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

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



سخنى با معلّمان عزيز

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

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

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

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

است:

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

٤ــ نظام اجتماعی             ٥  ــ منابع و فعالّيت های اقتصادی

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

«آداب و مهارت های زندگی» محسوب می شود.

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

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

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

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

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

شما تأثير خواهد گذاشت.

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

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

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

برای تدريس اين کتاب به موارد زير توّجه کنيد: 

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

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

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

نمايش فيلم        نمايش اساليد        بازديد علمی        پخش سرود    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ دهيد.

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

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

استفاده کنيد.

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

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

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

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

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

خوب را حفظ کنيم؟

حوزه های موضوعی: 
نظام اجتماعی

فرهنگ و هويّت

فصل اّول

موضوع اين فصل كتاب، دوستى است. اميد است 

شما با آموختن مطالب اين فصل و انجام فعالّيت هاى آن 

بتوانيد پاسخ پرسش هاى خودتان را پيدا كنيد. 

دوستان ما
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دوستى يك نياز است    

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

ديگران را قرار داده است. 

دوستى
درس1

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

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

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

چرا انتخاب دوست يك موضوع مهم است؟

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

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

ياری می کنند.

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

صحبت و همفکری کنيم. 

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

احساس سبکی و آرامش کنيم. 

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

ياد می گيرد و به آگاهی های خود می افزايد.

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

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

انتخاب دوست بسيار دّقت کنيم. 

ويژگى هاى دوست خوب

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

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

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

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

می شوند.

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

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

و با او يک رو باشد.

دوست خوب با شما صادق و يکرنگ است.

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

دوست خوب 
کيست؟چگونه دوستان 
خود را انتخاب   کنيم؟ 

پدر و مادر

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

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

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

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

کالس بزنيد. 

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

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

(                                                                                                          (سعد



ّ
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آداب دوستى
درس2

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

منظور از اين ضرب المثل چيست؟

چگونه با دوستانمان رفتار كنيم؟       

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

به هم نخورد و محکم تر شود؟

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

فهرست کنيد و در کالس بخوانيد.

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

حد و مرز دوستى

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

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

نه گفتن

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

می کنند يا فکر می کنند ما بّچه هستيم.

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

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

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

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

کنم. ان شاءالّلٰه يک روز ديگر. 

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

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

درست کند. 

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

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

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

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

(                                             (سعد

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

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

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

خودتان را هم بگوييد.  

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

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

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

بفهميم تصميمي که گرفته ايم، درست است؟

حوزه های موضوعی: 
نظام اجتماعی

فرهنگ و هويّت

فصل دوم

موضوع اين فصل كتاب، تصميم گيرى است. اميد است 

شما با آموختن مطالب اين فصل و انجام فعالّيت هاى آن 

بتوانيد پاسخ و پرسش هاى خودتان را پيدا كنيد. 

تصميم گيرى

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

 تصميم گيرى يعنى انتخاب

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

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

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

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

   موقعيّت 1
فرض کنيد فردا امتحان داريد و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مرتب  کردن اتاق کمک کند. 

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

   موقعيّت 3
فرض کنيد پولي برا خريدن وسيله ا 

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

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

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

   موقعيّت 2
معلّم يک کار تحقيقي به شما داده است 

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

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

بررسي راه حل ها  و پيش بيني 
 نتايج هر انتخاب 

انتخاب بهترين راه

چگونه تصميم بگيريم؟
درس4

   موقعيّت 1
داوود از يکي از دوستانش مي شنود که 

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

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

مسابقه شان خط مي زند... 

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

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

می فهميم که آيا تصميم  خوبی بوده است يا نه؟ 

تصميم گيرى چه مراحلى دارد؟

خوب فکر کنيم

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

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

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

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

پرس و جو

موقعيّت1
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نتيجه ی هر انتخاب را پيش بينی کنيم

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

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

بهترين راه را انتخاب کنيم

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

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

بود، نبايد آن کار را انجام بدهيد.

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

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

   موقعيّت 2
داوود از يکي از دوستانش مي شنود که 

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

به ذهنش مي رسد…………… 
…………………………

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

اجتماع است؟
  باعث نگراني و نارضايتي خانواده ام 

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

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

   آيا اين تصميم:

   فعاليّت 1
تصميم گير کنيد. 

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

مشورت کنيم

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

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

با چه کسانی مشورت کنيم؟ 

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

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

اين افراد را به معلّم نشان بدهيد. 

ّ
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تحت تأثير فشارهای روانی دوستان قرارنگيريم 

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

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

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

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

به موقع تصميم بگيريم

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

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

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

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

ما ديگر با تو بازی منی كنيم!

م!
تي
يس
ت ن
ست
دو

تو بچّه هستی!

وس
د

تو بچّّهه ههسستتی!!

بازی و

د 
و   
نن ها 
دششانننننننن  

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

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

يک نادرست بوده اند؟ 

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

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

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

منابع و فعاليّت های 
اقتصادی

فرهنگ و هويّت

فصل سوم

كشاورزى 
در ايران

موضوع اين فصل «كشاورزى» است. اميد است شما 

با آموختن مطالب اين فصل و انجام فعالّيت هاى آن پاسخ 

پرسش هاى خود را بيابيد.

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

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

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

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

می توان محصول فراوان به دست آورد. 

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

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

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

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

در کشور به دست می آيد. 

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

عوامل مؤثردركشاورزى 
درس5

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

عوامل طبيعی

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

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

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

حمايت می کنيم. 

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

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

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

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

علف های هرز و ... نياز داريم. 

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

عوامل انسانی

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

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

٦ کتاب کار را انجام دهيد.  

ش طعم
 ايرانی

مان هم

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

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

پرتقال و انار.

زراعت

گندم و برنج

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

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

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

رايج است. 

محصوالت كشاورزى، از توليد تا مصرف
درس6

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

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

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

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

می شود. 

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

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

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

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

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

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

پرورش می دهند. 

باغداری

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

مرغوب بودن به خارج از کشور صادر می شود. 

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

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

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

را از کجا تهيه مي کند؟



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

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

خيلی زحمت کشيديم تا به اين درختان تبديل شدند.

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

امام جعفر صادق (عليه السّالم) 

فرمودند: 

کشاورز و درختکار کنيد. به خدا   قسم 

هيچ کار برا مردم، حالل تر و پاکيزه تر از 

آن نيست.

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

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

يک برگ کاغذ بنويسيد و به معلّم بدهيد.  

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

را رو  کاربرگه  شماره  ٧ کتاب کار ترسيم کنيد. 

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

فعاليت ها زير را در کالس انجام دهيد:



  حدود شش 

سال است که 
محصول پرتقال 
و نارنگی خوبی 

برداشت می کنيم. 
  فقط يک سال 

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

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

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

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

دور و نزديک می برند. 

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

من يک انباردار هستم.
 در اين سردخانه سيب ها 

را نگهداری می کنم.

٣٣



   فعاليّت 8
 اگر قرار باشد کشاورز کنيد، دوست داريد چه محصولي بکاريد؟ چرا؟

  فعاليّت 9
کاربرگه  شماره  ٩ کتاب کار را انجام دهيد.

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

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

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

ّ


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

درست مصرف كنيم

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

را شکر می گوييم. چرا؟

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

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

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

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

گرسنگان چيست؟ 

8 ّت

خداوند در قرآن کريم درباره ی کسانی که اسراف می

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

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

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

حوزه های موضوعی: 
مكان و فضا 

منابع و فعاليّت های 
اقتصادی

نظام اجتماعی
زمان، تداوم و تغيير

فصل چهارم

فصل منابع انرژى ايران است. اميد است 
موضوع اين 

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

پرسش هاى خودتان را بيابيد.  

ايران و منابع انرژى
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طالى سياه
درس7

منابع انرژى

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

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

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

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

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

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

٪٨٦
٪٨٪٦

سوخت های فسيلی

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

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

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

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

 اليه هاى رسوبى
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برق

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

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

(انرژی  الکتريکی) توليد می شود.

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

(انرژی الکتريکی) توليد می شود. 

بّچه ها، به اين موضوع خوب فکر 
کنيد. 

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

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

 برق حرارتی
 برق آبی

٪٨٥
٪١
٥
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کرمان

هرمزگان

بوشهر

کهکيلويه و بويراحمد

چهارمحال 
و بختيار يزد

سمنان

سيستان و 
بلوچستان

خوزستان

ايالم

کرمانشاه

لرستان اصفهان

قم
مرکز

همدان

قزوين
تهران

لبرز
ا

مازندران
ستان

گل
خراسان 
شمالي

خراسان 
رضو

خراسان 
جنوبي

گيالن

کردستان
آذربايجان غربي

آذربايجان شرقي

اردبيل

زنجان

خــلــيــج فــــــارس

دريای عمان

دريای خزر

فارس

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

آبي بسيار کم تر از برق حرارتي است؟

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

 پراكندگى منابع نفت و گاز در ايران 

نفت

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

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

منابع نفت

منابع گاز

کهکيلويه و بويراحمد

چهارمحال 
خوزستانو بختيار

ايالم
لرستان اصفهان

خــلــيــج فــــــارس

فارس
آغاجار

گچساران

اهواز
مارون

بي بي 
حکيمه

ساسان

دهلران

کنگان
عسلويه

سرخون

خانگيران

ميدان ها نفتي

راهنما 

ّ

کيش

تنب کوچک تنب بزرگ

ابوموسي

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

گاز

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

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

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

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

 پااليشگاه نفت آبادان

 خطوط لوله ى شبكه ى سراسرى گاز

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

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

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

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

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

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

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

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

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



صادرات نفت و گاز
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انرژى را بهتر مصرف كنيم
درس8

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

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

 نيروگاه خورشيدىـ  شيراز

 صفحاتى كه 
انرژى خورشيد 

را جمع و متمركز 
مى كنند.

 حمام خورشيدى روستايى در يزد

انرژى هاى نو (قابل تجديد )

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

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

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

 استفاده از انرژی های نو در ايران

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

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

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

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

مقايسه کنيد و مزيت آن ها را بگوييد.

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

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

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

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

انرژى هسته اى (اتمى)

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

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

است. 
چون  نيست  تجديد  قابل  هسته ای  انرژی 

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

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

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

درست مصرف كنيم
فعاليّت 4 

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

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

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

مصرف سوخت های فسيلی

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

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

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

جاروبرقی و لباسشويی اصالً استفاده نکنيم. 

مصرف برق

فعاليّت 5
کاربرگه  شماره  ١٢ کتاب کار را انجام دهيد.

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

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

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

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

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

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

پ ريم ری

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

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

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

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

فصل پنجم

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

اسالمى است. اميد است شما با  آموختن مطالب و انجام 

فعالّيت هاى آن، پاسخ پرسش هاى خود را بيابيد. 

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

ظهور و گسترش اسالم

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

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

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

اطلس

جبل الطارق

اسپانيا

مدينه

مکه

شكوفايى علوم و فنون 

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

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

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

در آن ها راه يافته است، نام ببريد. 

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

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

درباره ی  داريم  دوست  ما 
پيشرفت های  و  اختراعات 

مسلمانان بيش تر بدانيم.

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

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

مکانيک آشنايی کامل داشته است.

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

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

مطالعه برای 

اجنام فعاليّت

 نقاشى از ساعت شمعى، جزرى

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

حيوانات آزمايش می کرده است.

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

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

نوشته و شهرت جهانی دارد.

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

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

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

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

چنين کار مي کردند؟

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

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

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

آثار:
در چه علوم و فنونی مهارت داشته است:

و…

 مجسمه ى ابوريحان 
بيرونى در پارك الله تهران

ّ

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

آن ها کتاب های زيادی نوشت. 
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خّط زمان

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

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

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

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

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

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

خّيام ۵۱۷ - ۴۲۹ هجری

132
سقوط بني اميه و 
ظهور بني عباس

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

616
حمله   
مغول ها به ايران

100 200 300 400 500 600 700

ابن سينا 
[ ـ  ٣٧٠ هجر ٤٢٨]

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

درس10

تعاليم دين اسالم

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

کالس های آن ها حاضر می شدند. 

نياز های جديد جوامع مسلمان

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

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

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

پيدا می کردند. 

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

(جهت رو به خخانه ی
و تقققووويم و برای

رياضيات 
عّيت 
ن و
تت 
يا 
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ترجمه

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

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

حمايت فرمانروايان از دانشمندان

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

تجارت و بازرگانی 

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

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

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

کاغذ سازی

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

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

دانشگاه  و کتابخانه 

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

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

و مطالعه بود.  

نظاميه

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

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

رصدخانه

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

بيمارستان 

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

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

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

ـ ادبی ايرانيان ( قرن سوم تا هفتم هجری) نمونه هايی از آثار علمیـ 
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فعاليّت 4 
کاربرگه  شماره    ١٣ کتاب کار را انجام دهيد.

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

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


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

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

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

دارند؟

حوزه های موضوعی: 
زبان، تداوم و تغيير

مكان و فضا
 فرهنگ و هويّت

فصل ششم

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

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

سفرى به 
اصفهان

ّ
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گردش در اصفهان

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

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

اصفهان، نصف جهان
درس11

اصفهان

شمال

عالى قاپو
مسجد شيخ لطف اهللا

مسجد اّمام

چهلستون

هشت بهشت
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اهميّت شهر اصفهان در دوره هاى مختلف تاريخى

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

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

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

مكان هاى تاريخى و ديدنى

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

ميدان امام (نقش جهان)

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

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

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

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

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

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

مسجد شيخ لطف الّله

بازار قيصريه

مسجد امام

کاخ عالی قاپو

شمال

ميدان
نقش جهان
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 ميدان نقش جهان

مسجد
شيخ لطف اهللا

كاخ
عالى قاپو

بازار
قيصريه

مسجد
امام

ميدان نقش جهان
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مسجد شيخ لطف الّلٰه

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

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

مسجد امام (مسجد جامع عّباسی)

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

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

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

انجام می دادند؟!

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

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

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

تزيينی زيبايی ديده می شود.

 نمونه هايى از كتيبه، خط و كاشى كارى

 مسجد امام
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کاخ عالی قاپو 

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

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

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

مشاهده مي کنيد، چيست؟

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

اصفهان به کار رفته،  فهرست کنيد. 

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

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

 تصوير مينياتور از داخل كاخ
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تشكيل حكومت صفويّه 

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

عالقه مند بودند. 

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

چرا فرهنگ و هنر 
در دوره ى صفويّه شكوفا شد؟ 
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قلمرو صفويه  
پايتخت ها صفو

900 950 1000 1050 11501100

996 هجری
آغاز حکومت 
شاه عباس اول

1006 هجری
انتخاب اصفهان
به پايتختي

907  هجری
تأسيس سلسله صفويه
توسط شاه اسماعيل اول

1011  هجری
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گسترش هنر و معمارى در دوره ى  صفويّه

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

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

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

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

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

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

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

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

   فعاليّت 1 
کاربرگه  شماره  ١٤ کتاب کار را انجام دهيد.

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

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

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

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

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

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

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

شهر مطالبی نوشته اند. 

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

شاردنسفرنامه تاورنيهسفرنامه 

ّ

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

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

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

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

حوزه های موضوعی: 
 نظام اجتماعی
فرهنگ و هويّت

زمان، تداوم و تغيير 
مكان و فضا

فـصـل هفتم

موضوع اين فصل كتاب، اوقات فراغت و برنامه ى 

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

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

اوقات 
فراغت

ّ
ّ

ّ
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برنامه ى روزانه ى متعادل
درس13

 نمودار زندگى روزانه

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

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

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

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

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

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

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

  ١ ساعت انجام تکاليف درسي

  ٥ ساعت مدرسه
  ٢ ساعت غذاخوردن و نظافت

  ١ ساعت نماز و دعا
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نيمه شب

چگونه نمودار زمانى زندگى روزانه را ترسيم كنيم؟

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

رنگ می زنيم. اکنون شما فعالّيت را انجام دهيد. 

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

نمودار جديدی روی يک کاغذ جداگانه رسم کنيد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الف ـ منظور از اين عبارت چيست؟ در کالس گفت و گو کنيد. ب ـ اين سخن امام(ع) را با خطّ خوش 
بنويسيد و آن را با نقش ها زيبا تزيين و به ديوار کالس يا خانه اتان نصب کنيد. 
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گذراندن اوقات فراغت 
درس14

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

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

راه هاى استفاده از اوقات فراغت 

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

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

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

تابستان انجام داده ايد، فهرست کنيد. 

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

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

می توانيم داشته باشيم؟  

ّ

مطالعه برای 

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

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

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

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

پرورش گل و گياه، رفتن به تئاتر و سينما. 

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

و گردشگاه ها، شرکت در اردوهای تفريحی و سياحتی.

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

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

و بازی های رايانه ای. 
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بازى هاى قديمى

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

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

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

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

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

و امکانات را نياز داشته باشد. 

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

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

است، استفاده کنيم. 

ب ر

ّ ّ

  شهربازى و وسايل متحرك برقى

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

ممکن است چه ضرر هايي  داشته باشد؟

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

و به کالس بياوريد. 

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

و نمايش دهيد. 

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

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

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

بازی را ادامه بدهد. 

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

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

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

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

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

   کتابخانه های عمومی
   کتابخانه های مدارس

   سالن های تئاتر و سينما
   نمايشگاه ها

   بوستان ها (پارک ها)
   مجموعه های شهر بازی

   اردوگاه ها
   مجتمع های فرهنگی- هنری

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

   فرهنگسرا ها
   نگار خانه ها

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

رفتارهاى مناسب در مكان هاى عمومى گذران اوقات فراغت

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

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

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

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

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

  فرهنگسرا

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

عمومي گذران اوقات فراغت، تکميل کنيد. 

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

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

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

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

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

تشويق کنيم. 
  از اموال عمومی حفاظت کنيم. 

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

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

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

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

بريزيم. 
و…

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

   کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
   سازمان دانش آموزی

   سازمان فرهنگی هنری شهرداری
   سازمان تربيت بدنی

   سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

…         

بوستان ها (پارک ها)در ورزشگاه ها

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

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

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

حوزه های موضوعی: 
منابع و فعاليّت های 

اقتصادی
فرهنگ و هويّت

زمان، تداوم، تغيير
نظام اجتماعی
مكان و فضا

فـصـل هشتم

موضوع اين فصل كتاب، پوشاك است. اميد است شما 

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

پرسش هاى خودتان را پيدا كنيد. 

پوشاك ما

٧٧



انواع لباس
درس15

گروه ها، فعاليّت هاى اجتماعى و انواع لباس

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

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

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

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

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

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

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

زندگی می کنند چگونه است؟ 

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

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

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

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

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

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

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

 مجّسمه لباس محلّى در موزه مردم شناسى

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

پوشاك ايرانيان در گذشته

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

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

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

دستار و نظاير آن بوده است. 

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

به کالس بياوريد.

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

طرحى از پيراهن هاى زنان 
در دوره ى ساسانى 

لباس مردان در دوره ى 
صفويّه

لباس مردان در دوره ى 
هخامنشى 

تصوير مردى با كاله نادرى

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

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

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

لباس، از توليد تا مصرف 
درس16

توليد لباس در گذشته و حال

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

را به صورت آماده از فروشگاه های مختلف می خرند. 

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

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

ّ
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 توليد انبوه

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

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

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

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

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

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

اين همه لباس چگونه توليد 
می شود و چگونه به دست 

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

به کارگاه توليدی سفارش دوخت می دهند. 

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

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

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

چرا؟ 

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

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

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

خريد لباس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

توجيبی مان را پس انداز کنيم.  

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

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

می شويم.

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

دگمه هايش را عوض کردم. 

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

کرده اند.

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

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

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

   پس انداز برا خريد لباس
   همکار در شست وشو لباس هايتان

   استفاده از لباس ها قديمي و نخريدن لباس جديد

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

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

ـای 
 که 
هّيه 

ک

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

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

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

حوزه های موضوعی: 
مكان و فضا

منابع و فعاليّت های 
اقتصادی

زمان ؛تداوم و تغيير

فـصـل نهم

ن فصل درياهاى ايران  است. اميد 
موضوع اي

است شما با آموختن مطالب و انجام فعالّيت ها پاسخ 

پرسش هاى خود را پيدا كنيد.

دريا هاى ايران

درياى خزر

درياى عمان

خليج فارس

ّ
ّ
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ويژگى هاى درياهاى ايران
درس17

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

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

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

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

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

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

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

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

ايران

قزاقستان

ترکمنستان

روسيه

آذربايجان

گرگان

هراز
چالوس

سفيدرود

دريا 
خزر
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خليج فارس

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

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

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

بسياری از آن ها متعلّق به ايران هستند.

درياى عمان

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

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

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

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

پاکستان

ايران

عمان اقيانوس هند

تنگه هرمز

يت
کو

عراق

عربستان

امارات

افغانستان

بحرين
قطر

خارک

خارکو

کيش

تنب کوچک

فرور
بني فرور

سير
تنب بزرگ

ابوموسي

هندورابي

الوان

بندر عباس

چابهار

کارون
جراحي

هنديجان

رودشور
رود

سرباز

اروند
رود

بوشهر

خليج فارس

دريا عمان

قشم هرمز
الرک

گواتر

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

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

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

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

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

خليج فارس مشاهده می شود. 

 نقشه ى خليج فارس در قرن هشتم هجرى

 نقشه ى خليج فارس در دوره ى صفويّه

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

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

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

دريا و منابع انرژى

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

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

جهان انتقال می دهند. 

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

استخراج نفت از آن مشغولند.

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

را به يکديگر نشان دهيد. 

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

منطقه هستند ؟ در کالس  گفت و گو کنيد.

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

ّ

ّ
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خاويار

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

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

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

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

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

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

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

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

خليج فارس و دريای خزر
دريای عمان

ماهي کولي

سوف

کيلکا

ماهي سفيد

کفال

کپور

ماهيان خاويار 
(تاس ماهي، 
اوزون برون، 

دراکول، فيل ماهي)

سرخو

حلوا

سنگسر

شوريده

قباد

زبيده

ميگو

 بازار ماهى فروشان در جنوب

 خاويار

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

دريا و بازرگانى

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

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

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

برای مردم به خصوص ساحل نشينان فراهم آورده است .

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

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

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

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

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

        چگونه مي توانيم کنسرو ماهي فاسد شده را تشخيص بدهيم ؟

 کارگاه کشتی سازی  در جنوب

 بارگيری کشتی ها در خليج فارس
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دريا و گردشگرى

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

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

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

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

دليل بياوريد. 

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

سازمان ها  در کدام امور دريايي فعاليت مي کنند؟

 سازمان شيالت 
جمهوری اسالمی ايران

 سازمان بنادر و کشتيرانی 
جمهوری اسالمی ايران

 قايقرانى در چابهار اوقات فراغت در كنار درياى خزر

ّ

ّ
ّ
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از دريا حفاظت كنيم

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

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

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

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

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

 اعماق آب های خليج فارس نفتکش و خروج نفت

ّ

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

حوزه های موضوعی: 
فضا و مكان

فرهنگ وهويت 
نظام اجتماعی

فـصـل دهم

صل ايران و همسايگان است. اميد 
موضوع اين ف

است شما با آموختن مطالب و انجام فعالّيت ها پاسخ 

پرسش هاى خود را پيدا كنيد.

ايران و همسايگان

ايــــران

خليج فارس

دريای عمان

دريای 
خزر
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همسايگان ما
درس19

مرز چيست؟ 

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

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

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

از کشور ديگر جدا می کند. 

تعيين مرز كشورها

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

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

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

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

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

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

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

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

ايران را از کدام کشور ها جدا می کنند؟ 

   فعاليّت 1 
کاربرگه  شماره  ٢٤ را در کالس کامل کنيد. 

عراق

عربستان

تركمنستان
ارمنستان

كويت

پاكستان

افغانستان

عمان
دريای عمان

عراق

عربستان

تركمنستان

كويت

پاكستان

افغانستان

اَترک

اَرس

اَروند رود

ايــــران

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

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

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

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

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

روابط ما با همسايگان

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

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

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

به ايران سفر می کنند. 

کش از د يکف که اين ی

 کربال، حرم مطّهر حضرت امام حسين (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) مدينه ی منوره،مرقد مطّهر پيامبر اکرم (ص)
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   فعاليّت 1 
 خانه  کعبه ؛ حرم مطهر پيامبر گرامي اسالم (ص)؛حرم  حضرت علي بن ابيطالب (ع) ؛ امام حسين(ع ) 
و حضرت ابوالفضل (ع) در کدام شهر ها کشور ها همسايه قرار دارند؟ رو نقشه دور اين شهر ها خط 

بکشيد. 

 عالوه بر سفر های زيارتی، عّده ای از مردم کشور های همسايه برای ديدن آثار و بنا های تاريخی و مناطق زيبای ايران 
به کشور ما سفر می کنند . مردم ايران هم به منظور بازديد از آثار تاريخی و مناطق تفريحی به کشور های همسايه سفر می کنند. 

شباهت هاى ما و همسايگان

بين ما و کشورهای همسايه شباهت هايی وجود دارد به برخی از اين شباهت ها دّقت کنيد. 
دين: مردم همه ی کشور های همسايه ی ايران به جز ارمنستان مسلمان هستند. 

مردم کشور ارمنستان از دين مسيحی پيروی می کنند. 
زبان: در کشور هايی مانند افغانستان و پاکستان زبان فارسی رايج است و مردم اين کشور ها به زبان و ادبّيات فارسی 

عالقه مندند. 

ايــــران

تركمستان

افغانستان

پاكستان

عربستان

عراق
سوريه

مصر

سودان مين

عمان
امارات

خليج فارس
دريای عمان

دريای خزر

دريای سرخ

دريای مديترانه

اقيانوس هند

دريای سياه

تركيه

فلسطنياردن
لبنان

ازبكستان

تهران
قم مشهد

عشق آباد

بغداداسالم آباد

رياض

ابوظبي

مسقط

آنکارا

دمشق
بيروت

قاهره
نجفکربال

مکه

صنعا

کابل

تاشکند

خارطوم

مدينه

بيت المقدس

ّ
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فعاليّت 2
 آيا تاکنون به يکي از کشور ها همسايه سفر کرده ايد؟ اگر  پاسخ شما بلي است، در کالس تعريف کنيد. 

فعاليّت 3
اگر قرار باشد از يکي از کشور ها همسايه  ايران ديدن کنيد، کدام را انتخاب مي کنيد؟ داليل شما 

برا سفر به آن کشور چيست؟

فعاليّت 4
فکر کنيد چرا نوروز که يک جشن ايراني است، در کشور ها همسايه  ما نيز وجود دارد؟ 

جشن ها و اعياد 

   نوروز يکی از کهن ترين جشن های به جا مانده از دوران ايران باستان است که در کشور های همسايه نيز جشن گرفته 
می شود. در افغانستان سال رسمی با نوروز شروع می شود. در بعضی کشور های ديگر نوروز به عنوان آغاز فصل بهار 

جشن گرفته می شود. در هنگام نوروز در ايران سفره ی هفت سين می چينند. 
در کابل و مرز های شمال افغانستان و برخی شهرهای پاکستان چيدن سفره ی هفت  ميوه رواج دارد. در جمهوری 
آذربايجان، روی سفره های نوروزی آجيل می گذارند. در پاکستان نوروز را «عالم افروز» می نامند. در ترکمنستان اجرای 
مراسم ورزشی و بازی های مختلف و طبيعت گردی در هنگام نوروز رايج است. برخی از مردم شمال کشور ترکيه نيز نوروز 

را جشن می گيرند. 
   از آنجايی که مردم کشور های همسايه ی ما مسلمان هستند، مراسم  و اعياد مذهبی مانند عيد فطر و عيد قربان در همه ی 

اين کشورها با شکوه برگزار می شود و اين روز ها تعطيل هستند.

 برگزاری مراسم عيد فطر در يکی از کشورهای همسايه برگزاری جشن نوروز در يکی از کشورهای همسايه
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مطالعه ى موردى
درس20

همان طور که می دانيد ايران با کشورهای مختلفی همسايه است. در اين درس يک همسايه ی شرقی و يک همسايه ی 
غربی را برای مطالعه انتخاب کرده ايم. اين مطالب را مطالعه کنيد و به فعالّيت ها پاسخ دهيد.

مطالعه برای مطالعه ى موردى (1)

اجنام فعاليّت

ترکيه
در  است.  داشته  زيادی  های  نشيب  و  فراز  تاريخی  مختلف  های  دوره  در  ترکيه 
گذشته های دور اين سرزمين به تصرف امپراتوری هخامنشی در آمده بود. ترکيه سال ها تحت 
نفوذ امپراتوری روم شرقی بود . بعدها در دوره ی اسالمی مرکز امپراتوری عثمانی شد. به 
همين دليل  در اين کشور آثار و بناهای تاريخی زيادی از هر دوره به جا مانده است. مسجد 
اياصوفيه که امروزه به موزه تبديل شده است و  مسجد سلطان احمد در استانبول  از بناهای 

باشکوه اين کشور هستند.
ترکيه از کشورهايی است که همه ساله، هم به دليل مناطق طبيعی زيبا و سواحل آفتابی 

و هم بناهای تاريخی، گردشگران زيادی را  از سراسر جهان  جذب می کند.
 اين کشور از راه گردشگری درآمد زيادی به دست می آورد. 

 
موقعّيت مکانی: قسمت بيش تر آن در 

جنوب غربی  آسيا و قسمت کوچکی  از آن 
در قاره ی اروپا است.

ناهمواری : بيش تر نواحی آن کوهستانی و 
در کناره های درياها و جلگه های پست

آب و هوا: در سواحل، ماليم و مرطوب
مساحت:۷۸۲  هزار کيلومتر مربع

جمعّيت: ۷۲ ميليون نفر
۶۵٪ شهرنشين  
پايتخت: آنکارا

زبان رسمی: ترکی (استانبولی)
دين: اسالم

شهر های مهم: استانبول، آنکارا، ازمير، 
آدانا، بورسا

واحد پول: ليره

 بنای سلطان احمد، استانبول صنايع دستی

 چهره ی مردم ترکيه بنای اياصوفيه، استانبول

 غذا: کباب ترکی
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مطالعه برای مطالعه ى موردى (2)

اجنام فعاليّت

افغانستان
افغانستان از ديرباز به دليل قرار گرفتن در مسير جاّده ی ابريشم محّل پيوند فرهنگ های 
گوناگون بوده است. در اين منطقه، شاعران و نويسندگان و دانشمندان بزرگی تحت تأثير 

فرهنگ اسالمی نمايان شده اند. 
در افغانستان بناهای تاريخی مهمی که از نظر معماری بسيار باشکوه  هستند، وجود دارد. 
ديدنی   تاريخی و  مکان های  مناره ی جم از   باميان و  شريف، دره ی  مزار  مسجد آبی در 

معروف در اين کشور هستند.
 از سی سال پيش مردم افغانستان جنگ ها و مشکالت زيادی را تحّمل کرده  اند. ابتدا ارتش 
شوروی اين کشور را اشغال کرد. مجاهدان افغانی، اشغالگران را از خاک خود بيرون 
کردند. اّما حکومت طالبان روی کار آمد و خرابی های زيادی در اين کشور به بار آورد. 
سپس اين کشور به اشغال نظامی آمريکا درآمد. هم اکنون مردم افغانستان آرزو دارند و تالش 

می کنند که مشکالت را از ميان بردارند و کشور شان  را بسازند. 

 
موقعّيت مکانی: در آسيای ميانه قرار دارد 

و محصور در خشکی است. 
ناهمواری : بيش تر نواحی آن کوهستانی 

است.
آب و هوا:  زمستان های سرد و 

تابستان های گرم (قاره ای )
مساحت: ٦٥٢ هزار  کيلومتر مربع
جمعّيت : حدود ٣٠ ميليون نفر

     ٢١ درصد  شهرنشين
پايتخت: کابل 

زبان رسمی: فارسی دری : پشتو
دين: اسالم

شهر های مهم: کا بل، قندهار، مزارشريف، 
جالل آباد  

واحد پول: افغانی

 صنايع دستی

 چهره ی کودکان افغانی

 غذا: قابُلی پلو

 مناره ی جم

 بنای مسجد آبی در مزار شريف
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ايــــران

تركمنستان

ازبكستان
تاجيكستان

پاكستان

چــيــن

ند
رم
هي

ود 
ر

هريرود
هرات

كابل

مزارشريف

ــــــش
نـــدوكـ

ــــــای هـــ
ـــــوهـ

ك

دريای سياه
گرجستان

ارمنستان

ايران

عراق

سوريه
دريای مديترانه

دريای مرمر

آنكارا

آنتاليا

رود فرات
رود دجله

درياچه اوان

رود قزل ايرماق

ازمير

استانبول

 نقشه ی هوايی کشور ترکيه

 نقشه ی هوايی کشور افغانستان

بلغارستان
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فعاليّت 1
مقايسه کنيد:

  ترکيه به کدام کشور ها و دريا ها دسترسي دارد؟ افغانستان چطور؟
به نظر شما کدام کشور موقعيت مکاني بهتر دارد؟ چرا؟ دليل بياوريد.

  آب  و هوا ترکيه و افغانستان را با هم مقايسه کنيد. 
  جمعيت ترکيه و افغانستان را با هم مقايسه کنيد. 

  از نظر  فرهنگي ( دين ، زبان، بناها تاريخي )  ترکيه  و افغانستان را با هم مقايسه کنيد.
  چرا با آن که در افغانستان بناها تاريخي و مکان ها ديدني وجود دارد، در اين کشور گردشگر 

رونقي ندارد؟
  چرا عده ا از مردم کشور افغانستان به کشورها ديگر از جمله ايران مهاجرت کرده اند؟ شما 

برا مردم افغانستان چه آرزويي داريد؟

فعاليّت 2
يکي از دو فعاليت زير را انتخاب کنيد و انجام دهيد. 

١ـ فرض کنيد دوستي در يکي از کشور ها همسايه داريد که مي خواهد به ايران سفر کند و از 
شما خواسته است درباره  ايران برايش توضيح دهيد. نامه ا در  کاربرگه  شماره   (٢٥) کتاب 

کار  به او بنويسيد و کشور خود را معرفي کنيد. 
از  يکي  درباره   منابع،  ساير  يا  مدرسه  کتابخانه   از  استفاده  و  معلّم  کمک  با  گروهي  به طور  ٢ـ 
خودتان  روزنامه   در  کنيد.  درست  روزنامه ديوار  يک  و  جمع آور  مطالبي  همسايه  کشورها 

نقشه و تصاوير از آن کشور به کار ببريد. 

ّ

ّ

ّ

ّ

اكنون كه اين فصل را به پايان رسانديد،  روى يك برگ كاغذ بنويسيد چه سؤال هاى ديگرى 
درباره  ى همسايگان ايران داريد؟
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اين بار ماشين زمان شما را حدود صد سال به عقب برده است. شما در ايران 
کنيد و  وگو مي  ها گفت  بينيد. با آن  هستيد. مردم را پريشان و اندوهگين مي 
باخبر مي شويد از سفرها شاه و شاهزادگان به اروپا، رفت و آمد بيگانگان در 
دربار و دخالت آن ها در امور کشور و مي فهميد که نظاميان روسيه شمال ايران را 
اشغال کرده اند و انگليس ها از جنوب هجوم آورده اند. گروهي از مردم فداکار 
در حال مبارزه و جنگ با آن ها هستند. فقر و بدبختي همه جا را گرفته… از خود 
مي پرسيد چرا بيگانگان به اين کشور هجوم آورده اند؟ آن ها چه مي خواهند؟ 
چرا مردم در چنين وضعيتي زندگي مي کنند؟ چه کساني به استعمارگران اجازه 

مي دهند تا در کشور دخالت کنند؟

حوزه های موضوعی: 
زمان، تداوم و تغيير

مكان و فضا
فرهنگ و هويّت

فـصـل يازدهم

ستادگى در برابر بيگانگان 
وضوع اين فصل استعمار و اي

م

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

ت هاى آن بتوانيد پاسخ پرسش هاى خودتان را پيدا كنيد.
فعالّي

ايستادگى در 
برابر بيگانگان

ّ
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تغيير و تحول در اروپا

در درس های گذشته خوانديد در دوره ای که مسلمانان در عصر شکوفايی علم و فرهنگ زندگی می کردند، اروپاييان در 
عصر تاريکی به سر می بردند. به تدريج تغيير و تحوالتی در اروپا به وجود آمد:

انتقال علوم و فنون به اروپا: 

حدود چهار قرن پيش، تجارت و داد و ستد ميان اروپاييان 
و مسلمانان گسترش يافته بود. اروپاييان از طريق دريای مديترانه 
و شمال آفريقا، محصوالتی نظير شکر، قهوه، کاغذ، قطب نما، 
داروی گياهی و ادويه را از مسلمانان خريداری می کردند. در 
اين رفت و آمدها، علوم و فنون مسلمانان مورد توّجه آن ها قرار 
می گرفت. اروپاييان کتاب های پزشکی جهان اسالم و بسياری 
کتاب های ديگر علوم اسالمی را به زبان خودشان ترجمه کردند 
تدريج علوم و فنون  و توانستند از اين علوم استفاده کنند. به 

مسلمانان از طرق مختلف به اروپا انتقال يافت.

رونق تجارت و بازرگانی: 

تجارت، موجب رشد شهرها و شهرنشينی در اروپا شد و شکل زندگی آن ها را تغيير داد.

استعمار چيست؟
درس21

استعمار يعنی چه؟
استعمارگر کيست؟

بّچه ها،
برای اين که با اين موضوع 
آشنا شويم، بياييد قدری به 

عقب برگرديم…

 ساختن شهرها در اروپا
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تحوالت علمی و هنری در اروپا: 

کردند.  هايی  پيشرفت  فنون  و  علوم  در  اروپاييان 
اختراع دستگاه چاپ به وسيله ی گوتنبرگ و تلسکوپ به 
وسيله ی گاليله، نمونه هايی از اختراعات آن دوره است.

عالقه  مورد  بسيار  دوره  آن  در  که  علومی  بين  از 
شناسی (نجوم)  اروپاييان قرارگرفت، جغرافيا و ستاره 
بود. اين دو علم به شناخت سرزمين ها و راه های دريايی 

و تجارت کمک می کرد.

اکتشافات جغرافيايی: 

بشر امروز می داند که زمين کروی است. او همه ی قاره ها و سرزمين های کره ی زمين را می شناسد و می تواند به راحتی 
به همه جا سفر کند. اّما چهارصد سال پيش چنين چيزی نبود. انسان ها از ساير مناطق کره ی زمين اطالع اندکی داشتند. 
در آن زمان اروپاييان از نقشه هايی که جغرافيدانان مسلمان از جهان ترسيم کرده بودند، قطب نما و شيوه های کشتی سازی 
آن ها استفاده کردند و توانستند کشتی های محکم تر و پرسرعت تری بسازند و در دريانوردی مهارت پيدا کنند. آن ها به اين 
فکر افتادند که سرزمين های جديدی را کشف کنند. پرتغالی ها و اسپانيايی ها پيشگام بودند. آن ها توانستند در طّی سال ها با 

کشتی های متعدد، قاره ی آفريقا را دور بزنند. به شرق آسيا بروند و بعد قاره ی آمريکا را نيز کشف کنند.
وقتی دريانوردان سرزمين های 
راه  کردند،  می  کشف  را  جديد 
قدرتمند  های  دولت  هجوم  برای 
اروپايی به آن سرزمين ها بازمی شد. 
آن ها اين سرزمين ها را ميان خود 
بومی  ساکنان  کردند.  می  تقسيم 
آن ها را می کشتند يا به صورت برده 
های  درمی آوردند و منابع و ثروت 

آن ها را غارت می کردند.
مسير فرانسو ها
مسير انگليسي ها

مسير هلند ها
مسير اسپانيايي هامسير پرتغالي ها

آســـــيـــــا

آفريقا

استراليا

آمريكای
شمالی

آمريكای
جنوبی

اقيانوس
آرام

اروپــا

ايرانچني

اکتشافات جغرافيايی: 

 نقشه ی مسيرهای اکتشافات جغرافيايی

 ابزار نجومی اروپاييان

١٠٩



نفوذ استعمار در ايران

از آن زمان تاکنون استعمارگران در کشورهای ديگر از راه های مختلف نفوذ کرده اند:
آن ها گاهی به سرزمين های ديگر حمله ی نظامی کرده و آن ها را اشغال کرده اند. سپس گفته اند که هدفشان آباد کردن اين 

کشورها است درحالی که هدف اصلی آن ها غارت منابع اين کشورها است.
گاهی نيز سعی کرده اند از کشورهای ديگر امتيازاتی بگيرند يا روابطی با آن ها برقرار کنند که به نفع خودشان باشد.

بّچه ها،
تا قبل از پيروزی انقالب اسالمی استعمارگران به شيوه های مختلف در کشور ما نفوذ کرده بودند. 

انقالب اسالمی دست بيگانگان را از کشور کوتاه کرد.
بيش تر نفوذ و دخالت بيگانگان در کشور ما در دوره ی حکومت های قاجاريه و پهلوی بوده است.

فعاليّت 1 
همفکر کنيد و از رو نقشه، مسيرها دريايي را دنبال کنيد و بگوييد در هر مسير دريانوردان به 
کدام سرزمين ها يا قاره ها رسيده اند؟ کدام کشورها به دريانورد و کشف سرزمين ها جديد مشغول 

بودند؟

فعاليّت 2 
به طور گروهي کار برگه  شماره  ٢٦ را در کالس کامل کنيد.

آيا استعمارگران 
به کشور ما هم نفوذ 

کردند؟

کلمه ی استعمار به معنی آباد کردن است. اّما اگر کشوری به بهانه ی آباد کردن در کشورهای ديگر دخالت و نفوذ 
کند تا منابع و ثروت آن کشور را غارت کند، به آن استعمار می گويند.

به سرزمين هايی که استقالل سياسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند، مستعمره می گويند.
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فعاليّت 3
بود.  استعمارگر  کشورها  توجه  مورد  ايران  چرا  بگوييد  و  بخوانيد  را  باال  متن  گروهی:  بحث 
ايران  به  ضررهايي  چه  ها  دخالت  و  امتيازات  اين  کردند؟  مي  دخالت  ايران  امور  در  کشورها  کدام 

وارد کرد؟ به نظر شما چرا شاهان قاجار و پهلو به استعمارگران اجازه  دخالت مي دادند؟

مطالعه برای 

اجنام فعاليّت

نمونه هايی از امتيازات و دخالت های بيگانگان در کشور ما

    طبق عهدنامه های گلستان و ترکمانچای بخش هايی از شمال کشور ايران جدا و به روس ها داده شد. برای مثال، باکو، شيروان، نخجوان و قفقاز.

    طبق قرارداد رويترز حّق احداث راه آهن و بهره برداری از معادن و منابع جنگل ها و قنات های ايران به مّدت ٧٠ سال به انگليسی ها داده شد.
    طبق يک قرارداد روس و انگليس ايران را بين خود تقسيم کردند. مناطق شمال تا مرکز ايران تحت نفوذ روسيه و مناطق جنوبی تحت نفوذ 

انگليس قرار گرفت.
    انگليسی ها رضاخان را به قدرت رساندند و او را شاه کردند تا دست نشانده ی آن ها باشد و هر کاری به او بگويند، انجام دهد.

    طبق قراردادهايی با دولت انگليس، اين کشور از نفت ايران بهره می برد و نفت متعلّق به خود ما نبود. آمريکا، محمدرضا شاه پهلوی را به 
قدرت رساند تا او برنامه هايی را که آمريکا می خواست، در ايران پياده کند.

ّ
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   اميرکبير، ميرزا تقی خان فراهانی مشهور به اميرکبير در روستايی در اراک به دنيا آمد. او صدراعظم 
يا نخست وزير ناصرالّدين شاه بود. اميرکبير وقتی به اين مقام رسيد، آرزو داشت ايران را به کشوری مستقل 
و آباد تبديل کند. در زمان او دولت های روس و انگليس به شدت در امور کشور دخالت می کردند. اميرکبير 
از دخالت شاهزادگان و درباريان در کشور جلوگيری نمود. او مدرسه ای تأسيس کرد تا افراد با علوم و فنون 
جديد آشنا شوند؛ روزنامه منتشر کرد و چندين کارخانه نيز تأسيس کرد. او از دخالت نمايندگان خارجی در 
امور داخلی ايران جلوگيری می کرد و می گفت: «نه به انگليس امتياز می دهيم و نه به روسيه». بيگانگان که 
فهميده بودند با مردی روبه رو شده اند که نمی گذارد به اهدافشان برسند، با بعضی از درباريان همدست شدند و 
آن قدر بر عليه او نزد شاه بدگويی کردند که شاه او را از صدراعظمی برکنار کرد و سپس با دستور ناجوانمردانه ی 

شاه، او را در فين کاشان به شهادت رساندند.

مطالعه برای 

اجنام فعاليّت

مبارزه ى مردم ايران با استعمار
درس22

در درس گذشته پی برديد که کشور ايران مورد توّجه استعمارگران بود. دولت های قدرتمند بر سر نفوذ در ايران با يکديگر 
رقابت می کردند. اگرچه حکومت های نااليق در ايران به بيگانگان اجازه ی دخالت و نفوذ می دادند، اّما مردم کشور ما همواره 
با استعمارگران مبارزه می کردند. از هر منطقه ی کشور ما انسان های بزرگ و فداکاری برخاستند و برای کوتاه کردن دست 

بيگانگان از کشور تالش کردند و در اين راه رنج زيادی را تحّمل کردند. حّتی از جان خود گذشتند.

 تنديس اميرکبير

فعاليّت 1 
وجود  ها  آن  همه   در  مشترکي  خصوصيات  چه  بخوانيد.  را  درس  اين  ها  شخصيت  حال  شرح 

دارد؟ فهرست کنيد. گفت وگو کنيد.
دوست  آمديد،  مي  دنيا  به  زمان  آن  در  اگر  گيريد؟  مي  ا  نتيجه  چه  ها  سرگذشت  اين  مطالعه   از 

داشتيد در کنار کدام يک از اين شخصيت ها قرار مي گرفتيد و چطور او را يار مي کرديد؟

چه کسانی با 
استعمارگران مبارزه 

کردند؟
تعداد اين شخصيت های بزرگ زياد 
و شرح کارهايشان مفّصل است. من 

چند نمونه برايت می گويم.

ّّ

ّ
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   ميرزاکوچـک خان جنگلی: يونس معروف به ميرزاکوچک 
در رشت ديده به جهان گشود. او چندی در مدارس علمّيه به تحصيل 
علوم دينی مشغول شد. در اواخر دوره ی قاجاريه بخش هايی از کشور 
ما توسط نظاميان روسيه و انگليس اشغال شده بود. بيگانگان به مردم ستم 
می کردند و حکومت نيز ناتوان بود. در اين شرايط ميرزاکوچک خان که 
مردی مؤمن، شجاع و حامی مظلومان بود، در گيالن قيام کرد و بسياری 
از مردم به او پيوستند. پيروان ميرزا هم با مأموران حکومتی و هم با قوای 
روسی و انگليسی جنگيدند؛ اّما سرانجام بسياری از آن ها دستگير شدند 
و ميرزا کوچک خان به همراه دوستش در برف و سرمای کوهستان گرفتار 

شد و به شهادت رسيد.

   رئيس علی دلواری: رئيس علی دلواری در اطراف شهر بوشهر 
چشم به جهان گشود. رئيس علی مردی شجاه بود و ايمان قوی داشت. 
ــوارکاری ماهر بود. با شروع جنگ جهانی اّول،  او در تيراندازی و س
ــغال کرده بودند و پرچم  ــهر را اش ــی ها جنوب ايران به ويژه بوش انگليس
ــان را در آنجا افراشته بودند. او درباره ی اشغال نظامی ايران به  خودش
چند تن از روحانيون بوشهر نامه نوشت و آن ها نيز در جواب گفتند که 
جنگيدن با اشغالگران واجب است. رئيس علی و هوادارانش که به آن ها 
دليران تنگستان می گفتند، قهرمانانه با انگليسی ها جنگيدند اّما در يکی 

از اين نبردها، رئيس علی تير خورد و به شهادت رسيد.

   دکتر محّمد مصدق و آيت الّلٰه سيدابوالقاسم کاشانی: از 
آغاز کشف و استخراج نفت در ايران، دولت انگلستان که از محصول 
نفت ايران درآمد زيادی کسب می کرد، با بستن قراردادهايی منابع نفتی 
ــا را غارت می کرد. دکتر محّمد مصدق که در زمان حکومت پهلوی  م
نماينده ی مجلس بود، شجاعانه در مقابل استعمار انگليس ايستاد و برای 
ملّی کردن نفت به مبارزه برخاست. در همان زمان آيت اللّٰه کاشانی نيز که 
از علمای مبارز و مخالف شديد استعمارگران بود، از نهضت ملّی شدن 
نفت ايران حمايت کرد و نقش بسيار مهّمی در اين کار داشت. سرانجام 
در اسفندماه سال ١٣٢٩ شمسی؛ مجلس شورای ملّی قانون ملّی شدن 

نفت را تصويب کرد تا دست بيگانگان را از نفت ايران کوتاه کند.
محمدرضا شاه پهلوی با توطئه ی آمريکا و انگليس، دکتر مصدق را به 
روستای احمدآباد تبعيد کرد و او تا آخر عمر مانند يک زندانی زندگی کرد.

 آرامگاه ميرزا کوچک خان در رشت

 مجّسمه ی رئيس علی دلواری در بوشهر

 ميرزاکوچک خان جنگلی

 رئيس علی

 دکتر مصدق و آيت اللّٰه کاشانی
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فعاليّت 2
الف ـ آيا خيابان، کوچه و ميداني را مي شناسيد که به نام اين شخصيت ها نامگذار شده باشد؟

اين  در  که  هايي  آن  از  غير  (به  استعمار  با  مبارزه  قهرمانان  از  يکي  درباره   گروهي  طور  به  ـ  ب 
با  توانيد  مي  شما  بنويسيد.  را  او  کارها  از  مختصر  حال  شرح  و  کنيد  تحقيق  خوانديد)  درس 
دانشنامه   يا  است  شده  نوشته  نوجوانان  و  کودکان  برا  که  مناسبي  ها  کتاب  از  معلّم  راهنمايي 

شبکه  رشد استفاده کنيد.

فعاليّت 3
به نظر شما چرا اميرکبير چند کارخانه تأسيس کرد؟

فعاليّت 4
کاربرگه  شماره  ٢٧ کتاب کار را در کالس تکميل کنيد.

فعاليّت 5
کرد.  کوتاه  ما  کشور  از  را  بيگانگان  دست  (ره)  خميني  امام  رهبر  به  اسالمي  انقالب  پيروز 
پرس وجو کنيد و يک جمله از امام (ره) درباره  قدرت ها استعمارگر پيدا کنيد و به کالس بياوريد.

فعاليّت 6
به يک تقويم مراجعه کنيد و روز ملّي شدن صنعت نفت را در آن پيدا کنيد. چرا اين روز تعطيل 

رسمي است؟

1150 1200 1250 13501300

تأسيس 
سلسله 
قاجار

پيروز 
انقالب 
اسالمي 
١٣٥٧

امام خميني(ره)
١٥ خرداد ١٣٤٢

اميرکبير ميرزاکوچک خان

سيد حسن مدرس

شيخ محمد خياباني

رئيس علي دلوارآيت اهللا کاشاني و محمد مصدق

ّ
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در سال ١٣٥٩؛ آن وقت که شما هنوز به دنيا نيامده بوديد، کشور عزيز 
ما ايران مورد هجوم نظاميان عراقي قرار گرفت و جنگي رخ داد که پدران و 

مادران و بزرگترها شما آن را به خوبي به ياد دارند.
شما در کتاب ها و فيلم ها مطالبي در باره   اين جنگ خوانده يا ديده ايد. شايد 
تاکنون  در باره   معني و مفهوم کلماتي چون جنگ حتميلی و دفاع مقدس فکر 
کرده ايد و پرسش هايي برا شما پيش آمده  باشد. دفاع مقدس از جنبه ها 
مختلف برا مردم کشور ما اهميت دارد. چرا اين  جنگ  به  وقوع  پيوست  و دشمن  
به ايران حمله کرد؟  مردم  کشور ما چگونه با متجاوزان جنگيدند و از ميهن دفاع 

کردند؟ چرا روز سوم خرداد سالروز  آزاد خرمشهر را گرامي مي داريم ؟ و ....

حوزه های موضوعی: 
زبان، تداوم و تغيير

فضا و مكان
فرهنگ و هويت
نظام اجتماعی

فصل دوازدهم

موضوع اين فصل آزادى خرمشهر و دفاع مقّدس 

است. اميد است شما با آموختن مطالب و انجام فعالّيت ها 

پاسخ پرسش هاى خود را پيدا كنيد.

آزادى خرمشهر

ّ

ّ
ّ

ّ
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خرمشهر در چنگال دشمن
روز ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ در حالی که مردم به زندگی خود مشغول بودند و دانش آموزان و خانواده هايشان برای شروع 
سال تحصيلی آماده می شدند، ناگهان  صداهای مهيبی همه را وحشت زده کرد. هواپيماهای عراقی در آسمان خرمشهر و 

تعدادی ديگر از شهرهای ايران  ظاهر شدند و بمب های خود را بر سر مردم فرو ريختند. 
به نقشه توّجه کنيد. همان طور که می بينيد، پس از حمله ی هواپيماهای عراقی به بعضی از شهر های کشور، هجوم زمينی 
ارتش اين کشور نيز به سرزمين جمهوری اسالمی آغاز شد . اين حمالت سر آغاز جنگ تحميلی و هشت سال دفاع مقدس 

مردم ايران در مقابل دشمنان بود. 

درس23

عـراقايـران
كويت

عربستان

تركيه

تهران

بغداد

اروميه تبريز

پيرانشهر
بانه
مريوان

نوسود
سنندج

زنجان
رشت

همدان
کرمانشاه

گيالن غرب
سرپل ذهاب

قصرشيرين
اراک

مهرانايالم دهلران انديمشک
دزفول

اهواز
سوسنگرد

خرمشهر آبادان

اصفهان

بوشهر

ناصريه

کوت

کرکوک

عـراقايـران
كويت

عربستان

تركيه

تهران

بغداد

اروميه تبريز

پيرانشهر

مريوان

نوسود
سنندج

همدان
کرمانشاه

گيالن غرب
سرپل ذهاب

قصرشيرين

ايالم
مهران دهلران انديمشک

دزفول

اهواز
سوسنگرد

خرمشهر آبادان

اصفهان

بوشهر

ناصريه

کوت

کرکوک

 حمله ی هوايی ارتش عراق حمله ی زمينی ارتش عراق

فعاليّت 1 
 با توجه به نقشه  باال چند شهر را که مورد هجوم زميني ارتش عراق قرار گرفتند، نام ببريد. 

فعاليّت 2 
با کمک معلّم و با استفاده از يک نقشه  استان ها کشور، استان ها  هم مرز عراق را پيدا کنيد 

و بنويسيد.  

دريا خزردريا خزر

س
خليج فار

س
خليج فار

ننن

هاب
صرش نوس

سنندج

پلسرپلل ذهالذهاب

س
ن

ه
غنغرب

شاه
گ

د

سسس

شهرکرد
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علل حمله ى نظامى عراق به ايران 

در سال های گذشته آموختيد که انقالب اسالمی ايران در بهمن ماه ۱۳۵۷ به رهبری امام خمينی(ره) به پيروزی 
رسيد. امام خمينی طّی سال ها مردم را به  مبارزه عليه حکومت استبدادی دعوت و هدايت کردند.

 امام (ره) همچنين يک شخصّيت ضّد استعماری بودند. ايشان همواره  به جلوگيری از نفوذ بيگانگان در اين کشور 
و استقالل ايران تأکيد می کردند و می گفتند  مردم  بايد خودشان سرنوشت کشور را به دست بگيرند .

و  گرفتند  به دست  را  خود  سرنوشت  ايران  مردم  و  آمد  به وجود  اسالمی  جمهوری  اسالمی،  انقالب  از  پس   
کشور های استعمارگر متوّجه شدند که منافع آن ها در ايران قطع شده است. 

   با تشکيل جمهوری اسالمی ، ايران ياور مظلومان در جهان شد و از مبارزه ی مردم فلسطين حمايت کرد و 
همين موضوع برای دشمنان خوشايند نبود. 

   در اوايل پيروزی انقالب ، سپاه پاسداران انقالب اسالمی  تازه شکل گرفته بود و  ارتش و سپاه در حال مجهز 
شدن و نيرو گرفتن بودند و هنوز آمادگی کافی برای  دفاع  نداشتند. در همين زمان صدام  رئيس جمهور ستمگر  

عراق  از  اوضاع  سوء استفاده کرد و حمله ی نظامی را به ايران آغاز کرد. 

١١٧



 عکس هوايی خرمشهر بعد از حمله ی نظامی

 عکس هوايی خرمشهر قبل از حمله ی نظامی

اشغال خرمشهر 

خرمشهر يکی از شهر های زيبای جنوب ايران و جزء بنادر مهّم بازرگانی در خليج فارس به حساب می آيد. اين 
بندر در محّل برخورد رود کارون و اروند رود قرار دارد. نزديک ترين شهر به خرمشهر ، آبادان است.

مقاومت  با  شهر ها  همه ی  در  و  کرد  اشغال  را  ايران  شهر های  از  بعضی  جنگ  اّول  هفته ی  در  عراق  ارتش 
سرسختانه ی مردم روبه رو شد. 

يکی از رؤيا های صدام و فرماندهان عراقی اين بود که خوزستان  را به تصرف  خود دربياورند و مالک خرمشهر  
و اروند رود بشوند. مقاومت مردم قهرمان خرمشهر در مقابل هجوم ناگهانی دشمن به درازا کشيد و آن ها ۳۴ روز 

در حالی که وسايل و ابزار کمی داشتند، در مقابل ارتش مجهز به توپ و تانک عراقی ها جنگيدند.
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 نماز مدافعان خرمشهر در حومه ی دارالخويين

در آن زمان، محّمد علی جهان آرا فرمانده ی سپاه پاسداران 
با  مردم  کنار  در  شجاعانه  يارانش  ديگر  و  او  بود.  خرمشهر 
نيرو های متجاوز جنگيدند. خاطره ی فداکاری های آن ها هرگز 

از ياد مردم خرمشهر و ديگر مردم ايران نخواهد رفت. 
سربازان  با  دشمن  مقاومت ،  همه  اين  از  پس  سرانجام ، 
بيش تر و سالح های فراوان به پيشروی ادامه داد و خرمشهر 
را  شهر  دشمن  افتاد.  صدام  ارتش  دست  به  و  کرد  سقوط 
غارت کرد و مردم زيادی را به شهادت رساند. به همين دليل 

اين شهر را خونين شهر ناميدند.
تصرف  قصد  به  صدام  ارتش  خرمشهر،  سقوط  از  پس 

آبادان، اين شهر را محاصره کردند. 

زندگينامه ی  شهيد محّمد علی جهان آرا

شهيد محّمد جهان آرا در سال ١٣٣٣ در خرمشهر به دنيا 
از  گروهی  با  امام  مبارزات  تأثير  تحت  او  انقالب  از  قبل  آمد. 
پرداخت.  پهلوی  حکومت  عليه  سياسی  فعاليّت  به  دوستانش 
حکومت شاه، جهان آرا و دوستانش را دستگير و او را به يک 

سال زندان محکوم کرد.
جهان آرا پس از گرفتن ديپلم در کنکورشرکت کرد و وارد 
دانشگاه شد.پس از پيروزی انقالب، جهان آرا فرماندهی سپاه 
در  را  سازندگی  جهاد  همزمان  و  گرفت  عهده  به  را  خرمشهر 

خرمشهر  ايجاد کرد.
با شروع جنگ، جهان آرا دوش به دوش مردم خرمشهر 
عليه دشمن جنگيد. بعد از اشغال خرمشهر جنگ وارد مرحله ی 
تازه ای شد. رزمندگان اسالم  در اّولين گام محاصره ی آبادان 
را شکستند. اين پيروزی مهّمی بود. جهان آرا و تعدادی از 
فرماندهان برای گزارش اين خبر  به امام خمينی راهی تهران شدند 
اما هواپيمای آن ها دربين راه سقوط کرد و جهان آرا ويارانش 

به شهادت رسيدند.  

ّ
وقتی جنگ آغاز شد، امّام خمينی(ره) فرمودند:
من از ملّت بزرگ ايران خواهانم که در هر مسئله ا که 

ي به خدا  پيش مي آيد قو باشند، قدرتمند باشند، متکّ
تبارک و تعالي باشند و از هيچ چيز باک نداشته باشند. 
ما از آن قدرت ها بزرگ نترسيديم. اين (صدام) که 

قدرتي ندار د، عراق که چيز نيست.

مطالعه برای 

اجنام فعاليّت
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فعاليّت 3 
خرمشهر در کدام استان قرار دارد؟ رو نقشه موقعيت آن را نشان دهيد. 

فعاليّت 4
پيام امام خميني  (ره) را در آغاز جنگ تحميلي بخوانيد و بگوييد معني و مفهوم اين پيام چه بود؟

فعاليّت 5
» را که به شهيد جهان آرا اشاره مي کند، در کالس پخش کنيد و به طور  شعر معروف «ممد نبود

دسته جمعي بخوانيد. 

فعاليّت 6
ابتدا رو يک برگه نمودار علّت و معلول را رسم کنيد. سپس علل جنگ تحميلي را به طور خالصه 

رو آن بنويسيد.

ّ

ّ

علّت ها
معلول (نتيجه)
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خرمشهر در دامان ميهن 
آزاد سازى خرمشهر

صدام پس از اشغال خرمشهر ده ها تانک و ابزار جنگی و چندين  
لشکر  را در مناطق اطراف شهر  مستقر کرده بود  و می خواست 
به  خود  حمالت  به  و  کند  تصرف  را  خوزستان  ديگر  شهرهای 

شهرهای ديگر هم ادامه می داد.
در اين زمان ارتش و سپاه با پشتيبانی مردم تقويّت شدند. 
نيروهای مردمی که به آن ها بسيج می گفتند، به ياری ارتش و 
سپاه آمدند. فرماندهان نقشه ای را برای آزادسازی خرمشهر 

طّراحی کردند.
در جبهه ها،  رزمندگان اسالم ( ارتش، سپاه پاسدارن انقالب 
اسالمی و بسيج) به دعا و راز و نياز  با خدا مشغول بودند  و  سخت 
می جنگيدند. آن ها آماده ی هرگونه فداکاری بودند. در سخت ترين 
شرايط به هم کمک می کردند وبا يکديگر  مهربان بودند و به هم 
روحيه و اميدواری می دادند.                                                         

سرانجام رزمندگان اسالم با همکاری خلبانان شجاع نيروی 
هوايی   در طّی  سه مرحله عمليات بيت المقّدس  توانستند نيروی 
دشمن را در هم بشکنند. در آخرين مرحله فرماندهان  با رمز «يا 
محّمد بن عبداللّٰه»  به همه ی نيروها دستور حمله را صادر کردند. 
ارتش صدام با تلفات زياد و شکست بزرگی روبه رو شد. جوانان 
ايرانی درحالی که از شوق گريه می کردند، قدم برخاک خرمشهر 
گذاشتند و خود را به مسجد جامع خرمشهر با گنبد و گلدسته های  
ويران شده رساندند .بدين ترتيب خرمشهر در سوم  خردادماه 

١٣٦١ از چنگال دشمن آزاد شد.               

درس24

 تصوير عملّيات بيت المقّدس

ـ لحظه آزادسازی خرمشهر  مسجد جامعـ 

١٢١



در جريان عملّيات بيت المقّدس مردم ايران منتظر شنيدن اخبار جنگ 
بودند. در ساعت ٤ بعدازظهر گوينده ی راديو اعالم کرد: 

شنوندگان عزيز… خرمشهر، شهر خون آزاد شد! الّلٰه اکبر. الّلٰه اکبر.
ــر ايران با شنيدن اين خبر به خيابان ها آمدند و به شادمانی  مردم سراس

پرداختند.خيابان ها پر از جمعّيتی بود که اشک شوق بر چشم داشتند.

   فعاليّت 1 
برا احترام و شاد روح همه  شهدا جنگ تحميلي در کالس با صدا بلند صلوات بفرستيد 

و فاتحه بخوانيد.

فعاليّت 2
به طور گروهي يکي از تحقيق ها زير را انتخاب کنيد و انجام دهيد:

الف ـ درباره  زندگي يکي از شهدا جنگ تحميلي تحقيق کنيد و نتيجه را به کالس بياوريد.
بـ  درباره  شهيد بهنام محمد که در هنگام هجوم نيروها عراقي به خرمشهر با آن ها جنگيد، 

تحقيق کنيد.
شما مي توانيد با کمک معلّم از مجموعه کتاب هايي که در اين باره برا کودکان و نوجوانان نوشته 

شده است يا پايگاه اينترنتي شبکه  رشد، دانشنامه  رشد استفاده کنيد.

امّام خمينی (ره) پس از آزادی 
خرمشهر به دست رزمندگان 

اسالم، فرمودند:
خرمشهر  را خدا آزاد کرد.

  شهيد بهنام محمدی

ّ
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هشت سال دفاع مقّدس

پس از آزادی خرمشهر حکومت صدام سعی کرد با گرفتن کمک های مالی و اسلحه از کشورهای قدرتمند 
قوای خود را تقويت کند و همچنان به هجوم خود ادامه بدهد. رزمندگان شجاع ميهن ما در عمليات های متعدد، 
بخش های ديگری از مناطق اشغال شده ی کشورمان را از دشمن بازپس گرفتند و آن گاه در سال ١٣٦٧ ايران آمادگی 

خود را برای پذيرش قطعنامه ی صلح اعالم کرد و جنگ هشت ساله به پايان رسيد.
در هشت سال دفاع مقّدس مردم ايران اجازه ندادند حّتی يک وجب از خاک ميهن در اشغال تجاوزگران باقی 

بماند.
در مقابل هجوم دشمن به کشور ما، همه ی ملّت ايران از اقوام و گروه های مختلف، زن و مرد و پير و جوان در 
کنار يکديگر ايستادگی و از ميهن دفاع کردند. آن عده از مردم هم که نمی توانستند در جبهه شرکت کنند، با روش های 

ديگر به جبهه ها کمک می کردند.
برای بازپس گرفتن مناطق اشغال شده ی ايران هزاران نفر از جوانان کشور ما شهيد شدند و خانواده ها مشکالت 

زيادی را تحّمل کردند تا استقالل ميهن اسالمی حفظ شود.

پس از آزادی 
خرمشهر چه شد؟

 کمک های مردمی در پشت جبهه ها

١٢٣



   فعاليّت 3 
چرا امام خميني پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسالم فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد 

کرد».

فعاليّت 4
رو  روبه  ايران  خاک  به  دشمن  حمله   با  و  بوديد  آمده  دنيا  به  تحميلي  جنگ  زمان  در  شما  اگر 

مي شديد، چه کارهايي مي کرديد؟

فعاليّت  5
کاربرگه  شماره  ٢٨ (خط زمان دفاع مقدس) را در کتاب کار کامل کنيد.

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

١٢٤



ششم ابتدايى



١

دوستى
كاربرگه ى 1

   موقعيّت 1 

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

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

   موقعيّت 2

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

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

   موقعيّت 3

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

هم مي کشد و ناراحت مي شود و ... .

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

ّ

ّ

ّ



٢

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

شما چه مي گوييد؟ چگونه؟

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

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

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

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

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

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

چرا؟

نه گفتن
كاربرگه ى 2

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

ّ



٣

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

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

   من به دوستانم احترام می گذارم، زيرا 

   هرگاه از دوستم خطايی مشاهده کنم 



٤

تصميم گيرى
كاربرگه ى 3

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

   آيا اين تصميم:

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

اجتماع است؟
   باعث نگراني و نارضايتي خانواده ام مي شود؟

  به سالمتي من يا ديگران لطمه مي زند؟
  برا ديگران يا خودم مشکل و دردسر به 

وجود مي آورد؟ 

   موقعيّت 3

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

   موقعيّت 2

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

   موقعيّت 1

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

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

ّ

ّ



٥

تصميم گيرى
كاربرگه ى 4

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

   موقعيّت 1 

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

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

   موقعيّت 2 

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

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

   موقعيّت 3 

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

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

   موقعيّت 4 

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

دور است... .

ّ

ّ



٦

عوامل مؤثر در كشاورزى
كاربرگه ى 5

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

٢- نمودار را تکميل کنيد:

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

انساني طبيعي

١ مثال:

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

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

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

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

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

به ما مى دهد» ... .

عوامل طبيعی

آب

عوامل انسانی عوامل مؤثر 
در کشاورزی



٧

غذاى محلّى
كاربرگه ى 6

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

من در 

         

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

خورده مي شود.

آذربايجان  استان  در  مراغه  در  من 
زندگي مي کنم. 

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

شده به کار رفته است. 

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

درست مي شود. 

د من 
گ ز

اه من 
غذا

غذ اين 
پياز و 
درست

خورده مي شود.  .
و، 
د 

غذا اين  در 
ت آردنخودچي، 
شده به کار رف

ّ

زندگي مي کنم.

ّ



٨

نمودار ستونى
كاربرگه ى 7

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

١٠ تن  پرتقالسال زراعي =
٨٦-١٣٨٥
٨٧-١٣٨٦
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٩

نقشه ى محصوالت كشاورزى
كاربرگه ى 8

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

کرمان

هرمزگان

بوشهر

کهکيلويه و بويراحمد

چهارمحال 
و بختيار يزد

سمنان

سيستان و 
بلوچستان

خوزستان

ايالم

کرمانشاه

لرستان
اصفهان

قم
مرکز

همدان

قزوين
تهران

لبرز
ا

مازندران
ستان

گل
خراسان 
شمالي

خراسان 
رضو

خراسان 
جنوبي

گيالن

کردستان
آذربايجان غربي

آذربايجان شـرقي

اردبيل

زنجان

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

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

راهنما

خرما
پسته
مرکبات

خــلــيــج فــــــارس

دريای عمان

دريای خزر

خارک

کيش
تنب کوچک

تنب بزرگ

ابوموسي

قشم



١٠

از توليد به مصرف
كاربرگه ى 9

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

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

١



١١

منابع انرژى
كاربرگه ى 10

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

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

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

انرژیوسايل

حمل و نقل

كشاورزی

پخت و پز

مثال: 
اجاق گاز، پلوپز،  مخلوط کن، 

چراغ خوراک پز

گرم كردن ساختمان

وسايل خانگی

كارخانه ها

گاز، برق، نفت



١٢

مقايسه انواع انرژى ها 
كاربرگه ى 11

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

 بدی ها (معايب)انرژی خوبی ها (مزايا)

خورشيد

گاز

باد

آب جار

انرژ هسته ا (اتمي)

مثال:
 ارزان است.

نفت

 ذخيره  آن تمام مي شود و غير 
قابل تجديد است.

 موجب آلودگي محيط مي شود.

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

 آلودگي ندارد.

 انرژ بسيار زياد توليد مي کند.



١٣

مراقبت از مصرف انرژى
كاربرگه ى 12

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

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

روز جمعه 
1391/10/27

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



١٤

علّت و معلول
كاربرگه ى 13

علل پيشرفت های مسلمانان را به طور خالصه بنويسيد. 

پيشرفت های علمی 
مسلمانان و شکوفايی 

علوم و فنون در 
دوره ی اسالمی

تجارت و

مسلمانان در کاغذ سازی پيشرفت کرده بودند. 

معلول (نتيجه)عّلت

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



١٥

خّط زمان
كاربرگه ى 14

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

  مسجد شيخ لطف اللّه در چه سالی ساخته شد؟

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

  سقوط سلسله ی صفويّه در سال ۱۱۳۵ هجری.

900 950 1000 1050 11501100

آغاز بنا مسجد 
تأسيس سلسله  صفويهشيخ لطف اهللا

هجر



١٦

دّقت در آثار تاريخى 
كاربرگه ى 15

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

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

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

چه نقش هايی کشيده اند؟ 

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

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



١٧

سفر نامه
كاربرگه ى 16

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

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

نکات مشترک

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

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

خوب مواظبت و نگهداری می شود. 
صفحه ی ٦١

ب

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

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

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

بسيار بد دارد. 
صفحه ی ٥٨٢

الف

گگگگگگگگگگگگگ

شاردنسفرنامه تاورنيهسفرنامه 



١٨

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

نمودار طّراحی کنيد.

نمودار زندگى روزانه
كاربرگه ى 17

12 ظهر

6 صبح18 عصر

24 نيمه شب
راهنما
خواب

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



١٩

مقّررات مكان هاى گذران اوقات فراغت
كاربرگه ى 18

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

كتابخانه ها و كانون های فرهنگی-هنری

موزه ها و گنجينه ها

سالن های تئاتر و نمايش و سينما



٢٠

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

زير هر تصوير توضيح کوتاهی بنويسيد. 

انواع  لباس در دوره هاى تاريخى
كاربرگه ى 19



٢١

از توليد تا مصرف
كاربرگه ى 20

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

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

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

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

  خّط توليد  
عمده فروش
توليد انبوه
بودجه

١



٢٢

نقشه ى درياها
كاربرگه ى 21

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

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

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

۴- دريا ها را با مداد آبی رنگ 
کنيد. 

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

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

ايران

قزاقستان

آذربايجان

؟
؟

پاکستان

ايران

عمان
اقيانوس هند

يت
کو

ين
حر
ب

قطر
؟

؟
؟

خارک

کيش

تنب کوچک
تنب بزرگ

ابوموسي

قشم



٢٣

درياهاى ايران
كاربرگه ى 22

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

خليج فارسدريای عمانويژگی
به اقيانوس هند راه دارد.

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

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

ايران و پاکستان به آن دسترسی دارند.

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

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

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



٢٤

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

بنادر
كاربرگه ى 23

؟

؟؟

؟؟

بندر
 امام خميني

بندر گناوه

بابلسر

بندرآستارا

دريای خزر

خــلــيــج فــــــارس

دريای عمان

خارک

کيش

تنب کوچک تنب بزرگ

ابوموسي

قشم

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



٢٥

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

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

همسايگان ما
كاربرگه ى 24

عراق

تركمنستان
ارمنستانآذربايجان

پاكستان

امارات
عمان

قطر

بحرين

؟

؟

؟
؟

؟

دريای خزر

خــلــيــج فــــــارس

دريای عمان

؟ ؟

خارک

کيش

تنب کوچک تنب بزرگ

ابوموسي

قشم

ايران



٢٦

به نام خدا

دوست خوبم

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

كشور ايران را معرفى كنيد
كاربرگه ى 25



٢٧

علل پيدايش استعمارگرى
كاربرگه ى 26

جدول را کامل کنيد. 

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

اروپاييان قدرتمند 
شدند و به 

سرزمين های جديد 
رفتند و مردم آن 

سرزمين ها را 
استعمار کردند 
و به تسلط خود 

درآوردند. 

معلول (نتيجه)عّلت ها

اکتشافات جغرافيايی
 پيشرفت در دريانوردی و کشف سرزمين های جديد



٢٨

قلمرو ايران و قراردادهاى استعمارى
كاربرگه ى 27

تهران
ايــــران

عشق آباد

تبريز

باکو

اصفهان

شيراز

بندر عباس
بلوچستان

سيستان
بوشهر

درياچه 
آرال

دريا
خزر

خليج فارس

دريا عمان

ارّان
ايروان

گرجستان

داغستان

بلوچستان

هرات

مرو

کابل

سمرقند

بخارا

قندهار

ماوراء النهر

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

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



٢٩

دفاع مقّدس
كاربرگه ى 28

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

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

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

ــ اشغال نظامی خرمشهر توسط ارتش عراق (آبان ۱۳۵۹)
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1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367

پذيرش قطعنامه  
صلح و آتش بس

آغاز حمله  نظامي 
عراق به ايران

آزادساز شهر مهران
عمليات والفجر ٣

 1357
پيروز انقالب 
اسالمي ايران
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