و نگرشی کتاب،از به کارگیری ِصرف شیوه های مرسوم و کلیشه ای آزمون های نوشتاری 
و چهارگزینه ای خودداری کنید. به ارزشیابی مستمّر فّعالیت ها توّجه کنید و مشاهده، گفت وگو، مشارکت در کار گروهی، جمع آوری اطاّلعات و 
همه ی فّعالیت های دانش آموزان را درنظر بگیرید. نکته ی مهم در ارزشیابی، کشف مشکالت یادگیری، تالش برای اصالح آن ها و ارائه ی بازخورد 
صحیح است. سعی کنید در حین ارزشیابی دریابید که مشکل و نقص آموزش کجاست و چگونه می توانید به دانش آموز کمک کنید تا 

کار خود را اصلح کند.

 توّجه کنید که بخش»مطالعه برای انجام فّعالیت« در کشورهای همسایه ی ایران و تاریخ اسلم فقط برای انجام دادن فّعالیت های 
کاربرگه در کلس در محتوای کتاب گنجانده شده و انجام هر نوع آزمون کتبی از محتوای آن ممنوع است.

 فّعالیت های مربوط به نقشه تنها در محدوده ی پرسش های کتاب و کاربرگه های ضمیمه انجام شود. به هیچ وجه دانش آموزان را 
وادار به ترسیم نقشه و فّعالیت های اضافی نکنید. یافتن مکان ها بر روی نقشه کافی است.

٦ ــ مشارکت خانواده ها را جلب کنید.
بسیاری از مهارت های زندگی که در این کتاب آمده است، باید در محیط خانواده گسترش و پرورش یابند. لذا توجیه خانواده ها در این زمینه 

ضروری است.
علوه بر موارد یاد شده، الزم است شما معّلم عزیز به نکات زیر توّجه کنید:

 از تعیین مشق و رونویسی از متون و قّصه های این کتاب یا نوشتن سؤال و جواب های کلیشه ای براساس متون و درس ها خودداری 
کنید.

 به جز برخی از فّعالیت هایی که برای منزل تعیین شده اند، اغلب فّعالیت های کتاب و کاربرگه ها باید در کلس و در حین تدریس 
انجام شوند.

امید است شما معلّمان عزیز با به کارگیری روش های مناسب، فضایی پرنشاط و دلپذیر در کالس فراهم کنید.

                    گروه مطالعات اجتماعی ــ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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داریم. در هنگام  ارتباط  آنها  با  و  زندگی می کنیم  دیگران  با  متولّد می شویم،  که  از زمانی  انسان ها  ما  همه ی 
نوزادی و کودکی با چه کسانی ارتباط داریم؟ وقتی وارد مدرسه می شویم، با چه کسانی ارتباط برقرار می کنیم؟

درس1



فّعالیت

1ــ با راهنمایی معلّم، نام افرادی را که با آنها ارتباط دارید، به ترتیب اهّمیت داخل دایره ها بنویسید. سپس، بگویید 
چرا هر یک از این روابط برای شما اهّمیت دارد.

این ارتباط برای من مهم است زیرا:

1ــ

2ــ

3ــ

4ــ

5ــ

1
2
3

4
5

ما انسان ها برای زندگی کردن نه تنها به آب، غذا و هوا بلکه به ارتباط با دیگران هم نیازمندیم و اگر این ارتباط 
نباشد، احساس تنهایی می کنیم.

ما برای اینکه با دیگران ارتباط برقرار کنیم، خواسته ها، افکار و نظرات خود را درباره ی یک موضوع با آ نها 
در میان می گذاریم یا احساس خود را به آ نها ابراز می کنیم.

مهم ترین راه ارتباط انسان ها با یکدیگر گفت وگو )کالم( است. 
هر گفت وگو دو طرف دارد: گوینده، یعنی کسی که صحبت می کند و شنونده، یعنی کسی که گوش می دهد.

تا  کنند  رعایت  باید  را  نکاتی  چه  شنونده  و  گوینده  ببینیم  اکنون  دارد؟  خصوصیاتی  چه  خوب  گفت وگو ی 
گفت وگو ی خوبی داشته باشند.
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خوب گوش کنیم 
یکی از قسمت های مهّم گفت وگو، گوش دادن است. وقتی کسی با ما صحبت می کند، الزم است:

است  ممکن  گاهی  کنیم؛  توّجه  و  دّقت  او  حرف های  به   
صدای گوینده را بشنویم اّما حواسمان به چیز دیگری باشد 
توّجه  او  به حرف های  انجام دهیم و خوب  یا کار دیگری  و 

نکنیم.
 کالم گوینده را قطع نکنیم و صبر   کنیم حرف هایش تمام شود.

و  می کند  ما صحبت  با  وقتی کسی  کنیم؛  نگاه  گوینده  به   
ما به جای دیگری نگاه می کنیم، آن فرد احساس می کند که 
یا از حرف هایش  به حرف هایش گوش دهیم  نداریم  دوست 

خسته شده ایم.
تشویق  را  گوینده  یا سؤال کردن،  سر  تکان دادن  با  گاهی   

کنیم که به صحبت خود ادامه بدهد.

خوب صحبت کنیم
یکی از قسمت های مهّم گفت وگو، صحبت کردن است. وقتی با دیگران صحبت می کنیم، الزم است:

 به شنونده نگاه کنیم.
 با صدای مناسب، یعنی نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته، و نه تند و کند، حرف بزنیم. اگر موقع صحبت کردن، صدایمان مناسب نباشد، 

دیگران ممکن است زود خسته شوند و دیگر به حرف های 
ما گوش ندهند.

 منظور خودمان را روشن و واضح بیان کنیم.
 زمانی مناسب را برای حرف زدن با دیگران انتخاب کنیم؛ 
وقت  و  است  کاری  دادن  انجام  حال  در  کسی  اگر  مثالً 

ندارد، مزاحم او نشویم.
 از کلمات مؤّدبانه استفاده کنیم؛ وقتی درخواستی داریم، 
»خواهش  و  »لطفاً«  چون  احترام آمیزی  عبارت های  از 
کردیم،  اشتباهی  اگر  همین طور  کنیم.  استفاده  می کنم« 
بگوییم »معذرت می خواهم«. در گفت وگو با بزرگ ترها، 

به جای واژه ی »  تو«، از »  شما  « استفاده کنیم.



فّعالیت
و  کند  انتخاب  را  موضوعی  دانش آموزان  از  نفر  یک  معّلم،  راهنمایی  با  2ــ 
درباره ی آن صحبت کند. سه نفر هم به عنوان شنونده به حرف های او گوش 

دهند.
پس از پایان صحبت های او، دانش آموزان نظرشان را درباره ی این گفت وگو 

بیان کنند.
ــ آیا گوینده و شنوند گان نکات صحیح گفت وگو را رعایت کردند؟ چه نکاتی را؟

فهیمه روی پیشخوان کتابخانه مجّله ای را می بیند. دوست دارد آن 
را بردارد و ورق بزند. پس به خانم کتابدار می گوید:

رضا دارد با عمویش صحبت می کند. ناگهان تلفن زنگ می زند. 
رضا می خواهد به تلفن جواب بدهد. پس به عمویش می گوید:

امین در اتوبوس نشسته است که پیرمردی وارد می شود. امین از 
روی صندلی بلند می شود و جای خود را به او می دهد. پیرمرد از 

امین تشّکر می کند. امین در جواب می گوید: 
زنگ تفریح است. آزاده در حیاط مدرسه دارد به طرف دوستش 
می دود که ناگهان تنه اش به یکی از دانش آموزان کالس دوم برخورد 

می کند. به او می گوید:

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

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

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

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

3ــ برای هر یک از موقعیت های زیر، جمله ای مؤّدبانه و محترمانه بنویسید.

5

حریم شخصی هر فرد محدوده ای است که هیچ کس نباید بدون اجازه و رضایت او وارد آن 
شود. برای مثال، خانه ی ما حریم شخصی ماست و هیچ کس نمی تواند بدون اجازه ی ما وارد آن شود.

افراد دوست ندارند دیگران درباره ی بعضی موضوعات خصوصی شان از آنها سؤال کنند؛ 
چون این موضوعات به دیگران مربوط نمی شود و در زندگی آنها تأثیری ندارد. تصّور کنید فردی 
از شما درباره ی درآمد ماهیانه ی پدرتان یا مقدار پول توجیبی شما بپرسد یا سؤال کند که رابطه ی 
به  باشید  نداشته  دوست  است  ممکن  شما  که  حالی  در  است؛  چگونه  برادرتان  یا  خواهر  با  شما 
این پرسش ها پاسخ دهید. بنابراین، اگر افراد دوست نداشته باشند درباره ی مسائل خصوصی شان 

توضیح بدهند، ما حق نداریم کنجکاوی کنیم و وارد حریم شخصی آنها شویم.

یکی دیگر از نکاتی که باید در ارتباط با دیگران رعایت کنیم، حریم شخصی آنهاست.
حریم شخصی یعنی چه؟
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فّعالیت
5ــ شماره گذاری کنید.

1ــ ترس       2ــ خجالت       3ــ شادی        4ــ تعّجب
5ــ اندوه       6ــ اخم           7ــ عصبانیت    

6ــ آیا شما در ارتباط با دیگران، حریم شخصی آنها را رعایت می کنید؟ چگونه؟
7ــ کاربرگه ی شماره ی 1 را انجام دهید.

8ــ فّعالیت شماره ی 1 »به کار ببندیم« را اجرا کنید.

)   (      )   (       )   (      )   (       )   (      )   (        )1(

اگر دّقت کنید، می بینید که ما هنگام گفت وگو بعضی از چیزها را بدون صحبت کردن، به دیگران انتقال 
می دهیم؛ برای مثال، با تکان دادن سر نشان می دهیم که حرف طرف مقابل درست است یا با حرکات صورت نشان 

می دهیم که از شنیدن موضوعی تعّجب کرده ایم. به این نوع ارتباط، ارتباط غیرکالمی می گویند.
در یک ارتباط خوب، حالت های چهره و حرکات و رفتارهای ما نیز مانند صحبت کردن و گوش دادن 
اهّمیت دارند. ما می توانیم با رفتار و حالت های صورت خود نشان دهیم که خوشحال، غمگین، دلخور یا شادیم.

 قطع نکردن حرف گوینده
 حفظ حریم شخصی  دّقت و توّجه به سخنان    انتخاب زمان مناسب گفت وگو 

 ناهید از موضوعی ناراحت است و با دوستش صحبت می کند.
 دوستش مدام کتاب خود را ورق می زند و به آن نگاه می کند.

 پدر مرتضٰی مشغول تعمیر اتومبیلش است،
 اّما مرتضٰی دارد ماجرای بازی فوتبال با بّچه ها را برای او تعریف می کند.

 معّلم سؤالی طرح کرده و سوسن در حال پاسخ دادن به آن است.
یکی از دانش آموزان مرّتبًا بدون اجازه گرفتن، پاسخ های صحیح را بیان می کند.

 حسن از هم کالسی اش سؤال می کند: آیا پدرت به تو به اندازه ی برادر بزرگت پول توجیبی می دهد؟

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

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

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

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

4ــ در هر یک از موقعیت های زیر، کدام اصل گفت وگو رعایت نمی شود؟ جای خالی را پر کنید.



فّعالیت

7

همه ی ما در طول روز در موقعیت های مختلف، احساسات گوناگونی داریم.

1ــ هر یک از موقعیت های زیر چه احساسی را در شما به وجود می آورد؟
 الف ــ دوست صمیمی تان می خواهد از محلّه ی شما برود و در جای دیگری زندگی کند. )                           (

ب ــ در حال تماشای فیلم مورد عالقه تان هستید که برادرتان شبکه را عوض می کند. )                  (
پ ــ در حال رفتن به خانه هستید. در یک کوچه ی خلوت ناگهان صدای انفجار ترّقه به گوشتان می خورد. )                              (

ت ــ معلّم به خاطر تالش هایتان به شما، جایزه ی خوبی داده است. )                         (

تب پ الف

همان طور که می دانید، برخی از احساسات ما خوشایند و برخی ناخوشایندند. احساسات خوشایند در ما تأثیر 
خوبی می گذارند و ما آنها را دوست داریم. برعکس، احساسات ناخوشایند را دوست نداریم و می خواهیم از آنها 

دور شویم. 
فکر کنید و چند احساس خوشایند و چند احساس ناخوشایند خود را که در هفته ی گذشته د اشته اید، بگویید.

بیایید درباره ی بعضی از این احساسات، بیشتر بدانیم.

درس2
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فّعالیت

مثال: دیدن برنامه ی کودکچیزهایی که دیدن آنها مرا شاد می کند.
...................……………………………
............................................
............................................

…………………………….............چیزهایی که شنیدن آنها مرا شاد می کند. مثال: 
...................……………………………
............................................

…………………………….............کارهایی که انجام دادن آنها مرا شاد می کند. مثال: 
............................................
............................................

…………………………….............موضوعاتی که وقتی به آنها فکر می کنم، شاد می شوم. مثال: 
...................……………………………
............................................
............................................

2ــ فکر کنید و جدول را کامل کنید. 

3ــ یکی از شادترین اتّفاقات زندگی خودتان را بنویسید و در زنگ انشا در کالس بخوانید.
4ــ فّعالیت شماره ی 2 »به کار ببندیم« در صفحه ی 20 را انجام دهید.

 
شادی احساسی است که هم خود ما می توانیم آن را در خودمان به وجود 
بیاوریم و هم دیگران می توانند با انجام دادن کارهایی این احساس را در ما ایجاد 

کنند.   

زیادی  کارهای  یا  چیزها  که  ببرید  پی  بهتر  تا  دهید  انجام  را   2 فّعالیت 
وجود دارد که می تواند شما را شاد کند.



فّعالیت

 
به نظر شما، آیا کسی پیدا می شود که در زندگی خود احساس غم نکرده 

باشد؟
همه ی مردم گاهی شاد می شوند و گاهی غمگین. هیچ کس احساس غم 
را دوست ندارد اّما باید توّجه کنیم که احساس غم احساسی طبیعی )عادی( 

است و همه ی انسان ها در زندگی، گاهی این احساس را پیدا می کنند.
چیزهای  کند،  شاد  را  ما  است  ممکن  مختلفی  چیزهای  که  همان طور 
را  ما  دیگران  رفتارهای  گاهی  کند.  غمگین  را  ما  است  ممکن  هم  مختلفی 
اندوهگین می کند. گاهی نیز خود ما با کارهایی که انجام می دهیم باعث ناراحتی 

خودمان می شویم؛ مثالً اگر مواظب وسایل خودمان نباشیم و دفتر یا کتابمان را گم کنیم، ناراحت می شویم.
گاهی نیز حوادثی مانند جدایی از کسانی که آنها را دوست داریم، بیماری یا مرگ عزیزانمان، ما را غمگین  می کند.

5  ــ فکر کنید و سه موقعیتی را که در آن دچار غم و اندوه شده اید، روی کاغذ بنویسید و به معلّم بدهید )خواندن پاسخ در 
کالس اختیاری است(.

9

وقتیدچارغمواندوهمیشویم:
 دعا کنیم و از خداوند بزرگ برای برطرف شدن اندوهمان کمک بگیریم.

 به خودمان دلداری بدهیم؛ به خود بگوییم که احساس غم طبیعی است اّما همیشگی نیست و من می توانم باز هم شاد باشم.
 درباره ی علّت اندوه خود فکر کنیم و راهی برای برطرف کردن آن پیدا کنیم.

 از بزرگ ترها )پدر و مادر، معلّم، مشاور مدرسه، پدربزرگ و ...( کمک بگیریم و با آنها صحبت و مشورت کنیم.
 درباره ی احساس اندوه خود بنویسیم یا نّقاشی کنیم.

 با انجام دادن کارهای شاد و سرگرم کننده یا کمک به دیگران، کمتر به ناراحتی خود فکر کنیم.

چه راه هایی برای برطرف کردن احساس 
غم وجود دارد؟



فّعالیت

6 ــ الف ــ در هریک از موقعیت های زیر اگر افراد نترسند، چه اتّفاقاتی ممکن است بیفتد؟ توضیح دهید.
ــ کودکی دستش را در النه ی زنبور فرو ببرد.

ــ حمید بخواهد با تشویق دوستش از یک جای بلند بپرد.
ــ فردی در وسط خیابان بدود یا روی ریل راه آهن بایستد.

ــ دانش آموزی در خیابان به حرف فرد غریبه ای گوش بدهد و همراه او برود.
ب ــ آیا در موقعیت های باال، ترس به جاست؟ چرا؟

پ ــ به نظر شما، آیا درست است به کسی که ترس به جا دارد، ترسو بگویند؟ چرا؟

 
وجود  جانوران  و  انسان  در  که  است  عادی  و  طبیعی  احساسی  ترس 
دارد.حتماً شما هم مثل همه ی انسان های دیگر تاکنون بارها احساس ترس را 
تجربه کرده اید؛ برای مثال، ترس از حیوانات درنده و موذی، ترس از بلندی و 

ترس از صداهای وحشتناک و مهیب.
این گونه ترس ها »ترس   به جا« هستند و از انسان محافظت می کنند.

خداوند این نوع ترس ها را برای مقابله با خطر در وجود جانداران قرار داده است.

بعضی از ترس ها نابه جا و نادرست اند؛ مانند ترس از تاریکی اتاق 
یا خانه، ترس از امتحان، ترس از موجودات خیالی مانند غول و هیوال، 
ترس از آمپول و رفتن به دندان پزشکی، و ترِس از دست دادن نزدیکان. 
این ترس ها اگر به طور دائمی و مّدتی طوالنی فکر ما را به خود مشغول 

کنند، مشکالتی برایمان به وجود می آورند.  

10



فّعالیت

11

با ترس هایمان چگونه برخورد کنیم؟

7ــ کاربرگه ی شماره ی 2 را انجام دهید.

با  مقابله  برای  می ترسیم.  چیزهایی  از  گاهی  زندگی  در  ما  همه ی 
ترس ها می توانیم از راهکارهای زیر استفاده کنیم.

ابتدا چیزی را که از آن می ترسیم و همچنین درجه یا میزان ترس 
آیا  که  کنیم  فکر  خوب  بعد   .)7 فّعالیت  )مانند  کنیم  مشّخص  را  خود 

ترسمان، به جاست یا نه، و علّت آن چیست.
 )... و  مدرسه  مشاور  معلّم،  مادر،  و  )پدر  بزرگ ترها  با  سپس 

درباره ی ترس خود مشورت کنیم و از آنها کمک بگیریم.
 گاهی احساس ترس ما به این دلیل است که چیزی را نمی شناسیم 
یا نمی بینیم؛ مثالً وقتی همه جا تاریک است، ممکن است حّتی از وسایلی 
که همیشه در اتاقمان وجود دارد بترسیم. در واقع، چون در تاریکی این 

وسایل را نمی بینیم، از آنها می ترسیم.
بلکه  ببریم  بین  از  یک باره  را  خود  ترس  نتوانیم  است  ممکن   
باید کم کم و به مرور زمان، با پدیده ای که ما را می ترساند روبه رو شویم تا 

ترسمان بریزد.
 در موقع روبه رو شدن با چیزی که ما را می ترساند، از نام و یاد 

خدا کمک بگیریم.
 درباره ی ترس خودمان با دیگران صحبت کنیم یا چیزی را که 

از آن می ترسیم نّقاشی کنیم.
 فیلم های وحشتناک تماشا نکنیم.

 ضمناً یادمان باشد هرگز برای شوخی و تفریح، دیگران را نترسانیم.



فّعالیت
1ــ موقعیت های زیر را بخوانید و بگویید در هر موقعیت چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا دیگری احساس بهتری پیدا کند.

می ترسد  تاریکی  از  شما  کوچک  برادر  ــ  ب 
و     گریه می کند.

بسته ی  شما  دوست  و  است  نّقاشی  زنگ  ــ  الف 
کرده  گم  خریده،  دیشب  که  را  باارزشی  بسیار  مدادرنگی 

است.

با احساس شادی، غم و ترس آشنا شدید. همان طور که در سال سوم خواندید، همه ی ما  در درس گذشته 
انسان ها آفریده ی خداوندیم و خدا در وجود همه ی ما شباهت هایی قرار داده است. پس همان طور که من از بعضی 
چیزها شاد و از بعضی چیزها غمگین می شوم، دیگران نیز در مواقع گوناگون دچار احساسات مختلفی می شوند. 

به هرحال، وقتی کسی غمگین یا ناامید است، ما می توانیم کاری کنیم که او احساس بهتری پیدا کند.

12
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خوردن  حال  در  بّچه ها  و  است  تفریح  زنگ  ــ  پ 
خوراکی هایشان هستند. خوراکی یکی از هم کالسی ها قبل 
به خوردن کند، روی زمین می افتد و دیگر  اینکه شروع  از 

قابل خوردن نیست.

ـ یکی از هم کالسی های شما در مسابقه ی  تـ 
ورزشی مقام اّول را به دست آورده است.

وقتی کسی غمگین است، می توانیم:
ــ دوستانه کنار او بنشینیم.

ــ از او در مورد احساسی که دارد سؤال کنیم.
که  دهیم  نشان  او  به  و  دهیم  گوش  خوب  او  حرف های  به  ــ 

احساسش برای ما مهم است و ما آن را می فهمیم.
ــ از او بپرسیم: آیا من می توانم کاری برای تو انجام دهم؟



گاهی ممکن است برای اعضای خانواده یا اطرافیان ما مشکلی پیش بیاید که آنها را اندوهگین کند.
وقتی کسی غمگین است، ما می توانیم کاری کنیم که اندوه او کمتر شود.

همدلی یعنی اینکه فرد بتواند احساسات، رفتار و شرایط دیگری را درک کند و خودش را به جای او بگذارد.
همه ی افراد ممکن است در زندگی با حوادث ناخوشایندی روبه رو شوند. وقتی شرایط و احساسات افراد را 

در موقعیت های مختلف درک می کنیم، با آنها همدلی کرده ایم.

در یکی از کالس های مدرسه، دانش آموزی به نام فرشته، در انجام دادن تکالیف 
درس هنر به کمک نیاز دارد. دوستانش روش کار را برای او توضیح می دهند.

در همسایگی ایلیا، خانم پیری زندگی می کند که به دلیل بیماری نمی تواند برای 
خرید از خانه بیرون برود. ایلیا گاهی با اجازه ی مادرش به آن خانم سر می زند و 

برای او نان، روزنامه و سبزی می خرد.

برادر کوچک پریسا ناشنواست. به همین دلیل، برقراری ارتباط با دیگران برایش 
و  توّجه  او خیلی  به  پریسا  اّما  است  زودرنجی  و  پسر حّساس  او  است.  سخت 
کمک  او  به  درسی  تکالیف  دادن  انجام  در  می کند،  بازی  او  با  می کند.  محبّت 
او  به  که  مراقب است  به مهمانی می روند،  یا  دارند  که مهمان  و هر وقت  می کند 

خوش بگذرد.

14
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فّعالیت
2ــ نمونه هایی از همدلی خود با اعضای خانواده، هم کالسی ها و دیگران را در کالس توضیح دهید.

3ــ به همراه معلّم خود، از جمعیت هالل احمر محّل زندگی تان بازدید كنید یا از یكی از كاركنان آن دعوت كنید تا به 
كالس بیاید و درباره ی فّعالیت های این جمعیت برای شما توضیح دهد.

جمعیت هالل احمر در حوادثی مانند سیل، 
که  مردمی  به  رانندگی  تصادف های  و  زلزله 
یا  داده اند  دست  از  را  خود  وسایل  و  خانه 
مجروح شده اند، کمک می کند و به آنها غذا، 

لباس و دارو می رساند.

گرفتن  وظیفه ی  ایران  خون  انتقال  سازمان 
و  درمانگاه ها  به  آن  انتقال  و  داوطلبان  از  خون 
از  بعضی  گاهی  دارد.  عهده  به  را  بیمارستان ها 
بیماران در بیمارستان ها به خون نیاز پیدا می کنند 
را  آنها خون خود  به  کمک  برای  که  می شوند  داوطلب  افرادی  و 

اهدا کنند.    
شما هم می توانید پس از رسیدن به سّن 18سالگی با اهدای 

خون به کسانی که به خون نیاز دارند، کمک کنید.     

در جامعه، مؤّسسه هایی وجود دارند که به افراد نیازمند یا کسانی که 
تا گرفتاری  و رنج  با مشکالت و حوادثی روبه رو شده اند، کمک می کنند 

آنها کمتر شود.
این  از  نمونه  دو  خون«  انتقال  »سازمان  و  احمر«  هالل  »جمعیت 

مؤّسسه ها هستند.



فّعالیت
گفت وگو كنید

1ــ هر گروه مشغول انجام دادن چه فّعالیتی است؟
2ــ به نظر شما، افراد هر یک از این گروه ها چه هدف مشترکی دارند؟

16

 
به تصویرهای باال دّقت کنید؛ در هر تصویر، گروهی از دانش آموزان را می بینید.

همان طور که می دانید، »گروه« از تعدادی افراد تشکیل می شود که فّعالیت های مشترکی دارند و برای رسیدن 
به هدفی مشترک با هم ارتباط برقرار می کنند.

کالس شما نیز یک گروه است و همه ی شما عضو این گروه هستید. دانش آموزان مدرسه هم یک گروه بزرگ تر 
را تشکیل می دهند. اعضای یک خانواده نیز گروه به حساب می آیند و همه برای زندگی کردن با آرامش و آسایش در 

درس4



فّعالیت
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کنار یکدیگر، تالش و همکاری می کنند. پس هر یک از ما عضو گروه های مختلف هستیم.

3ــ کدام یک از موارد زیر، »گروه« نیستند؟ چرا؟
ــ دانش آموزانی که به یک اردو می روند.

ــ افرادی که در یک فروشگاه بزرگ مشغول خریدند.
ــ بیمارانی که در مطب یک پزشک منتظر نشسته اند.

ــ دانش آموزانی که یک روزنامه ی دیواری تهیه می کنند.
4ــ شما عالوه بر کالس خودتان، عضو کدام گروه های دیگر مدرسه هستید؟

5  ــ آیا تاکنون در کار گروهی با مشکالتی مواجه شده اید؟ اگر مواجه شده اید، مشکالت خود را چگونه حل کرده اید؟

 برای اینکه در گروه عضو مؤّثری 
باشم، چه کارهایی باید انجام دهم؟

 اّولین نکته ای که اعضای هر گروه باید به آن توّجه کنند این است که بر حسب استعدادها و توانایی هایشان، نقشی را به عهده 
بگیرند و وظایف خود را بشناسند و انجام دهند. اگر در گروه فقط بعضی از افراد فّعالیت کنند و بقیه هیچ فّعالیتی نداشته باشند، 

زحمت ها به دوش عّده ای گذاشته می شود و کارها به خوبی پیش نمی رود. 

 اعضای یک گروه باید روابط خوبی با هم داشته باشند؛ یعنی مهربان و همدل باشند و به یکدیگر کمک کنند.

 یکی از نکته های مهّمی که در هر گروه باید رعایت شود، نظم و مقّررات است. فرض کنید در یک بازی گروهی، بعضی از 
اعضا مقّررات و قوانین بازی را رعایت نکنند؛ چه اتّفاقی می افتد؟ اگر قرار باشد که همه ی اعضای گروه در زمان معّینی کاری را 

انجام دهند ولی هیچ کس سِر وقت آن کار را انجام نداده باشد، چه می شود؟

 اعضای یک گروه باید به نظر یکدیگر احترام بگذارند و در تصمیم گیری ها و انجام کارها مشورت و همفکری کنند.

ّ
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فّعالیت
6ــ دو مورد از کارهایی را که در یکی از گروه های مدرسه درباره ی آنها مشورت و همفکری کرده اید، بیان 

کنید و بگویید این مشورت چه نتیجه ای داشته است. 
7ــ برای محافظت از محیط زیست یک گروه تشکیل دهید و  برای گروه خود یک نام انتخاب  کنید. 

سپس بگویید که چطور در این مورد با هم مشورت کردید، چگونه به نظرات یکدیگر توّجه کردید و به طور 
گروهی تصمیم گرفتید.

گفتیم که یکی از ویژگی های مهّمی که اعضای هر گروه باید داشته باشند، اعتقاد به همفکری و مشورت در 
کارهاست. اعضای گروه در تصمیم گیری ها، وضع مقّررات و قوانین برای فّعالیت ها و یا تقسیم کارها بین خودشان 

با هم مشورت می کنند. همفکری و مشورت باعث می شود که ما بتوانیم از افکار و نظرات دیگران استفاده کنیم.

در دین اسالم، به مشورت کردن در کارها سفارش شده است و حّتٰی نام یکی از سوره های قرآن کریم »شورٰی« 
است.

قرآن کریم می فرماید: 

... َوَامُرُهم ُشورٰی بَـینَُهم؛ 
... و درکارهایشان با یکدیگر مشورت می کنند.
                                                                 سوره ی شورٰی، آیه ی 38
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فّعالیت

 
در مدرسه، محلّه، کارخانه، شهر و روستا گروه های بزرگ تری هستند که برای حّل مشکالت و انجام دادن 
بهتر کارها افرادی را به عنوان نماینده ی خود انتخاب می کنند. این نمایندگان شورایی تشکیل می دهند. در شورا 
همه ی افراد می توانند نظر خود را بیان کنند. به این ترتیب، برای حّل مشکالت جامعه و تصمیم گیری، از فکر و 

تجربه ی همه استفاده می شود و در نتیجه، آن جامعه را می توان بهتر اداره کرد.
»شورا« یعنی گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند.

به تصویرهای زیر توّجه کنید.

 اعضای شورایاری در مورد مسائل محّله ی 
خود با هم مشورت می کنند.

  مشورت اعضای خانواده برای خرید  شورای دانش آموزی

آیا می دانید که در هر مدرسه باید شورای دانش آموزی وجود داشته باشد؟ 
هدف از تشکیل شورای دانش آموزی این است که مسئوالن مدرسه از نظرات و نیازهای 
کارهای  در  و  شوند  آگاه  مدرسه  به  مربوط  امور  و  درسی  مسائل  درباره ی  دانش آموزان 

مدرسه از مشارکت آنان استفاده کنند.
در نیمه ی اّول آبان ماه هر سال در مدارس ایران انتخابات شوراهای دانش آموزی برگزار 

می شود. اعضای این شوراها نمایندگان دانش آموزان هستند.

8  ــ در مدرسه ی شما، نمایندگان دانش آموزان چه کسانی هستند و چگونه انتخاب شده اند؟ در این باره پرس وجو کنید.
9ــ آیا تاکنون با نماینده ی خود صحبت کرده اید یا موضوعی را با او در میان گذاشته اید که در شورا مطرح کند؟

10ــ الف( به نظر شما، نماینده ی دانش آموزان در شورای دانش آموزی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
      ب( انتظارات شما از نماینده و شورا چیست؟

11ــ فّعالیت های شماره ی 3 و 4 » به کار ببندیم  « را اجرا کنید.
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1ــ بازی پانتومیم: به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه یک واژه یا موضوع را به صورت غیرکالمی 
)پانتومیم( نمایش بدهد و بقیه حدس بزنند که مقصود او چیست.

2ــ کارهایی را که با انجام دادن آنها می توانید هر یک از اعضای خانواده تان را شاد کنید، روی یک 
کارکنان  معلّم،  می توانید  کارهایی  چه  دادن  انجام  با  که  بنویسید  دیگری  برگه ی  روی  بنویسید.  کاغذ  برگه ی 

مدرسه    و هم کالسی هایتان را خوشحال کنید.
3ــ با راهنمایی معلّم، برای کالس خود نماینده ای انتخاب کنید. ابتدا مشّخصات و شرایط داوطلبان را 
روی تخته ی کالس بنویسید. هر یک از داوطلبان خود را معّرفی کند. پس از رأی گیری نتیجه را اعالم کنید و 

نماینده ی کالس را به دفتر مدرسه معّرفی نمایید.
4 ــ با تعدادی از دوستانتان یک گروه همدلی در یک موضوع تشکیل دهید )برای مثال، همدلی با کودکان  
دچار سرطان، همدلی با کودکان فلسطینی و همدلی با کودکان بی بضاعت(. سپس با همفکری یکدیگر، هدف ها    و 

فّعالیت هایی برای این گروه در نظر بگیرید. آن فّعالیت ها را انجام دهید و به معلّم گزارش بدهید.

نام گروه:                                                           نام اعضای گروه:

هدف گروه:                                                   

مقّررات گروه:

وظیفه ی هریک از اعضای گروه:
1ــ 
2ــ
3ــ



https://www.roshd.ir/507-2


22

فّعالیت

حتماًتاکنونکلمهی»جمعیت«راشنیدهاید.اینکلمهچهچیزیرابهذهنشمامیآورد؟

بهمجموعهیافرادیکهدریکجا
زندگیمیکنند،جمعیتمیگویند.

1ــجمعیتکالسشماچندنفراست؟
2ــباراهنماییمعلّم،دراینبارهپرسوجوکنیدکهجمعیتهرکالسمدرسهوهمچنین،جمعیتکّلمدرسهیشماچندنفر

است.
3ــجمعیتکالسششمازجمعیتکالسشمابیشتراستیاکمتر؟
4ــاکنونکاربرگهیشمارهی)3()جمعیتمدرسهیما(راکاملکنید.

5ــآیامیتوانیدبگوییدجمعیتشهریاروستایمحّلزندگیشماتقریباًچندنفراست؟

درس5



23

بیشتر میمیرند که افرادی تعداد از میشوند متولّد که افرادی تعداد اگر
باشد،جمعیتافزایشمییابد.

بهنظرمنوقتیتعدادجوانانیککشورزیادباشد،نیروی
بیشتریبرایکارفراهممیشود.عالوهبراین،جوانانبا

تحصیلوتالشبهپیشرفتکشورکمکمیکنند.

نیروی باشد، زیاد جمعیت اگر میکنم، فکر من
زیادیبرایدفاعازکشورمانداریم.

مادوستنداریمدریکخانوادهیکمجمعیتزندگیکنیم.دلمانمیخواهدبا
برادرهاوخواهرهایمانبازیکنیم،بههمکمککنیموتنهانباشیم.
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فّعالیت

درحالحاضر،جمعیتکشورمابیشاز80میلیوننفراست.بهنمودارجمعیتایرانتوّجهکنیدوجمعیت
کنونیایرانراباجمعیتسالهایگذشتهمقایسهکنید.ازاینمقایسهچهنتیجهایمیگیرید؟

هرآدمکپنجمیلیوننفر
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بهنقشهصفحهیبعدتوّجهکنید.

نواحی بعضی است. نشده پراکنده یکسان بهطور آن جای همه در ایران جمعیت میبینید، طورکه همان
جمعیتبیشتروبعضی،جمعیتکمتریدارند؛چرا؟

6ــباتوّجهبهنقشهیصفحهیروبهرو،ازناحیهی2و3چندشهرمثالبزنید.
7ــباکمکمعلّم،محّلتقریبیزندگیخودرادرروینقشهبادایرهایمشّخصکنیدوبگوییدجزءکدامنواحیجمعیتی

ایراناست.
8ــهرچهازناحیهیمرکزیایرانبهسمتکوهپایههایالبرزوزاگرسپیشبرویم،تعدادشهرهاوروستاهایپرجمعیت،

بیشترمیشودیاکمتر؟چرا؟
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کرج

قم

اهواز

شیراز

نفر               نقاط جمعیتی

جای پرجمعیتترین آن اطراف و تهران ناحیهی
کشوراست.تهرانبهدلیلپایتختبودنووجود
ادارهها،دانشگاههاوکارخانهها،جمعیتزیادیرا

بهخودجذبکردهاست.

1
اّما دارد کمی وسعت دریایخزر کنارهی ناحیهی
در است. داده جای خود در را زیادی جمعیت
وخاِک کافی باراِن مساعد، آبوهوای ناحیه، این

حاصلخیزموجبرونقکشاورزیشدهاست.

نواحیداخلیایرانبهدلیلبارندگیکم،زمینهای
شوروخاکنامناسب،بسیارکمجمعیتیاخالی

ازجمعیتهستند.

2

4
و زاگرس و البرز رشتهکوههای کوهپایهاِی نواحی در
کوههایآذربایجانوخراسان،بهدلیلآبوهوایمعتدل،
آبرفتیووجودمعدنهایمختلف،تعدادزیادی خاِک

شهروروستایپرجمعیتبهوجودآمدهاست.

3
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فّعالیت
بهتصویرهایباالدّقتکنیدوپاسخدهید.

9ــالف(چهعواملیممکناستموجبشودکهمردمیکمکانراترککنندوبهجایدیگریمهاجرتکنند؟
ب(چهعواملیباعثمیشودمردمبهیکمکانجذبشوند؟

10ــبهنظرشماچهکارهاوبرنامههاییبایددرناحیهیالفاجراشودتاجمعیتدرهمانجابماندوبهناحیهیبمهاجرتنکند؟
دوپیشنهادارائهبدهید.

11ــازپدرومادروپدربزرگومادربزرگخودبپرسیدآیامتولّدهمینمکانیهستندکهدرآنزندگیمیکنند،یابهآنجامهاجرت
کردهاند.نتیجهرادرکالسبهدوستانتانبگویید.

یکیازدالیلافزایشجمعیتدریکناحیه،مهاجرت مردمازنواحیدیگربهآنجاست.مهاجرتیعنیاینکه
مردمبرایزندگییاکارازجاییبهجایدیگربروند.

بعضیازنواحیبهدلیلآبوهوایمساعدوخاکحاصلخیزیاوجودکارخانههاومعدنها،جمعیتزیادی
رابهخودجذبکردهاند.

شغل های بیشتر

بیمارستان مجهز

درآمد بیشتر

فروشگاه های بزرگ

دانشگاه

عوامل جذب کننده ی جمعیت

ناحیه ی )ب(

عوامل دورکننده ی جمعیت

ناحیه ی )الف(

خشکسالی

جنگ
کمبود درآمد و شغل

کمبود آب
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فّعالیت
1ــفرضکنیدیکروزازصبحتاشبدرمحّلزندگیتان،آبنباشد.چهمشکالتیبرایشماو
اعضایخانوادهتانپیشمیآید؟بهطورگروهیهمفکریکنیدوفهرستمشکالترادرکالسبخوانید.

2ــدرکتابمطالعاتاجتماعیسالچهارمخواندیدکهدرگذشتههایدور،مهمترینتمّدنهادرکنار
رودهابهوجودآمدهاند.چرا؟

ممکناستبرخیتصّورکنندکهباوجوددریاهایبزرگواقیانوسها،انسانمشکلیبرایتأمینآبندارد.
اّمامیدانیدکهآبدریاهاواقیانوسهاشوراستوبرایآشامیدن،شستوشو،کشاورزیوسایرفّعالیتهامناسب

نیست.
انسانآبشیرینموردنیازخودراازبرفوبارانبهدستمیآورد.

الفــبخشیازآبحاصلازبرفوبارانرویزمینجاریمیشودورودهارابهوجودمیآورد.
بــبخشیازآبحاصلازبرفوبارانبهداخلزمینفرومیرودوآب های زیرزمینیراتشکیلمیدهد.

رود

درس6
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فّعالیت
3ــ به تصویر زیر توّجه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید.

4ــ چرا نواحی کوهستانی برای ما اهّمیت دارند؟
5  ــ کاربرگه ی شماره ی 4 را در کالس انجام دهید.

 با حفر چاه و استفاده از تلمبه و پمپ، آب های زیرزمینی را به روی زمین   ساختمان قنات
می آورند.

 
در علوم سال سوم با انجام دادن آزمایش، پی بردید که آب های زیرزمینی، چگونه تشکیل می شوند. 

مردم برای استفاده از آب های زیرزمینی چاه یا قنات حفر می کنند.
ایرانیان اّولین کسانی بودند که با کندن قنات، از آب های زیرزمینی استفاده کردند. قنات یک تونل زیرزمینی 
است که آب در آن خودبه خود از مناطق پرآب به نواحی کم آب، جاری می شود. چون آب قنات از زیِر زمین عبور 

می کند، میزان تبخیر و آلودگی آن بسیار کم است.

  سنگ غیرقابل نفوذ

نی
زمی

زیر
ب 

ی آ
فره 

س

مظهرقنات
مادرچاه

دهانه ی رود )محّل ریختن رود به دریا( 4
دریا

منبع یا سرچشمه ی رود 1

تشکیل جویبار 2
به هم پیوستن جویبارها و تشکیل رود 3



فّعالیت
نقشه خوانی

باتوّجهبهنقشهیپراکندگیرودهایایرانبهپرسشهاپاسخدهید.
1ــکدامرودبهخلیجفارسمیریزد؟

2ــکدامرودهابهدریاچهیارومیهمیریزند؟

3ــآبیکهمردمشهرتهرانمصرفمیکنند،ازکدامرودهاتأمینمیشود؟
4ــسهرودراکهبهدریایخزرمیریزند،نامببرید.

5ــرودهایکارونوزایندهرودازکدامشهرهاعبورمیکنند؟
6ــسفیدرودازبههمپیوستنکدامرودهابهوجودآمدهاست؟

29

گاهیدربعضینواحی،آبهایزیرزمینیخودبهخود
بهسطحزمینراهپیدامیکنندوچشمههارابهوجودمیآورند.

چشمه

یا البرزوزاگرسو بلند ایرانازرشتهکوههای بیشتررودهای
کوههایپراکندهیداخلیسرچشمهمیگیرند.اینرودهاپسازعبور
ازدشتها،جلگهها،روستاهاوشهرهابهدریایخزر،خلیجفارسو

دریایعمانیادریاچههایداخلیمیریزند.

نقشه ی پراکندگی رودهای ایران
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فّعالیت

و  است  حیات  مایه ی  آب  بّچه ها! 
کمبود آن  خطر بزرگی است. بیایید 

قدر نعمت آب سالم را بدانیم.

●میزانمتوّسطبارندگیساالنهدرایرانکمتراز250میلیمتراست.بههمیندلیل،کشورماازکشورهای
کمآبدنیابهحسابمیآید.آیامیتوانیدباتوّجهبهآنچهدرسالگذشتهخواندهاید،بگوییدوسعتکدامناحیهی

آبوهواییایرانبیشتراست؟ازاینموضوعچهنتیجهایمیگیرید؟
●تعدادرودهایپرآبودائمینیزدرایرانکماستوبیشتررودهافصلیوموّقتیهستند؛یعنیدرهنگام
و نمکزارها،شورند از دلیلعبور به ازرودها بعضی بهعالوه، باشروعفصلگرماخشکمیشوند. و تابستان

نمیتوانازآنهااستفادهکرد.  

رودهامهمترینمنبعآبشیرینهستندونقشمهّمیدر
ماهیها از بسیاری زیستگاه همچنین رودها دارند. ما زندگی
مصرف و کردن آلوده مهاجرند. پرندگان و آبزی جانوران و

نادرستآبباعثبههدررفتنآنمیشود.

  امروزه با استفاده از روش های جدید آبیاری مانند آبیاری قطره ای، از به هدر رفتن 

آب در مزارع و باغ ها جلوگیری می شود.

رودهاست.  روی  سد  ساختن  آب،  ذخیره ی  راه های  از  یکی   
به کمک  می شود،  جمع  پشت سد  در  که  آبی  ذخیره شده ی  انرژی  از 

چرخ های آبی )توربین( برق تولید می کنند.

7ــروستانشینانازآبرودهابرایچهکارهاییاستفادهمیکنند؟
8ــشهرنشینانازآبرودهابرایچهکارهاییاستفادهمیکنند؟

چه آن از و چیست آن نام دارد؛ وجود رودی شما زندگی محّل روستای یا شهر نزدیکی در آیا که کنید پرسوجو 9ــ
استفادههاییمیشود؟



فّعالیت
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10ــفّعالیتهایشمارهی1و2»بهکارببندیم«صفحهی54راانجامدهید.
11ــچراآببعضیازرودهایکشورمابرایکشاورزیمناسبنیست؟

12ــدربارهیسرگذشتیکرودانشابنویسیدودرآناززبانرود،مسئلهیآلودگیآبوراههایجلوگیریازآنراشرحدهید.

تصاویرراشرحدهید.سپسبگوییدبرایمصرفدرستدرهریکازمواردباالچهپیشنهادهاییدارید؟

    

    

چهعواملیموجبآلودگیآبمیشود؟توضیحدهید.

کارخانه کارخانه
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فّعالیت

درکتابمطالعاتاجتماعیسالسومخواندیدکههمهیکاالهاییکهازآنهااستفادهمیکنیماز»منابع طبیعی«
بهدستمیآیند.همچنینپیبردیدکهمنابعطبیعیانواعمختلفیدارند؛مانندنفتوگاز،سنگهایمعدنی،خاک

وگیاهان.
بهشکلزیرتوّجهکنید.

چهچیزیمشاهدهمیکنید؟توضیحدهید.
هرکارخانهایبرایتولیدکاالبه»مواّداّولیه«نیازدارد.مواّداّولیهرابهکارخانهمیبرند.درکارخانه،کارگران
بهکمکماشینآالتدرآنهاتغییراتیبهوجودمیآورندوآنهارابهکاالهایموردنیازتبدیلمیکنند.بهاینفّعالیت

»صنعت«میگویند.

طبیعی منابع کدام از نخ تهیهی برای شما، بهنظر میآید. بهدست طبیعی منابع از کارخانهها اّولیهی مواّد
استفادهمیشود؟

1ــکاربرگهیشمارهی)5(رادرکالسانجامدهیدتابا»مواّداّولیه«بیشترآشناشوید.

 کاال
پارچه

کارخانه
پارچه بافی

مواّد اّولیه
نخ

درس7

 



فّعالیت
2ــ صاحبان کارخانه ها یا کارگاه های تولیدی باید همه ی کارگران و کسانی را که در کارخانه مشغول به کارند، بیمه 

کنند. پرس و جو کنید که این بیمه چیست و چه فایده ای دارد.
3ــ کاربرگه ی شماره ی 6 را در کالس انجام دهید.

4ــ به همراه معلّم خود از یک کارخانه بازدید کنید و به طور گروهی گزارش بازدید را بنویسید و در کالس ارائه کنید.
33

در گذشته های دور، اغلب مردم چیزهایی را که به آنها نیاز داشتند، خودشان در خانه یا کارگاه های 
کوچک تولید می کردند. مثالً، برای اعضای خانواده ی خود لباس می دوختند یا فرش می بافتند. در 
امروزه یک  اّما  تولید می کرد  کارگاهی کوچک روزی چند جفت کفش  کّفاش در  آن زمان ها، یک 

کارخانه ی تولید کفش روزی صدها جفت کفش تولید می کند تا نیاز جمعیت را برطرف کند.

گفتیم که کارخانه ها برای تولید کاال به مواّد اّولیه نیاز دارند. اکنون به تصویر نگاه کنید و بگویید یک کارخانه 
برای اینکه کاال تولید کند، عالوه بر مواّد اّولیه به چه چیزهای دیگری نیاز دارد؟

کارخانه کاال

مواّد اّولیه

سرمایه

ماشین آالت و ابزارنیروی کار

دانش و فناوری
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درکشورماصنایعمختلفیوجوددارد.

بهطورکلّی،صنایعکارخانهایرامیتوانیمبهدودستهتقسیمکنیم:صنایع مادروصنایع مصرفی.
٭ صنایع مادرکاالهاییتولیدمیکنندکهمردمآنهارانمیخرندوازآنهابهطورمستقیماستفادهنمیکنند.
ازاینکاالهادرکارخانههایدیگراستفادهمیشود.برایمثال،کارخانهیذوبآهنورقههایآهنیتولیدمیکند.این
ورقههادرکارخانههایاکارگاههایدیگربهکاالهایموردنیازمانندیخچالواتومبیلتبدیلمیشوند.صنایعذوبآهنو

فوالدازصنایعمادرهستند.

٭ صنایع مصرفیکاالهاییتولیدمیکنندکهمردمآنهارامیخرند
وبهطورمستقیممصرفمیکنندیامورداستفادهقرارمیدهند.

صنایع مادر

صنایع مصرفی

ورق فوالدی

لوازم خانگی

 
و پتروشیمی ذوبآهن، صنایع ما کشور در مادر صنایع مهمترین

ماشینسازیاست.
 صنایع ذوب آهن:درکارخانههایذوبآهنقطعاتآهنتولیدمیشود.
است. شده ساخته اصفهان نزدیکی در ایران آهن ذوب کارخانهی اّولین
سنگآهنموردنیازاینکارخانهازمعادنآهناستانیزدتأمینمیشود.سپس

درکورههایبسیارداغذوبمیگرددوبهآهنتبدیلمیشود.

به را گاز و نفت پتروشیمی، کارخانههای پتروشیمی: صنایع 
مواّدشیمیاییتبدیلمیکنند.ازاینمواددرکارخانههایدیگربرایتولید
رنگ،چسب،کودشیمیایی،الستیکومواّدشوینده)پودرهایلباسشویی(

استفادهمیشود.

 کارخانه ی ذوب آهن، اصفهان

 کارخانه ی پتروشیمی، شازند اراک
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ماشینسازی، کارخانههای  صنایع     ماشین سازی: در
مانند ابزار،دیگبخار،جرثقیلودستگاههایی ماشینآالتو

اینهابرایسایرکارخانههاتولیدمیشود.
مواّداّولیهیکارخانههایماشینسازیمعموالًازمعادن

آهن،سرب،رویومستهیهمیشود.

 کارخانه ی تولید ماشین آالت، )کمباین سازی اراک(

اکنون،درروینقشهمهمترینصنایع مادرکشوررامشاهدهکنید.

نقشه ی پراکندگی بعضی از صنایع مادر در ایران
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صنایعمادربرایتولیدکاالبهمواّداّولیهنیازدارند.آنهااینمواّداّولیهرااز»معدنها«تأمینمیکنند.کشور

پهناورماایرانمعادنفراوانیدارد.معدننعمتیخدادادیاست.

تعدادصنایعمصرفیزیاداستودراطرافشهرهاوبرخیروستاهاوهمهیاستانهایکشورماکارخانههای 
بزرگوکوچکیوجودداردکهبهتولیدکاالهایمختلفمشغولند.

بهنمودارتوّجهکنید.مهمتریناستانصنعتیایرانکهبیشترینصنایع مصرفیرادرخودجایدادهکدام
استاناست؟

معدن سنگ آهن بافق، یزد معدن مس سرچشمه ی کرمان از بزرگ ترین معادن مس دنیاست. 

فّعالیت
5ــچرادراطرافشهرهایبزرگ،صنایعمصرفیزیادیتأسیسمیشود؟

6ــمعّینکنیدکدامصنایعزیرمصرفیوکداممادرهستند.
پتروشیمی)(فرش)(کفش)(قندوشکر)(فوالد)(پارچهبافی)(

7ــبهنقشهیپراکندگیصنایعومعادنایرانتوّجهکنید.برایهریکازصنایعدوشهررانامببرید.
پتروشیمی:ذوبآهنوفوالد:ماشینسازی:

ـآیادرنزدیکیمحّلزندگیشماکارخانهایوجوددارد؟دربارهیآنگزارشیتهیهکنید. 8ـ
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تعداد کارگاه    1390 
تعداد کارگاه    1391 
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تعداد کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب استان در سال های 91ـ1390
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راهبرایجابهجاکردنمردموکاالهاازمکانیبهمکاندیگر،الزماست.برایمثال،مردمبرایرفتنبه
مدرسهیامحّلکارخود،رفتنبهمغازههاوخریدکردن،رفتنبهتعطیالتیادیدناقوامودوستانخودبهراهها
نیازدارند.بسیاریازکاالهاییکهمردممصرفمیکنند،مانندمواّدغذایی،ازراههایدورونزدیکبهدستآنها

میرسند.همهیمکانهابهوسیلهیراهبهیکدیگرمربوطمیشوند.
بهوسایلیکهمردموکاالهاراجابهجامیکنند،وسایلحمل و نقلمیگویند.

آیاتاکنونفکرکردهایدکهراههاچهنقشیدرزندگیمادارند؟بهتصویرزیرنگاهکنیدوبگوییدراههاکدام
نیازهایمردمرارفعمیکنند؟

درس 8

روستامنطقه ی تفریحیشهر

مزرعه

کارخانه
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فّعالیت

امروزهدرشهرهامردمبرایجابهجاشدنازوسایلمختلفاستفادهمیکنند.

1ــپرسوجوکنیدکهپیشازاختراعاتومبیل،مردمازچهوسایلیبرایحملونقلاستفادهمیکردهاندواینوسایل
چهتفاوتیباوسایلحملونقلامروزیداشتهاند.
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فّعالیت

فّعالیت

درشهرهایبزرگ،یکیازوسایلیکهمردمراازجاییبهجایدیگرمیبردقطارشهری)مترو(استکهبیشتر
اززیِرزمینعبورمیکندوسرعتزیادیدارد.

2ــدرکالسدربارهیمواردزیر،گفتوگوکنید.
ــبهنظرشماکدامیکازوسایلیکهتصویرآنهارامیبینید،برایسفرهایدرونشهریمناسبترند؟کدامیک

ازاینوسایل،هواراکمترآلودهمیکند.
ــبااستفادهازکدامیکازآنها،مشکلترافیککمترمیشود؟کدامیککمهزینهتراست؟تعدادکدامیکرا

بهتراستدرآیندهدرجامعهافزایشدهیم؟چرا؟
3ــکاربرگهیشمارهی7)رفتوآمدبهمدرسه(راانجامدهید.

دردرسپیشخواندیدکهکاالهایموردنیازمادرکارخانههاتولیدمیشوند.اینکاالهاباوسایلحملونقل
ازراههایارتباطیمیانشهرهاوروستاهامیگذرندوبهفروشگاههاومراکزخریدفرستادهمیشوندتاماآنهارا

خریداریکنیم.پسراههانقشمهّمیدررفعنیازهایمادارند.

4ــتصویرزیر،یککارخانهیکمپوتسازیرانشانمیدهد.اینکارخانهبرایچهفّعالیتهاییبهراهها
ووسایلحملونقلنیازدارد؟

فروشگاه
کارخانه ی کمپوت سازی
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امروزه،مردمدرهمهجابهمحصوالتکشاورزی،مواّداّولیه
وکاالهایصنعتیوهمچنینبهیکدیگرنیازدارندوبههمیندلیل،
خارج در که ببرید نام را کاال چند میتوانید آیا وابستهاند. بههم
بهمحّل برایمصرف تولیدمیشودوسپس ازمحّلزندگیشما

زندگیشماحملمیشود؟
اگردریکناحیه،محصولیبیشترازنیازمردمتولیدشود،
مقداریازآنمحصولرابرایفروشبهجاهایدیگرمیفرستند.
برایمثال،دراستانگیالنبرنجوچایتولیدمیشود؛در
حالیکهبیشترنواحیکشورمابرایکشتایندومحصولشرایط

مناسبیندارد.بنابراین،چایوبرنجگیالنبهسایرنقاطکشورفرستادهمیشوندودرآنجابهفروشمیرسند.
ازسویدیگر،استانگیالنشرایطآبوهواییوخاکمناسببرایکشتخرما،پستهوزعفرانندارد.برای

همین،ساکنانآناستان،اینمحصوالتراکهازنواحیدیگربهمحّلزندگیشانواردمیشود،میخرند.

بهخریدوفروشکاالدرداخل
یککشوریاباکشورهایدیگر،

بازرگانیمیگویند.

کاالهاییکهدرخارجازیکناحیهتولیدشدهاند،برایفروشبهآنجاواردمیشوند؛بهاینکار
وارداتمیگویند.

کاالهاییکهدرداخلیکناحیهتولیدشدهاند،برایفروشبهجاهایدیگرفرستادهمیشوند؛به
اینکارصادراتمیگویند.

اکنونباتوّجهبهموضوعبازرگانی،بهترمیتوانیم
بهاهّمیتراهها،پیببریم.
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فّعالیت
5ــبهبستهبندییککاالتوّجهکنیدوببینیدکارخانهایکهآنراتولیدکرده،درکجاست.مسیریراکهاین

کاالطیکردهاستتابهشهریاروستایشمابرسد،درروینقشهمشّخصکنید.
6ــباپرسوجوازبزرگترها،چندنمونهازمیوههایاسبزیجاتیراکهدرناحیهیشماتولیدنمیشونداّمادر

بازارمحّلزندگیشماوجوددارند،نامببرید.

بهطورکلّی،راههاووسایلحملونقلبهسهدستهتقسیممیشوند:زمینی،هواییوآبی.

 
بهتصویرنگاهکنیدووسایلحملونقلزمینیرانامببرید.حملونقلزمینیازدوطریقانجاممیشود:

راههایجاّدهای،راهآهن.

راه های جاّده ای:بهنقشهیجاّدههای
کشورایرانتوّجهکنید.مسافرانوکاالهابا
روستاهای و شهرها در راهها این از عبور

کشورجابهجامیشوند.
بعضیازراههایجاّدهای»آزاد راه«
برگشت و رفت مسیر آنها، در یعنی هستند؛
بنابراین،در ازهمجداشدهاند. مانعهایی با
آزادراههاخطرتصادفخودروهاازروبهرو

کمتراست.

)جاّده ای( )راه آهن(
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بیتوّجهیبهنکاتایمنیباعثحوادثناگوارمیشود.
 همهیسرنشینانخودروها،یعنیرانندگانومسافران،بایدکمربندهایایمنی

راببندند.
 رانندگانبایدباحواسجمعرانندگیکنند.صحبتکردنرانندهباتلفنهمراه
یادیگرانونیزخوردنوآشامیدندرحینرانندگیباعثبروزحادثهمیشود.
 اغلبتصادفهادراثرسرعتغیرمجازرخمیدهند.رانندگیکردنباسرعت

زیادنشانهیمهارتوشجاعتنیست.

 
رانندگانومسافرانبایددرسفرهایجاّدهای،نکاتایمنیرارعایتکنندتاحادثهیناگواریبرایآنها،

پیشنیاید.

نقشه ی راه های اصلی زمینی کشور
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●راه آهن
آیاتاکنونباقطاربهمسافرترفتهاید؟اگرپاسخشما»بله«است،برایهمکالسیهایتاندربارهیسفرباقطار

توضیحدهید.
قطارهاممکناستمسافربرییامخصوصحملبارباشند.

منیک»لوکوموتیوران«هستم.بهکسیکهقطارراهدایتمیکند،»راهبرقطار«یا
لوکوموتیورانمیگویند.درمسیرهایکوتاه،دوراهبرودرمسیرهایطوالنیچندین

راهبرقطارراهدایتمیکنند.
راهبربرایتعیینمسیرازطریقشبکهیبیسیمبامرکزدرتماساست؛زیرااگرمانعی
برسرراهقطارباشد،راهبرنمیتواندناگهانیودرهمانلحظهقطاررامتوّقفکند.

حّتٰیپسازاینکهراهبرترمزرامیکشد،قطار800تا1000مترجلومیرودوبعد
بهطورکاملتوّقفمیکند.بنابراین،هیچگاهدرمسیرقطارحرکتنکنید.

درس9



بندر امیرآباد

بندر آستارا

بندر بوشهر

بندر چابهار

بندر

بندرانزلی

نقشه ی شبکه ی حمل و نقل راه آهن 
و بندرهای تجاری ایران
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خطوط راه آهن

خّط آهن به خارج از كشور
بندر

مرز ساير كشورها

خطوط آهن احداث شده
 در انتظار بهره بردارى

چادر َملو

جندق

اينچه برون

گرگان

شاهرود
دامغان

سمنان

بهشهر

فيروزكوه

گرمسار

زنجان

سنندج

اراك

ايالم

اردبيل

مياندوآب

اروميه
تركيه

نخجوان

رازى

درياچه
اروميه مراغه

فهرج

بندر شهيد رجايىبندر عّباس

بندر خرمشهر

بم

باغين

سيرجان
شيراز

بندر بوشهر

ذوب آهن

اصفهان

باد رود

درياچه نمك

شهرضا

آباده

ِميبد
يزد

اَردكان

كاشان
قم

مالير
درود

اهواز

انديمشك

بندر ماهشهر

شوشتر

بندر
امام خمينى

معدن زغال
سنگ پروده

طبس

تربت حيدريه

نيشابور

مشهد سرخس
خانگيران

بافق
زرند

كرمان

ميرجاوه

زاهدان

بندر نوشهربندر اميرآباد

سارى
قزوينكرجتهران

ميانه

تبريز
جلفاسلماس

بندر تركمن
بندر انزلى

درياى خزر

درياى عمان

راهنما

س
خليج فــار

رشت

بندر آستارا

بندر چابهار

همدان
كرمانشاه

آبادحسن 

به نقشه ی راه آهن سراسری ایران نگاه کنید. راه آهن ایران عالوه بر حمل مسافران، کار جابه جایی کاالها را هم 
انجام می دهد. حمل بارهای سنگین با قطار باربری، در مقایسه با کامیون ارزان تر تمام می شود. به عالوه، قطار مقدار 

بیشتری کاال را حمل و جابه جا می کند.

نقشه ی شبکه ی حمل و نقل راه آهن
و بندرهای تجاری ایران



فّعالیت

 
همانطورکهمیدانید،کشورماازشمالوجنوببهدریاراهداردومامیتوانیمازراهدریاباکشورهایدیگرارتباط

برقرارکنیم.
حملونقلباکشتیوازراهدریابسیارارزاناست.کشتیهابرایحملکاالهایسنگین،بسیارمناسباند

ولیخیلیآهستهحرکتمیکنند.عالوهبراین،همهیکشورهابهدریادسترسیندارند.

  کشتی در حال حمل خودرو ـ بندرعّباس، هرمزگان  بندر امیرآباد ـ مازندران

باتوّجهبهنقشه،پاسخدهید.
1ــراهآهنسراسریایرانبهکدامبندردرکنارهیدریایخزرمربوطمیشود؟

2ــراهآهنسراسریایرانبهکدامبندرهادرکنارهیخلیجفارسمربوطمیشود؟
3ــباتوّجهبهمطالبدرسپیش،سنگآهنمعدنهایچاُدرَملووبافقباچهوسیلهایبهکارخانهیذوبآهنمیرسد؟

4ــاگردرشهریاروستایشماایستگاهراهآهنباشدوقطارازآنجاعبورکند،برایحفظایمنیساکنانمنطقهوقطارچه
کارهاییانجاممیشود؟بهکمکبزرگترهادراینبارهپرسوجوکنید.شماچهراههایدیگریپیشنهادمیکنید؟
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ازطریق ما وارداتکشور و بخشعمدهیصادرات
در جایی بندر میگیرد. کشتیصورت بهوسیلهی و بندرها
کناردریاستکهکشتیهادرآنجاتوّقفوبارگیریمیکنندیا

بارخودراتخلیهمیکنند.
کشورهای راههای به ما جاّدهای راههای و راهآهن
کشورها سایر به کاالهایی طریق این از و مّتصلاند همسایه

صادریاواردکشورمامیشود.
  کشتی در حال بارگیری ـ بندرچابهار، سیستان و بلوچستان



وسایلبرقی

کاغذ

پتروشیمی،گاز،نفت

قالی،خشکبار

مس

ماشینآالت،دارو

محصوالتکشاورزی
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میکند، هدایت را کشتی که کسی به هستم. یدککش کشتی یک ناخدای من
»ناخدا«یا»کاپیتان«میگویند.ناخدامیتواندکشتیراازمسیرهایمشّخصشده
روینقشههدایتکند.اوهمچنینمدیریتافرادیراکهدرکشتیکارمیکنند،

بهعهدهدارد.ناخدابایدروحیهایقویداشتهباشد
تادرشرایطیمثلتوفانبتواندباآرامش،کشتیو

سرنشینانآنرانجاتدهد.

امروزههمهینواحیوکشورهابرایرفعنیازهایخودبههموابستهاند.
درکشورمانیزبعضیمواّداّولیهوکاالهابهکشورهایدیگرصادرمیگرددوکاالهاییواردکشورمیشود.

با استفاده از رایانه و سامانه ی  نبود. امروزه    در گذشته، پیدا کردن مسیرها کار چندان آسانی 
موقعیت یاب جهانی یا » جی پی اس « به راحتی می توانیم مسیرها و فاصله ی آنها را در دریا پیدا کنیم.

  حمل کاال از طریق قطار باربری  حمل کاال از طریق جاّده
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حمل و نقل هوایی:	

هواپیما برای حمل مسافر و کاالهای سبک، بسیار مناسب است؛ زیرا سرعت زیادی دارد و مسافت های طوالنی را 
در مّدت کمی طی می کند ولی هزینه ی مسافرت با آن زیاد است.

ُه(،	تهران َس	ِسُرّ 		سالن	فرودگاه	امام	خمینی	)ُقِدّ

و  »خلبان«  را  هواپیما  هدایت  هستم.  خلبان  یک  من 
»کمک خلبان«، به عهده دارند.

و  است  گذرانده  را  خاّصی  آموزشی  دوره های  خلبان 
سوخت  مقدار  پرواز،  از  قبل  او  دارد.  خلبانی  گواهی نامه ی 
شرایط  از  می کند،  بررسی  را  آن  ایمنی  سیستم  و  هواپیما 
آب و هوایی مسیر خود آگاه می شود و با هماهنگی برج مراقبت، 

پرواز را انجام می دهد.

همه ی کسانی که از وسایل حمل و نقل استفاده می کنند و همچنین کاال و باری که با این وسایل حمل می شود، باید 
بیمه باشند. اگر افراد یا بار بیمه شده دچار حادثه شوند، بیمه وظیفه دارد خسارت آنها را بپردازد.
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بهنقشهیفرودگاههایایرانتوّجهکنید.
باهواپیمامیتوانیمبهبعضیازشهرهایداخلیاخارجازکشورسفرکنیم.بعضیازشهرهافرودگاه

بینالمللیدارندوپروازهایخارجیازآنفرودگاههاانجاممیشود.

فّعالیت
5ــکاربرگهیشمارهی8)مقایسهیانواعوسایلحملونقل(رادرکالسانجامدهید.

6ــاگردرجنوبکشوردریاوجودنداشت،ماچهمشکالتیداشتیم؟
7ــاگرقرارباشدبهسفربروید،کدامیکازوسایلحملونقلراکهدرایندرسخواندید،انتخابمیکنید؟چرا؟

 * در این نقشه فرودگاههایی که پروازنقشه ی فرودگاه های داخلی و بین المللی ایران 
مسافری دارند،آورده شده است.

درجه 1

درجه 2
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فّعالیت
1ــمتنرابخوانید.فرضکنیدکهاینگروهمدیرومعاونانینداشت؛دراینصورت،چهمشکالتیپیشمیآمد؟

گروهیازدانشآموزانمدرسهایبهمّدتچندروزبهاردورفتند.محّلاردویآنها،منطقهایخوشآبوهوا
وجنگلیبودکهرودخانهاینیزازوسطآنمیگذشت.ساختمانیدرکناررودخانهبرایاقامتافراددرنظرگرفته
شدهبودوبّچههامیتوانستندهرروزبرایگردشوبازیبهمناطقاطرافبروند.مدرسهبرایسرپرستیوهدایتاین
گروه،یکمدیروچندمعاونانتخابکرد.درابتدا،مدیرومعاونانباهمفکریبّچهها،مقّرراتیبرایبرگزاریبهتراردو
نوشتند؛برایمثال،ساعتخوابیدنوبیدارشدن،ساعتغذاخوردن،دورنشدنبّچههاازگروهبدوناجازهیمدیر،
قراردادنساکهاوکولهپشتیهادرجایمخصوصو….مدیرگروههمچنینوظایفونقشهاییبرایهریکازافراد
معّینکرد.آقایاحمدیمسئولتهیهوتوزیعغذاوآقایناصریمسئولایمنیوحفاظتازبّچههاشدتامباداکسیدر
موقعگردش،زخمیشودیاآسیبببیند.همچنینقرارشداگراختالفیامشکلیبینبّچههابروزکرد،بهآقایعلوی
مراجعهکنند.مدیرگروه،مسئولیتهاییرانیزبهدانشآموزانسپرد؛مانندحضوروغیابدانشآموزاندرموقعسوار

شدنبهماشین،توزیعخوراکیبینبّچهها،جمعکردنوتفکیکزبالهو….
پسازپایاناردوهمهیدانشآموزانبهسالمتبهخانههایشانبازگشتند.همکاریمدیر،معاونانودانشآموزان

ورعایتمقّرراتموجبشدکهاردوبهخوبیبرگزارشودوبههمه،خیلیخوشبگذرد.

درس10
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فّعالیت
2ــمیانوظایفاصلیحکومتهاووظایفیکهدرنمودارباالمیبینید،چهشباهتهاییمیتوانیدپیداکنید؟

بهنمودارتوّجهکنید.هریکازافرادنقشهاووظایفیراپذیرفتهاندتااردوبهخوبیبرگزارشود.

مدیر مدرسه

رسیدگی به اختالفات و حفظ ایمنی نوشتن قوانین و مقّررات اردو

آقای علوی و آقای ناصریآقای احمدی، نماینده ی دانش آموزانمدیر، معاونان و دانش آموزان

امور اجرایی اردو

همانطورکهبرایادارهییکگروهبهافراد
ونقشهایینیازداریم،برایادارهییککشورنیز
تشکیل افرادی از نیازمندیم.حکومت بهحکومت
میشودکهادارهیامورمردمیککشوررابهعهده

میگیرند.

وظایف حکومت چیست؟
مهمترینوظایفحکومتهاعبارتانداز:

وضعقوانینومقّرراتبرایادارهیجامعه؛
پیشرفت و مردم آسایش و رفاه وسایل تأمین 
کشور؛مانندآموزشوپرورش،بهداشتودرمان،ایجاد

شغل،ساختنجاّدهوپل؛
رسیدگیبهشکایتهاوحّلاختالفاتمردم؛

حفظامنیتوجلوگیریازکارافرادیکهقانون
ومقّرراترارعایتنمیکنند؛

دفاعازکشوردرمقابلحملهیدشمن.
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جمهوریاسالمیحکومتیاستکهدرآنقوانیناسالمیاجرامیشودومردمدر
ادارهیکشوروانتخابافرادشایستهبرایحکومتنقشدارند.

را شایستهای افراد ایران مردم اسالمی، انقالب پیروزی از پس
انتخابکردندتاقانوناساسیکشوررابنویسند.درسالگذشتهخواندید
کهمهمترینقانونهرکشور،قانوناساسیآناست.درقانوناساسی،

روشادارهیکشورمشّخصشدهاست.

حکومتکشورما»جمهوریاسالمی«است.پسازپیروزیانقالب
پهلوی سلطنتی حکومت خمینی، امام رهبری به 1357 سال در اسالمی
سرنگونشد.حکومتپهلویستمگربودومردمآنراانتخابنکردهبودند.
بهپای پسازپیروزیانقالباسالمی،مردمدرفروردینماه1358
جمهوری حکومت به آنها درصد 98 از بیش و رفتند رأی صندوقهای
اسالمیرأی»آری«دادند.حکومتایراندرتاریخ12فروردین1358به

جمهوریاسالمیتبدیلشد.

مردم

رهبری

قّوه ی قضائیهقّوه ی مقننه

رئیس جمهور مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان

وزیران

رئیس قّوه ی قضائیه 

دادسراها و دادگاه ها و ....

قّوه ی مجریه
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قّوه ی مقننه

بتواندوظایفخودرا حکومتبرایآنکه
بهخوبیانجامدهد،بهسهقّوهتقسیمشدهاستو

هرقّوه،مسئولیتهاییبهعهدهدارد.
این که فّعالیتهایی همهی بر رهبری مقام
را آنها و دارد نظارت میدهند، انجام قّوه سه

هدایتمیکند.
جامعهی رهبری اساسی، قانون طبق بر  
مسائل از که است فقیهی عهدهی به ما اسالمی

زمانآگاهیداشتهباشد.
رهبرجامعهیاسالمیبایدنمونهییکمسلمانکاملباشد.اوبایدعاِلم،عادلوشجاعباشد،ازدستورهای

اسالمپیرویکندوازاوضاعجامعهبهخوبیآگاهباشدتابتواندجامعهرابهبهترینشکل،هدایتورهبریکند.
ُه(،بودندکهانقالباسالمیراهدایتکردند َسِسُرّ اّولینرهبرانقالباسالمیایران،حضرتامامخمینی)ُقِدّ

وآنرابهپیروزیرساندند.
پسازرحلتامامخمینیدرسال1368،حضرتآیتاللّهخامنهایبهعنوانرهبرانقالباسالمیایران

انتخابشدندورهبریکشوراسالمیمارابهدستگرفتند.
درداستاناردو،پیبردیدکهگروهبهقوانینومقّرراتینیازداردوبههمیندلیل،ابتداعّدهایمقّرراتی

رابرایآنتعیینمیکنند.
برایادارهییککشوروتصمیمگیریدربارهیفّعالیتهایمختلفآننیزمقّرراتوقوانینیالزماست.
برایمثال،اینکهدریکسالچقدرازدرآمدکشوربهآموزشوپرورشاختصاصپیداکندیازمانومّدتسربازی

برایجوانان،چقدرباشد.
درکشورماقّوهیمقننهوظیفهیقانونگذاریرابهعهدهدارد.نمایندگانمجلسشورایاسالمیهرچهار

سالیکباربارأیمردمانتخابمیشوند.
تصویرزیر،نمایندگانمجلسشورایاسالمیرادرحالتصمیمگیریووضعقانوننشانمیدهد.

رهبر
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فّعالیت
3ــهماکنون،رئیسجمهورماچهکسیاست؟وزیرآموزشوپرورشکیست؟پرسوجوکنید.

4ــدریکروزنامه،خبریدربارهیمجلسشورایاسالمییادولتپیداکنید.آنراجداکنیدوبهکالسببرید.
5ــباهمفکرییکدیگرکاربرگهیشمارهی)9(رادرکالسانجامدهید.

قّوه ی مجریه

قّوه ی قضائیه

ساختن جاّده توّسط دولتجلسه ی رئیس جمهور و هیئت وزیران

وظیفهیقّوهیمجریه،اجرایقوانینوتأمینوسایلرفاهوآسایشمردموپیشرفتکشوراست.
ازرئیسجمهوروهیئتوزیرانتشکیلشدهاست.رئیسجمهور قّوهیمجریههماندولتاست.دولت
هرچهارسالیکباربارأیمردمانتخابمیشود.دولتکارهایمختلفیانجاممیدهد؛برایمثال،ساختنجاّده،
پل،بیمارستان،کمکبهکشاورزیوصنایع،فراهمکردنامکاناتبرایآموزشوپرورشوبهداشتودرمانمردم،

صادراتوواردات،روابطباکشورهایخارجیوحفظامنیتمردم.

قّوهیقضائیهبراجرایدرسِتقوانیننظارت
میکند؛یعنیاگردرجاییقانونرعایتنشودوتخلّفیصورت
بگیرد،بهآنرسیدگیمیکند.قّوهیقضائیههمچنینازطریق
دادگاههابهاختالفهاوشکایتهایمردمرسیدگیمیکند.
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1ــبهجدولمواردمصرفآبخانگیدریکروزتوّجهکنید.میزانمتوّسطمصرفآبیکروز
حّداکثر150لیتربرایهرنفراست.البّتهمیزانمصرفدرکشورمابیشترازاینمقداراست.

الفــبیشترینوکمترینمیزانمصرفدرچهمواردیاست؟
بــسهموردراازجدولانتخابکنیدوبرایهرموردپیشنهادیبدهیدکهدرنتیجهیآندر

مصرفآبصرفهجوییشود.

لیترنوع مصرفلیترنوع مصرف

1-آشامیدن
2-پختوپز

3-حّمام
4-لباسشویی

5-دستشوییوتوالت

5
10
50
20
30

6-نظافتخانه
7-کولر

8-ظرفشویی
9-سایرموارد

10
5
15
5

150جمعکل

2ــیکیازدوفّعالیتزیرراانجامدهید.
الف(بهطورگروهی،پوستریباموضوعهشداردربارهیمصرفنادرستآبطّراحیونّقاشی

کنید.چندنمونهازبهترینپوسترهارادرمحوطهیآبخوریمدرسهنصبکنید.
ب(یکگروهنمایشتشکیلدهیدوباکمکوراهنماییمعلّم،نمایشچرخهیآبرادرکالس
اجراکنید.اعضایگروهنقشدریا،ابر،رودو…،رابهعهدهبگیرندوهرکدامکارخودراتوضیح

دهند.
3ــبههمراهمعلّم،ازیکرودیاتأسیساتیکسدیامرکزتصفیهیآبدرمحّلزندگیتانبازدید

کنیدوگزارشبازدیدخودرابنویسید.
4ــاگرشماهمیارپلیسراهباشید،بهخانوادهایکهمیخواهندبهمسافرتبروند،چهتوصیههایی

میکنید؟



https://www.roshd.ir/507-3


56

فّعالیت
 نقشه خوانی

1ــ کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟
2ــ همسایگان شرقی ایران، کدام کشورها هستند؟

3ــ آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران اند؟ 
4ــ کم وسعت ترین )کوچک ترین( کشور همسایه ی ایران کدام است؟ 

5  ــ کدام کشورهای همسایه، مانند ایران به دریای خزر راه دارند؟
6ــ کدام کشور همسایه، مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟

7ــ آیا تاکنون به کشورهای همسایه سفر کرده اید؟ به کدام کشور؟

پیش تر آموختید که در هر شهر یا روستا، افرادی در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند. کشورها نیز همسایه هایی 
دارند. در همسایگی کشور پهناور ما ایران، مردم کشورهای دیگر زندگی می کنند.

مشاهده  که  همان طور  می دهد.  نشان  همسایه  میان کشورهای  در  را  ایران  نقشه،  این  کنید.  توّجه  نقشه  به 
می کنید، ایران با هفت کشور همسایه است و از همه ی کشورهای همسایه اش پهناورتر است. در این فصل، شما با 
ویژگی های چند کشور همسایه آشنا می شوید. سال آینده نیز درباره ی تعدادی دیگر از این کشورها مطالبی می آموزید.

پایتختجمعیت )میلیون نفر(مساحت )  کیلومتر مرّبع(کشور

عشق آباد488,1005ترکمنستان

باکو86,000٩جمهوری آذربایجان 

ایروان2٩,8003/5ارمنستان

بغداد437,00023/5عراق

اسالم آباد7٩6,0٩5180پاکستان

کابل652,00032افغانستان

آنکارا76٩,00076ترکیه

درس11

کشورهای همسایه ی ایران



57



جمهوری آذربایجان
کشور جمهوری آذربایجان در شمال غربی ایران قرار دارد. همان طور که می بینید، 
این کشور از دو قسمت تشکیل شده و کشور ارمنستان در میان این دو قسمت قرار گرفته 
است. بخش بزرگ تر جمهوری آذربایجان در کنار دریا قرار دارد. بخش کوچک تر آن 

نخجوان است.
بیشتر مساحت جمهوری آذربایجان را سرزمین های کوهستانی تشکیل می دهد. در 
نواحی داخلی و شرقی آن، جلگه های پست آبرفتی قرار گرفته اند. آب و هوای جمهوری 

آذربایجان در مناطق کوهستانی، سرد و در سواحل دریا، معتدل و مرطوب است. 

  کوه های قفقاز

  بّچه های آذربایجان
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توّجه: همکار گرامی، درس های مربوط به کشورهای همسایه تدریس می شود اّما کّل متن آن برای مطالعه ی دانش آموز 
و استخراج اطاّلعات و انجام دادن فّعالیت در کالس با استفاده از کاربرگه ها است. 

معیار ارزشیابی انجام کاربرگه ها است و طرح هر گونه پرسش از متن این درس ها در آزمون های کتبی ممنوع است. 



 کشاورزی در کشور آذربایجان رونق فراوان دارد. باغ های 
در  بخش های  توتون  و  پنبه  مزارع  و  معروف اند  کشور  این  انگور 
داخلی و کوهپایه ای آن توسعه یافته اند. جمهوری آذربایجان با دارا 
بودن منابع معدنی مانند نفت و گاز، کشور ثروتمندی است. در این 

کشور، ماهیگیری نیز رونق فراوان دارد.
در  اشیا  روی  کنده کاری  و  فلزکاری  سفالگری،  دیرباز  از   
آذربایجان رونق و رواج داشته است. همچنین، فرش های زیبایی در این 

کشور بافته می شود.
 بیشتر مردم جمهوری آذربایجان مسلمان اند و به زبان ترکی 
صحبت می کنند. در این کشور، همه ساله جشن نوروز با شکوه فراوان 

برگزار می شود.    
  

کوه ها  دارد.  زیادی  دیدنی  مکان های  آذربایجان 
و دامنه های سرسبز آن و سواحل دریای خزر هم 

گردشگران زیادی را به خود جذب می کنند.
ورزش های  در  آذربایجان  جمهوری  ورزشکاران 
کشتی و شطرنج مقام های ممتازی در جهان کسب 

کرده اند.
نوشیدنی مورد عالقه ی مردم این کشور چای سیاه 
است و مردم در چایخانه ها برای نوشیدن آن، دور 

هم جمع می شوند.
)نوعی  پیتی  آذربایجان،  معروف  غذاهای  از   
آن،  خوراکی های  از  و  دلمه  انواع  و  آبگوشت( 

باقلوا و انواع شکالت را می توان نام برد.

  بندر باکو

  کاخ شیروان شاهی باکو

  صنایع دستی

  غذای محلّی آذربایجان

  ورزش کشتی در آذربایجان
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جمهوری ارمنستان 

 
جمهوری ارمنستان در شمال غربی ایران قرار دارد. ارمنستان کشوری کوهستانی است و بعضی از قلّه های آن بیش از 4000 

متر ارتفاع دارد.
و  فراوان  برف  با  سرد  بسیار  زمستان های  ارمنستان  است.  کشور  این  ی  دریاچه  بزرگ ترین  سوان،  شیرین  آب  ی  دریاچه 

تابستان های معتدل اّما خشک دارد. 

  دریاچه ی ِسوان  بّچه های ارمنستان
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فّعالیت
٨ ــ درس های ارمنستان و آذربایجان را مطالعه کنید و کاربرگه ی شماره ی ) 10( را در کالس انجام دهید.

  ورزش شطرنج  در ارمنستان

  کلیسای جامع زوار تئوس

  غذاهای محّلی ارمنستان

  بازار ایروان

 کشور ارمنستان، کم وسعت و از نظر منابع معدنی، فقیر است. این کشور، صنایع الکتریکی و شیمیایی و الستیک سازی 
دارد اّما مواّد اّولیه ی این صنایع را از خارج وارد می کند.

تزیینی از  با سنگ های   منبّت کاری روی چوب، عروسک های چوبی، فرش و گلیم پشمی قفقازی و جواهرسازی 
صنایع دستی این کشور است.

نامیده   ارمنستان  کشور  این  دلیل،  همین  به  و  ارمنی اند  و  مسیح    )ع(  دین  پیرو  ارمنستان،  کشور  مردم  درصد   98  
می شود. مردم ارمنستان به زبان ارمنی صحبت می کنند. 

ارمنستان دیدنی های زیادی دارد. گردشگران 
پیست های  و  متعّدد  کلیساهای  از  می توانند 
اسکی و کوه نوردی در ارتفاعات این کشور 
لّذت ببرند. ورزشکاران ارمنستان در رشته ی 
کسب  جهان  در  باالیی  مقام های  شطرنج 

کرده اند. 
معروف ترین غذاهای ارمنستان، انواع کباب، 
از  کشور  این  مردم  و  است  آش  و  دلمه 
بسیار  غذاهایشان  در  )فلفل(  تند  ادویه های 
از غذاهای  استفاده می کنند. ماهی ایشخان 

لذیذ این کشور است.
  صنایع دستی ارمنستان، وسایل چوبی
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درس12

جمهوری اسالمی پاکستان
کشور جمهوری اسالمی پاکستان در شرق ایران واقع شده است. در شمال 

و غرب این کشور کوه های بلندی قرار گرفته اند.
بیشتر پاکستان را جلگه های پست و کم ارتفاع تشکیل می دهد. 

آب و هوای پاکستان در نواحی مرتفع شمال و غرب، معتدل با زمستان های 
سرد است اّما نواحی مرکزی و جنوبی، که نزدیک اقیانوس هند است، آب وهوایی 

گرم و مرطوب دارد.
پاکستان پرجمعیت ترین کشور همسایه ی ایران است.

 بّچه های پاکستان

 قّله ی »کِی 2« با ارتفاع بیش از 8000 متر در پاکستان 
قرار دارد.
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 در سی سال اخیر، کشور پاکستان از نظر اقتصادی و صنعتی پیشرفت زیادی کرده است. بندر کراچی از مهم ترین 
مراکز تجارت و صادرات و واردات دنیاست.

 صنایع فوالد، سیمان، نّساجی، مخابرات و هوا فضا و ساخت موشک های نظامی )جنگی( نیز در این کشور رشد چشمگیری 
داشته است.

 به دلیل وجود جلگه های وسیع حاصلخیز، کشاورزی از فّعالیت های مهّم اقتصادی در پاکستان است. برنج، پنبه و 
کنف از محصوالت عمده ی کشور پاکستان اند و به همین دلیل، بافندگی و تولید پارچه های پنبه ای )کتانی( در این کشور رونق 

دارد. این محصوالت به کشورهای سراسر جهان صادر می شوند.
 صنایع دستی پاکستان عبارت اند از: گلیم و فرش های دست بافت، آینه دوزی روی لباس، ملیله دوزی و نقره دوزی روی 

پارچه، و کارهای چرمی.
 بیشتر مردم پاکستان مسلمان اند. زبان رسمی آنها زبان »اردو« ست اّما زبان انگلیسی نیز در این کشور بسیار رواج دارد. 

  مسجد شاه فیصل در اسالم آباد از بزرگ ترین 
مسجدهای جهان است. 

  بندر کراچی

 در پاکستان
ی روی چمن

  ورزش هاک

کتانی پاکستان
  پارچه های 

و  فطر  عید  پاکستان،  مردم  عیدهای  مهم ترین 
این  نواحی  برخی  در  مردم  است.  قربان  عید 
این  نیز جشن می گیرند و در  نوروز را  کشور 
جشن، بادبادک به هوا می فرستند. ورزش ملّی 
این ورزش  پاکستان، هاکی روی چمن است. 

محبوب ترین ورزش در پاکستان است. 
در  و  بز  گوشت  از  )که  قورمه گوشت«  »برنج 
»پاکورا«  و  می شود(  تهیه  مخصوص  ظرف 
)نوعی سمبوسه( از غذاهای مهّم این کشورند. 
مردم پاکستان به غذاهای ادویه دار و تند عالقه 

دارند.
با  مخصوص  دوغ  پاکستانی ها  مهّم  نوشیدنی 
عصاره ی نیشکر است که بیشتر در شهر الهور 

مصرف می شود.

  غذای محّلی پاکستان



جمهوری ترکمنستان

کشور جمهوری ترکمنستان در شمال شرقی ایران قرار دارد.
در ترکمنستان صحرای بزرگی وجود دارد که بخش عمده ی مساحت این کشور را 

به خود اختصاص داده است. 
کناره های  تا  که  دارند  قرار  رشته کوه هایی  ترکمنستان  غربی  جنوب  و  جنوب  در 

دریای خزر کشیده شده اند.
آب و هوای این کشور، خشک است. 

ناحیه ی رشته کوه کپه داغ، در نزدیکی مرز ایران، دارای آب وهوای 
مناسب است .

این کشور یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گاز در جهان است و 
منابع نفت فراوانی نیز دارد.

تجن
آمودریا

مرغاب
مرو

عشق آباد

  بّچه های ترکمنستان

  بیابان قره قوم و استخراج نفت
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فّعالیت
١ــ درس های پاکستان و ترکمنستان را مطالعه کنید و کاربرگه ی 

شماره ی )١١( را در کالس انجام دهید.

 مردم ترکمنستان بیشتر به فّعالیت های کشاورزی و دام پروری می پردازند. پنبه، میوه، انگور و گندم از تولیدات مهّم 
کشاورزی این کشورند.

 ترکمنستان از سال های دور در فرش بافی، گلیم بافی، نمدمالی و همچنین قلم کاری روی نقره و طال شهرت جهانی داشته است.
 بیشتر مردم ترکمنستان، مسلمان اند و به زبان ترکمنی صحبت می کنند.

  مزارع پنبه  کاخ ترکمن باشی در عشق آباد

معروف  غذاهای  از  چورپا  و  پُلوف 
گوشت  با  که  هستند  ترکمنستان 
گوسفند و سبزیجات تهیه می شوند.

یکی از خوراکی های ترکمن ها دوغ 
که  است  کَفیر  نام  به  خوش مزه ای 
آن را برای صبحانه می خورند و در 
میان مردم طرف داران زیادی دارد.

ترکمنستان  در  هرساله  نوروز  عید 
بسیار باشکوه برگزار می شود. زنان 
ترکمن با پختن غذاها و شیرینی های 
دادن  انجام  با  مردان  و  مخصوص 
بازی های مختلف و برگزاری مراسم 

خاص، به استقبال بهار می روند.

   یکی از غذاهای محّلی ترکمنستان

  فرش ترکمن

  در جمهوری ترکمنستان،سوارکاری 
و  است  پرطرف دار  ورزش های  از  یکی 

اسب های ترکمنی بسیار معروف اند.
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وقتی زمین به دور خود می چرخد، یک نیمه ی آن در مقابل نور خورشید قرار می گیرد.در  این  هنگام، در 

نیمه ی رو  به خورشید، روز است.در همین زمان، نیمه ی دیگر زمین از خورشید دور است و در آنجا شب است.

غرب
شرق

شبروز

غرب
شرق

شبروز

درس13

سال گذشته آموختید که زمین یکی از سّیاره های منظومه ی شمسی است. زمین هم مانند سایر سّیاره ها به دور 
خورشید می گردد.

این سّیاره عالوه بر گردش به دور خورشید، به دور خودش نیز می چرخد.

اورانوسنپتون
مشتریزحل

عطاردناهیدزمینمریخ
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تابستان

بهار

زمستان

خورشید

پاییز

فّعالیت
1ــ گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می کشد؟

2ــ جابه جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟ با توّجه به آنچه تاکنون 
آموخته اید، توضیح دهید.

3ــ فّعالیت شماره ی )1( »به کار ببندیم« )ساختن ساعت آفتابی( را انجام دهید.

به چرخش زمین به دور خود، حرکِت چرخشی می گویند که بر اثر آن، شب و روز پدید می آید.

زمین در همان حال که به دور خود می چرخد، به دور خورشید نیز می گردد. یک دور گردش زمین به دور 
خورشید 365 روز )یک سال ( طول می کشد. 

همه ی مکان های روی زمین، پیوسته در مقابل نور خورشید قرار می گیرند و سپس از مقابل آن دور می شوند و در 
تاریکی فرو می روند.

البّته ما چرخش زمین را به دور خودش احساس نمی کنیم و به نظرمان می آید که خورشید در آسمان حرکت 
می کند. خورشید هر روز از مشرق طلوع و در مغرب، غروب می کند.

زمانی که خورشید به طور مستقیم در باالی نقطه ای که ما ایستاده ایم قرار می گیرد، ظهر است.
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فّعالیت
4ــ شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده اید؟ این نکته را چگونه می فهمید؟

5ــ نتیجه ی حرکت چرخشی زمین چیست؟
6ــ نتیجه ی حرکت انتقالی زمین چیست؟

ـ مثالً یک هندوانه  ــ  اگر یک جسم کروی شکلـ 
را از وسط نصف کنیم، دو نیمکره به دست می آید.

اگر دو نیمکره را روی هم بگذاریم، دوباره کره 
درست می شود.

اگر کره ی زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم 
کنیم، به هر نیمه ی آن نیمکره گفته می شود.

به گردش زمین به دور خورشید حرکت انتقالی می گویند که بر اثر آن، فصل ها پدید می آیند.

قطب جنوب

قطب شمال

 
مطالعه  بهتر  را  زمین  سطح  بتوانند  اینکه  برای  جغرافی دانان 
کنند و بفهمند هر مکان به طور دقیق در کدام قسمت زمین قرار گرفته 
است، روی کره های جغرافیایی و نقشه ها خط هایی ترسیم کرده اند. 
وجود  زمین  روی  در  واقعی  به طور  و  هستند  فرضی  خط ها  این 

ندارند.
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ِاستوا خطّی فرضی است که مانند کمربندی به دور کره ی زمین کشیده شده است و زمین را به دو نیمه ی مساوی 
تقسیم می کند. این دو نیمه را نیمکره ی شمالی و نیمکره ی جنوبی می نامند. 

نیمکره ی شمالی در باالی خّط ِاستوا و نیمکره ی جنوبی در پایین خّط ِاستوا قرار دارد.

نیمکره ی شمالی

نیمکره ی جنوبی

خّط ِاستوا

قطب جنوب

قطب شمال

 
همان طور که  می بینید، خط های  فرضی دیگری  با فاصله ی مساوی، از ِاستوا تا قطب شمال و از ِاستوا تا قطب 

جنوب کشیده شده اند. 
به خّط استوا و خط های فرضی که به موازات آن رسم شده اند، مدار می گویند. مدار استوا 0 )صفر( درجه 

است و تا قطب شمال و قطب جنوب به 90 درجه تقسیم شده است.

90

60

40

20

0
20
40

قطب جنوب

قطب شمال

استوا
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فّعالیت
7ــ چند کره ی جغرافیایی به کالس بیاورید و با راهنمایی معلّم این خط ها را روی آنها پیدا کنید. 

ب( نصف الّنهار مبدأ  الف( خّط ِاستوا 
8   ــ کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره ی شمالی قرار دارد یا نیمکره ی جنوبی؛ در نیمکره ی شرقی 

است یا نیمکره ی غربی. چگونه پی بردید؟ 
9ــ یک دایره بکشید و روی آن، محّل قطب شمال و قطب جنوب را مشّخص کنید. خّط استوا و نصف الّنهار مبدأ را 

هم روی آن رسم کنید.

70

مهم ترین   نصف الّنهار،   نصف الّنهار مبدأ  است  که  از 
دهکده ی گرینویچ در نزدیکی شهر لندن عبور می کند و به همین 
دلیل، به آن نصف الّنهار گرینویچ هم می گویند. نصف الّنهار 

مبدأ، زمین را به دو نیمه ی شرقی و غربی تقسیم می کند.

0º

 
خط های فرضی دیگری از قطب شمال  تا قطب  جنوب  کشیده  شده اند که به آنها نصف  الّنهار می گویند. 
نصف الّنهار مبدأ، صفر درجه است. از نصف الّنهار مبدأ به سمت شرق تا 180º )درجه( و به سمت غرب نیز تا 

180º  )درجه( تقسیم  شده است.

بی
غر
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کره 

نیم

قی
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ی 
کره 

نیم
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ر م

ّنها
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180º
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فّعالیت
محّل دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید. 

هتل )                           (         مسجد )                           (         راه آهن )                           (
حاال بگویید هریک از موارد زیر نشان دهنده ی چه مکانی است. 
د ٢ )             (       ج ٥ )               (          ب، ج ٣ )              ( 

 
همان طور که می بینید، روی این نقشه خط های عمودی و افقی رسم شده است که به آن شبکه ی مرّبعات  می گویند.
با استفاده از شبکه ی مرّبعات، مکان دقیق هر پدیده را بهتر می توانیم تعیین کنیم؛ برای مثال، استخر در )ب ٥( قرار 

گرفته است و پارک در )الف ٢ و٣(. 

806040200204060
80

90

60
40

20

20
40

الف

شمالی

شرقی

جنوبی

غربی

یک  و  مدار  یک  زمین،  کره ی  روی  بر  مکانی  هر  از   
نصف الّنهار عبور می کند؛ برای مثال، در شکل  رو به رو از مکان  
الف مدار 40درجه ی  شمالی و نصف الّنهار ٢٠ درجه ی شرقی 

عبور کرده است. 
 وقتی بدانیم یک مکان دقیقًا روی کدام مدار یا نصف الّنهار 
قرار گرفته است، آن را آسان تر پیدا می کنیم. کشتی ها و هواپیماها 
با استفاده از این اّطالعات، جهت و مسیر حرکت خود را در دریا 

و آسمان پیدا می کنند.

ِاستوا

بدأ
ر م

نها
ف ال

نص

الف          ب            ج              د
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فروشگاه

هتل
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کره ی زمین بیش از 7 میلیارد نفر جمعیت دارد. این جمعیت روی خشکی های بزرگ زمین در کشورهای مختلف 

زندگی می کنند. 
به نقشه توّجه کنید. این خشکی های وسیع در میان آب ها قرار گرفته اند و به آنها قاّره گفته می شود. 

همان طور که می بینید، آب ها بیشتر کره ی زمین را فراگرفته اند. اقیانوس ها چاله های بزرگی در سطح زمین 
هستند که از آب پر شده اند.

درس14
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فّعالیت
1ــ به نقشه توّجه کنید و نام قاّره ها را بنویسید. 

……………    ……………    ……………    استرالیا    ……………
2ــ نام اقیانوس های جهان را بنویسید.

……………    هند    ……………    ……………    …………… 
روی یک کره ی جغرافیایی 3ــ 

الف( کشور ایران و همسایه هایش را پیدا کنید و بگویید در کدام قاّره قرار دارند.
ب( از هر قاّره دو کشور نام ببرید.

4ــ چرا نام اقیانوس آرام دو بار روی نقشه نوشته شده است؟ آیا دو اقیانوس آرام وجود دارد؟ 

 دوباره  به  نقشه  دّقت کنید. سه قاّره ی  آسیا، اروپا  و آفریقا به یکدیگر نزدیک ترند. این قاّره ها از گذشته های 
دور محّل سکونت انسان بوده اند و جمعیت زیادی را در خود جای داده اند.

قاّره های آمریکا و استرالیا دیرتر کشف و شناخته شدند. در گذشته های دور فقط تعداد کمی از بومیان به طور 
به  را  خود  کشتی،  با  کردند  پیشرفت  دریانوردی  در  اروپاییان  که  بعدها  می کردند.  زندگی  قاّره ها  این  در  پراکنده 

سرزمین های جدید رساندند و این قاّره ها را به تصّرف درآوردند.
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نواحی مختلف جهان از نظر ناهمواری، آب و هوا، پوشش گیاهی و منابع طبیعی مانند آب و خاک و معادن 

زیرزمینی با  هم تفاوت دارند.
می دانید که انسان ها برای رفع نیازهای خود مانند غذا، پوشاک، مسکن و وسایل و ابزار زندگی از محیط 
طبیعی استفاده می کنند. در هر ناحیه از کره ی زمین، مردم برای رفع نیازهای خود به روش های خاّصی که متناسب 
با شرایط محیطی آن ناحیه است، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. به همین دلیل، شیوه های مختلف زندگی بر روی 
سّیاره ی زمین به وجود آمده است.برای اینکه بهتر به این موضوع پی ببرید، چند نمونه از رابطه ی انسان و محیط را 

در نواحی مختلف آسیا مطالعه کنید.

پهناورترین و پرجمعیت ترین قاّره ی جهان قاّره ی »آسیا«ست.

چین و هند که پرجمعیت ترین کشورهای جهان اند، در قاّره ی آسیا قرار دارند.

  جمعیت هند  جمعیت چین

درصد مقایسه ی جمعیت قاّره های جهان
جمعیت

آسیا

70
60
50
40
30
20
١0
0 افریقاامریکای شمالی وجنوبی اروپا اقیانوسیه  و استرالیا
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ِاستوا

نقشه ی کشورهای قاّره ی آسیا
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در نزدیکی قطب شمال در سرزمین های مجاور سیبری، آب و هوا بسیار سرد  است. در این ناحیه، ِاسکیموها زندگی می کنند. 
خانه های تابستانی آنها، چادرهایی از پوست گوزن است و در زمستان، در خانه هایی 
زندگی می کنند که از قطعه های یخ و برف درست شده است. اسکیموها غذایشان را 
از راه شکار به دست می آورند. لباس آنها از پوست خز است و آنها را از سرما حفظ 
می کند. اسکیموها برای حمل و نقل از سورتمه هایی استفاده می کنند که سگ ها یا 

گوزن های قطبی آنها را می ِکشند. 
پوشش گیاهی این ناحیه درختان سوزنی برگ است و حیواناتی مانند  گوزن، 

خرس و روباه قطبی در این ناحیه زندگی می کنند.

11

  اسکیمو و خانه ی برفی )ایگلو(

به  بیابان های عربستان و کشورهای همسایه ی آن، تعداد کمی از مردم  در 
صورت قبیله ای زندگی می کنند. در این نواحی، آب و هوا گرم وخشک است و 
مردم قبیله ها با خانواده ها و دام هایشان به دنبال پیدا کردن چراگاه از جایی به جایی 
کوچ می کنند. این قبیله ها زندگی دام پروری دارند و برای تغذیه ی خود و تهیه ی 

پوشاک و چادرهایشان از دام ها استفاده می کنند.
موش   ، شتر  مانند  حیواناتی  و  است  فقیر  ناحیه  این  در  گیاهی  پوشش 

صحرایی و انواع خزندگان در این ناحیه زندگی می کنند.

٢٢

  بیابان های عربستان

خّط استوا از جنوب آسیا می گذرد. در این ناحیه، هوا در طول سال گرم است و هر روز باران می بارد. به همین علّت، در 
این ناحیه جنگل های انبوه استوایی به وجود آمده اند.

عّده ی کمی از مردم بومی کشورهای مالزی و اندونزی به صورت قبیله ای 
در این جنگل های استوایی زندگی می کنند. این مردم آداب و رسوم خاّصی دارند 
و زندگی خود را از راه شکار و جمع آوری میوه ها و سبزیجات می گذرانند. بعضی 
از آنها نیز در مزرعه های بزرگ کشت موز و نارگیل و آناناس کار می کنند. پوشش 
گیاهی این ناحیه درختان پهن  برگ است و حیواناتی مانند  میمون ، خرس و مار در 

این ناحیه زندگی می کنند.

٣٣

  جنگل های اندونزی
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  اسکیمو و سورتمه، قطب شمال

فالت مغولستان

 ژاپن
زایر

ع الج
مجم

مجمع الجزایر فیلیپین

ی ژاپن
دریا

دریای چین جنوبی

چین

هوانگهو

بیابان گُبی

رال
ی او

ه ها
کو

کوه های هیمالیا

اروپای شمالی

دریای سیاه

جلگه سند

خلیج بنگال 

دریاچه آرال  

خط استوا

خط استوا

مالـــــــزی

  برداشت محصول از درختان پالم، جنگل های 
استوایی مالزی

  زندگی قبیله ای، بیابان عربستان

فّعالیت
١ــ متن صفحه ی قبل را بخوانید و کاربرگه ی شماره ی 

١2 را انجام دهید.
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١ــ ساعت آفتابی بسازیم. 
در حیاط مدرسه مقّوای سفیدی را در جای مناسب قرار دهید. در وسط مقّوا 
یک چوب حدود 30 سانتی متر در زمین فرو کنید )چوب بر مقّوا عمود باشد(. 
در طول یک روز از ساعت 8 صبح الی 2 بعد از ظهر رأس هر ساعت نوک 
سایه ی چوب را روی مقّوا عالمت بزنید و عدد همان ساعت را در کنار عالمت 

بنویسید.)١0،9،8، ١3،١2،١١، ١4 و...( 
الف( طول سایه ی چوب در زمان های مختلف چه تغییری کرد؟
ب( در کدام ساعت طول سایه ی چوب به کمترین میزان رسید؟

ج( از جابه جا شدن سایه به چه نکته ای درباره ی وضعیت زمین و خورشید پی می بریم؟
د( آیا در یک روز آفتابی در مدرسه بدون توّجه به ساعت مچی یا دیواری، با مراجعه به این مقّوا می توانید بگویید ساعت 

چند است؟ 
پس شما یک ساعت آفتابی ساخته اید.

2ــ من زمینم را دوست دارم.
ما بّچه ها اهل هر کشوری که باشیم، روی سّیاره ی زمین زندگی می کنیم. 

پس سّیاره ی زمین خانه ی همه ی ماست. 
امروزه سّیاره ی ما با خطرهایی روبه روست؛ برای مثال، افزایش زباله ها، آلودگی 
هوا، آلودگی دریاها، کمبود آب، مصرف بیش از حّد منابع و از بین رفتن گونه های گیاهی 

و جانوری. 
اگر هرکدام از ما نسبت به محیط زندگی خود مسئول باشیم، فکر کنیم و کارهایی انجام بدهیم که به محیط زیست 

کمتر آسیب برسد، به حفظ سّیاره مان، زمین، کمک کرده ایم. 
یا چند  یک  گروه،  آن  اعضای  همفکری  با  اکنون  دادید.  تشکیل  زیستی  محیط  گروه  در درس چهارم، یک 

پیشنهاد برای حفظ محیط زیست خود بدهید. 



https://www.roshd.ir/507-4
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عصر پنج   شنبه بود. در خانه ی سارا جنب و جوش زیادی برپا بود. آن شب قرار بود پدر و مادر سارا 
از سفر حج برگردند. همه ی فامیل  در خانه ی آنها دور هم جمع شده بودند. عّده ای داشتند خانه را برای ورود 
مسافران آماده می کردند و عّده ای نیز برای استقبال به فرودگاه رفته بودند. سرانجام ماشینی که پدر و مادر سارا 
سوار آن بودند، وارد کوچه شد. بوی اسپند همه جا را پر کرده بود. سارا و برادرهایش مّدتی بود پدر و مادرشان 
را ندیده بودند و دلشان برای آنها تنگ شده بود. وقتی پدر و مادر از ماشین پیاده شدند، بّچه ها حلقه های گل را به 
گردنشان  انداختند و گفتند: »پدر، مادر، زیارت قبول! رسیدن شما به خیر!« پدر و مادرهم بّچه ها را با خوشحالی 

در آغوش گرفتند و بوسیدند.

دو روز گذشت و پدر و مادر کمی استراحت کردند. در روز سوم، بّچه ها که دلشان می خواست درباره ی 
سفر حج بیشتر بدانند، دور آن دو جمع شدند.

سارا سؤال کرد: »پدر، شما به کشور عربستان رفته بودید؟«

15 درس
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رفتیم.  عربستان  کشور  به  ما  »بله.  داد:  پاسخ  پدر 
حرکت  مّکه،  سمت  به  و  شدیم  پیاده  َجّده  فرودگاه  در 
مهم ترین  مدینه،  و  مّکه  بود.  بیابان  راه  تمام  کردیم. 
شهرهای مقّدس مسلمانان جهان، در کشور عربستان 

قرار دارند«.
برادر سارا پرسید: »چرا مّکه شهری مقّدس است؟«

پدر توضیح داد: »چون خانه ی کعبه در این شهر است. 
خانه ی کعبه در مسجدالحرام قرار دارد که بزرگ ترین 

و مهم ترین مسجد دنیاست.
خانه ی کعبه قبله ی مسلمانان جهان است و ما هر روز 

به سمت آن نماز می خوانیم.
در هنگام حج، ما خانه ی کعبه را طواف می کنیم؛ 

یعنی به دور آن می گردیم«.
 خانه ی کعبه ــ مسجدالحرام
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پیدا کردن جهت قبله
به قبله نماز می خوانیم. قبله ی ما خانه ی کعبه در مّکه است. چون کشور عربستان  همه ی ما مسلمانان رو 
در جنوب غربی ایران قرار دارد، ما در هر جای ایران که باشیم، اگر جهت جنوب غربی را پیدا کنیم، رو  به قبله 

ایستاده ایم.

به سرزمینی که از سه طرف به آب و از یک طرف به خشکی راه داشته باشد، شبه جزیره می گویند.
در زمان ظهور اسالم، مهم ترین شهر عربستان مّکه بود؛ زیرا این شهر بر سر راه کاروان های بازرگانی قرار 

داشت و خانه ی کعبه نیز در آن جا بود.

نقشه ی شماره ی ١

 قبله نما

 برای پیدا کردن قبله می توانیم از 
قبله نما هم استفاده کنیم. قبله نما یک 
نوع قطب نما است. در ایران عقربه ی 
نشان  را  غربی  جنوب  سمت  قبله نما 

می دهد.

شبه جزیره ی عربستان

شمال

جنوب
جنوب غربی

شمال غربی

جنوب شرقی

شمال شرقی

غرب شرق

تهران

شبه جزیره 
عربستان

تبریز

بندرعّباس

مشهد

مّکه

اقیانوس هند

دریای سرخ

دریای خزر

دریای مدیترانه

دریای عمان

خلیج فارس

نقشه ی شماره ی 2
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فّعالیت

مادر سارا گفت: »بّچه ها، غار حرا نیز در نزدیکی شهر مّکه قرار دارد و از مکان های مقّدس است. پیامبر گرامی 
اسالم، حضرت محّمد )ص (، برای راز و نیاز با خدا به این غار می رفت. در همین غار بود که از طرف خداوند به پیامبری 

مبعوث شد. 

حضرت محّمد )ص( پس از بعثت، مأموریت یافت که مردم را پنهانی به دین اسالم دعوت کند.او مّدت سه سال 
فقط خویشاوندان و آشنایان را به صورت مخفیانه به دین اسالم دعوت می کرد. جالب است بدانید زمانی که تعداد 

مسلمانان زیادتر شد، آنها برای انجام عبادت و دیدار یکدیگر به دّره ها و کوه های اطراف مّکه می رفتند.
 بعد از سه سال، خداوند به پیامبر مأموریت داد تا همه ی مردم را آشکارا به اسالم دعوت کند«. 

اسالم  گسترش  از  مّکه  ثروتمندان  و  کافران  پیچید،  عربستان  در  اسالم  ظهور  خبر  »وقتی  داد:  ادامه  پدر 
احساس خطر کردند. آنها نمی خواستند بت پرستی از میان برود و مردم با هم برابر باشند بلکه دوست داشتند همچنان 
به  با دادن پول و مقام  ابتدا تصمیم گرفتند  بر مردم حکومت کنند. از این رو، دور هم جمع شدند و  با ظلم و ستم 

حضرت   محّمد )ص( ایشان را از راه خدا بازدارند ولی پیامبر پیشنهاد کافران را نپذیرفت.
وقتی کافران فهمیدند که آن حضرت از مبارزه با بت پرستی دست برنمی دارد، به فکر آزار او و پیروانش افتادند. 
برخی از پیروان پیامبر، شدیدترین شکنجه ها را تحّمل کردند اّما بر سر ایمان خود باقی ماندند. حّتٰی بعضی از آنها در این 
راه شهید شدند. خود پیامبر نیز از این آزارها در امان نبود. کافران در گذرگاه ها و کوچه های خلوت به آن حضرت هجوم 

می بردند و او را با سنگ مجروح می کردند اّما پیامبر با مهربانی، آنها را به راه خدا و دین اسالم  دعوت می کرد.  
آزار و اذیّت کافران آن قدر زیاد بود که پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور داد که به حبشه هجرت کنند؛ زیرا پادشاه 

کشور حبشه، مردی عادل بود و مسلمانان می توانستند در آن کشور، آزادانه زندگی کنند«.

 منظره ی غار حرا در اطراف شهر مّکه غار حرا

غار حرا

1ــ با توّجه به نقشه ی شماره ی 1، دریاهای اطراف شبه جزیره ی عربستان را نام ببرید.
2ــ با توّجه به توضیحات پدر سارا، بگویید عربستان چه نوع آب و هوایی دارد.

3ــ روی نقشه ی شماره ی 2، با عالمت پیکان )←(، جهت قبله را در تبریز و بندرعبّاس و مشهد رسم کنید.
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فّعالیت
4ــ چرا کافران از گسترش دین اسالم احساس خطر می کردند؟

5ــ پیامبر )ص ( در برابر آزار و اذیت کافران چگونه رفتار می کرد؟
6ــ رویدادهای زیر را به ترتیب روی خّط زمان قرار دهید.

 هجرت گروهی از مسلمانان به حبشه                    دعوت پیامبر به اسالم به طور پنهانی                    بعثت پیامبر  
دعوت پیامبر به اسالم به طور آشکار                       اقامت در ِشعب ابی طالب

دعوت پیامبر به اسالم
 به طور آشکار

1 2 3 4 5

 تصویر ِشعب َابی طالب در زمان محاصره ِشعب َابی طالب در حال حاضر

سارا گفت: »ما در کتاب هدیه های آسمان خواندیم که پیامبر و یارانش مجبور شدند به یکی از دّره های اطراف 
مّکه به نام ِشعب َابی طالب بروند و سه سال در آنجا در کمال سختی زندگی کنند«. 

مادر در حالی که عکسی را به بّچه ها نشان می داد، خندید و گفت: »اتّفاقاً هتل ما در نزدیکی ِشعب َابی طالب بود.«
مادر ادامه داد: »پس از چندی کافران با هم پیمان بستند که رابطه ی خود را با مسلمانان قطع کنند و با آنها خرید و 
فروش و ازدواج نکنند. آنها همچنین عهدنامه ای نوشتند و آن را در خانه ی کعبه گذاشتند. پیامبر و یارانش سه سال در آن 
دّره زندگی می کردند. پس از این مّدت، روزی پیامبر از جانب خدا آگاه شدکه موریانه عهدنامه ی کافران را خورده است. 
ابوطالب )ع( عموی پیامبر، این خبر را به کافران داد و از آنان خواست که عهدنامه را بیاورند. همچنین گفت: »اگر 
محّمد      )ص(  در مورد عهدنامه درست نگفته باشد، او را به شما تسلیم خواهم کرد«. کافران رفتند و دیدند که پیامبر   )ص( 

درست گفته  است؛ بنابراین، به پیامبر و مسلمانان اجازه دادند که دوباره به مّکه بازگردند«. 
در این هنگام، مادربزرگ سارا گفت: »شام حاضر است. بّچه ها، کمک کنید سفره را آماده کنیم. صلواتی 

بفرستید و بیایید«. بّچه ها، پدر و عمو با صدای بلند صلوات فرستادند.
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بعد از  شام، همه دور هم نشسته بودند و چای می نوشیدند. سارا به تابلوی نقش برجسته ی زیبایی که سوغاتی 
پدر و مادرش  بود، اشاره کرد و پرسید: »اینجا کجاست؟« 

پدر پاسخ داد: »این تصویر دومین مسجد مهّم مسلمانان یعنی مسجدالّنبی است. مسجدالّنبی در شهر مدینه 
قرار دارد. بّچه ها، می دانید که ما چند روزی هم در مدینه بودیم.« 

    

پدر ادامه داد: »نام قدیم این شهر یثرب است اّما زمانی که پیامبر اکرم )ص( از مّکه به مدینه هجرت کردند، نام 
این شهر به مدینة  النّبی یا شهر پیامبر تغییر یافت.«

برادر سارا پرسید: »هجرت یعنی چه؟« 
را  پیامبر  آنها تصمیم گرفتند  از  زیاد شد و گروهی  اذیت کافران  و  آزار  »برایتان گفتم که  مادر جواب داد: 
شبانه در خانه شان به قتل برسانند. حضرت محّمد )ص( به اراده ی خداوند از تصمیم آنها باخبر شد و ماجرا را با 
حضرت   علی )ع  ( در میان گذاشت. حضرت علی )ع( داوطلب شد تا برای حفظ جان پیامبر، شب در بستر ایشان 

بخوابد و ایشان از مکّه بیرون برود و به مدینه سفر کند.

16 درس



86

به سفر پیامبر از مّکه به مدینه »هجرت« می گویند. با ورود پیامبر به مدینه، مسلمانان آن شهر به گرمی از ایشان 
استقبال کردند.

هجرت پیامبر اکرم از مّکه به مدینه، رویداد مهّمی در تاریخ  اسالم است؛ به همین دلیل، مسلمانان آن را مبدأ 
تاریخ خود قرار داده اند.

وقتی می گوییم سال 1390 هجری شمسی)خورشیدی ( یعنی 1390 سال شمسی از هجرت پیامبر از مّکه به 
مدینه گذشته است.

1ــ شما در چه سالی به دنیا آمده اید؟ ).....13 هجری شمسی( در زمان تولّد شما چند سال شمسی از هجرت 
پیامبر از مّکه به مدینه می گذشته است؟

2ــ اکنون چه سالی است؟ ).....13 هجری شمسی( چند سال شمسی از هجرت پیامبر از مّکه به مدینه گذشته 
است؟

3ــ یک قرن، 100 سال است . آیا می توانید بگویید حدود چند قرن از هجرت پیامبر گذشته است؟

نخستین کار پیامبر در شهر مدینه، ساختن مسجد و سپس تشکیل حکومت اسالمی بود. مسجد عالوه بر محّل 
عبادت و نماز، مکانی برای آموزش و تربیت، داوری و حّل اختالفات، مشورت و تصمیم گیری درباره ی مسائل مهم بود«. 

با  مخالفت  از  دشمنان  که  می دید  چون  اّما  نداشت،  دوست  را  خونریزی  و  جنگ  »پیامبر  داد:  ادامه  مادر 
مسلمانان و اذیت و آزار آنها دست برنمی دارند، به فرمان خدا برای حفظ دین و دفاع از مسلمانان بارها با دشمنان 
داشت  شرکت  آنها  در  پیامبر  که  جنگ هایی  مهم ترین  می گویند.  خدا«  راه  در  »جهاد  جنگ  نوع  این  به  جنگید. 

عبارت اند از: بدر، ُاحد و خندق یا احزاب«. 
مخالفت  از  کافران  این،  وجود  با  می شد؛  روبه رو  بیشتری  استقبال  با  روز  هر  اسالم  به  »دعوت  گفت:  پدر 
با مسلمانان دست برنمی داشتند. سرانجام، پیامبر با سپاهی عظیم به طرف مّکه حرکت کرد. ابوسفیان که  و جنگ 
سر دسته ی مخالفان پیامبر در مّکه بود، با دیدن لشکر نیرومند اسالم فهمید که مقاومت بی نتیجه است و اعالم کرد که 
مسلمان شده است. به دنبال او، مخالفان دیگر نیز تسلیم شدند و به این ترتیب، مسلمانان بدون جنگ و خونریزی، 

شهر مّکه را فتح کردند.
پس از فتح مّکه، حضرت محّمد )ص( وارد خانه ی کعبه شد؛ بت ها را شکست و از آنجا بیرون ریخت و دستور 

داد که بر بام کعبه اذان بگویند.
پیامبر اسالم در 63 سالگی در شهر مدینه، رحلت فرمود. آرامگاه ایشان در مسجد الّنبی است.

پیامبر اکرم )ص( با رفتار و کردار نیکوی خود به مردم درس می داد. ایشان مانند مردم عادی زندگی می کرد. 

مبدأ تاریخ 
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فّعالیت

1ــ دو مسجد مهّم مسلمانان جهان را نام ببرید.
2ــ فّعالیت شماره ی 3 به کار ببندیم صفحه ی 96 را انجام دهید.

 3ــ چند ویژگی اخالقی پیامبر )ص( را بیان کنید.

زمان زیادی از شب گذشته بود اّما بّچه ها همچنان با اشتیاق به حرف های پدر و مادرشان گوش می دادند. 
مادر به آنها گفت: »بّچه ها، خیلی از وقت خوابتان گذشته است«.

سارا گفت: »مادر! پدر! خوش به حالتان! چه سفر خوبی داشته اید! کاش روزی ما هم خانه ی خدا را زیارت 
کنیم«.

 مسجد الّنبی، نمای داخلی مسجد الّنبی، نمای بیرونی

خانه، غذا و لباسش ساده بود. هرگز خود را از دیگران برتر نمی دانست . نسبت به دوستان و مؤمنان، مهربان و نسبت 
به کافران و دشمنان، سرسخت بود و کودکان را بسیار دوست داشت. پیامبر همواره با چهره ی خندان و اخالق 

خوش با مردم روبه رو می شد. رفتار و کردار ایشان بهترین سرمشق و الگو برای ماست«.
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17 درس

عصر یک روز عماد با خوشحالی فراوان به خانه آمد و با صدایی بلند و شاد گفت: »مادرجان سالم! خیلی 
خوشحالم! زیارت کربال نصیب من شده است! خدا را شکر!« 

رضا، برادر عماد، از اتاق بیرون دوید. مادر نیز جلو آمد و گفت: »راستی؟ می خواهی بروی کربال؟« عماد با 
هیجان توضیح داد: »من و هم کالسی ام مسعود، در مسابقه ی علمی دانشگاه اّول شدیم. »روباتی« که  ساخته بودیم 

باالترین امتیاز را  آورد. یکی از جوایز آن مسابقه هم سفر به کربال بود. ما هفته ی آینده عازم کربال هستیم«.  
عماد دانشجوی رشته ی مهندسی مکانیک بود و از کودکی به تحقیق و کارهای علمی عالقه ی زیادی داشت. 
مادر رو به عماد کرد و گفت: »پسرم، موفّقیت تو را تبریک می گویم. خوش به حالت که چنین سعادتی نصیبت شده 

است! پدرت چقدر از شنیدن این خبر خوشحال می شود. باید خودت را برای این سفر مقّدس آماده کنی«. 

    

رضا پرسید: »کربال کجاست؟ خیلی دور است؟«
عماد گفت: »کربال در کشور همسایه ی ایران، عراق قرار دارد. هم از راه زمینی و هم از راه هوایی می توان به 

عراق سفر کرد. ما از راه هوایی یعنی با هواپیما می رویم«.
رضا با هیجان گفت: »پس به یک کشور دیگر می روی؟« و عماد با خوشحالی جواب داد: »بله … اّما قبل 
از سفر باید اطاّلعاتی درباره ی آنجا به دست بیاورم. اگر تکالیفت را انجام داده ای بیا در اینترنت جست  وجو کنیم. 

می خواهم نقشه ی عراق و موقعیت مکان های زیارتی آنجا را ببینم«.
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جمهوری عراق
عراق، همسایه ی غربی ایران است. 

بیشتر خاک عراق را زمین های کم ارتفاع و پست جلگه ای تشکیل می دهد و فقط قسمت کوچکی از شمال این کشور، 
کوهستانی است. جلگه ی پهناور عراق از آبرفت دو رود پرآب دجله و فرات تشکیل شده است. آب و هوای عراق بسیار گرم و 
خشک است و در تابستان ها، دمای هوا به باالتر از 40 درجه ی سانتی گراد می رسد. البّته در نواحی کنار دریا هوا گرم و مرطوب 

است.
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فّعالیت

زیادی  درآمد  نفت،  و صادرات  تولید  از  و  است  نفت خیز  عراق کشوری 
دارد.

مهم ترین محصول کشاورزی عراق، خرماست و در این کشور، نخلستان های 
زیادی وجود دارد.

بیشتر مردم عراق مسلمان اند و بیش از نیمی از جمعیت این کشور را شیعیان 
تشکیل می دهند. اکثر مردم عراق به زبان عربی صحبت می کنند.

مردم عراق در سال های حکومت »صدام«، حاکم ظالم این کشور، زندگی 
باعث  و  کرد  حمله  ما  کشور  به  سال 1359  در  داشتند. حکومت صدام  سختی 
شروع جنگی شد که هشت سال طول کشید. حکومت صدام، پس از اشغال نظامی 

کشور عراق توّسط آمریکا سرنگون شد.
از زمان اشغال عراق توسط آمریکا تاکنون نیز، مردم عراق به دلیل جنگ های 
داخلی و حضور گروه های خارجی و نظامیان آمریکایی، در ناامنی به سر می برند و 

وضع اقتصادی و اجتماعی مناسبی ندارند.

کاربرگه ی  و  کنید  مطالعه  را  عراق  جمهوری  درس  متن  1ــ 
شماره ی )13( را در کالس انجام دهید.

 بندر بصره

 حضور نظامیان در عراق

حدود چهار هزار سال پیش، تمّدن های بزرگی مانند سومر، َاکد 
به وجود  بین الّنهرین )میان دو رود دجله و فرات(  و آشور در سرزمین 
زیادی وجود  باستانی  آثار  و  بناها  این کشور  در  دلیل،  به  همین  آمدند. 

دارد.

 شهر تاریخی نمرود در نزدیکی موِصل

غذای مشهور مردم عراق » َالُمطَّبک« است که از 
گوشت و برنج تهیه می شود. نوعی شیرینی هم که با 
آرد، روغن، شکر، خرما و کنجد درست می شود، 

در بین بّچه ها طرفداران زیادی دارد.

 یکی از غذاهای محّلی عراق
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یک هفته از سفر عماد می گذشت. رضا بی صبرانه منتظر بازگشت برادرش بود. او و خواهرانش دیده بودند که 
عماد چقدر مشتاق سفر کربالست. برای همین، خیلی دوست داشتند بدانند که او آن هفته را چگونه گذرانده و از چه 

جاهایی دیدن کرده است.
روزی که قرار بود عماد از سفر برگردد، اعضای خانواده و بعضی از خویشان و دوستان برای استقبال از او به فرودگاه 
رفتند. رضا دلش می خواست از همان فرودگاه سؤال هایش را شروع کند ولی صبر کرد تا به خانه برسند و برادرش هم کمی 

استراحت کند. 

پس از نماز ظهر و خوردن ناهار، همه ی اعضای خانواده دور هم نشستند و منتظر شدند تا عماد برایشان حرف 
بزند. عماد سوغاتی هایی را که برای رضا و خواهرانش آورده بود به آنها داد و بّچه ها هم تشّکر کردند.

رضا پرسید: » شما از اینجا به بغداد پایتخت عراق رفتید؟ «
عماد گفت: » نه. ما در فرودگاه نجف از هواپیما پیاده شدیم و سه روز اّول را در نجف بودیم. آرامگاه مقّدس 
امام اّول ما، حضرت علی )ع(، در این شهر قرار دارد. در نجف وقتی به مهمان سرا رسیدیم، وسایلمان را در اتاق ها 
گذاشتیم؛ غسل زیارت کردیم و با وضو به حرم امام علی )ع( رفتیم. من در حرم امام علی )ع( برای همه دعا کردم. 
در روزهایی که در نجف بودیم، برای نمازخواندن به حرم می رفتیم. من در آنجا دعا کردم که به یاری خدا بتوانیم 

رفتار و گفتار امام علی )ع( را در زندگی خود سرمشق قرار دهیم«.
رضا گفت: »من درباره ی زندگی حضرت علی )ع( و رویدادهای زمان ایشان مطالعه کرده ام«.

18 درس
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خالفت ابوبکر
پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم حضرت محّمد )ص(، میان گروه هایی از مسلمانان، بر سر جانشینی )خالفت( آن حضرت 
اختالف پیدا شد. البّته پیامبر  اکرم )ص( در آخرین سفرش به مّکه، در محلّی به نام غدیر ُخم، حضرت علی )ع( را به عنوان جانشین 

خود معّرفی کرده بود. بنابراین، گروهی حضرت علی )ع( را جانشین آن حضرت می دانستند.
سرانجام، ابوبکر به خالفت انتخاب شد. گروهی از مردم با ابوبکر بیعت کردند؛ یعنی، با او پیمان بستند که از دستوراتش پیروی 

کنند. حضرت علی )ع( و یارانش برای اینکه در میان مسلمانان اختالف ایجاد نشود، سکوت کردند.
خالفت عمر و عثمان

بعد از ابوبکر، عمر خلیفه شد. در زمان عمر، مسلمانان سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو اسالم افزودند. عمر 
پس از ده سال خالفت، توّسط یکی از مخالفانش مجروح شد و چند روز بعد درگذشت.

پس از عمر، عثمان به خالفت رسید. در زمان خالفت او بعضی از حاکمان شهرها به مردم ستم می کردند. مردم از عثمان 
خواستند تا آن حاکمان را از کار برکنار کند ولی او به خواسته ی آنها توّجهی نکرد. سرانجام، گروهی از مخالفان، خانه ی عثمان را 

محاصره کردند. حضرت علی )ع( تالش زیادی کرد که مخالفان را آرام کند اّما آنها به خانه ی عثمان حمله کردند و او را کشتند.
خالفت حضرت علی )ع(

پس از کشته شدن عثمان، مسلمانان با خواهش و اصرار از حضرت علی )ع( خواستند که خالفت را بپذیرد و با اشتیاق با 
حضرت علی )ع( بیعت کردند. حضرت علی )ع( شهر کوفه را که در عراق قرار داشت مرکز خالفت خود قرار داد. آن حضرت 
همانند محرومان و مستضعفان زندگی ساده ای داشت؛ برای اجرای عدالت تالش می کرد و دست ستمگران را از بیت المال کوتاه 
با شروع خالفت حضرت علی )ع( و آشکارشدن شیوه ی حکومت او، برخی از سودجویان بیعت خود را  به همین دلیل،  کرد. 

شکستند و به مخالفت و جنگ با آن حضرت پرداختند اّما سرانجام، شکست خوردند. 
به چهار نفر خلفایی که پس از پیامبر اکرم )ص( زمامداری مسلمانان 

را به عهده گرفتند، خلفای راشدین یا خلفای نخستین می گویند.
جنگ ِصّفین

پس از مّدتی همه ی سرزمین های اسالمی، به جز شام )سوریه(، پیرو 
حضرت علی )ع( شدند. در آن زمان، معاویه پسر ابوسفیان، حاکم شام 
بود. حضرت علی )ع( معاویه را که مردی ستمگر بود، از حکومت شام 

 حرم حضرت علی )ع(، شهر نجف

توّجه: همکار گرامی این بخش برای مطالعه و استخراج اّطالعات مورد نیاز فّعالیت مربوط طّراحی شده و طرح پرسش از 
آن در آزمون های کتبی و شفاهی فقط به صورت کتاب باز و در اختیار گذاشتن متن مجاز است.
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برکنار کرد اّما معاویه از این دستور سرپیچی کرد و همچنان در شام ماند و به مخالفت با امام علی )ع( ادامه داد.
سرانجام، میان امام علی )ع( و معاویه جنگ درگرفت. در روز آخر جنگ، چون پیروزی سپاهیان حضرت   علی )ع( 
قطعی بود، معاویه پریشان شد و از مشاور حیله گر خود، عمروعاص، خواست تا هرچه زودتر چاره ای بیندیشد. عمر و  عاص به 

لشکریان پیشنهاد کرد که قرآن ها را بر سر نیزه ها کنند و فریاد بزنند: »ما همه پیرو این کتابیم و نباید با هم جنگ کنیم«.
کرد  سعی  )ع(  علی  حضرت  کشیدند.  دست  جنگ  از  و  پذیرفتند  را  پیشنهاد  این  )ع(  علی  امام  سپاهیان  از  برخی 

فریب خوردگان سپاه را از حیله ی دشمن آگاه کند اّما موّفق نشد.
سرانجام، قرار شد از هر دو سپاه نماینده ای انتخاب شود؛ دو نماینده با هم گفت و گو کنند و حکمی بدهند. حضرت   علی )ع( 

و معاویه هم این حکم را بپذیرند.
معاویه، عمروعاص را که مردی حیله گر بود، انتخاب کرد. گروهی از سپاهیان فریب خورده ی امام  علی )ع( برخالف نظر 
آن حضرت، »ابوموسٰی اشعری« را که مردی ساده لوح بود، به عنوان نماینده ی خود انتخاب کردند. هنگام مذاکره، عمروعاص، 
ابوموسٰی اشعری را فریب داد و به او گفت: »بیا هم معاویه و هم علی را از خالفت برکنار کنیم.« ابوموسٰی پذیرفت و برکناری 

حضرت علی )ع( را از خالفت اعالم کرد اّما عمروعاص زیر قول خود زد و اعالم کرد که معاویه، خلیفه ی مسلمانان است.
خوارج

از سپاهیان  گروهی  کند،  معّرفی  به عنوان خلیفه  را  معاویه  و  دهد  فریب  را  ابوموسٰی  توانست  آنکه عمروعاص  از  پس 
حضرت علی )ع(، به جای پذیرش اشتباه خود، از اطاعت آن حضرت سرپیچی کردند و با او دشمن شدند. این گروه، که خوارج 

نامیده شدند، خالفت معاویه را نیز قبول نداشتند.
خوارج که مردمی بی رحم و نادان بودند، از آن پس به آزار و کشتار مسلمانان پرداختند.

عاقبت، حضرت علی )ع( ناچار شد با خوارج بجنگد. در پایان این جنگ )جنگ نهروان( حضرت علی )ع( پیروز شد.
خالفت حضرت علی )ع( تقریبًا پنج سال طول کشید. در این دوره آن حضرت لحظه ای از آشوب دشمنان در امان نبود 

اّما در همین مدت کوتاه توانست عدالت را در جامعه برقرار کند و ظلم و ستم را براندازد.
حضرت علی )ع( یاور و پشتیبان مظلومان و یتیمان و نمونه ی کامل شجاعت و ایمان بود. او بار دیگر روش پیامبر و دین 

اسالم را زنده کرد.
شهادت امام علی )ع(

یکی  َنهروان،  جنگ  در  خوارج  سخت  شکست  از  پس 
نام  ِابن ملجم  که  او  )ع( شد.  علی  مأمور کشتن حضرت  آنها  از 
داشت، در سحرگاه روز 19 رمضان سال چهلم هجری، هنگامی 
که حضرت علی )ع( در مسجد کوفه مشغول خواندن نماز صبح 
زد.  حضرت  آن  سر  به  ضربه ای  خود  زهرآلود  شمشیر  با  بود، 

 مرقد مطّهر حضرت علی )ع( حضرت علی )ع( دو روز بعد، در 21 رمضان به شهادت رسید.



94

خالفت امام حسن )ع(
پس از شهادت حضرت علی )ع(، پیروان آن حضرت با پسر بزرگ ایشان، امام حسن )ع(، بیعت کردند. معاویه از این 
موضوع آگاه شد و با تعداد زیادی از سپاهیانش به سمت عراق حرکت کرد.امام حسن )ع( نیز آماده ی جنگ شد اّما بسیاری از 
سپاهیان او را افراد منافق یا سست ایمان تشکیل می دادند. معاویه با وعده ی پول و مقام، میان افراد سپاه امام  حسن )ع( اختالف 
ایجاد کرد و برخی از آنها را از دور ایشان پراکنده کرد. با وجود این، چون از جنگ می ترسید، نامه ای برای امام فرستاد و از 
او خواست که با وی صلح کند.امام حسن )ع( پیشنهاد صلح را با شرایطی که به نفع مسلمانان بود، پذیرفت. اّما معاویه به شرایط 

صلح نامه عمل نکرد.
تأسیس حکومت بنی ُامّیه

پس از مّدتی، امام حسن )ع( به تحریک معاویه، مسموم شدند و به شهادت رسیدند. معاویه برخالف شرایط صلح نامه، از 
بیت المال برای خود درباری باشکوه ساخت؛ فرزندش، یزید، را به جانشینی خود برگزید و حکومت بنی امّیه )امویان( را تأسیس 

کرد.
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وقتی صحبت های عماد درباره ی زیارت امام علی )ع( در نجف به پایان رسید، پدر گفت: »عماد جان، حاال 
از کربال برایمان بگو. من یاد سفر چند سال پیش خودم افتادم«. 

عماد گفت: »کربال در این فصل بسیار گرم و خشک و سوزان است. وقتی با ماشین در جاّده به سمت کربال 
حرکت می کردیم ،به یاد روز عاشورا افتادم. در کربال، حرم حضرت امام حسین )ع( و حرم حضرت ابوالفضل )ع( 
را زیارت کردیم. من در این سفر همواره فکر می کردم که چه خوب است ما پیام واقعه ی عاشورا را بفهمیم و به آن 

عمل کنیم«.
رضا پرسید: »پیام واقعه ی عاشورا چیست؟« 

عماد گفت: »پس از شهادت امام حسن )ع(، برادرش، امام حسین )ع( به امامت شیعیان رسیدند. در زمان امامت 
ایشان یزید، پسر معاویه، که مردی فاسد و ستمگر بود به حکومت رسید. یزید به طور آشکار گناه می کرد و دستورهای 
اسالم را زیر پا می گذاشت. او در ابتدای حکومت خود سعی کرد به زور از امام حسین )ع( بیعت بگیرد اّما امام نپذیرفت. 
امام    حسین     )ع(  می دید که دستورات اسالم و روش پیامبر )ص( به فراموشی سپرده شده است. حاکمان به ظلم و ستم 

ـ برای خود کاخ هایی درست کرده اند.  ـ که متعّلق به همه ی مردم استـ  مشغول اند و از بیت المالـ 
سرانجام در روز دهم محرم )عاشورا( سال ٦١ هجری، امام و یاران اندک ولی با  ایمانش در صحرای کربال 
روز،  این  در  داشت.  ادامه  ظهر  از  بعد  تا  و  شد  آغاز  بامداد  از  ایستادند. جنگ  دشمن  بی شمار  لشکر  برابر  در 

فّعالیت
١ــ کاربرگه ی شماره ی ١٦ را انجام دهید.
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فّعالیت
2ــ چرا امام حسین )ع( علیه حکومت یزید قیام کرد؟

3ــ شما از واقعه ی عاشورا چه پیامی دریافت کردید؟ بیان کنید.
4ــ کاربرگه های شماره ی 14 و 15 را انجام دهید.

امام حسین )ع( و یاران بزرگوارش تا آخرین 
در  آنان  دالوری  جنگیدند.  شجاعانه  نفس 
این جنگ، در تاریخ جهان بی نظیر است. آن 
حضرت در مورد دلیل قیام خود فرموده اند: 
»من برای زنده نگه داشتن دین اسالم و امر  به 

معروف و نهی از منکر قیام کرده ام.«
واقعه ی عاشورا نه تنها خاندان بنی امّیه 
آشکار  را  آنها  فساد  و  ظلم  و  کرد  رسوا  را 
کرد بلکه سرمشق خوبی برای قیام علیه همه ی 

ظالمان در طول تاریخ شد.«

 بین الحرمین کربال، حرم امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع(
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1ــ به کمک معلّم، جهت قبله را در چند جای مدرسه پیدا کنید.

2ــ یکی از خاطره های خود را از یک روز همکاری در مراسم روز تاسوعا یا عاشورا بنویسید یا نّقاشی کنید. 
نمایشگاهی از این آثار در مدرسه برپا کنید.

3ــ اگر یکی از اعضای خانواده یا فامیل شما به سفر حج رفته، نام مکان هایی را که از آنها بازدید کرده است، 
بپرسید و بنویسید.

4ــ روزهای 17 ربیع االّول و 27 رجب را در تقویم پیدا کنید و بگویید چه مناسبتی است.
5 ــ یکی از سخنان ارزشمند حضرت علی )ع( را جست و جو کنید و بنویسید.

6 ــ در سال های اخیر، عّده ی زیادی از شیعیان و عالقه مندان امام حسین )ع( از ایران و سایر کشورهای جهان در 
سالگرد چهلمین روز شهادت ایشان )روز اربعین( به زیارت آن حضرت می روند.آنها در یک راه پیمایی بزرگ به  سوی کربال 
حرکت می کنند. در مسیر راه پیمایی، دسته های عزادار عراقی و هیئت های عزادار از سایر کشورها از زائران امام حسین  )ع( 
استقبال و پذیرایی می کنند. اگر شما نیز همراه با اعضای خانواده تان در راه پیمایی اربعین در عراق شرکت کرده اید، خاطرات 
خود و آنان را از این راه پیمایی برای هم کالسی هایتان بیان کنید و درباره ی اخالق نیکو،همدلی و مهربانی مسلمانان نسبت به 
یکدیگر در این سفر توضیح دهید. اگر عکس یا فیلمی هم از این مراسم دارید، به کمک معلّم آن را در کالس نمایش دهید.

 قبله نما
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در سال گذشته خواندید که با ورود عرب های مسلمان به ایران، حکومت ساسانیان منقرض شد. مردم ایران 
هم که از حکومت ساسانی ناراضی بودند، با شنیدن پیام های دین اسالم، به تدریج مسلمان شدند. با ورود اسالم به 

سرزمین ما، دوره ی جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد و ایران جزِء سرزمین های اسالمی قرار گرفت.

بنی امّیه  خلفای  خواندید،  پیش  درس  در  که  همان طور 
قوانین و عدالت اسالمی را رعایت نمی کردند؛ امامان را به شهادت 
در  می دانستند.  برتر  نژادها  بقیه ی  از  را  عرب  نژاد  و  می رساندند 

نتیجه، قیام های زیادی علیه بنی امّیه صورت گرفت. 
یکی از گروه های ناراضی، خاندان بنی عّباس بود. بنی عّباس 
با تبلیغات زیاد، طرف دارانی در میان ایرانیان پیدا کرده بودند. آنها 
انتقام خون  با ظلم و ستم مبارزه کنند و  می گفتند که می خواهند 
از  یکی  خراسانی  ابومسلم  بگیرند.  را  یارانش  و  حسین )ع(  امام 

ایرانیانی بود که فرماندهی گروه های ناراضی را به عهده داشت. او در چند جنگ، سپاهیان بنی امّیه را شکست داد و 
به این ترتیب خاندان بنی عّباس به حکومت رسیدند.

 پس از مّدتی، خاندان بنی عّباس هم ستمگری را آغاز کردند. 
آنها نیز به دستورات اسالم توّجهی نداشتند و امامان شیعه و پیروان آنها 

را اذیت و آزار می کردند. 
خلفای  و  بود  بغداد  در  بنی عّباس  حکومت  اصلی  مرکز 
حکومت  ایران،  جمله  از  اسالمی،  سرزمین های  بیشتر  بر  عّباسی 

می کردند. 
بنی عّباس شیوه ی درست کشورداری را نمی دانستند؛ به همین 
تا  می کردند  انتخاب  ایرانیان  میان  از  را  خود  وزیران  اغلب  دلیل، 

بتوانند بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند.

لباس  اغلب  زیرا  می گفتند؛  سیاه جامگان  ابومسلم،  پیروان  به   
سیاه می پوشیدند.

 مرقد مطّهر امام موسی کاظم )ع( و امام محّمد تقی )ع( در 

شهادت  به  بنی عّباس  دست  به  امام  دو  این  عراق؛  کاظمین، 

رسیدند.
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قلمرو طاهریانپایتخت

قلمرو صّفاریانپایتخت

از اوایل قرن سوم هجری، ایرانیان به تدریج در بخش های مختلف ایران، حکومت هایی تشکیل دادند. البّته این 
حکومت ها در قلمرو خالفت عّباسیان قرار داشتند و جزئی از آن به شمار می رفتند.

به نقشه ها و نمودار خّط زمان توّجه کنید و حکومت های ایرانی این دوره را نام ببرید.
0 100 200 300 400 500

سامانیان
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علویان آل بویه
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تین
خس

ی ن
خلفا خلفای

 بنی امّیه
خلفای 
بنی عّباس

)هجری(

بعضی از این حکومت ها با خلفای بنی عّباس رابطه ی دوستانه ای داشتند و بعضی برعلیه خلفا برمی خاستند. 
آل بویه دشمن خلیفه ی عّباسی بودند. یکی از فرمانروایان آل بویه توانست بغداد را فتح کند و خلیفه ی عّباسی را به 

زندان بیندازد. علویان و آل بویه پیرو مذهب شیعه بودند. 

دریای
طبرستان
      )خزر(

دریای
طبرستان
      )خزر(
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                      قلمرو آل بویهپایتخت

                     قلمرو سامانیانپایتخت

  مقبره ی امیراسماعیل سامانی، بخارا، کشور 
ازبکستان

ظرف سفالی کشف شده از دوره ی طاهریان در   
نیشابور )خراسان رضوی(

 مجّسمه ی یعقوب لیث صّفاری،  
زابل )سیستان و بلوچستان(

                        قلمرو علویان

دریای
طبرستان
      )خزر(

دریای
طبرستان
      )خزر(
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فّعالیت
 1ــ چرا ایرانیان بنی عّباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی عّباس ناراضی شدند؟

2ــ چرا هنر و زبان فارسی در دوره ی حکومت های ایرانی رونق پیدا کرد؟
3ــ با توّجه به آنچه در کتاب فارسی امسال خوانده اید، یک نمونه از هوشمندی های ابوعلی سینا را تعریف کنید.

 
برخی از حکومت های ایرانی مانند سامانیان و صّفاریان، به زبان فارسی اهّمیت زیادی می دادند و شاعران و دانشمندان 

را تشویق  می کردند. رودکی شاعر معروف دوره ی  سامانیان بود. 
می کردند.  حمایت  کشاورزان  از  و  داشتند  زیادی  عالقه ی  آبادی  و  عمران  به  طاهریان  و  آل بویه  فرمانروایان 

فرمانروایان آل بویه بیمارستان مهّمی در بغداد تأسیس کردند و به آموزش علم طب پرداختند.
ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی، وزیر یکی از شاهزادگان آل بویه بود. در زمان آل بویه مراکز علمی شیعه 

گسترش یافت.

 بند امیر در فارس که به دستور عضدالّدوله )آل بویه(  
ساخته شد. )استان فارس(

 آرامگاه ناصرالحق ُاطروش، از امیران دوره ی علوی، 
آمل)استان مازندران(

 رودکی، پدر شعر فارسی
 ابوعلی سینا، فیلسوف و پزشک ایرانی
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کار  و  داشتند  قبیله ای  زندگی  آنها  می کردند.  زندگی  ایران  شرقی  شمال  نواحی  در  که  بودند  مردمی  ترکان 
اصلی شان دامداری بود. با گسترش دین اسالم تا منطقه ی ماوراءالّنهر، ترکان مسلمان شدند و بعضی از قبایل ترک 
به تدریج به داخل ایران رفت و آمد می کردند. برخی از ترکان با استفاده از استعدادها و توانایی های نظامی خود به 

دربار پادشاهان نفوذ کردند و به مقامات مهّمی چون فرماندهی سپاه رسیدند.
آنان پس از مّدتی موّفق شدند سلسله های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را تشکیل دهند.

      

از  یکی  بود.  غزنوی  محمود  سلطان  غزنوی،  فرمانروای  مشهورترین 
کارهای مهّم سلطان محمود، لشکرکشی به هند بود. او چند بار به آن سرزمین 
لشکر کشید؛ در آنجا بت خانه ها  را خراب کرد وگنج های فراوانی را به غارت برد 
و بعد به ایران بازگشت. پس از سلطان محمود، پسرش سلطان مسعود به حکومت 

رسید. 

غزنویان 

300 هجری 350 400 450 500 550 600 650 700

غزنویان سلجوقیان
خوارزمشاهیان

  مناره ی دوره ی غزنویان غزنین، افغانستان

درس20
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سلجوقیان

حکومتی  سلجوقیان  کرد.  تأسیس  ُطغرل  را  سلجوقیان  سلسله ی 
قدرتمند و قلمرو بسیار وسیعی داشتند.

به نقشه ی صفحه ی بعد توّجه کنید. در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی، 
قلمرو سلجوقیان از شرق تا ماوراء  الّنهر و از غرب تا دریای مدیترانه گسترش 

یافت.پایتخت سلطان ملکشاه، شهر اصفهان بود.

خوارزمشاهیان   برج ُطغرل در شهر ری
پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی، بین جانشینان او 
اختالف افتاد و حکومت سلجوقی ضعیف شد. سرانجام، یکی 
از فرمانروایان منطقه ی خوارزم، آخرین سلطان سلجوقیان را 
شکست داد و حکومت خوارزمشاهیان را ایجاد کرد. مهم ترین 
سلطان خوارزمشاهیان، سلطان محّمد بود. در زمان او، قلمرو 
ایران از سمت شرق گسترش یافت و کشور ما با مغول ها همسایه 
ایران،  به  مغول ها  حمله ی  با  خوارزمشاهیان  حکومت  شد. 

برچیده شد.

حاکمان ترک تبار که از اقوام بیابان گرد بودند، از کشورداری اّطالع چندانی نداشتند. آنها می دانستند که 
برای اداره ی سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن، باید از افرادی آشنا با کشورداری استفاده کنند. به همین 

دلیل، وزیران باهوش و خردمند ایرانی را انتخاب می کردند.  
یکی از وزیران مشهور سلجوقیان، خواجه نظام الملک توسی بود. وی خدمات زیادی در راه عمران و 

آبادانی ایران انجام داد.  

 در دوره ی حکومت های ترک تبار به ویژه سلجوقیان، زبان و ادب فارسی مورد توّجه قرار گرفت و در قلمرو 
پهناور آنها رواج یافت. از جمله مقّرر شد که نامه ها و فرمان های حکومتی به زبان فارسی نوشته شوند؛ درحالی که 

قبل از آن، به زبان عربی نوشته می شدند.  

  مسجد جامع ُرشتخوار، استان خراسان رضوی، به جا مانده از دوره ی 
خوارزمشاهیان
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                  قلمرو غزنویان

قلمرو سلجوقیان

هند

مدینه

                قلمرو خوارزمشاهیان

هند

مرزهای ایران کنونی

مرزهای ایران کنونی

مرزهای ایران کنونی

مدینه

ماوراءالنهر

پایتخت

پایتخت

پایتخت
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فّعالیت
1ــ با توّجه به خّط زمان، سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره ی حکومت کدام یک طوالنی تر بوده است.

2ــ چگونه برخی از ترکان در ایران به قدرت رسیدند و حکومت تشکیل دادند؟
3ــ متن درس را مطالعه کنید؛ کدام یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، اهّمیت بیشتری دارند؟ چرا؟

4ــ در زمان حکومت سلسله های ترک تبار، ایرانیان چه نقشی در اداره ی امور کشور داشتند؟ چرا؟

از جمله شاعران ایرانی معروف دوره ی غزنویان، ابوالقاسم فردوسی است. آیا نام اثر 
معروف او را می دانید؟ 

به نام  مدارسی  نظام الملک  خواجه  دستور  به  سلجوقیان،  دوره ی  در    
»نظامیه« در شهرهای بزرگ ساخته شد.

  در این دوره، همچنین مساجد، برج ها، مناره ها و کاروان سراهای باشکوهی بنا شدند.

شهرهای آباد 
به طورکّلی، در زمان حکومت های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان در ایران همچون گذشته، شغل بیشتر 
مردم، کشاورزی و دام پروری بود. در این دوره، شهرهای بزرگ و آبادی در قلمرو پهناور ایران به وجود آمد. در 
این شهرها شغل هایی چون سفالگری، آهنگری، بافندگی و تجارت رواج داشت. بازرگانی با سرزمین های دیگر نیز 

در این دوره بسیار رونق یافت.

  فردوسی شاعر بزرگ ایرانی

  تصویر مدرسه ی نظامیه

  مسجد جامع ساوه
  بقایای کاروان سرای رباط قره عشق، خراسان شمالی
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درس21

 
نام مغولستان وجود داشت. مغولستان  به  در زمان خوارزمشاهیان، در شرق ایران و شمال چین، سرزمینی 
بیابان گرد بودند  با کمبود غذا روبه رو بودند. آنها قبایل  با آب و هوای سرد و خشک بود و قبایل مغول  سرزمینی 
و زندگی خود را بیشتر از راه غارت کاروان ها یا هجوم به سرزمین های دیگر می گذراندند. در زمان سلطان محّمد 

خوارزمشاه، چنگیزخان حاکم مغولستان بود. 
چنگیزخان مردی بسیار بی رحم و خشن بود. او ابتدا به چین حمله کرد؛ اموال مردم را غارت کرد و ساکنان 

شهرها را کشت. سپس، چند نفر بازرگان  را برای تجارت به ایران فرستاد.  
وقتی بازرگانان به شهر ُاترار رسیدند،  غایرخان، حاکم آن شهر، آنها را دستگیر کرد و به سلطان محّمد خوارزمشاه 
خبر داد که این افراد برای جاسوسی آمده اند و بهتر است کشته شوند. سلطان محّمد نیز سخنان حاکم را پذیرفت. پس 
حاکم شهر بازرگانان را کشت و  اموال آنها را تصاحب کرد.چنگیزخان ماجرا را فهمید و از سلطان محّمد خواست که 

غایر خان را به او تحویل دهد اّما سلطان محّمد از این کار خودداری کرد.

 مسیر حرکت اقوام مغول به ایران و دیگر کشورها
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فّعالیت
1ــ فّعالیت شماره ی 1 »به کار ببندیم« را انجام دهید.

چنگیزخان مغول که به دنبال بهانه ای برای لشکرکشی به ایران می گشت، وقتی ماجرای قتل بازرگانان مغول 
را شنید، به ایران حمله کرد.در این زمان، حکومت ایران ضعیف شده بود و در همه جا اختالف و هرج و مرج بود.

وقتی مغول ها به ایران حمله کردند، سلطان محّمد خوارزمشاه به جای ایستادگی در مقابل دشمن، پا به فرار گذاشت. 
به این ترتیب، مغول ها وارد ایران شدند. آنها به هر شهری که می رسیدند، مردم آنجا را با بی رحمی به قتل می رساندند 

و اموال آنان را غارت می کردند. 
از جمله کسانی که در مقابل مغول ها ایستادگی کرد، سلطان جالل الّدین خوارزمشاه، پسر سلطان محّمد، بود. او در 

چند جنگ، مغول ها را شکست داد اّما سرانجام از چنگیزخان شکست خورد.
حمله ی مغول ها از وحشیانه ترین و زیان بارترین حمله ها در تاریخ ایران بوده است. مغول ها بسیاری از کتابخانه ها را 

سوزاندند و آثار هنری را از بین بردند.
فرزندان  از مرگ چنگیز،  پس 
ایران  به  دیگر  بار  گرفتند  تصمیم  او 

حمله کنند.
حکومت  ایران  مسلمان  مردم 
مغول ها را نمی پذیرفتند؛ به همین دلیل، 
روستاهای  و  شهرها  از  بعضی  در 
ایران، قیام هایی بر ضّد حاکمان مغول 

صورت گرفت.

حمله ی مغول ها به ایران چه تأثیری بر 
زندگی مردم داشت؟

  حمله ی  مغول ها به ایران
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فّعالیت
2ــ چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید.

3ــ به نظر شما، اگر ماجرای شهر ُاترار رخ نمی داد، باز هم مغول ها به ایران حمله می کردند؟ چرا؟
4ــ حمله های چنگیز و تیمور چه پیامدهایی )نتایجی( برای ایران داشت؟ توضیح دهید.

چهل سال بعد از حمله ی چنگیز، هالکوخان، نوه ی او با سپاهی بزرگ به ایران حمله کرد. هالکو سپس به بغداد 
نیز لشکر کشید و آخرین خلیفه ی عّباسی را به قتل رساند و به این ترتیب، حکومت عّباسیان را برانداخت.

سپاهیان هالکوخان به هرجا که وارد می شدند، همه چیز را خراب می کردند. در نتیجه، بسیاری از شهرهای 
ایران، ویران شد. هالکو پس از فتح ایران، مراغه را پایتخت خود قرار داد و حکومتی را تأسیس کرد که به حکومت 

»ایلخانان« شهرت یافت.

تیمور فرماندهی بی رحم بود که حدود 160 سال پس از حمله ی چنگیز، توانست به 
تدریج بر ماوراءالّنهر حاکم شود. او ادعا می کرد که از بستگان چنگیز است.  

 تیمور با سپاهیانش به ایران حمله کرد. در پی این حمله، حکومت های محّلی 
ایران از بین رفتند و دوباره بیشتر شهرها و روستاهای کشور ما ویران شدند. تیمور 
چندبار به ایران هجوم آورد و سراسر ایران و کشورهای اطراف را ویران کرد.بعدها 

جانشینان تیمور)تیموریان( ده ها سال بر ایران حکومت کردند.
  تیمور

  نّقاشی مینیاتور، حمله ی مغول 
  نّقاشی مینیاتور، هالکوخانو فرار سلطان محّمد خوارزمشاه
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چنگیز، هالکو و تیمور با حمله به ایران خرابی های زیادی به بار آوردند اّما جانشینان آنها راه پدران خود را 
ادامه ندادند. آنها پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تأثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند. پس، به تدریج به 
دین اسالم روی آوردند و مسلمان شدند. آنها همچنین سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله بگیرند و 

عمران و آبادی در ایران را تشویق کنند.

 
رسم  و  راه  و  کنند  هدایت  و  راهنمایی  را  مغوالن  می کردند  سعی  ایرانی  وزیران 
بدون  که  می دانستند  نیز  تیمور  و  چنگیز  جانشینان  بیاموزند.  آنها  به  را  کشورداری 
راهنمایی افراد الیق و شایسته، نمی توانند سرزمین های پهناور قلمرو خود را اداره کنند.

دوره ی  دانشمند  وزیران  از  همدانی  فضل الّله  رشیدالّدین  خواجه  مثال،  برای 
ایلخانان بود که چندین کتاب علمی نوشت و به دستور او بناهای زیادی چون مسجد، 

مدرسه و بیمارستان ساخته شد.

خواجه نصیرالّدین توسی نیز از مشاوران هالکو بود که سعی می کرد عادت های زشت 
مغول ها، از جمله وحشی گری هایشان، را تغییر دهد. خواجه نصیرالّدین توسی، ریاضی دان 

و ستاره شناس بزرگی بود و به هّمت او رصدخانه ی مراغه تأسیس شد.

  خواجه نصیرالّدین توسی

  خواجه رشیدالّدین فضل اللّه همدانی

درس22

تصرف هرات پایتخت تیموریان 
توسط شاه اسماعیل صفوی

های  شروع حمله 
تیمور به ایران

تیمور یان

800 هـ.ق 600 هـ.ق700 هـ.ق900 هـ.ق

783651616 911

حمله ی چنگیز به ایران لشکر کشی هالکوخان به ایران

ایـــلـخـانـان
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در زمان جانشینان چنگیز، هالکو و تیمور، مردم ایران به تدریج، ویرانه ها را به شهرهایی آباد و پررونق تبدیل 
کردند و شهرنشینی را در ایران گسترش دادند. در این شهرها بناهای زیادی چون مساجد، کاروان سراها، حّمام ها و 

برج ها ساخته شد. 

شاهرخ، پسر تیمور، برخالف پدر خود مردی نیکوکار بود و سعی 
می کرد هرجا را که پدرش ویران کرده بود، آباد کند. او دستور داد مدارس 
و کتاب خانه های بسیاری بسازند. مسجد گوهرشاد در مشهد نیز از بناهایی 

است که به هّمت گوهرشاد، همسر شاهرخ، ساخته شد.

  مسجد جامع نطنز

  مسجد گوهرشاد، مشهد
  سّکه های دوره ی ایلخانان

  کاروان سرای شرف درنزدیکی سرخس، استان خراسان رضوی
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فّعالیت
1ــ ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید.

2ــ به تصویر سّکه های دوره ی ایلخانان در صفحه ی قبل توّجه کنید. کلمه های »اللّه و محّمد« که روی این سّکه ها نقش 
بسته است، نشان دهنده ی چیست؟

3ــ با توّجه به آنچه امسال در کتاب فارسی درباره ی خواجه نصیرالّدین توسی خوانده اید، دلیل هوشمندی این مرد دانشمند 
و اقدامات مهّم او را به اختصار بیان کنید.

4ــ کاربرگه ی شماره ی )17 ( را انجام دهید.

تعدادی از شاعران بزرگ و برجسته ی ایرانی 
یعنی عطّار نیشابوری ، مولوی، سعدی، حافظ، در 

دوره های مغول و تیموری زندگی می کردند.

  مولوی  حافظ  سعدی

  آرامگاه عّطارـ نیشابور



1ــ به طور گروهی، نمایشنامه ی کوتاهی بنویسید و آن را در کالس اجرا کنید.
موضوع نمایشنامه ورود بازرگانانی که از جانب چنگیزخان به ایران آمدند و برخورد حاکم شهر ُاترار با آنها باشد.

2ــ به طور گروهی و با راهنمایی معلّم، یک روزنامه ی دیواری درست کنید و در آن دانشمندان، شاعران و آثار هنری 
و معماری  مربوط به دوران جانشینان چنگیز و تیمور را با نوشته ها و تصاویر مناسب معّرفی کنید.  



کاربرگه ی شماره ی 1

خودتان را ارزیابی کنید.
الف ــ عبارت ها را بخوانید و داخل مرّبع را عالمت بزنید.

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

هنوز نه  بلی 

ب ــ برای مواردی که پاسخ شما »هنوز نه« است چه تصمیمی می گیرید؟

1ـ وقتی به صحبت های کسی گوش می کنم، به او نگاه می کنم.

2ـ وقتی به صحبت های کسی گوش می کنم، حرف او را قطع نمی کنم و صبر می کنم تا حرفش تمام شود.

3ـ به دّقت به صحبت های گوینده گوش می کنم و حواسم جای دیگری نیست.

4ـ در یک گفت وگوی گروهی، نوبت را رعایت می کنم.

5ـ با صدای مناسب، نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته، صحبت می کنم.

6ـ فقط درباره ی یک موضوع صحبت می کنم و از این شاخه به آن شاخه نمی پرم.

7ـ موقع صحبت کردن، به شنونده ها نگاه می کنم تا با دّقت بیشتری به حرف هایم گوش کنند.

8ـ منظورم را روشن و واضح بیان می کنم.

9ـ در مورد زندگی شخصِی دیگران، کنجکاوی نمی کنم.

10ـ وقتی می خواهم از کسی چیزی درخواست کنم، از کلمه هایی چون »لطفاً« و »خواهش می کنم« 
استفاده می کنم.



کاربرگه ی شماره ی2

احساس ترس

1ــ جدول را کامل کنید. موضوعاتی که از آنها می ترسید و میزان ترس خود را بنویسید.

ترس من:چیزها یا موضوعاتی که از آنها می ترسم
میزان ترسبه جا یا نابه جا

زیادبه جااز جانوران موذی می ترسم.

2ــ دور مواردی که ترس شما نابه جاست، خط بکشید و آنها را مشّخص کنید.

3ــ برای برطرف کردن ترس های نابه جا از بزرگ ترها کمک بگیرید و با آنها مشورت کنید.

میزان ترس: کم، متوّسط، زیاد، خیلی زیاد



کاربرگه ی شماره ی 3

جمعیت مدرسه ی ما

با پرس وجو از دفتر مدرسه تان، تعداد دانش آموزان کالس ها را یادداشت کنید. سپس نمودار جمعیت 
دانش آموزان پایه های تحصیلی را رسم کنید و پرجمعیت ترین و کم جمعیت ترین پایه ها را با رنگ های متفاوت نشان 

دهید.

به طور مثال: 

تعدادپایه *
... نفراّول
دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

* توّجه: درصورتی که در مدرسه ی شما بعضی از پایه ها چند کالس دارند، مجموع دانش آموزان کالس های یک پایه رابنویسید.

ّول
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ایه 
پ
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ایه 
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تشکیل یک رود
الف ــ جای هریک از موارد زیر را بر روی تصویر با شماره مشّخص کنید.

ـ به نظر شما مردم روستا برای استفاده ی بهتر از آب چه کارهایی می توانند انجام دهند؟ به آنها پیشنهاد بدهید. بـ 

1ــ 

2ــ 

3ــ 

1ـ سرچشمه ی رود
2ـ جویبار

3ـ رود
4ـ دهانه ی رود

5  ـ دریا
6ـ زمین های زراعی

7ـ دریاچه
8  ـ روستا

1
2
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مواّد اّولیه ی کارخانه ها 
کارخانه ها برای تولید کاالها به مواّد اّولیه ی مختلف نیاز دارند،

از جدول زیر استفاده کنید و مواد اّولیه ی مناسب را انتخاب و در ستون مربوط به آن بنویسید.
مواّد اّولیه 

فوالدچوبورقه ی  فلّزی

شیر آردگوجه فرنگی 

شیشه  پالستیکپارچه 

نخ پشمزغال 

مس  چرمکاغذ

مواّد اّولیه
.................

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

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

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

فوالد + شیشه + ورقه ی  فلّزی 
+ چرم + مس

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

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

چوب + زغال

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

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

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

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

کاالی تولید شده
رب گوجه فرنگی

ماکارونی

پنیر و ماست

کتاب

خودرو

پتو

قابلمه

مداد

تنگ و لیوان

مبلمان

کیسه ی زباله

کیف
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دانش آموزان یک مدرسه با معّلم خود  از کارخانه ی خودروسازی  بازدید کردند.
مدیر کارخانه برای آنها توضیح داد:

» در این  کارخانه حدود 6٥٠٠ کارگر در ٧ سالن تولید مشغول به کار هستند. در بخش اداری کارخانه ٩٠٠ نفر 
کارمند کار می کنند که شامل مدیران، معاونان، مهندسان، نگهبانان، نظافتچی ها و … هستند. همه ی این کارکنان 
بیمه ی تأمین اجتماعی هستند. آنها پس از بازنشستگی یا در موقع حوادث ناشی از کار، برای گذراندن زندگی یا 

جبران ضررهایی که به آنها وارد شده، پول از بیمه دریافت می کنند.
این کارخانه روزانه حدود ٥٠٠ تا 6٠٠ دستگاه خودرو تولید می کند و برای تولید این خودروها به مواّد تولیدی 
کارخانه های دیگر نیاز دارد. برای مثال، از کارخانه های دیگر پالستیک، فوالد، چرم، چوب ، شیشه و… خریداری 
می کنند. بیشتر دستگاه ها و ماشین آالت این کارخانه با برق کار می کنند. برخی محصوالت این کارخانه به کشورهای 

دیگر صادر می شوند«.

بازدید از یک کارخانه
متن را بخوانید و جدول عوامل تولید را کامل کنید.

عوامل تولید 
 ................................................................................ نیروی کار: 

 ............................................................................ انرژی مورد نیاز:

مواّد اّولیه: ................................................................................. 

سرمایه و ماشین آالت: ساختمان کارخانه، ٧ سالن تولید، ماشین آالت، پول برای خرید مواّد اّولیه و دستمزد کارکنان
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 رفت و آمد به مدرسه

1ــ از 15 نفر از دانش آموزان و کارکنان مدرسه بپرسید که برای رفت و آمد به مدرسه از چه وسیله ای استفاده می کنند.

نام و ردیف
قطارشهریاتوبوسدوچرخهپیادهنام خانوادگی

)مترو(
خودرو
شخصی

سرویس 
سایرتاکسیمدرسه

موارد
*امید حسن زاده 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
جمع

تعداد پاسخ های هر ستون را جمع بزنید. از این پرسش نامه چه نتیجه ای می گیرید؟
2ــ با توجه به نتایج پرسش نامه ی باال، عددهای به دست آمده در هر ستون را در نمودار زیر ترسیم کنید.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

تاکسیسرویسمترواتوبوسدوچرخهپیاده خودرو شخصی وسیله

تعداد
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مقایسه ی انواع وسایل حمل و نقل

1ــ برای هریک از سفرهای زیر وسیله ی حمل و نقل و راه مناسب را انتخاب کنید و دلیل آن را بنویسید.
نوع

عّلت
وسیله ی حمل و نقلراه

مشهد،  شهرهای  به  رفتن   
تعطیالت  در  گرگان  یا  شیراز 

نوروز

 شرکت در مراسم حج )مّکه( 

 بردن نفت و زغال سنگ به یک 
کشور دور

 رفتن به منزل یکی از اقوام در 
خارج از شهر یا روستا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2ــ در جدول زیر، خوبی ها و بدی های هریک از وسایل نقلیه را بنویسید.

وسیله
  
خوبی ها

  
بدی ها

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

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

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

هوایی
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چه کسانی کشور ما را اداره می کنند؟

1ــ نمودار را کامل کنید.

2ــ هریک از اخبار زیر به فّعالیت های کدام قّوه مربوط است؟

ــ قانون مالیات شرکت ها به تصویب رسید.                                                        )                                (

ــ امروز رئیس جمهور کارخانه ی فوالد را افتتاح کرد.                              )                                (

ــ آقای سعیدی با یک نفر بر سر قرارداد خرید زمین اختالف پیدا کرده است.        )                                (

ــ وزیر راه اعالم کرد: خّط آهن سریع السیر تهران - اصفهان ساخته می شود.       )     قّوه ی مجریه     (

ــ امروز قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در مجلس بررسی می شود.                   )                                (

رهبری

......................قّوه ی مقننه ......................



1ــ کدام رود، کشور ایران را از ارمنستان جدا می کند؟
2ــ کشور ارمنستان را از نظر دسترسی به دریا با جمهوری آذربایجان مقایسه کنید.دسترسی یک کشور به دریا 

چه فایده هایی دارد؟

3ــ چرا ارمنستان بیشتر مواّد اّولیه ی کارخانه های خود را از خارج وارد می کند؟
4ــ اگر روزی به کشور ارمنستان سفر کنید، چه غذایی سفارش می دهید و چه سوغاتی برای دوستانتان می آورید؟

5  ــ چرا به این کشور ارمنستان می گویند؟

کاربرگه ی شماره ی 10

جمهوری آذربایجان، ارمنستان 

متن مربوط به جمهوری آذربایجان و ارمنستان را بخوانید. با توّجه به نقشه و متن به  طور گروهی به پرسش ها پاسخ 
دهید.

نقشه خوانی     
1ــ نام رشته کوه اصلی آذربایجان ............... است.

 2ــ کدام رود بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد؟ این رود به کجا می ریزد؟
 3ــ کدام شهر جمهوری آذربایجان و ایران همنام هستند؟

4ــ اگر کسی بخواهد برای تعطیالت نوروز به کشور آذربایجان سفر کند، چه لباس هایی باید همراه خود ببرد؟ چرا؟
5  ــ چرا ماهیگیری در جمهوری آذربایجان رونق دارد؟

6  ــ چرا کشاورزی در جمهوری آذربایجان بسیار پررونق است؟
7  ــ جمهوری آذربایجان در چه زمینه هایی با کشور ایران مشترک است؟

الف(

ب(

نقشه خوانی
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                           پاکستان، ترکمنستان
متن مربوط به پاکستان و ترکمنستان را بخوانید. با توّجه به نقشه و متن به  طور گروهی به پرسش ها پاسخ دهید.

1ــ جلگه ی وسیع مرکزی پاکستان از آبرفت های کدام رود به  وجود آمده است؟
2ــ بندر مهّم پاکستان در کناره ی اقیانوس هند چه نام دارد؟ چرا این بندر دارای اهّمیت جهانی است؟

3ــ چرا کشت برنج و پنبه در پاکستان رونق دارد؟
4ــ فرض کنید دوست شما می خواهد به پاکستان سفر کند. یک سوغاتی را نام ببرید تا برای  شما بیاورد.

5  ــ چرا کوه نوردان کشورهای مختلف به سفر به پاکستان عالقه مندند؟
6ــ کشورهای ایران و پاکستان چه اشتراکاتی دارند؟

1ــ صحرای بزرگی که بخش عمده ای از کشور ترکمنستان را فرا گرفته است، چه نام دارد؟
2ــ رود آمو دریا به کدام دریاچه می ریزد؟

3ــ پایتخت و یک شهر مهّم ترکمنستان را نام ببرید.

4ــ چرا قالی بافی از صنایع دستی عمده ی کشور ترکمنستان است؟ 
5  ــ مردم ترکمنستان به کدام ورزش عالقه ی زیادی دارند؟ چرا؟

6  ــ کشور ایران با کشور ترکمنستان  چه اشتراکاتی دارد؟ 

نقشه خوانی

نقشه خوانی 

ب(

الف(
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زندگی بر روی نواحی مختلف زمین

متن مربوط به شیوه های مختلف زندگی در قاّره ی آسیا را بخوانید و جدول را کامل کنید.

مقایسه کنید.

ناحیه / کشور
آب و 

هوا
پوشش گیاهی

و زندگی جانوری
نوع فّعالیتمسکنتغذیه

شمال 
سیبری

شکار

بیابان های 
عربستان

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

جنگل های 
اندونزی

.......
میوه های جنگلی 

سبزیجات



عراق 

متن مربوط به جمهوری عراق را بخوانید و با توّجه به نقشه و متن، به طور گروهی به پرسش ها پاسخ دهید.

نقشه خوانی

1ــ کشور عراق به کدام دریا راه دارد؟

2ــ مهم ترین بندر عراق چه نام دارد؟

3ــ جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟

4ــ دو شهر عراق را که چاه نفت دارند، نام ببرید.

5  ــ شهرهای مقّدس و زیارتی عراق را نام ببرید.

6  ــ با توّجه به نقشه ی روبه رو:

   الف( نام رودها را بنویسید.

   ب( بگویید کدام رود از داخل ایران به اروندرود می ریزد.

7ــ ایران و عراق در صادرات کدام کاال، شبیه به هم هستند؟

8  ــ چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

9ــ چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند؟
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  خّط زمان تاریخ اسالم

با توّجه به خّط زمان، به سؤال های زیر پاسخ دهید.
1ــ فتح مکّه چند سال پس از هجرت پیامبر )ص( از مکّه به مدینه اّتفاق افتاد؟

2ــ واقعه ی عاشورا چند سال پس از هجرت پیامبر )ص( از مکّه به مدینه اّتفاق افتاد؟
3ــ امام علی )ع( چند سال پس از رحلت پیامبر )ص( به خالفت رسید؟ حساب کنید.

4ــ دو مورد از نوشته های زیر را انتخاب کنید و در خانه های خالی قرار بدهید.

جنگ صفینشهادت امام حسن )ع(بعثت پیامبر )ص(

ری
ـج

0 ه

ری
ـج

1 ه
0

ری
ـج

2 ه
0 

ری
ـج

3 ه
0

ری
ـج

4 ه
0

ری
ـج

5 ه
0

ری
ـج

6 ه
0

ری
ـج

7 ه
0

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

دینه
ه م

ّکه ب
ز م

بر ا
پیام

ت 
جر

ه

مّکه
تح 

ف
ری

هج
 8

ری
هج

 11

ری
هج

 35

ری
هج

 61

ص(
بر )

پیام
ت 

رحل

)ع(
لی 

م ع
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ورا
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هر کلمه را به جمله یا عبارت مربوط به آن وصل کنید.

به جای پیامبر )ص( در بستر خوابید تا ایشان را از حمله ی دشمنان حفظ کند.عمروعاص

سردسته ی مشرکان بود که با پیامبر )ص( مخالفت می کرد.

فردی حیله گر که درجنگ صفین میان سپاهیان امام علی )ع( تفرقه انداخت.

لقب حضرت محّمد )ص( در کودکی و نوجوانی

حکومت بنی امّیه را تأسیس کرد.

برادر امام حسین )ع( بود که در واقعه ی عاشورا به یاری ایشان شتافت.

اّولین زنی که دعوت پیامبر اسالم )ص( را پذیرفت و مسلمان شد.

امین

حضرت خدیجه )س(

امام علی )ع(

معاویه

حضرت ابوالفضل )ع(

امام حسن )ع(

حضرت فاطمه )س(

ابوسفیان

شخصیت های تاریخ اسالم
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جنگ صّفین
متن درس را مطالعه کنید و سپس ستون های خالی را کامل کنید.

جنگ صّفین

سپاه معاویهسپاه امام علی  )ع(
جنگ  در  )ع(  علی  امام  سپاهیان  پیروزی 

قطعی شد.

برخی از سپاهیان امام علی )ع( از جنگ دست 
کشیدند و قرار شد نماینده ای از دو سپاه انتخاب 

کنند.

عمروعاص، ابوموسی اشعری را فریب داد.

………......................................……… عمروعاص  
…………..................................................…

…......................................……… معاویه  سپاهیان 
…………............................................………

برخالف نظر امام علی )ع( ابوموسی اشعری 
رابه نمایندگی انتخاب کردند.

امام  خالفت  برکناری  اشعری  ابوموسی 
علی )ع( را اعالم کرد.

به  خوارج  از  یکی  توّسط  )ع(  علی  امام 
شهادت رسید.

با خوارج بجنگد و   ناچار شد  امام علی )ع( 
سرانجام آنها را شکست داد.

گروهی به نام خوارج تشکیل شد.

..…………......................................……… معاویه  
………….....................................................

)1(

)3(

)5(

)7(

)9(

)10(

)11(

)2(

)4(

)6(

)8(
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وزیران کاردان

کوتاه  متن  این شخصیت ها یک  مورد  در  زیر،  کلمه های  از  استفاده  با  و  فارسی  کتاب  در  »نقش خردمندان«  به درس  توّجه  با 
بنویسید.

نظامیهمغوالن

ریمراغه

سلجوقیانستاره شناس

سعدیهالکوخان

رصدخانهرصدخانه

کاروان سراایلخانان

وزیرکتابخانه

مدارس شبانه روزیریاضی دان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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