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حقوق و مسئولیتهای ما

فصل

حوزه های موضوعی:
نظام اجتماعی

فرهنگ و هویت
فضا و مکان
یکی از نیاز ها و ضرورت های مهمِ ّ زندگی ما آشنایی

با حقوق و مسئولیت هایمان است .به عبارت دیگر،
هر فردی باید هم با حقوق خود آشنا باشد و هم
وظایف خود را بداند و آنها را انجام دهد.

حتماً تاکنون عبارت هایی از قبیل این حق من
است یا نباید حق کسی را پایمال کرد ،را شنیده یا
درباره موضوع حق یا حقوقی که
به کار برده اید .آیا
ٔ

افراد نسبت به یکدیگر دارند فکر کرده اید؟

از سوی دیگر ،همواره گفته می شود که
همراه با هر حقّی مسئولیت و تکلیفی وجود دارد.
این به چه معناست؟
در این فصل شما با نمونه هایی از حقوق و
مسئولیت های خود آشنا می شوید.

شما با
آموختن این فصل و انجام ف ّعالیتهای آن درمییابید:
ـ منظور از حق و مسئولیت چیست؟

ـ
حقوق ما در خانه و مدرسه و محیط زندگی کدام اند؟
ـ ما
چه مسئولیتهایی نسبت به خود ،دیگران و محیطی که

ـ تکلیف ما در مقابل خداوند متعال چیست؟

در آن زندگی میکنیم داریم؟

من حق دارم

درس 1

همه ما مخلوق خداوند هستیم .خداوند انسان را عزیز و محترم و گرانقدر آفریده
ٔ

درباره گرامی بودن مقام او در قرآن فرموده است:
و
ٔ

ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم...
.....و آنها را بر بسیاری مخلوقات دیگر
برتری بخشیدیم.

آیه ٧٠
سوره اسرا ٔ
ٔ

خداوند با آفرینش انسان ،حقوقی به او اعطا کرده است .منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش  ،شایستگی
داشتن آنها را دارد .انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی٭ می شوند.

حق حیات یا زندگی دارند که مهم ترین حق آنها است.
برای مثال همۀ انسان ها ّ

آنها حق دارند از نعمت های الهی برخوردار شوند .برای تأمین نیازهای خود كار و تالش کنند،

ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند ،یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب كنند.
انسان ها حق دارند آزاد باشند؛ یعنی برده و بنده انسان های دیگر نباشند زیرا خداوند آنها را
آزاد آفریده است.

فعّالیت

١ـ چند مورد از نعمت های الهی و حق برخورداری از آنها را نام ببرید.
٢ـ آیا همۀ انسان ها صرف نظر از قوم ،نژاد ،زبان ،اعتقادات ،ثروت ،فقر و  ...دارای حقوق طبیعی هستند؟ چرا؟

هیچ کس نمی تواند به تنهایی زندگی کند .ما از ابتدای تولد با مادر و پدر و برادر و خواهر و خویشان ارتباط برقرار می کنیم.
سپس به مدرسه می رویم و آنجا نیز هر روز با معلمان و همکالسی هایمان ارتباط داریم .وقتی بزرگ تر می شویم ،ازدواج می کنیم ،صاحب
فرزند می شویم ،با همسر و فرزندان زندگی می کنیم و در محله یا شهر و روستا برای رفع نیاز های مادی و معنوی٭ خود از دیگران کمک
می گیریم .بنابراین ما در روابطی که به طور دائم با یکدیگر داریم ،از حقوقی برخوردار می شویم.
٭
تبعه یک کشور بودن موجب میشود افراد حقوقی بر مبنای قوانین آن کشور داشته باشند.
همچنین هر فردی ٔ
،تبعه یک کشور استٔ .
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فعّالیت

٣ـ متن را بخوانید .به نمونه هایی از حقوق خود در خانه و مدرسه و محیط زندگی توجه کنید .با راهنمایی معلم دربارۀ هریک،
گفت و گو و اظهار نظر کنید.

در خانه و خانواده
• هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی وشناسنامه داشته باشد.
پدر و مادر برای من نام خوبی انتخاب کرده اند .پدرم برای من شناسنامه گرفته است.
شناسنامه نشان می دهد که فرزند چه کسی هستم و به کدام کشور تعلّق دارم.

محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند.
• فرزندان حق دارند از ّ
پدر و مادر مرا دوست دارند و به من محبّت می کنند ،وقتی بیمار می شوم امکانات درمان

برایم فراهم می کنند .آنها فرصتی را برای بودن با من و صحبت کردن با من اختصاص می دهند.

وقتی احساس ناراحتی می کنم ،اعضای خانواده به حرف هایم گوش می دهند و به من کمک
می کنند.

• همه حق دارند با سواد شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.
پدر و مادر برای تربیت من تالش می کنند و به من چیز های زیادی می آموزند.
آنها مرا به مدرسه می فرستند تا تحصیل کنم.
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• همۀ افراد حق دارند غذا ،لباس و مسکن مناسب داشته
باشند.
خانواده تا حدی که توان مالی٭ دارد ،وسایل
زندگی مرا فراهم می کند تا به خوبی رشد کنم.

• هیچ کس حق ندارد دیگری را مسخره کند یا به او صدمه بزند.
مسخره کردن انسان ها از نظر قرآن گناهی بزرگ است.

در مدرسه
• هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازۀ سایر
توجه کنند و مسئوالن یا معلمان مدرسه در این باره تبعیضی
دانش آموزان ّ

٭

بین او و دیگران قائل نشوند.

• هر دانش آموزی حق دارد نظرش را دربارۀ مشکالت درسی یا
روش های آموزشی در مدرسه ،مؤدبانه و محترمانه بیان کند.
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• هیچکس نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد.

مسئوالن و معلمان
همه دانش آموزان با اخالق نیکو و مهربانی
مدرسه ما با ٔ
ٔ

و عدالت رفتار می کنند.

در محیط زندگی و کشور
• هر فرد حق دارد در محیطی سالم ،تمیز و پاک زندگی کند.

• هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.

• همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.
در کشور ما مؤسساتی وجود دارند که با همکاری مردم برای
بهداشت و سالمتی ،آموزش و امنیت مردم تالش می کنند.
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من مسئول هستم

درس 2

در درس قبل آموختید که شما حقوقی دارید .اما حتماً پی بردید که دیگران نیز حقوقی دارند .به عبارت دیگر ما در روابطی که با
دیگران برقرار می کنیم دارای « حقوق متقابل » هستیم .همان طور که ما حق داریم ،پدر و مادر و معلم و همسایگان و دوستان و ...نیز
منزله دو کفه ترازو هستند که باید تعادل آنها حفظ
حقّی بر ما دارندّ .اما همراه با هر حق ،مسئولیت ها و تکالیفی وجود دارد و این دو به ٔ

شود؛ برای مثال کودکان حق دارند در خانواده از محبت و مراقبت و خوراک و پوشاک مناسب بهره مند شوند و این امر برای پدر و مادر

مسئولیت و تکلیفی ایجاد می کند تا از کودکان مراقبت کنند و تالش کنند تا وسایل زندگی آنها را مهیا کنند .از طرف دیگر آنها نیز با این
کارها برگردن فرزندان خود حق می یابند و فرزندان نیز وظیفه و مسئولیت دارند که به والدین خود احترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند.
پس همان طور که ما حقوقی داریم ،مسئول هم هستیم.
مسئولیت یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم .وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را
خوب انجام می دهد می گویند او فرد مسئولیت پذیری است.
افراد در نقش های مختلف ،مسئولیت های مختلف دارند .اگر چه ممکن است بعضی افراد مسئولیت های بیشتر یا مهم تری داشته
باشند اما هیچ فردی نیست که مسئولیتی نداشته باشد.

فعّالیت

١ـ آقای مسعودی  40سال دارد و پزشک است .او دارای همسر و سه فرزند است و در یک آپارتمان زندگی می کند.

به نظر شما او در هریک از نقش های زیر چه مسئولیت هایی به عهده دارد؟
به عنوان پدر......... :
به عنوان همسر........ :
به عنوان پزشک......... :
به عنوان فرزند پدر و مادر خود ...............:
به عنوان همسایه............... :
٢ـ کاربرگه شماره ( )١را کامل کنید و در جدول آن مسئولیت های خود و سایر اعضای خانواده تان را بنویسید.

اکنون که این ّفعالیت ها را انجام دادید ،ممکن است از خود بپرسید من در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستم؟
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• من در نزد خداوند مسئول هستم.
خداوند متعال نعمت های فراوانی به من عطا کرده است .عقل و فکر و استعداد
وظیفه من این
و توانایی؛ خانواده؛ معلم؛ خوراک و پوشاک و صدها نعمت دیگر.  ...
ٔ

...این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش
كند كه آیا شكر می كنم یا كفر می ورزم؟

است که خداوند را عبادت کنم ،شکرگزار نعمت هایش باشم و از دستورات او که برای

سوره نمل آی ٔه 40
ٔ

سعادت و خوشبختی من است پیروی کنم.
استفاده صحیح از نعمت ها ،قدر نعمت ها را دانستن و به هدر
شکرگزاری،
ٔ

ندادن آنها است.

خداوند از اعمال و رفتار من و از آنچه در قلب و فکر من می گذرد آگاه است.

فعّالیت

٣ـ نامه ای به خدا بنویسید .نعمت هایی را که به شما داده است به خاطر بیاورید و از او تشکر کنید .در نامۀ خود

بنویسید که برای اطاعت از او تصمیم می گیرید چه کار هایی انجام دهید.

• من نسبت به خودم مسئول هستم.
مهم من مراقبت از خودم است .بدن من یکی از شگفتی های خلقت است.
یکی از مسئولیت های ّ
هریک از اعضای بدن از ده ها بخش تشکیل شده که مانند یک دستگاه پیچیده و برنامه ریزی شده
وظایفی را به عهده دارد.
من با خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاها یا مواد مضر ،رعایت بهداشت و نظافت ،خواب
کافی و ورزش از بدنم مراقبت می کنم .من از بدن خودم در مقابل موقعیت های خطرناک مثل سرما یا
گرمای شدید ،تر ّقه بازی ،عبور از خیابان و جاده با بی احتیاطی و نظایر آن محافظت می کنم.
من باید تالش کنم استعدادهای خودم را بشناسم و آنها را شکوفا کنم.
جنبه دیگر هم مراقب اعضای بدنم هستم .تالش می کنم با زبانم دروغ نگویم یا غیبت
من از یک ٔ

نکنم .با دست و پایم کار خطا یا گناه انجام ندهم و مراقب اعمال و رفتار خود باشم.
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• من نسبت به دیگران مسئول هستم.

با اعضای خانواده

من در کار های خانه با پدر و مادرم همکاری می کنم .وظایف شخصی خودم را بر
دوش دیگران نمی گذارم .از پدر و مادرم اطاعت می کنم و به نصیحت هایشان گوش می دهم؛
چون آنها خوشبختی مرا می خواهند.
من به خواهران و برادرانم کمک و از آنها مراقبت می نمایم.
می دانم باید به اعضای خانواده ام احترام بگذارم و هرگز نباید با پدر و مادر با تندی
و گستاخی صحبت کنم .از هر تصمیم یا کاری که باعث ناراحتی آنها می شود خودداری
می کنم.
با معلمانوهمکالسیها
مقررات و نظم کالس و مدرسه را رعایت می کنم.
در مدرسه همه تالش می کنند تا من بیاموزم و پیشرفت کنم .با معلمان و دیگر مسئوالن مدرسه با
ادب و احترام برخورد می کنم.
به توصیه های معلم گوش می کنم و سعی می کنم درس ها را خوب یاد بگیرم و تکالیفم را به موقع
انجام دهم .با هم کالسی هایم مهربان هستم و به آنها کمک می کنم.
از اموال عمومی مدرسه که متعلق به همه است محافظت می کنم.
در محل زندگی ام طوری رفتار می کنم که همسایگان آزرده نشوند.
برای حفظ امنیت با اهالی محل و مسئوالن همکاری می کنم.
من در برابر خون شهیدانی که برای انقالب اسالمی و دفاع از میهن جان دادند
مسئول هستم.
من وظیفه دارم به همراه هم وطنانم برای پیشرفت و آبادانی کشورم تالش کنم.
وظیفه دارم از وحدت و استقالل میهن دفاع کنم.
همه انسان ها ،مسئول هستم.
من عالوه بر کشورم در برابر مسلمانان جهان و ٔ
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با اعضای جامعه

• من نسبت به محیط زندگی خود و عالم آفرینش مسئول هستم.

فعّالیت

 -1با توجه به آنچه در درس علوم خوانده اید همفکری کنید و شگفتی های کار یکی از اعضای بدن را توضیح دهید.
اعضای بدن مراقبت می کنید تا سالم و تندرست
چگونه از
این پس
عظمت از
قول بدهید
جانورانو در
خودو بنویسید
نامهواینوردروباره
پیمان
نعمت هایی
خداوند و
خلقت
نشانهآنهای
هوا وبدنگیاه
خاک
-2آب و
من قول می دهم ......
باشید.
برای ما هستند.
من قول می دهم .......

باید برای آباد کردن محیط زندگی ام تالش کنم.

سعی می کنم بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگی ام حفظ کنم؛ به محیط زیست آسیب
نرسانم و نظم طبیعت را برهم نزنم.

فعّالیت
4ـ با توجه به آنچه در درس علوم خوانده اید همفکری کنید و شگفتی های کار یکی از اعضای بدن را توضیح دهید.
پیمان نامه ای دربارۀ بدن خود بنویسید و در آن قول بدهید که از این پس از اعضای بدن مراقبت می کنید تا سالم
و تندرست باشید.
من قول می دهم......
من قول می دهم.......
 ٥ـ دربارۀ مسئولیت های خودتان در خانه و مدرسه فکر کنید .آیا مواردی بوده که مسئولیت های خودتان را به خوبی
انجام نداده باشید .از این موضوع چه احساسی دارید؟
 ٦ـ نامه ای به خودتان بنویسید و مسئولیت های خودتان را به خود تذکر بدهید.
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واژه ها

؟

همه انسان ها قائل شده و در نهاد
حقوق طبیعی :حقوقی که خداوند به دلیل مقام انسان برای ٔ

آدمیان قرار داده و از تولد تا مرگ با انسان ها همراه است و ربطی به کشور ،زبان ،نژاد و… ندارد.

نیاز های مادی و معنوی :به نیاز هایی مانند پوشاک ،خوراک و ابزار و وسایل زندگی نیاز های
مادی و به نیاز هایی چون نیاز به خداپرستی ،محبت ،احترام ،زیبایی ،همدلی ،همکاری و کمال نیاز های
معنوی می گویند.
تبعه یک کشور بودن ،یعنی تعلّق به آن کشور داشتن و از قوانین و مقررات آن کشور
تبعهٔ :

تبعه ایران هستیم .جمع این کلمه َاتباع است.
پیروی کردن .برای مثال ما ٔ

توان مالی :یعنی مقدار پولی که فرد می تواند برای خریدن وسایل مورد نیاز خود بپردازد،

بودجه.
تبعیض :رفتار نابرابر با افرادی که حقوق یکسان دارند.

به کارببندیم
1ـ اگر فکر می کنید در خانه یا مدرسه برخی حقوق شما نادیده گرفته می شود  ،با راهنمایی معلم به مشاور مدرسه مراجعه کنید
و با همفکری او راه حل هایی برای موضوع پیدا کنید.
توجه به ّفعالیت شماره  ٥درس قبل ،مسئولیت هایی راکه به خود تذکر داده اید در زندگی واقعی انجام دهید.
2ـ با ّ

برگه ارزیابی از کار های شما را به معلم بدهند.
در پایان سال از خانواده بخواهید که ٔ
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2

قانون ،قانون

فصل

حوزه های موضوعی:
نظام اجتماعی

فرهنگ و هویت
فضا و مکان

حتماً تاکنون از خود پرسیده اید که چرا

اتومبیل ها و آدم ها در برابر چراغ قرمز توقف

می کنند؟ چرا سال تحصیلی در روز و زمان مشخصی
آغاز و پایان می یابد؟ چرا ادارات و بانک ها ساعت
معینی کار خود را آغاز می کنند و به پایان می برند؟
چرا برای تأسیس یک کارخانه ،مغازه و
ساختن یک ساختمان باید مجوز گرفت؟
چرا برای هر سازمان و مؤسسه ،وظایفی
معین شده است؟
ّ

پاسخ این است :رعایت قانون
ما برای برقراری نظم و جلوگیری از

هرج ومرج و همچنین حفظ حقوق انسان ها به قانون
نیاز داریم.

شما با
آموختن این فصل و انجام فعالیتهای آن درمییابید:
ـ چرا به قانون و مقررات نیاز داریم؟
ـ پیروی نکردن از قانون چه پیامد هایی دارد؟

ـ قانون اساسی چیست؟
ـ چه کسانی قانون وضع می
کنند؟ کار قوه مق ّننه چیست و از چه بخش هایی تشکیل
شده است؟
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درس 3

چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

در فصل پیش گفته شد که ما انسان ها از ابتدای تول ّد با انسان های دیگر زندگی می کنیم و با ورود به اجتماع ،روابط اجتماعی میان
ما و دیگران برقرار می شود و نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم .با این حال هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود ،آزادی مطلق
و بی قید و شرط نداریم؛ بلکه تا آنجا می توانیم حق خود را ِاعمال کنیم که مغایر٭ قانون نباشد .برای مثال نمی توانیم در استفاده از حقوق

خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی توانیم با ِاعمال حق خود سبب خسارت و زیان دیگران شویم.

از مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه ،برقراری نظم و حفظ حقوق افراد بوده است .برای آنکه بهتر به موضوع
نیاز به مقررات پی ببرید ،متن زیر را بخوانید و ّفعالیت  1را انجام دهید:

 ...شما با گروهی از دوستانتان به یک اردوی تفریحی در یک منطقۀ جنگلی زیبا رفته اید.
شما چادری بزرگ برای استراحت و خوابیدن با خود آورده اید .پس از یک سفر طوالنی به محل مورد نظر می رسید .چادر را برپا
می کنید و لوازم و وسایلی را که با خود آورده اید در چادر می گذارید .قبل از سفر ،از دیگران راهنمایی و مشورت گرفته اید .به شما گفته اند
که با حدود بیست دقیقه پیاده روی می توانید به چشمه ای که در آن حوالی است بروید و آب مورد نیازتان را تأمین کنید.دریک کیلومتری
تهیه کنید .شما می خواهید یک هفته را در این منطقه سپری
آن محل نیز روستایی وجود دارد که می توانید مواد مورد نیازتان را از آنجا ّ

کنید ،اما پس از گذشت یک روز مسائل و مشکالتی بروز می کند .شما و گروه دوستانتان برای حل این مشکالت جلسه ای تشکیل می دهید
و با هم گفت وگو می کنید…   .
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فعّالیت
مجسم کنید حاال گروه شما یک روز را در اردو سپری کرده و مسائل زیر پیش
١ـ به گروه های  5یا  6نفره تقسیم شویدّ .

آمده است .گفت وگو کنید و دربارۀ هریک از موقعیت های زیر تصمیم بگیرید.
(موقعیت )1

بعضی ها دوست دارند که داخل چادر همیشه مرتب و تمیز باشد ،بعضی دیگر به این موضوع بی اعتنا هستند و بگو  مگو
بین افراد پیش آمده است .همچنین بعضی بچه ها کوله پشتی شان را روی وسایل دیگران گذاشته اند و دوربین یک نفر شکسته
است.
(موقعیت )2
دو نفر از بچه ها با خود رادیویی آورده اند و شب موقع خواب با صدای بلند رادیو گوش می کنند و این کار همه را
عصبانی کرده است.
(موقعیت )3
یکی از بچه ها پس از خوردن چای ،کتری آب جوش را وسط چادر گذاشته و رفته است.
(موقعیت )4
صبح پس از خوردن صبحانه وقتی می خواهند به طور دسته جمعی به گردش بروند بعضی بچه ها خیلی دیر آماده می شوند.
(موقعیت )5
دو نفر که مسئول پختن بالل روی آتش بودند ،آتشی را که برای این کار در نزدیکی چادر برافروخته بودند خاموش
نکرده و به همراه بقیه برای بازی رفته اند.
همفکری کنید و بگویید چه مشکالت و شرایط دیگری ممکن است در اردوی شما به وجود بیاید.
٢ـ اکنون نتیجۀ تصمیمات خودتان را به صورت مقررات اردو روی یک صفحه کاغذ بنویسید و در کالس بخوانید.
بگویید هریک از این مقررات چگونه موجب حفظ حقوق افراد می شود.
3ـ آیا همۀ اعضا حق اظهارنظر درباره موضوع را داشتند؟
4ـ اگر پس ازتصمیم گیری ،یک نفر با تصمیم شما مخالفت می کرد ،چه می کردید؟

مقررات اردوی ما
١ـ ...........................................
٢ـ ...........................................

در این ّفعالیت شما برای حفظ حقوق افراد و ایجاد نظم و ایمنی مقرراتی را تعیین کردید .اگر شما نتوانسته بودید برسر مقررات

اردو به توافق برسید یا هیچ کس این مقررات را رعایت نمی کرد ،چه وضعی پیش می آمد؟
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در سال های پیش با مقررات خانه و مدرسه آشنا شدید .همچنین آموختید که هر یک از مکان های عمومی چون کتابخانه ،سینما،
پارک ،مسجد ،ورزشگاه و ...مقررات مخصوص به خود را دارند.
اکنون یک بار دیگر مقررات هریک از این مکان ها را در کالس مرور کنید و بگویید اگر این مقررات نبود چه وضعیتی پیش می آمد؟
همان طور که پی بردید به طورکلی قانون و مقررات به دو دلیل بوجود آمده است:
١ــ حفظ حقوق افراد
٢ــ برقراری نظم و امنیت
البته ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج به نفع همگان بوده و به نوعی احترام به حقوق دیگران است .عدم رعایت قوانین
و مقررات در جامعه ،عالوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود؛

به تصاویر دقت کنید  و با توجه  به  موضوع نظم و مقررات و حفظ حقوق افراد  ،آنها را توضیح دهید.

فعّالیت

توجه کنید و بگویید هر کدام چه پیامد هایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می شود؟
  5ـ به این موقعیت ها ّ
فردی زباله های خانه خود را در گوشۀ پارکی مقابل محوطۀ بازی کودکان بریزد.
فردی بخواهد خارج از ِ
صف افرادی که در نانوایی ایستاده اند ،نان بگیرد.

فروشنده ای که رایانه ای را فروخته و وقتی مشتری از او برگۀ خرید (فاکتور) می خواهد به او نمی دهد.
توجه به عالمت عبور ممنوع داخل خیابان یک طرفه می شود و ترافیک به وجود می آورد.
راننده ای که بدون ّ
موتور سواری که به ع ّلت شلوغی خیابان وارد پیاده رو می شود و از بین مردم عبور می کند.

شرکت ساختمانی ای که قرار است سالن ورزشی برای مردم بسازد ،اما مقررات ساختمان سازی و مصالح مناسب را به کار نبرد.
عابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از البه الی اتومبیل ها حرکت می کند.
  6ـ به چند گروه تقسیم شوید و یک مکان یا گروه اجتماعی را انتخاب کنید .جدولی دوستونی رسم کنید که در آن مقررات مربوط
به آن مکان را در یک ستون و کارکرد آن در ستون مقابل نوشته شود.
مثال :پمپ بنزین١ :ـ ورود با صف  ..................نظم و احترام به حقوق دیگران
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درس 4

قانون گذاری

دانستید که هر جامعه ای برای حفظ نظم و امنیت و حقوق افراد به مقررات و قوانین نیاز دارد .این قوانین و مقررات چگونه و
توسط چه کسانی تعیین می شود؟ ابتدا ّفعالیت  1را انجام دهید.

فعّالیت

١ـ تعیین کنید :با همفکری یکدیگر روی یک صفحه ،مقرراتی برای کالس و مدرسه تان بنویسید.

شما می توانید برخی از مقررات کنونی را حذف کنید یا نگه دارید و یا مقررات جدیدی را تعیین کنید.
2ـ نقد کنید :هر گروه مقررات پیشنهادی خود را بخواند و علل تعیین آنها را توضیح دهد.سایر دانش آموزان بگویند آیا
با این مقررات موافق اند یا نه؟ چرا؟ برای نقد مقررات توجه کنید که آیا مقررات پیشنهادی ،حقوق همه را به خوبی در نظر گرفته
است؟ آیا این مقررات موجب بهتر شدن امور می شود؟

گاهی مقررات به صورت دستور های مذهبی و اخالقی است .برای مثال ،هیچ کس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود.
گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافق یا عادت و رسم از مقرراتی پیروی می کنند؛ برای مثال ،ایستادن در صف اتوبوس و
یا نانوایی ،قاعده ای اجتماعی است که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می کنند.
وسیله یک نهاد دارای صالحیت مثل مجلس تصویب شود ،نام «قانون» به خود می گیرد؛ برای مثال ،ممنوعیت
هرگاه مقررات به
ٔ

عبور از چراغ قرمز ،یک قانون راهنمایی و رانندگی است که در مجلس تصویب شده است و چنانچه راننده ای از آن تخلّف کند جریمه
مصوب است و
می شود .همچنین ،هیچ کس نمی تواند بدون داشتن صالحیت و مدرک پزشکی به درمان مردم بپردازد و این یک قانون ّ

اگر کسی از آن سرپیچی کند مجازات می شود.

همۀ افراد در برابر قانون مساوی اند.

قانون اساسی
همه قانون ها است
مهم ترین قانون هر کشور قانون اساسی آن کشور است .قانون اساسی مادر ٔ

و سایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شوند .در قانون اساسی هر کشور مهم ترین حقوق ملت و
همچنین مهم ترین روابط و وظایف حکومت و مردم ،معین شده است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی  ،مجلس خبرگان٭ برای نوشتن قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران تشکیل شد .در این مجلس خبرگانی که از سوی مردم انتخاب شده بودند ،بر اساس
اهداف انقالب در طی چند ماه قانون اساسی را نوشتند و تصویب کردند .سپس قانون اساسی در

15

روزهای  11و  12آذر ماه  1358به همه پرسی٭ گذاشته شد و مردم به آن رأی مثبت یا آری دادند.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  177اصل دارد.
همه مردم دارد و همه موظف اند به این قوانین احترام بگذارند.
خاصی به حقوق اساسی و اجتماعی ٔ
قانون اساسی ّ
توجه ّ
به چند نمونه از اصول قانون اساسی توجه کنید:

فصل سوم ( حقوق ملت ):

؟

 ..اصل 19ــ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساویبرخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و
مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20ــ همه افراد م ّلت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند.
اصل 28ــ هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران
نیست برگزیند .دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ،برای همۀ افراد امکان اشتغال به کار
و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل 30ــ دولت موظّف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دوره متوسطه
فراهم سازد و وسایلتحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل ٤٠ــ هیچ کس نمی تواند ِاعمال ِ
حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر٭ یا تجاوز به منافع عمومی قرار
دهد.

فعّالیت
٣ـ منظور از اینکه همۀ افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست؟ مثال بزنید.
٤ـ با راهنمایی معلم قانون اساسی را به کالس بیاورید و آن را ورق بزنید و مطالعه کنید.
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قوۀ مق ّننه

قوه مق ّننه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب قانون اساسی به عهده دارد .این ّقوه از دو بخش تشکیل شده است:
ٔ

دوره
١ــ مجلس شورای اسالمی  :نمایندگان منتخب مردم هستند که قوانین عادی را تهیه و تصویب می کنند .آنها برای یک ٔ
چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما انتخاب می شوند.
نمایندگان پس از انتخاب شدن برای شروع کار خود ،در مجلس
َادای سوگند٭ می کنند.

نمایندگان ،از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب

می کنند.
٢ــ شورای نگهبان :این شورا مرکب از  12نفر است 6.نفر
فقیه٭ که از سوی رهبر جمهوری اسالمی انتخاب می شوند و  6نفر حقوقدان
که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی می شوند.
وظیفه مهم بر عهده دارد:
شورای نگهبان دو
ٔ

نمای بیرونی ساختمان مجلس شورای اسالمی

مصوباتی را که مجلس تصویب می کند
الف) این شورا ٔ
همه ّ

با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسالم تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی و اصول و احکام دین مغایرت

٭

داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس برمی گرداند تا اصالح شود.
ب) این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی ،نظارت می کند
و پس از بررسی و تأیید صالحیت نامزد های٭ انتخابات به آنها
اجازه انتخاب شدن می دهد.
ٔ
قانونگذاران با توجه به نیازها و موضوعات مختلف جامعه
سعی می کنند بهترین قوانین را وضع٭ کنند.
از آنجا که وضع قانون اهمیت زیادی دارد ،قانونگذاران باید
از بین بهترین افراد که شایستگی های الزم را برای این کار دارند،
انتخاب شوند.
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واژه ها

؟

خبرگان :جمع خبره؛ به کسانی که شایستگی ها و مهارت های الزم را برای یک کار داشته باشند ،خبره

می گویند.
همه مردم یک کشور برای رد یا قبول یک موضوع.
همه پرسی (رفراندوم) :رأی گیری از ٔ

در همه پرسی ،مردم نماینده انتخاب نمی کنند .بلکه خودشان به طور مستقیم به یک موضوع رأی آری یا نه
می دهند.
ِاضرار به غیر :ضرر رساندن به دیگری.
اَدای سوگند :رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس در شروع کار خود به قرآن کریم قسم یاد می کنند که وظایفی
را که برعهده دارند به خوبی انجام دهند .به این کار ادای سوگند می گویند.
فقیه :کسی که احکام دینی را از منابع اسالمی مانند قرآن و حدیث به دست می آورد.
ُمغایرت با قانون :سازگار نبودن با قانون؛ مخالف قانون بودن

نامزد های انتخابات :کسانی که برای انتخاب شدن اعالم آمادگی می کنند ،داوطلب ،کاندیدا
وضع قانون :نوشتن و تصویب قانون.

به کارببندیم
توجه کنید:
1ـ ّ
درهنگام مشاهده یا بروز یک تخلف به جای برخورد خودسرانه باید به قانون و َمراجع قانونی مراجعه کنیم.
معلم روایت هایی از چند موقعیت برای شما تعریف می کند .شما پس از همفکری و گفت وگو تصمیمات صحیح را بیان کنید و
پیامد های برخورد شخصی و برخورد قانونی را مقایسه نمایید.
نماینده شهر یا روستای محل زندگی شما در مجلس شورای اسالمی چه کسی یا چه کسانی هستند.
2ـ تحقیق کنید
ٔ
درباره کار و نقش شورای دانش آموزی و مجلس دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران پرس وجو
3ـ از مسئوالن مدرسه
ٔ
کنید.
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3

مقابله با حوادث

فصل

حوزه ها ی موضوعی:
نظام اجتماعی

فرهنگ و هویت

انسانها در زندگی با خطرها و حوادث
ناگواری چون سیل ،زلزله ،آتشسوزی و تصادف
روبهرو میشوند.

حتم ًا تاکنون شنیدهاید که در منطقهای سیل یا

زلزله خسارات زیادی به مردم وارد کرده و عدهای را
بیخانمان نموده است و این حس در شما به وجود
آمده که بخواهید به یاری آسیبدیدگان بشتابید و به
آنها کمک کنید.
این حس زیبای شما همدلی و همدردی
است .همدلی و کمک به دیگران از گذشته تا به
امروز در جوامع مختلف وجود داشته است.
اما عالوه بر کمکهای فردی ،امروزه مؤسسات
اجتماعی مختلفی نیز به وجود آمدهاند که به کمک
آسیب دیدگان حوادث می شتابند و بخشی از نیازهای
آنها را برطرف می کنند.
در این فصل شما با دو مورد از این مؤسسات
آشنا می شوید.

شما با
آموختن این فصل و انجام ف ّعالیتهای آن درمییابید:

ـ چرا در هنگام
وقوع حوادث با همنوعان ،همدلی و همیاری می کنیم؟
ـ جمعیت
هالل احمر در هنگام حوادث چه کارهایی انجام میدهد؟
ـ بیمه چیست و انواع آن کدام است؟

ـ چرا بیمه به وجود آمده است؟
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همدلی و همیاری در حوادث

درس 5

• حادثه هیچگاه خبر نمیکند!

فعّالیت
١ـ به چند گروه تقسیم شوید .به اخبار روزنامه ها در باالی صفحه توجه کنید.با وقوع این حوادث چه مشکالتی
برای مردم این مناطق بوجود می آید؟ روی یک کاغذ تعدادی از مشکالت و نیاز های مردم آسیب دیده را بنویسید و در
کالس بیان کنید.

همه ما گاهی از طریق اخبار روزنامهها یا صدا و سیما مطلع میشویم که در منطقهای ،تعدادی انسان و خانه در اثر وقوع زلزله ،سیل
ٔ

یا بیماری های واگیردار از بین رفتهاند یا در برخی از مناطق جهان ،جنگهایی روی داده و تعدادی از مردم غیرنظامی و زنان و کودکان
زلزله آذربایجان و سیل استان گلستان
زلزله بمٔ ،
مجروح شدهاند .مردم کشور ما در حوادث مختلف مانند جنگ تحمیلی عراق علیه ایرانٔ ،

روحی ٔه همدلی و همیاری بسیار خوبی دارند.
نشان دادند که
ّ

همدلی یعنی اینکه خود را به جای فردی که دچار حادثه شده بگذاریم و احساس و شرایط او را درک کنیم .همیاری یعنی پس از
احساس ِ
ِ
فرد حادثه دیده به کمک او بشتابیم.
درک
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خداوند همدلی و انساندوستی را در سرشت ما انسانها
قرار داده است .البته الزم نیست که حتماً حوادث بزرگی پیش بیاید.
گاهی ممکن است در همسایگی ما ،خانوادهای دچار یک حادثه بشود
و نتواند هزینههای زندگی خود را تأمین کند .گاه ممکن است همکالسی
ما در اثر یک حادثه یا بیماری ناتوانی جسمی پیدا کند .در هر یک از

قرآن کریم می فرماید:

هرکس جان یک نفر را نجات دهد مانند این است

که جان همۀ مردم را نجات داده است.
آیه ٣٢
سوره مائده ٔ
ٔ

این موارد ما چه وظیفهای داریم؟
ما در هنگام حوادث فقط به یاری هموطنان خود نمی شتابیم،
همه انسان های مظلوم و آسیب دیده در هر جای جهان که
بلکه نسبت به ٔ

باشند احساس مسئولیت می کنیم.

برای مثال هر روزه شاهد هستیم که مردم فلسطین در اثر
حمالت
ناجوانمردانه رژیم اشغالگر قدس ،زخمی میشوند و یا به
ٔ
شهادت میرسند یا در خبرها می شنویم مردم یک کشور افریقایی در

امام رضا علیه السالم فرمودند:

هرکس اندوهی را از مؤمنی برطرف کند خداوند

در روز قیامت اندوهش را برطرف خواهد کرد.

اثر خشک سالی و گرسنگی در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند و
عده ای از آنها می میرند .با شنیدن این خبرها میگوییم:
ای کاش آنجا بودیم و به انسانهای خسارتدیده و مظلوم،
کمک میکردیم.

فعّالیت

٢ـ خاطرهای از همدلی و یاری رساندن به انسانهای دیگر در کالس تعریف کنید.

٣ـ فرض کنید از شما خواسته اند دو گروه برای کمک به آسیب دیدگان زلزله تشکیل دهید .یک گروه به منطقه اعزام
می شوند و گروه دیگر باید از همان محل زندگی خود به زلزله زدگان کمک کنند.
گروه اول بگویند قبل از رفتن چه آموزش هایی باید ببینند .گروه دوم بگویند برای یاری آسیب دیدگان چه کارهایی
می توانند انجام دهند.
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• کدام مؤسسات اجتماعی در حوادث به ما کمک می کنند؟
امروزه با گسترش وسایل ارتباطی و حمل و نقل همه به سرعت میتوانند از اخبار حوادث در مناطق مختلف آگاه شوند و خود را به
جامعه امروز همیاری و همدلی شکلهای جدیدی نیز پیدا کرده و مؤسسات مختلفی برای این امور پدید
محل حادثه برسانند .به عالوه در
ٔ

آمده اند .برای مثال ،وقتی در یک منطقه زلزله رخ می دهد ممکن است مؤسسات مختلف مانند جمعیت هالل احمر ،سازمان آتش نشانی،
وظیفه خاصی را انجام دهند.
اورژانس ،نیروی انتظامی و… به یاری مردم بشتابند و هریک
ٔ
جمعیت هالل احمر :جمعیت هالل احمر یکی از مؤسساتی است که در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگها به کمک مردم
میشتابد.
امدادگران٭ جمعیت هالل احمر در هنگام وقوع حوادث ،به مجروحین کمکهای اولیه٭ میرسانند و آنها را به
بیمارستان منتقل میکنند .هالل احمر برای آسیبدیدگان سیل یا زلزله و جنگ ،چادر های اسکان مو ّقت برپا می کند
و کمکهای مردمی مثل غذا ،پوشاک ،چادر اسکان و دارو را جمع آوری می کند و به آنها می رساند.
جمعیت هالل احمر عالوه بر این خدمات ،در شرایط عادی
برای صلح و دوستی و همچنین حفظ محیط زیست تالش میکند.
جمعیت هالل احمر بخشی به نام سازمان جوانان هالل احمر
دارد .دانش آموزان یا دانشجویانی که به طور داوطلب عضو این
سازمان می شوند ،برای همکاری با هالل احمر آموزش می بینند.

اعضای جمعیت هالل احمر در حال امدادرسانی
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؟

بچهها!
ّ

در کشور های مسلمان ،جمعیت هالل احمر و در سایر کشورها همین مؤسسه به نام صلیب سرخ
ّفعالیت می کند.
٭
جمعیت های هالل احمر و
همه کشورها ،اصول
ٔ
کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در ٔ
مشترکی را پذیرفتهاند .بعضی از این اصول عبارت اند از:
همه انسانها را نجات داده است.
• هر کس جان یک نفر را نجات دهد مثل این است که جان ٔ

(این عبارت آیه  ٣٢سور ۀ مبارکۀ مائده در قرآن کریم است)

• جمعیت هالل احمر برای کمک به انسان ها و نجات آنها پاداش و حقوقی دریافت نمیکند.
همه مجروحین و آسیبدیدگان
• جمعیت هالل احمر در جنگها و دعواها ،بیطرف است و به ٔ
ملیت٭ و زبان و ...کمک میکند.
بدون توجه به نژاد و ّ
• جمعیتهای هالل احمر کشورهای جهان در زمان وقوع حوادث ،به همدیگر کمک
میکنند.

ن

دای امداد

112

د
ر حوادث ک
و
ه
س
ت
ا
ن
و
و جاده و س
...با گرفت
یل و آوار
ن
ا
ی
ن
شماره،
هال
امدادگران
لاحمر به ی
ا
ر
ی
م
ا
م
یشتابند.

فعّالیت

٤ـ آیا شما یا دوستانتان عضو جمعیت جوانان هالل احمر هستید؟ از مسئولین مدرسه درباره شرایط همکاری با طرح «دادرس»

«دانش آموز آماده در روزهای سخت» پرس وجو کنید و با این طرح هالل احمر همکاری کنید.
 ٥ـ این شعر از کیست؟ معنای شعر را توضیح دهید.
بـنـی آدم اعـضای یـک پیکرنـد

که در آفرینش ز یک گوهرند

			
		

چو عضوی به درد آورد روز گار

دگـر عـضو ها را نـماند قرار

		

تـو کـز مـحنت دیـگران بی غمی 	

نـشاید کـه نـامت نهند آدمی
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بیمه و مقابله با حوادث

درس 6

بیمه دانش آموزی
در ابتدای هر سال تحصیلی ،والدین شما پولی را به مدرسه بابت ٔ
می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟

فعّالیت
١ـ با راهنمایی معلم از مدیریت مدرسه پرس وجو کنید و به این سؤالها پاسخ دهید:
الف) بیمه دانش آموزی چه فایدههایی دارد؟
ب) برای گرفتن این بیمه ،شما چقدر پول پرداخت کردید؟
ج) اگر خدای ناکرده حادثهای برای شما پیش بیاید با این بیمه تا چه مبلغی هزینههای درمان را پرداخت می کنند؟
د) مدت اعتبار این بیمه چقدر است؟

با انجام این ّفعالیت پی بردید که اگر برای شما دانشآموزان در مدرسه حوادثی پیش بیاید ،مؤسسهای وجود دارد که هزینههای

ناشی از این حوادث را پرداخت میکند.

در اینجا ،شما «بیمه شونده» هستید و مؤسسهای که شما را بیمه کرده است« ،بیمهگر» نامیده میشود .اکنون دوباره از مسئولین
مدرسه بپرسید که بیمهگر شما کدام شرکت یا مؤسسه است.
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• چرا بیمه به وجود آمده است؟
برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار ،از کار افتاده ،بیکار یا باز نشسته شود .همچنین ممکن است در اثر حوادثی
چون تصادف ،آتش سوزی و...جان و مال افراد به خطر بیفتد .اگر فرد برای چنین روزهایی فکر نکرده باشد با مشکالت و خسارت های
زیادی روبه رو می شود؛ زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارتهای کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسارتهای بزرگ ،چنین
امکانی برای همه وجود دارد؟
مؤسسه بیمه ،برای جبران زیانهای مالی و جانی به وجود آمده است.
ٔ

بیمه چیست؟
بیمه یک قرارداد بین بیمهگر و بیمه    شونده (بیمه گذار) است.
حق بیمه٭ از بیمهشونده،
مؤسسه بیمه گر ،تعهد میکند در قبال دریافت ّ
خسارتهای ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

در کشور ما ،مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است
همه آنها زیر نظر «بیمه مرکزی» ّفعالیت میکنند.
که ٔ

بیمۀ مرکزی قوانین و مقررات الزم را برای مؤسسات بیمه تدوین

میکند .ساختمان بیمۀ مرکزی در تهران

انواع بیمه
بیمه انواع مختلفی دارد .بعضی از بیمهها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمهها را انجام دهند .بعضی دیگر از
بیمهها اختیاری هستند و افراد ،داوطلب میشوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند.
بیمه از نظر خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می کند ،انواع مختلف دارد:
بیمه سرنشین خودرو،
بیمه عمرٔ ،
بیمه بیکاریٔ ،
بیمه بهداشت و درمانٔ ،
ٔ
بیمه بدنه اتومبیلٔ ،
بیمه روستاییانٔ ،
بیمه از کارافتادگیٔ ،

بیمه منازل مسکونی و…  .
بیمه آتش سوزیٔ ،
ٔ
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نقلیه موتوری ،باید سالیانه
همه دارندگان وسایل ٔ
طبق قانونٔ ،
خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند
تا در هنگام وقوع حوادث ،بتوانند برای هزینههای درمانی یا خسارت به
اتومبیل ،از کمکهای بیمه استفاده کنند.

همه کارمندان و کارگران خود را در
همچنین بر طبق قانونٔ ،
کلیه سازمانها ،صاحبان بنگاهها ،شرکتها و کارفرمایان ،وظیفه دارند ٔ

مقابل حوادث ناشی از کار ،بیمه کنند.

کارگران باید برای حوادث ناشی از کار ،بیمه شوند.

یکی از انواع بیمه ،بیمههای مربوط به بهداشت و درمان
بیمه درمان
است .آیا شما و اعضای خانوادهتان
دفترچه ٔ
ٔ

دارید؟ در چه مواردی از این دفترچه استفاده میکنید؟

بیمه بهداشت و درمان
افرادی که تحت پوشش ٔ
هستند میتوانند بخشی از هزینههای پزشکی خود را مانند
عمل جراحی ،آزمایشگاه ،خرید دارو و ...از طریق بیمه
دریافت کنند.
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مرکز فوری

ت
های پزشکی

فعّالیت

٢ـ روایت زیر را که برگرفته از کتاب داستان راستان استاد شهید مرتضی مطهری است در کالس بخوانید و ارتباط آن

را با این درس توضیح دهید.

پیرمردی نصرانی (مسیحی) عمری کار کرده و زحمت کشیده ،اما در آخر عمر کور شده بود و کنار کوچه میایستاد

و گدایی میکرد.

روزی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) از آنجا عبور می کردند و او را به آن حال دیدند .امام علی (ع)
در صدد جست وجوی احوال پیرمرد افتادند تا ببینند چه شده که این مرد به این حال و روز افتاده است؟ آیا
فرزندی ندارد که او را سرپرستی کند؟
کسانی که پیرمرد را می شناختند آمدند و شهادت دادند که این پیرمرد نصرانی است و تا جوان بوده
و چشم داشته کار می کرده است و اکنون که هم جوانی را از دست داده و هم چشم را ،نمی تواند کار بکند
وذخیره ای هم ندارد ،به ناچارگدایی می کند.
امام علی (ع) فرمودند :عجب! تا وقتی که توانایی داشت از او کار کشیدید و اکنون او را به حال خود
گذاشته اید؟! گذشتۀ این مرد نشان می دهد که در مدتی که توانایی داشته کار کرده و خدمت انجام داده است.
بنابراین برعهدۀ حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند .بروید از بیت المال به او
مستمری٭ بدهید.

فعّالیت
٣ـ از خانواده بپرسید و نتیجه را بنویسید و به معلم بگویید.
الف) اعضای خانواده شما از کدام بیمهها استفاده میکنند؟ این بیمه ها چه فوایدی دارند؟
ب) اعضای خانواده شما تحت پوشش چه نوع بیمه هایی نیستند؟چرا؟
٤ـ با توجه به موضوع درس بگویید خانواده ها برای جبران خسارت های ناشی از حوادث احتمالی چون زلزله ،سیل و
آتش سوزی در محل زندگی خود بهتر است چه اقدامی انجام دهند؟
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واژه ها

؟

امدادگر :فردی که برای کمک به افراد حادثه دیده ،آموزش های الزم را دیده است و در موقع لزوم به کمک
آنها می شتابد.
کمک های اولیه :کمک هایی که برای نجات فرد حادثه دیده ،قبل از رساندن به مراکز درمانی انجام می دهند.
دوستانه مستقل است که به هیچ دولتی وابسته
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ جهانی :یک سازمان انسان
ٔ

نیست و حدود  150سال پیش به منظور کمک به آسیب دیدگان حوادث پدید آمده است .این کمیته که مرکز آن در شهر
ژنو سوئیس است،در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران نمایندگی دارد.
م ّلیت :تعلق داشتن به یک کشور و ملت

حق بیمه :مبلغی که بیمهشونده باید به بیمهگر بپردازد تا از مزایای بیمه برخوردار شود.
ّ

هزینه زندگی به فرد نیازمند پرداخت می شود.
مستمری :مبلغی که به عنوان کمک ٔ

به کارببندیم
١ـ یکی از دو ف ّعالیت زیر را به دلخواه انتخاب کنید و انجام دهید.

الف) به همراه معلم و همکالسیهایتان ،از دفتر جمعیت هالل احمر محل زندگیتان بازدید کنید و گزارشی از گفت وگو

با اعضای آن را بنویسید.
ب) یکی از امدادگران جمعیت هالل احمر را به کالس دعوت کنید تا از ف ّعالیت های خودش برای شما توضیح دهد و

به پرسش های شما پاسخ گوید.

2ـ پرس و جو کنید بیمه منازل مسکونی چیست و چه فایده ای دارد؟ آیا خان ٔه شما بیمه است؟ اگر نه ،به بزرگ تر ها این

بیمه را توصیه کنید.
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تولید  ،توزیع  ،مصرف

فصل

حوزه  های موضوعی:

منابع و فعالیتهای اقتصادی
فضا و مکان

نظام اجتماعی
فرهنگ و هویت
زمان ،تداوم و تغییر
همه ما از صبح تا شب از
آیا دقت کردهاید که ٔ
متنوعی استفاده می کنیم؟
کاالها و وسایل زیاد و ّ
برخی از این کاال ها مانند خوراک و پوشاک
آن قدر برای زندگی ما ضروری هستند که درواقع بدون
استفاده از آنها نمی توانیم به زندگی ادامه دهیم.
همه این کاالها در جایی توسط تولیدکنندگان
ٔ
وسیله توزیع کنندگان به دست
تولید شده اند و سپس به
ٔ
ما رسیده اند تا آنها را مصرف کنیم .آیا می دانید یکی
از مشکالت بزرگ دنیای امروز مصرف بی رویه است؟
راستی آیا در ّفعالیت های اقتصادی نیز ما حقوق و
مسئولیت هایی داریم؟

شما با
آموختن این فصل و انجام ف ّعالیتهای آن درمییابید:
ـ چرا تولید صورت می گیرد؟
ـ برای تولید به چه عواملی نیاز داریم؟

ـ تولیدات چگونه عرضه و توزیع می شوند؟
ـح
قوق و مسئولیت های ما به عنوان مصرف کننده چیست؟
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تولید و توزیع

درس 7
چرا تولید می کنیم؟
ّفعالیت زیر را انجام دهید.

فعّالیت
١ـ الف) یک روز خود را مجسم کنید .سپس همۀ کاال هایی٭ را که در یک روز از آنها استفاده کردهاید (اعم از
خوراک ،پوشاک ،نوشت افزار ،وسایل حمل و نقل و ) ...روی کاغذ بنویسید .سپس بگویید:
اگر این کاالها تولید نشده بودند چه اتفاقی می افتاد؟
این کاالها در کجا و توسط چه کسانی تولید می شوند؟
ب) دو مورد از کاالها را انتخاب کنید و بگویید تولیدکنندگان برای تولید آنها به چه چیزهایی نیاز داشته اند؟

اکنون که این ّفعالیت را انجام دادید ،پی بردید انسان برای آنکه بتواند به زندگی خود ادامه دهد ،باید تولید کند .از گذشته تا امروز،

ادامه زندگی انسان بدون تولید امکان پذیر نبوده است.
هیچ گاه ٔ

تولید محصول به منظور رفع نیاز ها و خواسته های٭ انسان صورت می گیرد.

محصولی که تولید می شود ممکن است کاال باشد مانند کفش ،کیف ،دفتر ،یخچال ،تلویزیون و...
و یا ممکن است خدمات باشد مانند خدمات پزشکی ،آموزش ،بیمه ،حمل و نقل و…

عوامل تولید
همه عوامل الزم برای تولید را
با انجام ّفعالیت  1پی بردید که برای تولید یک کاال به عوامل متعددی نیاز داریم .اما به طور کلی ٔ

می توانیم به سه دسته طبقه بندی کنیم:
منابع طبیعی

آنچه در طبیعت وجود دارد مانند آب ،خاک ،جانوران ،جنگل ها ،معادن (نفت،گاز ،زغال سنگ ،آهن و…) منابع طبیعی هستند.
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برای آنکه انسان بتواند کاال ها و وسایل مورد نیاز خود را تولید کند باید از امکانات و منابع طبیعی که خداوند در اختیار بشر قرار داده
استفاده کند.

سرمایه
انسان برای آنکه از منابع طبیعی استفاده و آنها را به کاال تبدیل کند به ابزار و تجهیزاتی نیاز دارد .این تجهیزات سرمایه نام دارد.
منابع مالی ،ماشین آالت ،ابزار کار و زمین یا ساختمانی که تولید در آنها صورت می گیرد و نظایر
آن ،سرمایه هستند.
نیروی انسانی
اگر کار و تالش انسان نبود ،چیزی تولید نمی شد و آدمیان
مهم است.
نمی توانستند به زندگی ادامه بدهند .به همین دلیل نقش نیروی انسانی در تولید بسیار ّ

برای تولید هر محصولی ،نیروی انسانی باید دانش و مهارت الزم را داشته باشد.

پدید آمدن مشاغل و حرفه های مختلف
همه چیز های مورد نیاز خود را تولید
انسان ها همواره به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کرده و پی برده اندکه نمی توانند به تنهایی ٔ

کنند .در سال های قبل خواندید که در گذشته های دور با رونق کار کشاورزی تولید محصول زیاد شد .با تولید غذای کافی دیگر همه
مجبور به کار کشاورزی نبودند و به تدریج افراد دیگر توانستند به کار های دیگر بپردازند و در برخی کارها مهارت پیدا کنند .بدین ترتیب
تقسیم کار در جامعه بوجود آمد .هرکس تولید یک یا چند کاال را برعهده گرفت و شغل های گوناگون پدید آمد.
همه نیاز های خود را ندارد .فرض کنید یک فرد بخواهد خودش گندم بکارد ،آن را آرد کند،
امروزه نیز هیچ کس توانایی تأمین ٔ

نان بپزد ،درختان میوه بکارد ،دامپروری کند ،برای خود و خانواده پشم بریسد و لباس تهیه کند ،کفش بدوزد ،برای نظافت و شست وشو
صابون تولید کند ،وسایل تحصیل و آموزش خود را تولید کند و ...آیا چنین چیزی ممکن است؟
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متعددی پدید آمده است .هریک از این حرفه ها سعی می کنند نیاز یا خواسته ای را برآورده
در جوامع امروزی شغل ها و حرفه های ّ

کنند .به طور کلی مشاغل و ّفعالیت های اقتصادی را می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد :کشاورزی٭ ،صنعت٭ و خدمات٭.

فعّالیت

2ـ به نظر شما کدام یک از عوامل تولید مهم ترند؟ چرا؟

3ـ به نظر شما اگر بخواهیم تولید امروز را با گذشته مقایسه کنیم کدام عوامل تولید بیشتر تغییر کرده اند؟ یک مثال بزنید.
4ـ کاربرگۀ شمارۀ ( )٢را در کالس کامل کنید.

؟

کشور ما تالش می کند هم تولیدات خود را افزایش دهد و هم با پیشرفت در علم و
فناوری کیفیت تولیدات را بهتر کند تا از نظر اقتصادی وابسته به کشورهای خارجی نباشیم.
در این باره در کالس گفت و گو کنید.
به نظر شما از چه راه هایی می توانیم به تولید ملی کمک کنیم؟
چگونه می توانیم از تولیدکنندگان کشورمان حمایت کنیم؟

حمایت

از کار و

سرمای

ه ایرانی
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فعّالیت

 ٥ـ بعضی از خانواده ها سعی می کنند بخشی از نیاز های خودشان را با تولید خود برطرف کنند .اگر در خانواده خودتان یا بستگان

و آشنایان چنین کار تولیدی ای مشاهده کردهاید در کالس بگویید.
٦ـ بعضی خانوادهها محصوالتی را برای فروش و کسب در آمد تولید میکنند .اگر چنین چیزی را مشاهده کردهاید در کالس مطرح کنید.
٧ـ اگر قرار باشد شما محصولی را تولید کنید چه چیزی را انتخاب می کنید؟ چرا؟ اگر مایل هستید دربارۀ این فکر خودتان و عملی
کردن آن یک صفحه مطلب بنویسید و به معلم بدهید.
 ٨ـ همفکری کنید و طرح و پیشنهاد بدهید .آیا می توانید در مدرسه تولیدی داشته باشید؟

توزیع کاال ها و خدمات
توزیع در لغت به معنی پخش کردن است .توزیع ّفعالیتی است که

بین تولیدکننده و مصرف کننده رابطه برقرار می کند.

تولیدکنندگان باید محصوالت خود را به دست مشتریان برسانند.
به همین دلیل سعی می کنند بازارهای مصرف را پیدا کنند .یعنی ببینند
در کدام مناطق این کاالها خواهان یا مشتریان بیشتری دارد.

1

همچنین برخی تولیدکنندگان به روش های مختلف کاالهای خود
را تبلیغ می کنند.
اغلب واحد های تولیدی از افراد یا مؤسساتی برای پخش
محصوالت خود در بازار های مصرف دور و نزدیک کمک می گیرند.
این بازار ها شامل بازار های قدیمی در شهرها ،فروشگاه های چند طبقه و
مغازه هایی است که در اطراف خیابان ها احداث شده است.

2

4

3
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؟

بازار در ایران

از زمان ساخت ّاولین شهر ها در ایران ،یکی از مکان های مهم شهر ،بازار بوده است.

در چند قرن گذشته در اغلب شهر ها ،بازار ها را در مکان های پر جنب وجوش و در کنار دروازه های شهر می ساختند.

در برخی از شهر های ایران ،بر روی بازار های بزرگ و پر رونق پوشش و سقفی می ساختند تا عابران از آفتاب
تابستان و سرمای زمستان محفوظ بمانند.
بازار ها عالوه بر اینکه محل دادوستد اقتصادی بودند در امور اجتماعی هم نقش مهمی داشتند .برای مثال در
هنگام جشن ها و اعیاد ،بازار چراغانی می شد یا در هنگام عزاداری ها ،مراسم سوگواری در آنجا برپا می کردند .در هنگام
اعتراض مردم بر علیه حکومت های ظالم ،مردم در بازار جمع می شدند یا بازاریان مغازه ها را تعطیل می کردند.
پوشیده قدیمی وجود دارد .آیا تاکنون از این بازار ها دیدن کردهاید؟
در اغلب شهر های قدیمی ایران یک بازار سر
ٔ

وای برکم فروشان ،آنها که وقتی چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم
می گیرند؛ کام ً
ال حق خود را می گیرند؛ ولی وقتی چیزی را تحویل مردم
می دهند در پیمانه و وزن کمتر می دهند .آیا آنها عقیده ندارند که بعد از
مرگ زنده خواهند شد و به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند.
سوره مطففین آیات  ١تا ٥
ٔ

فروشنده ای که می خواهد کسب حالل داشته باشد باید از کم فروشی
و گران فروشی پرهیز کند.در آمد حاصل از کم فروشی و گران فروشی حرام
است.از این آیات قرآن کریم پی می بریم کم کردن از حق مردم در هر صورت،
گناه و موجب عذاب الهی می باشد.

فعّالیت

٩ـ پرس وجو کنید آیا در شهر شما بازار قدیمی یا بازار هفتگی

وجود دارد؟ این بازار در کدام منطقه قرار گرفته و چه چیزهایی در آن
فروخته می شود؟
١٠ـ اگر در آینده فروشندۀ کاال یا محصولی باشید ،چه نکاتی را
رعایت می کنید؟ با مشتری ها چگونه رفتار می کنید؟
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بازار فرش تبریز و بازار سرپوشیدۀ تهران

مصرف

درس 8

مصرف کننده کسی است که کاالها و خدمات را به منظور رفع نیاز های خود می خرد.
اما این خرید و فروش با چه وسیله ای صورت می گیرد؟ با پول.
وقتی شما به فروشنده در ازای کاال پول می دهید ،او هم با آن پول می تواند کاالی دیگری بخرد و نیازهای خود را رفع کند .یعنی
اندازه ارزش کاالیی که به شما فروخته است ،می تواند کاالی دیگری بخرد .راستی پول چگونه به وجود آمد؟
او به
ٔ

؟

سرگذشت پول

در گذشته های دور قبل از آنکه پول به عنوان وسیله ای برای مبادله مورد استفاده

قرار گیرد مبادله به صورت کاال با کاال انجام می شد.

برای مثال ،فردی که چند کیلو گندم اضافی داشت و به پارچه نیازمند بود ،گندم را
می داد و پارچه می گرفت.در آن زمان مردم ارزش یک کاال را با کاالی دیگر می سنجیدند.
برای مثال می گفتند  4کیلو گندم به نیم کیلو پشم می ارزد؛ یا ارزش  3کیلو گندم مساوی است
با  1متر پارچه .این نوع مبادله به تدریج مشکالتی را پدید آورد؛ برای مثال ،گاهی شخصی برنج داشت و می خواست آن را با کفش عوض
کند اما کسی که کفش داشت نیازی به برنج نداشت.
به تدریج انسان ها پی بردند که بعضی از کاال ها مشتریان بیشتری دارند .برای مثال در یک منطقه چای خیلی ارزشمند بود ،در یک

منطقه دیگر پوست و ...به این کاال ها ،کاالهای واسطه ای می گفتند و از آن پس مردم کاالی خود
را به آن کاالی واسطه ای که خواهان داشت مبادله می کردند .این نوع مبادله نیز مشکالتی ایجاد کرد.
بعضی کاالهای واسطه ای حجم زیادی داشتند و به مرور زمان فاسد می شدند و شخص نمی توانست
آنها را نگه دارد .کم کم بشر به این فکر افتاد که از فلزاتی مانند طال ،نقره ،مس و… به جای کاالی

واسطه ای استفاده کند .فلزات کم حجم بودند و فاسد نمی شدند .با ضرب سکه پول فلزی پدید آمد.
شما در فصل یازدهم با ضرب سکه در زمان هخامنشیان آشنا خواهید شد .بعد ها با گذشت زمان برای

آسان تر کردن معامالت بزرگ ،دولت ها به چاپ پول کاغذی یا اسکناس پرداختند.
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امروزه عالوه بر پول کاغذی از شیوه های دیگری نیز برای مبادله
استفاده می شود .یکی از این شیوه ها کارت خرید اعتباری است.
خریدار با استفاده از کارت خرید اعتباری خود به ازای مبلغ کاال از
پولی که در بانک دارد برداشت و به حساب فروشنده می ریزد.

فعّالیت
١ـ به نظر شما با توجه به آنچه دربارۀ سرگذشت پول گفته شد کدام شکل مبادلۀ پول بهتر است؟ آیا راه های
دیگری نیز برای مبادله می شناسید؟

حقوق مصرف کننده
هر زمان که شما چیزی می خرید مصرف کننده هستید .تولید کنندگان و توزیع کنندگان نیز خود مصرف کننده هستند.
مصرف کنندگان حقوقی دارند .برای مثال خریدن کاالی سالم و بدون نقص حق مشتری است .از جمله کار هایی که برای رعایت
و احترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود می توان به تصویب قوانین و مقررات ،برچسب مشخصات کاال و استاندارد اشاره کرد.
1ـ قوانین و مقررات :به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان ،قوانین و مقرراتی وضع شده است که تخلّف از آنها موجب
جریمه یا مجازات می شود؛ برای مثال ،طبق قانون اگر کسی در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها و مواد تقلبی
مجوز ،کارگاه تولید
به کار ببرد ،حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد به زندان محکوم می شود .یا کسی نمی تواند بدون گرفتن ّ
مواد غذایی یا سایر کاالها تأسیس کند.

٢ـ برچسب مشخصات کاال :تولیدکنندگان موظّف اند روی برچسب کاال ها اطالعات و ویژگی های آن کاال را بنویسند و در
اختیار مشتری قرار دهند .روی این برچسب ها اطالعاتی از قبیل
شماره جواز تولید ،آدرس محل کارخانه یا محل تولید ،قیمت کاال،
ٔ

مواد به کار رفته در آن و تاریخ مصرف (در مورد مواد غذایی و بهداشتی ) نکات ایمنی و...درج شده است.
ّ
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3ـ استاندارد :شاید تاکنون شنیده باشید که این وسیله استاندارد است؛ یا این کاال نشان استاندارد دارد؛ یا فالن وسیله استاندارد
تولیدکننده هر کاالیی باید یک
نمونه قابل قبول.
نبود و اتفاق بدی افتاد .استاندارد یعنی چه؟ استاندارد کلمه ای است انگلیسی به معنی ٔ
ٔ

سری ویژگی ها و معیار هایی را برای تولید یک کاال رعایت کند؛ مثال ً در یک ماده خوراکی استاندارد (بیسکویت ،رب گوجه ،کمپوت،
روغن و…) باید موادافزودنی یا رنگ های مجاز و نظایر آن به حدی باشد که به بدن آسیبی نرساند؛ یا در مواد بهداشتی (کرم ،شامپو ،مایع

اندازه الزم باشد تا به پوست و بدن آسیب نرساند.
مواد شیمیایی به کار رفته باید به
ظرف شویی ،صابون وّ )...
ٔ
همه کاال ها است؛ برای مثال ،وسایل الکتریکی و وسایل گرمایشی مانند بخاری اگر استاندارد
استاندارد مربوط به ٔ

نباشند ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می اندازند.

در ایران سازمانی به نام سازمان ملی استاندارد ایران وجود دارد.نظیر این سازمان در دیگر کشور های
جهان نیز وجود دارد .این سازمان ابزار الزم برای آزمایش وسایل و کاالها را در اختیار دارد .بیشتر تولیدکنندگان وسیله یا ماده ای را
که تولید می کنند به این سازمان می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود .اگر کیفیت کاالیی توسط این سازمان تأیید بشود اجازه می دهد که
نشان مخصوص استاندارد را روی آن کاال چاپ کنند .خریدار می تواند با توجه به عالمت استاندارد به کیفیت جنسی که می خرد اطمینان
داشته باشد.

فعّالیت

٢ـ با راهنمایی مع ّلم به طور گروهی تعدادی برچسب از کاالهای مختلف (موادغذایی و نوشیدنی ها ،لباس ،اسباب بازی ،لوازم

بهداشتی مانند صابون ،کرم،شامپو و )...تهیه کنید و به کالس بیاورید و آنها را بررسی کنید.
هر برچسب چه اطالعاتی دربارۀ کاال به شما می دهد؟ دوست داشتید چه اطالعات دیگری دربارۀ آن کاال داشته باشید؟
٣ـ به مدت چند هفته به کاالهایی که مصرف می کنید دقت کرده و برچسب آنهایی را که نشان استاندارد دارند به کالس
بیاورید.بین دو کاالی مشابه که یکی مهر استاندارد دارد و دیگری ندارد کدام را انتخاب می کنید؟ چرا؟
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مسئولیت های مصرف کننده
همان طور که مصرف کننده حقوقی دارد ،مسئولیت هایی نیز دارد .مسئولیت مصرف کننده ،مصرف درست است .گفتیم که
مصرف یعنی استفاده از کاال و خدمات به منظور رفع نیازها .این چیز بدی نیست؛ اما باید از مصرف گرایی پرهیز کرد.
مصرف گرایی چیست؟
آیا تا کنون به فروشگاهی رفتهاید و از آن چیزی خریده اید که مورد نیاز واقعی شما نباشد؟ برای مثال
نمونه جدید می بینید و دوست دارید آن را هم داشته باشید.
شما مدادتراش دارید و به آن نیاز ندارید؛ اما یک ٔ

در دنیای امروز ،تولید فقط برای رفع نیاز های انسان صورت نمی گیرد .بلکه تولید کنندگان در جهت به دست

آوردن سود بیشتر هستند.آنها تولید انبوه می کنند و چندان کاری به نیاز های واقعی مردم ندارند .آنها سعی
می کنند با تبلیغات ،کاالهای خود را به فروش برسانند تا سود بیشتری به دست بیاورند.
مصرف گرایی یعنی اینکه بدون د اشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم و
همچشمی با دیگران کاالهایی را بخریم .فرد مصرف گرا خیلی زود تحت تأثیر آگهی های تبلیغاتی یا ُمدگرایی

قرار می گیرد؛ برای مثال عوض کردن هر ساله وسایل خانه برای پیروی از مد.
مصرف گرایی به اسراف می انجامد.

از نظر دین اسالم ،تولید و مصرف کاال برای رفع نیاز انسان است
تا او بتواند به کار های مهم تر بپردازد.
به همین دلیل اسراف٭ و ریخت وپاش گناهی نابخشودنی است.

خداوند در قرآن کریم می فرماید:

ِ
ِ
الشیاطین
خوان ّ
کانوا ا َ
ا َّن ُ
رین ُ
المبَذّ َ
همانا ُمبَذرین (ریخت و پاش کنندگان)
برادران شیاطین اند.
آیه ٢٧
سوره اسراء ٔ
ٔ

صحیفه سجادیه در یکی از
امام سجاد (ع) در
ٔ
دعا های خود می فرمایند... :خداوندا ،راه های صحیح
مصرف و اندازه نگه داشتن در معیشت را به من تعلیم فرما
و به لطف خود مرا از تبذیر٭ دور کن.

فعّالیت

بحث و گفت وگو در کالس:
4ـ جنبه هایی از مصرف گرایی را که در محل زندگی تان می بینید بیان کنید و دربارۀ آنها اظهار نظر نمایید.
 ٥ـ مصرف گرایی چه آسیب های اخالقی برای مردم ایجاد می کند؟
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مصرف و محیط زیست
به اطراف خود نگاه کنید .روزانه مقدار زیادی قوطی کنسرو ،بطری های نوشابه ،پالستیک موادغذایی و جعبه های مقوایی دور
ریخته می شود .اینها فقط بسته بندی کاالهایی است که ما مصرف می کنیم.
مواد اولیه را از طبیعت می گیرند و با آنها
در جوامع امروز ،مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است .انسان ها ّ

کاال تولید می کنند و بعد دوباره به صورت زباله به طبیعت برمی گردانند .در گذشته مقدار زباله ها این قدر زیاد نبود .اما امروزه با تولید
انبوه صنعتی ،همه روزه مقدار زیادی زباله تولید می شود .زباله ها را می سوزانند یا در مناطقی از زمین دفن می کنند که در هر صورت
برای محیط زیست زیان آور است.

نظرهای این افراد را بخوانید و دربارۀ آنها گفت وگو کنید .با کدامیک موافق هستید؟ شما چه راهحلهایی پیشنهاد میکنید؟
تاحد امکان از مصرف نایلون و ظروف یک بار
مصرف پالستیکی خودداری کنید.
پالستیک بیش از صد سال در طبیعت میماند و

مادر من به جای گرفتن کیسه پالستیکی از
مغازهدار ،با خودش زنبیل یا کیسه پارچهای همراه
میبرد تا پالستیک کمتر مصرف شود.

طول میکشد تا تجزیه شود.کیسههای نایلونی در صورت
وارد شدن به آبها موجب خفگی دلفینها ،الکپشتها
و پرندگان دریایی میشوند .ترکیبات شیمیایی نایلونها،
خاکها را آلوده میکند و از طریق گیاهان به زنجیرهٔ غذایی
انسان وارد میشود و به سالمت انسان ضرر میرساند.
برخی از زبالهها به دلیل داشتن مواد شیمیایی
خطرناکاند ،مانند باتریها .این مواد خاکها را آلوده
میکنند و موجب بیماریهایی چون سرطان میشوند.
ما سال گذشته مراسم افطاری در مدرسه برگزار کردیم.
اما از ظروف یک بار مصرف پالستیکی استفاده
نکردیم و از همهٔ بچه ها خواستیم یک لیوان و بشقاب و

ما باید به بازیافت زباله کمک کنیم.
ما در خانه یا مدرسه زباله های قابل

قاشق با خودشان بیاورند.

بازیافت را با بقیه مخلوط نمی کنیم.کاغذ و مقوا،

به این ترتیب به حفظ محیط زیست کمک کردیم.

بطری های پالستیکی ،پوست میوه ها ،قوطی های
فلزی و شیشه ای را از سایر زباله ها جدا می کنیم

فعّالیت

 ٦ـ تحقیق کنید این عالمت که بر روی برچسب بسته بندی

تا بازیافت شوند .با عمل بازیافت ،از این مواد
می توان دوباره مواد جدیدی تولید کرد.

برخی کاالها وجود دارد ،نشانه چیست؟
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واژه ها

؟

کاال :هر محصولی که نیاز یا خواسته ای از انسان را برطرف می کند و برای مبادله (فروش) تولید شده باشد.

نیاز و خواسته :نیاز چیز های ضروری برای زندگی انسان است که بدون آنها زندگی سخت یا ناممکن
می شود؛ مانند غذا و پوشاک و مسکن .اما خواسته نیاز های کم اهمیت تر است که دوست داریم داشته باشیم؛ ولی
بدون آنها هم می توانیم زندگی کنیم مانند توپ ،دوچرخه ،رایانه و...
لیه کارگاه
اولیه :آن بخش از منابع طبیعی که برای تولید چیزی به کار می رود؛ مثال ً چوب ماده ّاو ٔ
مواد خام یا ّ

تولید میز و صندلی است.

کلیه ّفعالیت هایی مانند زراعت ،باغداری ،پرورش دام ،مرغداری ،پرورش زنبورعسل ،صید
کشاورزیٔ :

ماهی و… را شامل می شود.

مواد ّاولیه در کارگاه یا کارخانه به منظور تولید کاال.
صنعت :تغییر دادن ّ

خدمات :مشاغلی که در آنها کاالیی تولید نمی شود ،بلکه خدمتی ارائه می شود مانند پزشکی ،معلمی ،پست،

آتش نشانی و…  .
اسراف :زیاده روی در مصرف یا استفاده ناتمام از یک چیز و دور ریختن آن.
تبذیر :تلف کردن و بیهوده خرج کردن مال یا ریخت وپاش است.بعضی تبذیر را مترادف اسراف می دانند.

به کارببندیم
1ـ از امروز به مدت یک ماه در هر موردی که صرفه جویی کرده اید یا از خرید غیرضروری خودداری
می کنید ،آن را یادداشت کنید و به معلم ارائه بدهید.
خانواده دانش آموزانی که در امور تولید یا توزیع و فروش یک
2ـ با راهنمایی معلم از یکی از اعضای
ٔ

درباره کار خودش و مراحل و چگونگی آن برای شما توضیح دهد.
کاال ّفعالیت می کند به کالس دعوت کنید تا
ٔ
پیش از این جلسه ،سؤاالت خود را روی کاغذی یادداشت کنید.
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فصل

5

محیط زندگی خود را بشناسیم

حوزه های موضوعی:
مکان و فضا

نظام اجتماعی

فرهنگ و هویت

شما در کجا زندگی میکنید؟ در کدام شهر یا روستا؟
اگر کسی از شما بخواهد محیطی را که در آن زندگی
میکنید ،برایش توصیف کنید ،چه میگویید؟
هر یک از ما در یکی از شهرها یا روستاهای ایران عزیز
به سر میبریم.
محیط زندگی ما دارای ویژگیهای طبیعی و انسانی است.
چه خوب است مکانی را که در آن زندگی میکنیم بشناسیم
تا بتوانیم در حفاظت و آبادانی آن بکوشیم.

شما با
آموختن این فصل و انجام فعالیتهای آن درمییابید:
ـ برای شناخت
یک مکان ،چگونه پرسشهای جغرافیایی طرحکنیم؟
ـ چه وسایلی به شناخت محیط زندگی ما کمک م 
یکند؟
ـ انواع نقشه
کدام است و چگونه میتوان از نقشهها استفاده کرد؟
ـ ویژگیهای مهم طبیعی و انسانی کشور ما چیست؟

من کجا زندگی میکنم؟

درس 9

مهدیه و خداداد دو دانشآموز از نواحی مختلف ایران هستند که
درباره محل زندگیشان صحبت میکنند .مهدیه در شهر «سمنان»
ٔ

و خداداد در روستای ِ«ونّایی» زندگی میکند.

فعّالیت
١ـ متن را بخوانید .با همفکری یکدیگر بگویید شهری که مهدیه در آن زندگی میکند چه تفاوتها و چه شباهت هایی با
روستایی که خداداد در آن زندگی میکند دارد؟ مقایسه کنید.

سالم ،بچهها

؟

من مهدیه هستم و در شهر سمنان زندگی میکنم .شهر سمنان مرکز استان سمنان است .رشته کوههای
البرز در شمال استان سمنان قرار دارند .استان ما از جنوب به دشت کویر منتهی میشود .کمبود بارندگی و
نبودن رودهای دائمی از یک طرف و زمینهای نمکی از سوی دیگر موجب شده است که ّفعالیت کشاورزی

در منطقه ما محدود باشد.

شهر ما حدود  126000نفر جمعیت دارد و یکی از شهرهای معروف
ایران است .سمنان یک شهر دانشگاهی است و مراکز آموزشی زیادی در آن
وجود دارد .حدود  95درصد مردم سمنان باسواد هستند .وجود معادن فراوان
موجب شده است که کارخانههای سیمان و گچ در این منطقه زیاد باشد .استان
سمنان یک استان صنعتی است و صنایعی نظیر ماشینآالت و صنایع غذایی در
آن وجود دارد.

سمنان

بچهها ،شهر ما بر سر راه تهران ــ مشهد واقع است و راهآهن از کنار شهر ما
عبور میکند .آیا تاکنون از شهر ما عبور کردهاید؟

میامی

دروازه ارک و بازار سمنان از دیدنیهای شهر ما است.
مسجد جامع و
ٔ
نقشۀ استان سمنان
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شاهرود

دامغان

مهدیشهر

سمنان

آرادان
گرمسار
سرخه

راهنما

مرکز استان

مرکزشهرستان

سالم ،بچهها

؟

نام من خداداد است .من در روستای ِونّایی زندگی میکنم .روستای ِونّایی یکی از بزرگترین

روستاهای استان لرستان است .روستای ما بیش از  4000نفر جمعیت دارد و روستای پرجمعیتی است.
روستای ِونّایی بین دو کوه بلند در رشتهکوههای زاگرس قرار دارد .به همین علّت رودهای پرآبی

از کوههای این منطقه سرچشمه میگیرند و چشمههای فراوانی در اطراف
این روستا وجود دارد .دشت حاصلخیز پایین روستا و آب فراوان،
کشاورزی را در روستای ما رونق زیادی بخشیده است .مهم ترین
محصول کشاورزی ما خیار و لوبیا سبز است .روستای ما مرکز تولید و
صدور خیارشور به نقاط مختلف کشور است .بچههای روستا عالوه بر
درس خواندن ،در کارهای کشاورزی به خانوادهشان کمک میکنند.
دامداری یکی دیگر از ّفعالیتهای مهم روستای ماست و لبنیات

منطقه بروجرد است .هر چند آب و هوای
خوبی در اینجا تولید میشود .دوغ ِونّایی معروفترین دوغ
ٔ

روستای ما در زمستان بسیار سرد است اما تابستانهای معتدلی دارد و گردشگران زیادی برای دیدن

مناظر سرسبز و استراحت به روستای ما سفر میکنند.

وِ نّایی

الشـترینان

نورآباد

بـروجرد

بـروجرد

آیا میدانید حدود  70درصد مردم روستای ما با سواد هستند؟
ازنا
الیگودرز

راهنما

ازنا

دورود

دورود

الشـتر
خرم آباد

سراب دوره
کوهدشت

خـرم آبـاد

الیـگـودرز

مرکز استان

پلــدختر

پلــدختر

مرکزشهرستان

نقشۀ استان لرستان

شما با انجام ّفعالیت  1پی بردید که هر مکان ویژگیهایی دارد .این ویژگیها دو نوع هستند :ویژگیهای طبیعی ،ویژگیهای

انسانی.

ویژگیهای طبیعی :مثل موقعیت جغرافیایی٭ ،نوع آب  وهوا ،ناهمواریها٭ ،رودها ،پوشش گیاهی و زندگی جانوری و.   ...
ویژگیهای انسانی :مثل تعداد جمعیتّ ،فعالیتهای اقتصادی ،سواد ،زبان ،آثار تاریخی و.   ...
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دانش جغرافیا به ما کمک میکند که ویژگیهای طبیعی و انسانی مکانهای
رابطه بین این ویژگیها را بفهمیم.
مختلف را بشناسیم و ٔ

پرسشهای جغرافیایی
درباره این پرسشها تحقیق میکنند تا
درباره یک مکان آغاز میکنند و سپس
جغرافی دانها معموال ً کار خودشان را با پرسشهایی
ٔ
ٔ

پاسخ آنها را پیدا کنند .پرسشهای جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز میشود.

فعّالیت
2ـ به چند گروه تقسیم شوید .هرگروه تعدادی پرسش دربارۀ محل زندگی خودتان بنویسید( .نیازی به پاسخ دادن به پرسشها
نیست ).هر گروهی که تعداد بیشتری پرسش طرح کند ،امتیاز بیشتری میگیرد.

چه وسایلی به شناخت محیط زندگی کمک میکنند؟
جغرافی دانان از ابزار و وسایل مختلفی برای شناخت محیط استفاده میکنند.
مهمی در جغرافیا است زیرا از طریق آن اطالعات زیادی به دست میآوریم .نقشهها ّ
محل دقیق پدیدههای
نقشه :نقشه،
ٔ
وسیله ّ

طبیعی مانند کوه ،رود ،جنگل و پدیدههای انسانی مثل راهها ،پلها ،سدها و ...را نشان میدهند.

نقشه
نقشهها انواع گوناگون دارند وهرکدام از آنها اطالعات خاصی را به ما می دهند؛ برای مثالٔ :
نقشه ناهمواریهأ ،
نقشه راهها ،نقشههای گردشگری و اطلسها٭.
تقسیمات کشوری (استانها)ٔ ،

فعّالیت

٣ـ آیا روی دیوار کالس شما نقشهای نصب شده است؟ چه نقشهای؟
٤ـ اکنون کتاب را ورق بزنید و نقشۀ گردشگری ،ناهمواری ها ،تقسیمات کشوری و راهها را پیدا کنید و به یکدیگر نشان دهید.

هر کدام از این نقشهها چه چیزهایی را نشان میدهند؟

نقشه ،تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.
نقشه صفحه بعد  600متر است درحالی که روی نقشه آن را فقط
برای مثال ،فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقالب در ٔ
 3سانتیمتر میبینیم.
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خطی

در زیر هر نقشه ،شما خطّی مشاهده میکنید که به آن مقیاس خطّی میگویند و با استفاده از آن میتوانید فاصله واقعی مکانها را
فاصله مکانها را روی نقشه اندازه بگیرید؛ فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقالب روی نقشه
روی زمین محاسبه کنید .ابتدا با خطکش
ٔ

 3سانتی متر است ،سپس خط کش را با همان مقدار  3سانتی متر روی مقیاس خطّی بگذارید .می بینید که  3سانتی متر روی نقشه برابر با
 ٦٠٠متر روی زمین است.

فعّالیت

٥ـ اگر بخواهید از میدان انقالب به تقاطع کارگر شمالی و بلوار کشاورز بروید ،چه مسافتی (چند متر) را باید طی کنید؟
 ٦ـ اگر بخواهید از میدان انقالب تا چهارراه فلسطین بروید چند متر را طی می کنید؟ چند کیلومتر؟
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مهمی برای مطالعه و شناخت محیط هستند.
عکس :عکسها نیز
ٔ
وسیله ّ

عکسهای معمولی با دوربین از مناظر طبیعی ،شهرها ،خانهها و ّفعالیتهای انسانی گرفته میشود.

2

1

فعّالیت
٧ـ عکسهای  1و  2را با هم مقایسه کنید و بگویید از هر تصویر چه چیزهایی دربارۀ ویژگیهای طبیعی و انسانی این منطقه
حدس میزنید؟ چرا؟
 ٨ـ اگر تاکنون عکسی از ویژگیهای طبیعی یا انسانی محیط زندگی خود گرفتهاید ،به کالس بیاورید و روی تابلو نصب کنید.

تهی ٔه نقشههای جغرافیایی
از عکسهای هوایی برای ّ

استفاده میشود .این عکسها با دوربینهایی که در هواپیما نصب
شده گرفته میشود.

درباره مکانها به دست
تهیه و به زمین فرستاده میشود .از این تصاویر نیز اطالعات زیادی
تصاویر ماهوارهای توسط ماهوارهها ّ
ٔ

میآوریم.
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تصویر ماهواره ای یک منطقه

نقشۀ همان منطقه

کره زمین
کره جغرافیایی ٔ
نمونه کوچکی از ٔ
کرۀ جغرافیاییٔ :

سیاره زمین را روی آن
است که میتوان شکل واقعی بخشهای مختلف
ٔ

مشاهده کرد.

کتاب ها و فرهنگ نامه ها :کتاب ها و فرهنگ نامه های بسیاری
مطالعه آنها می توانیم با مکان های مختلف و شیوه های
وجود دارند که با
ٔ

زندگی مردم در این مکان ها آشنا شویم.

رایانه و اینترنت :از لوح های فشرده ( )CDمی توانیم
درباره موضوعات جغرافیایی به دست بیاوریم.
اطالعات بسیار خوبی
ٔ
امروزه از طریق وارد شدن به پایگاه های اینترنتی ،می توان اطالعات را

به صورت متن ،تصویر ،نقشه و ح ّتی فیلم به دست آورد.

فعّالیت
٩ـ بهطور گروهی در کتابخانه مدرسه یا سایر کتابخانهها جست وجو کنید و کتابی که دربارۀ یک مکان یا مردم یک
منطقه اطالعاتی به ما میدهد پیدا کنید و به کالس بیاورید.
١٠ـ اگر در مدرسه به رایانه ،لوحهای فشرده و اینترنت دسترسی دارید ،با راهنمایی معلم دربارۀ ویژگیهای یک مکان
و نقشۀ آن ،جست وجو کنید و اطالعاتی به دست بیاورید.
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درس 10

ایران ،خانۀ ما

شهر یا روستایی که ما در آن زندگی میکنیم ،جزئی از کشور عزیز ما ایران است .کشور ما  1,648,195کیلومتر مربع وسعت دارد
و یکی از کشورهای نسبتاً وسیع جهان است.
عد ٔه
در سال  1390کشور ما  75میلیون نفر جمعیت و دارای  1166شهر و بیش از 6٠,٠٠٠آبادی دارای سکنه بوده استّ .
عد ٔه کمی از هم وطنان
زیادی از مردم ایران در شهرهای کوچک و بزرگ زندگی میکنند و تعدادی از مردم نیز در روستاها به سر میبرندّ .

ما نیز زندگی  عشایری٭ دارند.

اداره بهتر کشور ،آن
به نقشه نگاه کنید .برای ٔ

را به بخشهایی تقسیم کرده اند که به هریک استان
وسیله استانداری اداره میشود.
میگویند .استان به
ٔ

هر استان نیز به چند شهرستان تقسیم میشود.

در هر شهرستان تعدادی شهر و روستا وجود دارد.
شهر یا روستای محل زندگی شما جزء کدام
شهرستان است؟

فعّالیت

1ـ کاربرگۀ شمارۀ ( )3را برای آشنایی بیشتر با

تقسیمات کشوری در کالس کامل کنید.
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شهر و روستا چگونه اداره می شود؟
در

هر شهری ،شهرداری

وجود دارد.

شهرداری چه کار هایی انجام می دهد؟

شهرها توسط شورای اسالمی شهر و شهردار اداره می شوند.
اعضای شورای شهر را مردم آن شهر انتخاب می کنند.
اداره بهتر شهر به وجود
شهرداری مؤسسه ای است که برای ٔ

آمده و خدماتی به ساکنان شهر ارائه می کند .کارکنان شهرداری برای
داشتن شهری زیباتر و آسایش زندگی ساکنان شهر تالش می کنند.

برخی از مهم ترین خدمات شهرداری

•

احداث ،تعمیر یا آسفالت خیابان ها ،پل ها ،تونل ها و

پیاده رو ها برای رفت و آمد بهتر مردم

• ایجاد فضای سبز و کاشتن درخت و نهال در مکان های

مختلف شهر و احداث بوستان (پارک) ،و زمین بازی کودکان

•نظافت کوچه ها و خیابان ها و جمع آوری و دفع زباله ها

•نظارت بر ساخت و ساز ها یعنی اگر افراد بخواهند
ساختمانی برای محل سکونت یا کسب و کار خود بسازند باید از
«پروانه ساختمان٭» بگیرند.
شهرداری
ٔ

•ایجاد فرهنگسراها و خانههای سالمت برای اوقات فراغت مردم

•نظارت بر حمل و نقل عمومی (اتوبوس،تاکسی،مترو) برای
رفت وآمد مردم
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شهرداری برای انجام این خدمات باید پول زیادی هزینه کند .شهرداری بخشی
از در آمد خود را از مردم دریافت می کند .برای مثال شهرنشینان باید هرسال مبلغی به
عنوان عوارض نوسازی به شهرداری بپردازند.

روستاها چگونه اداره می شوند؟
روستا ها توسط شورای اسالمی روستا و دهیار اداره می شوند .برای تشکیل
شورای اسالمی روستا ،افراد با تجربه و مورد اعتماد روستا با رأی مردم انتخاب
اداره روستا و بهتر شدن وضع آن و اقداماتی از قبیل ساختن یا
میشوند .این شورا برای ٔ

تعمیر حمام ،پل ،مدرسه ،مسجد ،قنات و امور دیگر ،تصمیم گیری می کند.

فعّالیت

2ـ همفکری کنید .شما از چه راه هایی می توانید برای حفاظت از شهر یا روستای خود با شهرداری یا دهیاری همکاری

کنید؟ چند مورد بگویید.
٣ـ به تصویر قبض عوارض نوسازی توجه کنید .از پدر و مادرتان دربارۀ آن پرس وجو کنید و اگر می توانید یک نمونه
آن را به کالس بیاورید و به همکالسی هایتان نشان دهید.
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اَشکال زمین در ایران
به نقشه نگاه کنید .همانطور که میبینید همه جای ایران از نظر پستی و بلندی یکسان نیست .بخشهایی از ایران مرتفع و بلند و
بخشهای دیگر پست و هموار هستند.

ُ

نواحی مرتفع و بلند

شمال
کوههای آذربایجان در شمال غربی ایران قرار گرفتهاند .قلّههای آتشفشانی این کوهها کدام اند؟
رشته کوه البرز در شمال ایران واقع است و مانند دیواری دریای خزر را از قسمتهای داخلی کشور جدا میکند .قلّههای
مهم این رشتهکوه را پیدا کنید و نام ببرید.
ّ
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کوههای خراسان در شمال شرقی ایران قرار دارند.
در دامنههای شمالی رشتهکوه البرز که رو   به دریا
قرار دارد ،برف و باران فراوان میبارد .این دامنهها پوشیده
از جنگلهای انبوه است؛ به عکس ،دامنههای جنوبی البرز
کم رطوبت مانده و فقط در فصل زمستان برف و باران
دریافت میکنند و در نتیجه پوشش گیاهی کمتری دارند.

غرب

رشتهکوه زاگرس در غرب ایران کشیده شده است
و جهت آن شمال غربی ــ جنوب شرقی(

) است.

در دامنههای شمال غربی برف و باران فراوانی
میبارد اما هر چه به سمت جنوب زاگرس پیش میرویم از

وقتی خورشید به آبهای دریای خزر میتابد ،آبها تبخیر میشوند و این بخارها در امتداد کوههای
البرز باال میروند و در ارتفاعات سرد میشوند و دوباره به صورت باران فرو میریزند.

میزان برف و باران کاسته میشود .به نقشه نگاه کنید .ق ّلههای

بلند زاگرس کدام اند؟

مرکز و جنوب شرقی
در نواحی مرکزی و جنوب شرقی ایران نیز کوههای بلند و پراکندهای
وجود دارد .آیا میتوانید چند قل ّٔه بلند را در نواحی مرکزی ایران پیدا کنید و

دنا یکی از قلّه های مرتفع زاگرس است که  4409متر ارتفاع دارد.

نام ببرید؟

فعّالیت
مهم ایران را در کالس کامل کنید.
٤ـ کاربرگۀ شمارۀ ( )4قلههای ّ
کوهپایهها در فاصلۀ بین شیب تند کوه و دشت قرار دارند.
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نواحی پست و هموار
نواحی پست و هموار ایران شامل دشتها و جلگهها است.
صفحه  ٥١توجه کنید .دو دشت وسیع ایران کدام اند؟
نقشه
ٔ
به ٔ

برخی از دشتها به دلیل داشتن خاک مساعد و آب وهوای مناسب حاصلخیزند .جلگهها نیز زمینهای حاصلخیز و مناسبی برای

کشاورزی هستند.
آیا میتوانید با توجه به آنچه در سالهای قبل خواندید بگویید جلگه چگونه تشکیل میشود؟
در کوهپایهها یعنی زمینهایی که از یکسو به کوهها و از سوی دیگر به دشتها مربوط میشود ،علفزارهایی روییده است که از
آنها به عنوان چراگاه استفاده میشود.

فعّالیت

 ٥ـ کاربرگۀ شمارۀ ( )5اشکال ناهمواریها و دشتها و جلگههای ایران را در کالس انجام دهید.
 ٦ـ کاربرگۀ شمارۀ ( )6ایران در جهان را در کالس انجام دهید.

زمین ،خانۀ ما
اره زمین نام
خانه بزرگ تری زندگی میکنند .این ٔ
همه مردم در ٔ
ٔ
خانه بزرگّ ،
سی ٔ

قارهها و
اره زمین استّ .
دارد .کشور ما ایران ،یکی از کشورهای ّ
اره زمین ّ
سی ٔ
سی ٔ

قار ٔه آسیا واقع شده است.
اقیانوسهای پهناور دارد .ایران در جنوب غربی ّ
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واژه ها

؟

موقعیت جغرافیایی :به محل یا جای قرار گرفتن یک مکان ،موقعیت جغرافیایی آن مکان
میگویند.
ناهمواری :به پستی و بلندیهای سطح زمین ،ناهمواری میگویند.
اطلس :مجموعهای از نقشهها که در یک کتاب جمعآوری شده باشد.
زندگی عشایری :در این نوع زندگی ،افراد با دامهایشان برای یافتن چراگاه مناسب از جایی
به جای دیگر کوچ میکنند.
پروانۀ ساختمان :مجوزی که افراد برای ساختن خانه یا هر بنای دیگر باید از شهرداری
بگیرند تا برطبق اصول و مقررات الزم ساختمان را بسازند.

به کارببندیم
یکی از فعالیت های زیر را به دلخواه انتخاب کنید و انجام دهید.
درباره محل زندگی خودتان تحقیق کنید و گزارشی در اینباره بنویسید .در این گزارش مهمترین
1ـ بهطور گروهی و با راهنمایی معلم
ٔ

ویژگیهای طبیعی (موقعیت ،آب   وهوا ،ناهمواری ،رودها و )...و مهمترین ویژگیهای انسانی (جمعیت ،زبان ،دینّ ،فعالیتهای اقتصادی و) ...

را ذکر کنید .اگر توانستید نقشه و چند عکس به گزارش خودتان ضمیمه کنید.
2ـ مدلی از رشته کوه البرز مرطوب و خشک بسازید.

مقوا ،گچ و ...مدلی بسازید و روی آن دامنههای شمالی و جنوبی البرز و دریای خزر را نمایش دهید.
بهطور گروهی با استفاده از خمیر یا ّ

ِ
درباره شهرستانهای
استانداری استان محل زندگی خودتان بروید و اطالعاتی
3ـ  اگر به اینترنت دسترسی دارید با راهنمایی معلم به پایگاه
ٔ

استان و ّ
محل زندگی خودتان بهدست بیاورید.
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فصل

6

از زیستگاههای ایران حفاظت کنیم

حوزه های موضوعی:
فضا و مکان

نظام اجتماعی

فرهنگ و هویت
فعالیتهایاقتصادی
منابعو ّ
ایران کشوری است پهناور با کوههای بلند و
دشتهای وسیع ،که از شمال و جنوب به دریا راه دارد .در
ایران آب وهواهای مختلف وجود دارد.
کشور ما ایران طبیعتی بسیار زیبا و شگفانگیز
تنوع جانوران و
دارد .آیا میدانید ایران از نظر تعداد و ّ

گیاهان جزء کشورهای کمنظیر دنیا است؟

ایران کشوری است که در هر جای آن ،شرایط
خاصی پدید آمده است و انواع گوناگونی از گیاهان
محیطی ّ

متأسفانه به دلیل برخی
و جانوران در آن یافت میشود .اما ّ
ف ّعالیتهای نامناسب یا بدون برنامه ،به این طبیعت زیبا و
نعمتهای خدادادی لطمههایی وارد شده است.

امروزه حفاظت از محیط زیست در کشور ما
مسئله ای مهم و وظیفه ای بزرگ است.

شما با
آموختن این فصل و انجام ف ّعالیتهای آن درمییابید:
ـ زیستگاه چیست؟

ـ چرا
در ایران زیستگاههای گوناگون به وجود آمده است؟
ـ چه عواملی موجب از
بین رفتن پوشش گیاهی و زندگی جانوری یک ناحیه م 
یشود؟
ـ چرا و چ
طور میتوانیم از زیستگاههای ایران حفاظت کنیم؟
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تنوع آب و هوای ایران
ّ

محیط طبیعی ایران متنوع است.
به این تصاویر توجه کنید .در هر ناحیه از کشور ما پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی پدید آمده است .این نواحی را با هم
درباره آب و هوای هر ناحیه چه حدس می زنید؟ در هر ناحیه چه گیاهان و جانورانی یافت می شوند؟ چرا؟
مقایسه کنید.
ٔ
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منطقه بزرگی که در آن مجموعهای از گیاهان و جانوران خاص زندگی
همانطور که فهمیدید ،ایران زیستگاههای مختلف دارد .به
ٔ

میکنند ،زیستگاه میگویند .یکی از مهمترین عواملی که موجب گوناگونی یا تنوع زیستگاهها در کشور ما شده است ،تنوع آب و هوایی
در کشور ماست.
راستی ،چطور میفهمند که آب و هوای

آب و هوای ایران

یک محل چگونه است؟
چند روز به اخبار هواشناسی که از رادیو یا
تلویزیون پخش میشود گوش کنید.
آیا توجه کردهاید که گاهی اوقات تفاوت بسیار زیادی در
وضعیت هوای نواحی مختلف کشور وجود دارد؟
برای مثال ،در حالی که هواشناسی اعالم میکند در
بعضی استانهای غربی دمای هوا زیر صفر است یا برف
میبارد ،در استانهای جنوبی هوا گرم است!

دانشآموزان یک مدرسه به همراه معلمشان از یک ایستگاه هواشناسی
در نزدیکی شهرشان بازدید کردند .کارشناس هواشناسی برای دانشآموزان
دراینباره توضیحاتی داد« :ما در این ایستگاه ،هر روز عناصر مختلف مثل
دمای هوا ،میزان بارندگی ،میزان رطوبت ،جهت وزش باد و سرعت وزش
باد را اندازهگیری میکنیم .سپس این اندازه ها را ثبت میکنیم و روی آنها
محاسباتی انجام می دهیم.
مهمترین عناصر آب و هوا ،دما و بارش است .با اندازهگیری میزان
دما و بارش یک مکان ،در طی ماه و سال میتوان پی برد که آب و هوای آنجا
چگونه است .بارش اشکال مختلف نظیر باران ،برف و تگرگ دارد.
میزان دما و بارش را به صورت نمودار نشان میدهیم».
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نمودارهای آب  وهوایی
(درجه سانتی گراد)

میزان دمای هوای یک ناحیه را با نمودار خطی و با رنگ

40

قرمز نشان میدهند.

30

این نمودار میانگین٭ دمای شهر یزد را در ماههای مختلف

20

نشان میدهد.

10
اسفند

میزان بارش یک ناحیه را با نمودار ستونی و به رنگ آبی
نشان میدهند.

بهمن دی

آذر

آبان

مهر شهریور مرداد

تیر

0

خرداد اردیبهشت فروردین

(میلی متر)

40

این نمودار بارش شهر یزد را در ماههای مختلف نشان

30

میدهد.

20
10

در این نمودار ،دو نمودار دما و بارش با یکدیگر ترکیب
شده است .از روی این نمودار می توانیم به میزان دما و

اسفند

بهمن دی

آذر

آبان

(میلی متر)

مهر شهریور مرداد

تیر

خرداد اردیبهشت فروردین 0
(درجه سانتی گراد)

40

میزان بارش شهر یزد پی ببریم.

30
20
10
اسفند

فعّالیت

بهمن دی

آذر

١ـ کاربرگۀ شمارۀ ( )7نمودارهای آب وهوایی را در کالس تکمیل کنید.
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آبان

مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

0

آب و هوای ایران متنوع است.
در کشور ما نواحی مختلف آب و هوایی پدید آمده است .بعضی از این نواحی تفاوت بسیار زیادی با هم دارند.
٭
ناحیه آب و هوایی تقسیم نمود:
بعضی از اقلیمشناسان معتقدند بهطورکلی ایران را میتوان به چهار ٔ
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1ـ ناحیۀ معتدل و مرطوب خزری :این ناحیه در کنار دریای خزر
بین کوههای البرز و دریا واقع شده است و در تمام ماههای سال بارندگی
ناحیه آب و هوایی ایران به شمار میآید .البته
دارد .بنابراین ،مرطوبترین
ٔ

میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد.

ناحیه خزری ،تابستان ها و زمستان های معتدل دارد .اگر به شمال
ٔ

ایران سفر کرده باشید ،دیدهاید که در این ناحیه ،جنگلهای انبوه و مناظر
زیبایی پدید آمده است.
ناحیه خزری ،برای کشت بیشتر محصوالت کشاورزی از آب
در
ٔ

باران (دیم) استفاده می شود و فقط برخی از محصوالت مانند برنج به آبیاری
نیاز دارند.
2ـ ناحیۀ معتدل و نیمهخشک کوهستانی :این ناحیه ،کوهستانهای
مرتفع ایران و کوهپایههای اطراف آنها را در برمیگیرد .در برخی ارتفاعات
این ناحیه در هنگام زمستان برف زیادی میبارد و یخبندانهای شدید بهوجود
میآید .به همین دلیل دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است .این
ناحیه ،با آنکه تقریباً  9ماه از سال بارش دارد ،در تابستانها خشک است .با
این حال به دلیل بارش کافی در طی سال ،کشاورزان میتوانند زراعت دیم نیز
داشته باشند .در ارتفاعات این ناحیه جنگلها و مراتعی٭ سرسبز روییده است.
3ـ ناحیۀ گرم و خشک داخلی :این ناحیه که شامل نواحی مرکزی
ایران است تابستانهای گرم و خشک دارد.
خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال ،آن هم به
مقدار کم باران میبارد .در بعضی از بخشهای این ناحیه ،بیابانهایی بهوجود
آمده است که ممکن است سالها در آنجا باران نباریده باشد؛ مانند بیابان لوت.
ناحیه خشک داخلی ایران ،اختالف دمای شب و روز زیاد است و
در ٔ

تابستانها هوا بسیار گرم میشود.

این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند
مانند درختان تاغ و گز و بوتههای خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.
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4ـ ناحیۀ گرم و شرجی سواحل جنوب :این ناحیه در کنارههای خلیجفارس و دریای عمان ،از جلگه خوزستان تا بندر چابهار
کشیده شده است .بهطور کلی مناطق جنوبی ایران ،تابستانهای بسیار گرم و
زمستانهای مالیم دارد.
ناحیه ساحلی جنوب ایران ،جزء نواحی خشک است؛ زیرا میزان
ٔ
بارندگی در این ناحیه بسیار کم است .اما چون به دلیل وجود دریا و تبخیر
آب های آن نم هوا زیاد است ،حالت شرجی به وجود می آید.
اکنون بگویید آیا در نواحی آب و هوایی  ٣و  ٤زراعت دیم امکان پذیر

؟

است؟ چرا؟
آب و هوای ایران متنوع است.

بندر انزلی

خور و بیابانک

فیروزکوه

چابهار

یزد

میانگین بارش ساالنه

حداکثر دمای ثبت شده ٤٦°C

   ١٨٥٠میلی متر

حداقل دمای ثبت شده -٩ C
°

میانگین بارش ساالنه  ٦٢میلی متر

میانگین حداکثر رطوبت نسبی
 ٨٢درصد

حداکثر دمای ثبت شده ٣٥°C

حداقل دمای ثبت شده-٢٦°C

فعّالیت
٢ـ ناحیۀ شمال و جنوب ایران هر دو در کنار دریا قرار دارند ،اما در ناحیۀ شمال بارندگی بسیار زیادی وجود دارد.
همفکری کنید و با توجه به آموختههای درس قبل بگویید ع ّلت بارندگی زیاد این ناحیه چیست.
٣ـ به نقشۀ آبوهوای ایران دقت کنید و در هر ناحیۀ آب  وهوایی چند شهر را نام ببرید.
٤ـ کاربرگۀ شمارۀ ( )8نقشه نواحی آب  وهوایی ایران را کامل کنید.
فعالیتهای انسان ،غذا ،مسکن ،پوشاک و غیره تأثیر میگذارد .در این باره فکر کنید و کاربرگۀ
 ٥ـ تنوع آب  وهوا بر ّ
شمارۀ ( )9را که در آن بچههای ایران از محل زندگی خود میگویند کامل کنید.
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حفاظت از زیستگاههای ایران

دانستید که شرایط جغرافیایی ایران موجب شده است که ایران تنوع زیادی در گونههای٭ گیاهی و جانوری داشته باشد.
برای مثال ،تاکنون حدود  9000گون ٔه گیاهی در ایران شناسایی و نامگذاری شده است و یا حشرات ایران را حدود  60,000گونه تخمین

زدهاند.

بد نیست بدانید بعضی از گونههای گیاهی و جانوری مخصوص سرزمین ایران هستند و در جاهای دیگر جهان یافت نمیشوند .به تصویر
درباره آنها چه می دانید؟
گونه های زیر توجه کنید.
ٔ

سوسن چلچراغ

سمندر لرستانی

اللۀ واژگون

چرا زیستگاهها تخریب میشوند؟
بهطورکلی ،مهمترین عاملی که موجب شده است برخی از گونهها برای همیشه از بین بروند یا برخی از گونهها در معرض خطر قرار
بگیرند ،ف ّعالیتهای نادرست انسانها بوده است.

پس ما در بهرهبرداری از طبیعت و رفع نیازهای خودمان باید طوری برنامهریزی و عمل کنیم که کمترین آسیب به محیط وارد شود.
برای مثال ،کشیدن راه و ساختن خانهها یا شهرها ،بدون تفکر و برنامهریزی ،جنگلها یا مراتع را از بین میبرد ،برخی برای تأمین

زغال و سوخت ،درختان را قطع میکنند.
وقتی درختان جنگلی در یک ناحیه نابود میشوند ،جانورانی نیز که غذایشان را در این جنگلها به دست میآورند ،از بین میروند
و تعادل طبیعت به هم میخورد.

62

شکار بیش از حد و صید بیرویه نیز باعث کاهش بعضی گونههای
جانوری شده است .وقتی شکارچیان برای تفریح یا استفاده از پوست ،شاخ
محاصره حیواناتی مثل گورخر ،آهو یا پرندگان در یک دشت به
و استخوان ،با
ٔ

آنها حمله میکنند ،بهتدریج نسل این گونهها رو به کاهش میگذارد یا در خطر
انقراض قرار میگیرد.
یکی از چیزهایی که حیات زیستگاهها را تهدید میکند ،زباله است.
زیرا بسیاری از زبالههایی که ما تولید میکنیم ،زیانآورند و سالهای زیاد در
محیط باقی میمانند.
هرچه جمعیت بیشتر میشود ،ف ّعالیتهای کارخانهای و حملونقل و

سمی که از اتومبیلها یا کارخانهها
سمی هم بیشتر میشود .گازهای ّ
تولید مواد ّ

به هوا و آب وارد میشوند یا سمهایی که در آفتکشهای کشاورزی وجود
دارد ،اثرات بدی بر زندگی گیاهان و جانوران دارند.
آیا خوب است ما هم زبالهها را در محیط زندگی شما بریزیم؟

فعّالیت

توجه به اطالعاتی که از تخریب زیستگاهها به دست آوردید او ًال مهمترین عامل نابودی حیاتوحش
١ـ گفت وگو کنید :با ّ

چیست؟ ثانی ًا اگر قرار باشد شما مسئول برنامهریزی و حفاظت بعضی گونههای جانوری بشوید ،کدام گونه را انتخاب میکنید؟
چرا؟
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بعضی از گونههای٭ جانوری کمیاب ایران که با خطر انقراض روبرو هستند:
گاندو (تمساح ایرانی)

منطقۀ زیست :سواحل جنوب بهویژه چابهار و ایرانشهر
ویژگی :طول حدود  ٣متر ،گوشتخوار و دارای پوزه است ،اما به انسانها آسیبی
نمیرساند .گاندو دم قوی دارد که می تواند استخوانهای یک پستاندار بزرگ جثه را
خرد کند.

گورخر ایرانی

منطقۀ زیست :نواحی داخلی و اطراف بیابانهای ایران
ویژگی :حدود  2متر طول بدن ،وزن  290کیلوگرم ،رنگ آن نسبت به فصل تغییر
میکند و نسبت به اسب پاهای کوتاهتری دارد.

یوزپلنگ ایرانی

منطقۀ زیست :شاهرود ،طبس ،بافق ،زرند و نائین
ویژگی 112 :تا  135سانتی متر با دمی به اندازه  66تا  84سانتی متر و وزن  35ـ 3٤
کیلوگرم  ،سرعت دویدن 100:کیلومتر در ساعت ولی به مدت کوتاه.
غذای خود را از شکار روباه ،شغال ،خرگوش،و قوچ و میش به دست می آورد.

هوبره

منطقۀ زیست :مناطق خشک و دشتهای نیمهبیابانی
ویژگی :پرندهای مهاجر با طول حدود  60سانتیمتر از نوک منقار تا ُدم و وزن حدود
 ٥تا  ١٦کیلوگرم.

بعضی از گونههای جانوری ایران که از بین رفتهاند.
آخرین شیر ایرانی حدود هفتادسال پیش در دزفول مشاهده شده است.
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؟

نسل ببر مازندران حدود پنجاه سال پیش منقرض شد.

چرا از زیستگاهها حفاظت میکنیم؟
٭
تنوع زیستی مهم است؟ یا چرا مراقبت از زیستگاهها
تنوع زیستی است .شاید از خودتان سؤال کنید که چرا حفظ ّ
ایران دارای ّ

الزم و ضروری است؟

برخی از مهمترین دالیل حفاظت از زیستگاهها عبارتند از:
سپاسگزاری از نعمتهای خداوند :خداوند ،محیط زندگی انسان را
تنوع و زیبایی آفریده است تا انسانها از نعمتهای خدا استفاده کنند.
سرشار از ّ

رابطه درست و
یکی از راههای شکرگزاری از نعمتهای الهی این است که ٔ

خداوند در قرآن کریم فرموده است :به درستی
ما همهچیز را به اندازه (بانظم) آفریدیم.
سوره فرقان آی ٔه ٣
ٔ

صحیح با طبیعت داشته باشیم.

لذت بردن از زیباییها و تفکر در آفرینش:
انسان از دیدن منظرههای طبیعی لذّ ت میبرد .ما با دیدن
همه
جلوههای طبیعی به عظمت آفرینش خداوند پی میبریمٔ .
ما وقتی اوقات فراغت خود را در دامن طبیعت میگذرانیم
احساس آرامش بیشتری میکنیم.
اگر زیستگاهها ،تخریب یا نابود شوند ،انسان از نعمت
استفاده و دیدن این زیباییها محروم میشود.

زنده روی زمین
ّ
حق حیات :انسان ،تنها موجود ٔ

نیست ،سایر موجودات زنده نیز حق حیات دارند و مثل
انسان ،مخلوق خداوند هستند.
انسانها میتوانند فقط در حدی که نیازهایشان را
برآورده کنند ،از طبیعت بهرهبرداری کنند و حق ندارند به
دلیل زیادهروی در مصرف یا سودجویی ،گونهها را نابود
کنند.
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ادامه زندگی به یکدیگر وابسته هستند .در علوم سال پنجم
همه موجودات زنده برای ٔ
وابستگی موجودات زنده به یکدیگرٔ :

زنجیره غذایی٭ است .وقتی برخی گونههای یک زیستگاه نابود میشوند ،غذای برخی گونه های دیگر
خواندید که یکی از وابستگیها،
ٔ

کم می شود و آن گونه نیز شروع به کاهش می کند ،در نتیجه تعادل زندگی در آنجا به هم میخورد .آیا میتوانید در این مورد مثالی بزنید؟

فواید گیاهان و جانوران :بعضی از جانوران و گیاهان منابع غذایی برای انسانها هستند .ما از گوشت برخی دامها یا پرندگان
و میوهها ،غالت ،سبزیجات و چای تغذیه میکنیم.
بعضی از گیاهان خاصیت دارویی دارند و برای درمان بیماریها استفاده می شوند.بخشی از داروهایی که در داروخانهها فروخته
عصاره گیاهان بهدست آمده است.
میشوند از
ٔ

گل گاوزبان

یک مغازۀ گیاهان دارویی

آویشن

فعّالیت
٢ـ کاریکاتور این درس در صفحۀ  63چه پیامی دارد؟ توضیح دهید.
٣ـ به چند گروه تقسیم شوید.
هر گروه با راهنمایی معلم به قرآن کریم مراجعه کنید و این آیات را پیدا کنید و معنی آنها را در کالس بخوانید و با هم
دربارۀ پیام آیه گفت و گو کنید.
سورۀ انعام (آیۀ )99

سورۀ یس (آیات 35ـ)32

سورۀ هود (آیۀ )60

سورۀ الرحمن (آیات 12ـ)10

فهرست سورههای قرآن را بررسی کنید و تعدادی از سورههایی را که بهنام یک گیاه یا جانور است ،بیابید.
تهیه کنید و به کالس بیاورید.
تهیه شده است و در منزل شما وجود دارد ّ
٤ـ فهرستی از اشیایی که از چوب درختان ّ
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چگونه از زیستگاهها حفاظت میکنیم؟
آیا تاکنون نام سازمان حفاظت از محیطزیست را شنیدهاید؟
دانشآموزان یک مدرسه به همراه معلمشان از این
سازمان بازدید کردند.
در هنگام بازدید ،کارشناس محیطزیست برای
بچهها توضیحاتی داد:
مهمترین وظیف ٔه سازمان حفاظت از محیطزیست،

مراقبت از زیستگاههای طبیعی کشور و جلوگیری از
تخریب و آلودگی آنها است.
یکی از مشاغل مهم در این سازمان «محیطبانی»
است.

مـحیطبـانهـا مـسئول اجـرای قـوانین و مـقررات
محیطزیست در یک منطقه هستند.
محیطبانها از منطق ٔه تحت نظارت خود ،بازدید

میکنند و کلیه رویدادها یا ف ّعالیتهایی را که موجب
تخریب محیطزیست میشوند شناسایی میکنند.

برای مثال ،آنها ممکن است قطع درختان ،بوتهکنی،
شـکار غـیرقانونی ،روشـن کردن آتـش ،آلـودگیهای
محیطزیستی یا سیل و طغیان رودخانه را در یک مکان
مشاهده کنند و آن را به سازمان گزارش دهند .بدین ترتیب
محیطبانان با همکاری سایر اعضای سازمان از آلودگی و تخریب محیطزیست جلوگیری میکنند.
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نکته مهمی را به بازدیدکنندگان تذکر داد:
سپس کارشناس محیط زیست ٔ

«دانشآموزان عزیز ،حفاظت از محیطزیست فقط مخصوص این سازمان نیست ،بلکه وظیفۀ همۀ ما است».

ما چه کمکی می توانیم بکنیم؟

بعضی از کارهایی که شما میتوانید برای حفاظت از محیط زیست انجام دهید:
هرگز گلها را نچینید .گلهای وحشی را در مسیر راهها و جادهها لگدمال نکنید.
در صورتیکه میتوانید ،در محل زندگی خودتان درخت و گل بکارید تا زیستگاه طبیعی کوچکی برای حیوانات درست کنید.
پرندهها در زمستان که آبهای مناطق سرد یخ میزنند ،مأیوسانه به دنبال آب میگردند .میتوان با گذاشتن یک ظرف آب در حیاط خانه به صدها
پرنده کمک کرد .در هنگام ریزش برف ،باید برای حیوانات غذا ریخت تا از مرگ آنها جلوگیری شود.
تغذیه پرندگان کمک کنیم.
مانده سفره را با حفظ نظافت در گوشهای از بالکن یا باغچه بریزیم تا به ٔ
ته ٔ

استفاده از کاغذ مساوی است با بریدن درختان جنگلی! در مصرف کاغذ و دستمال کاغذی بسیار دقت کنید .کاغذها و روزنامههای باطله را
جدا کنیم تا بازیافت شوند.
تصمی م بگیریم حیوانات خشک شده یا وسایل تزئینی که از اعضای بدن حیوانات درست شده (مثل عاج فیل) نخریم.
منطقه جنگلی میرویم ،تا حد ممکن (امکان) آتش روشن نکنیم و اگر این کار را کردیم در هنگام ترک محل آن را کامال ً خاموش کنیم.
اگر به
ٔ

زبالهها را در جنگل رها نکنیم.

اگر آلودگی مهمیدر محل زندگی شما رخ داد با مسئوالن سازمان حفاظت محیطزیست یا شهرداری منطقه تماس بگیرید و به آنها اطالع دهید.
اکنون در کالس گفت وگو کنید :کدام یک از این موارد را شما یا اعضای خانوادهتان تا به حال انجام دادهاید؟ کدام یک را تصمیم
میگیرید از این به بعد انجام دهید؟ چه موارد دیگری را برای حفاظت از زیستگاهها پیشنهاد میکنید؟
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منطقۀ حفاظت شده
خاصی دارد،
سازمان حفاظت محیطزیست ،برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیر نسل جانوران یا گیاهان اهمیت ّ

بهعنوان منطقۀ حفاظت شده اعالم میکند .این منطقه ممکن است جنگل یا مرتع٭ یا دشت و کوهستان باشد.

شده
برای مثال ،منطق ٔه جنگلهای َحرا در آبهای خلیجفارس و دشت ارژن در فارس و ُاشترانکوه در لرستان از مناطق حفاظت ٔ

کشور ما هستند.

در منطق ٔه حفاظت شده ،مقررات خاصی برای حفظ گیاهان و جانوران تعیین میشود؛ برای مثال ،شکار و صید یا قطع درختان و

از بین  بردن گیاهان در این منطقه ممنوع است.

اصل  50قانون اساسی
در جمهوری اسالمی ایران ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در
وظیفه عمومی تلقی می گردد و.  ...
آن حیات رو به رشدی داشته باشند،
ٔ

فعّالیت
 ٥ـ کاربرگۀ شمارۀ (( )10چه اتفاقی میافتاد اگر......؟) را در کالس انجام دهید.
 ٦ـ از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی چه میفهمید؟ کدام جمله در این درس همین مطلب را میگوید؟
٧ـ به چند گروه تقسیم شوید .با راهنمایی معلم ،هر گروه مجموعه تصاویری از مناظر زیبای طبیعی ایران گردآوری یا
پوستری دربارۀ محیطزیست طراحی کند .پوسترها یا مجموعه تصاویر را به دیوار کالس نصب کنید و زیر هر تصویر نام محل یا
زیر هر پوستر یک پیام بنویسید .هیئت داورانی تشکیل دهید تا بهترینها را انتخاب کند .دالیل برنده شدن هر تصویر یا پوستر
باید در کالس اعالم شود.
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واژه ها
اقلیمشناس :آبوهواشناس ،کسی که در مورد آب  وهوای مناطق تحقیق و مطالعه میکند.

؟

میانگین دمای ماهانه :از حاصل جمع حداکثر و حداقل میزان دما در یک ماه ،تقسیم بر عدد  ٢به دست می آید.
مراتع :جمع مرتع ،چراگاه ،زمینی که دارای علوفه جهت تغذیه دامهاست.
گونه :به نوعی از موجودات زنده گویند .جانوران یا گیاهان یک نوع که به هم شباهت دارند و با تولید مثل ،موجودات
شبیه به خود را پدید میآورند.
تنوع زیستی :انواع مختلف گونههای گیاهی ،جانوری و زیستگاهها در یک منطقه.
زنجیره
همه موجودات زنده به یکدیگر را می توان به حلقه های زنجیر تشبیه کرد که به آن
زنجیرۀ غذایی :وابستگی غذایی ٔ
ٔ
زنجیره غذایی را تولیدکنندگان (گیاهان سبز) و حلقه های بعدی را مصرف کنندگان (علفخواران
غذایی می گویند .نخستین حلقه از
ٔ
و گوشتخواران) و حلقه های پایانی را تجزیه کنندگان (باکتری ها و مخمرها و…) تشکیل می دهند.

به کارببندیم
مغازه گیاهان دارویی یا عطاری مراجعه کنید و نام چند گیاه دارویی و خاصیت آنها را
1ـ به یک
ٔ

پر 
سوجو کنید و به کالس بیاورید .فراموش نکنید اسم یک یا دو گیاه دارویی را هم که در محل زندگی شما
میروید ،از مغازه دار بپرسید.
سوجو کنید ،با
2ـ روز  15اسفند روز درختکاری است .از امروز تا آن زمان فرصت دارید پر 
درباره کاشتن نهال تحقیق کنید و سپس در آن زمان بهطور
راهنمایی معلم ،یک نوع درخت را انتخاب و
ٔ

گروهی با معلم یا با اعضای خانواده مکانی را انتخاب کنید و درخت را در آنجا بکارید .گزارش کار
خودتان را به معلم تحویل دهید.
3ـ این دانشآموزان با همکالسیهایشان یک گروه دوستداران محیط زیست تشکیل دادهاند .این
عکس ،آنها را در حال برخی ّفعالیتهای حفاظت از محیطزیست نشان میدهد.

شما نیز با دوستانتان یک گروه هوادار محیط زیست تشکیل دهید .ابتدا یک نشان یا عالمت برای گروه
طراحی کنید و سپس با همفکری یکدیگر دستورالعملی تهیه کنید و بین خودتان قرار بگذارید
خودتان ّ

مقرراتی را رعایت کنید یا ّفعالیتهایی را انجام دهید .تا پایان سال هر دو ماه یک بار ،گزارشی از کارهای
 70معلم و کالس ارائه دهید.
گروه را به

فصل

7

جمعیت و منابع

حوزه های موضوعی:
مکان و فضا

فعالیتهایاقتصادی
منابعو ّ
نظام اجتماعی

فرهنگ و هویت
زمان ،تداوم و تغییر
جمعیت کشور ما در سال  1390به  75میلیون نفر
رسیده است.
ایران سرزمین پهناوری است که جمعیت آن در همه
جا به طور یکسان پراکنده نشده است .در برخی نواحی تراکم
جمعیت بسیار زیاد و در برخی نواحی کم است.
با افزایش جمعیت میزان مصرف منابع افزایش
مییابد .برای حفظ منابع طبیعی چه باید کرد؟ آیا بهترین راه
تغییر در سبک زندگی و مصرف نیست؟
یادتان نرود شما هم یکی از مصرف کنندگان هستید.
حفاظت از منابع وظیف ٔه مهم ما است .انسان ها نیز

منابع و سرمایه های یک کشور هستند.

شما با
آموختن این فصل و انجام ف ّعالیتهای آن درمی یابید:
ـ معنای رشد جمعیت و تراکم جمعیت چیست؟
ـ جمعیت ایران چه ویژگیهایی دارد؟

ـ جمعیت ا
یران چگونه در کشور پراکنده شده است و این پراکندگی
به چه عواملی بستگی دارد؟
ـ چرا و چگونه باید
از آب و خاک به عنوان دو منبع مهم محافظت کنیم؟
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جمعیت ایران

درس 13

درباره شهر یا روستای محل زندگیتان تحقیق کردید .شهر یا روستای شما چند
در فصل پنجم با محیط زندگی خود آشنا شدید و
ٔ

نفر جمعیت دارد؟

همسایه خود ،کشوری
طبق سرشماری سال  ،1390کشور ما ایران  75میلیون نفر جمعیت داشته است .ایران در بین کشورهای
ٔ

نسبتاً پرجمعیت است.

قزاقستان

روسیه
جمهوری
آذربایجان منس
ار

تان

ترکمنستان

دریای
خزر

ترکیه

ایــــران

افغانستان

عراق

(راهنما)
کویت

 50میلیون نفر

رس
ا
خلیج ف بحرین
قطر

پاکستان

 10میلیون نفر

دریای عمان
عمان

 1میلیون نفر

عربستان

امارات متحده عربی

آمار جمعیت کشورها براساس سال  ٢٠١٠میالدی است.

؟

فعّالیت

١ـ نقشهخوانی :با توجه به نقشه و راهنمای آن ،ابتدا جمعیت کشورها را محاسبه کنید و سپس به ترتیب در جدول بنویسید.
رتبه
نام کشور
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جمعیت (میلیون نفر)

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

پاکستان

امارات متحده عربی
و
ترکمنستان

١٧٧

5

٢ـ ایران در بین کشورهای همسایه از نظر جمعیت در چه رتبهای قرار دارد؟

٨

جمعیت چگونه افزایش مییابد؟
اگر تعداد افرادی که متولد میشوند بیشتر از افرادی که میمیرند باشد جمعیت
افزایش مییابد.
اگر تعداد افرادی که متولد میشوند کمتر از افرادی که میمیرند باشد ،جمعیت
کاهش مییابد.
محاسب ٔه رشد جمعیت کشورها نشان میدهد در بعضی از کشورها رشد جمعیت

زیاد است ،اما در بعضی از کشورها رشد جمعیت کاهش یافته است.

ا

در برخی کشورها مانند سوئیس و دانمارک تعداد زاد و ولد ها کمتر از مرگ

فزایش جمعیت

و میر ها شده است .به این رشد ،رشد منفی می گویند.
مرگ  و میر

جمعیت را به گروههای سنی مختلف تقسیم میکنند،به جدول زیر توجه

تولد

کنید .گروه ( )1جمعیت یکسال تا  25سال است که کودکان و نوجوانان و جوانان
را تشکیل میدهد .گروه ( )2بزرگساالن و گروه ( )3سالمندان هستند.

کاهش

وقتی رشد جمعیت منفی می شود کشور ها با مشکالت مهمی روبرو می شوند.

جمعیت

در این کشورها با کم شدن زاد و ولد ،جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان
افزایش می یابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند کار کند و با ف ّعالیت های

تولد

مرگ  و میر

اقتصادی و آموختن علم به پیشرفت کشور کمک کند ،محروم می شود.

سالمندان

بیشتر از ٦٥

()3

بزرگساالن

سال  ٦٥ــ ٢6

()2

کودکان و جوانان

سال ٢٥ــ١

()١

فعّالیت

گفت وگو کنید
٣ـ الف ـ به نظر شما اگر در کشور ما زاد و ولد کم شود در آینده با چه مشکالتی روبرو می شویم؟ چند مورد بیان کنید.
ب ـ در کشور هایی که رشد جمعیت زیاد است کدام گروه سنی افزایش می یابد؟
پ ـ داشتن جمعیت جوان برای کشور ما چه مزایایی دارد؟
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در کشور ما «مرکز آمار ایران» مسئولیت سرشماری

٭

جمعیت را به عهده دارد .این مرکز ،اطالعات مختلف مربوط به
جمعیت را جمعآوری و در کتابها یا نشریات الکترونیکی منتشر
می کند.
ما میتوانیم عالوه بر استفاده از کتابها و نشریات این
مرکز ،با وارد شدن به پایگاه اینترنتی آن ،اطالعات مورد نظرمان را
دربارۀ جمعیت به دست بیاوریم.

فعّالیت
٤ـ بهطور گروهی ،تعداد جمعیت کالسهای مدرسهتان را پرسوجو کنید .سپس این تعداد را روی یک مقوا به صورت
نمودار ستونی نمایش دهید.

تراکم جمعیت

در بعضی مکانها جمعیت کمتر و در برخی جاها جمعیت بیشتری زندگی میکنند .به نسبت افرادی که در یک جا زندگی

میکنند به مساحت آن جا ،تراکم جمعیت آن مکان میگویند.

2

به تصویر باال توجه کنید .تراکم جمعیت در کدام مکان بیشتر است؟

1

محاسبه تراکم جمعیت یک منطقه ،تعداد جمعیت آن منطقه را بر مساحت آن تقسیم میکنند.
برای
ٔ
		جمعیت
________ = تراکم جمعیت
مساحت

فعّالیت

 ٥ـ با توجه به اعداد جدول ،تراکم جمعیت استان های البرز و سیستان و بلوچستان را حساب کنید وبنویسید.تراکم

جمعیت در کدام استان بیشتر است؟

تراکم(نفر در کیلومترمربع)
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مساحت (کیلومتر مربع)

جمعیت (نفر)

استان

181785

2534327

سیستان و بلوچستان

5125

2412513

البرز

تراکم جمعیت کشور ما در سال  1390حدود  ٤٦نفر در کیلومتر مربع بوده است .این تراکم چگونه محاسبه شده است؟
نقشه پراکندگی جمعیت در ایران توجه کنید .همانطور که میبینید در برخی مناطق ایران جمعیت زیادی متراکم شدهاند.
اکنون به ٔ

اما بعضی از مناطق نیز خالی از جمعیت یا کمجمعیت است.
ء

چه عواملی بر پراکندگی جمعیت تأثیر میگذارد؟

تراکم پایین یا کم

در نواحی داخلی ایران به دلیل کمبود بارندگی ،آب و هوای گرم وخشک و

خاکهای نامساعد و شور ،جمعیت بسیار کمی زندگی میکنند .بعضی جاها مثل

دشت لوت و دشت کویر خالی از جمعیت است.
1
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تراکم باال یا زیاد

ناحیه کشور ما منطقۀ شهری تهران است .یعنی
پرجمعیتترین و پرتراکمترین ٔ

تهران و شهرهای کوچک و بزرگ اطراف آن .چون تهران پایتخت کشور است در این
شهر سازمانهای مهم دولتی ،دانشگاهها ،بیمارستانها و صنایع زیاد مستقر شده است.
2

کناره دریای خزر است.
دومین ٔ
ناحیه پر تراکم در کشور ما جلگههای ٔ

در این ناحیه به دلیل باران کافی و آب فراوان و هوای معتدل و خاک حاصلخیز کشاورزی
رونق فراوان دارد.

3

بعضی از مناطق ایران به دلیل داشتن معادن و ذخایر ،جمعیت زیادی را به خود
جذب کردهاند مانند ناحی ٔه خوزستان به دلیل داشتن منابع نفت و گاز.
4

در کوهپایههای البرز و زاگرس و دشتهای حاصلخیز نیز هر جا خاک حاصلخیز و بارندگی کافی
وجود داشته ،جمعیت زیادی را به خود جذب کرده و شهرها و روستاهایی را بهوجود آورده اند.
5

طبق سرشماری سال  ،1390بیش از  70درصد مردم کشور ما در شهرها و کمتر از  30درصد در روستاها زندگی میکرده اند.

؟

در کشور ما بیش از  1300شهر وجود دارد 8.شهر در کشور ما بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند و پرجمعیت ترین شهرهای
ایران هستند :تهران ،مشهد،کرج ،اصفهان ،تبریز ،شیراز ،اهواز و قم.

فعّالیت

 ٦ـ متن باال را بخوانید ،سپس روی کاغذ جدولی با دوستون رسم کنید در یک ستون نام ناحیه و در ستون دیگر عوامل

مؤ ّثر در پراکندگی جمعیت آن ناحیه را بنویسید .مثال:
1ـ دشت کویر و لوت
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کمبود بارش و آب و هوای ...

٧ـ با کمک معلم محل تقریبی شهر یا روستای زندگی خود را روی نقشۀ پراکندگی جمعیت عالمت بزنید .آیا شما در
منطقۀ پرتراکم زندگی میکنید یا کمتراکم؟

منابع آب و خاک

درس 14

ادامه زندگی خود به منابع گوناگونی نیاز دارد.جمعیتی که در یک ناحیه زندگی می کند از این منابع برای تأمین غذا،
انسان برای ٔ

همه نیازهای دیگر خود استفاده میکند.
پوشاک ،وسایل زندگی ،پختوپز ،رفت وآمد و ٔ

سال گذشته شما با برخی منابع تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید آشنا شدید .وقتی جمعیت یک ناحیه زیاد میشود مصرف منابع بیشتر

استفاده صحیح از منابع را یاد بگیریم .در این درس شما با دو منبع
میشود .برای جلوگیری از کاهش یا به خطر افتادن منابع ،باید راههای
ٔ

حیاتی دیگر یعنی «آب» و «خاک» که از منابع محدود هستند ،آشنا میشوید.

آب

فعّالیت

١ـ همفکری کنید و روی یک کاغذ بنویسید مردم در چه ف ّعالیت هایی (در منزل ،شهر ،روستا ،مدرسه و )...از آب

استفاده میکنند؟ فهرست خود را در کالس بخوانید.

چرخه آب در طبیعت
2
3

2
4

3
1
1

4
5
5

همه موجودات زنده به آن نیاز دارند .بهطور کلی آب مورد نیاز انسان از
آب یک منبع حیاتی و یک نعمت بزرگ الهی است و ٔ

آبهای سطحی (رودها) یا آبهای زیرزمینی (چاه ،چشمه و قنات) تأمین میشود .شکل باال گردش آب در طبیعت را نشان میدهد.

فعّالیت

توجه کنید ومقابل اعداد  1تا  ،5هر مرحله را توضیح دهید.
٢ـ به شکل چرخه (   گردش )آب درطبیعت ّ

1ـ 2 ....................ـ 3 ....................ـ 4 ....................ـ ....................

 5ـ ریختن آبها به  داخل دریاچه ها و برکه ها یافرورفتن در زمین (آبهای زیرزمینی )
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کشور ما ایران دارای منابع آب محدود است.
درباره آبوهوای ایران خواندید بگویید چراکشور ما با کمبود آب مواجه است؟
آیا میتوانید با توجه به آنچه در فصلهای قبل
ٔ

فعّالیت

٣ـ میانگین بارش ساالنۀ٭ کشور ما

حدود 230میلیمتر است .روی نمودار مقابل
این میانگین را با برخی از کشورهای همسایه
مقایسه کنید .چه نتیجه ای می گیرید؟

میلی متر

600

500
445

ترکیه
پاکستان

325

230
215
160

؟

جمهوری آذربایجان
افغانستان
ایران
عراق
ترکمنستان

مهم ایران توجه کنید .رودها را نام
مهم تأمین آب شهرنشینان و روستاییان ،رود ها هستند .به ٔ
نقشه پراکندگی رودهای ّ
یکی از منابع ّ

ببرید و مسیر آنها را نشان دهید.

اغلب رودهای دائمی و پرآب ایران از کوههای البرز و زاگرس سرچشمه میگیرند.
رودهای پرآب ایران چون از شیبهای تند کوهستانی جاری میشوند ،قابل کشتیرانی نیستند و فقط در بخشی از رود کارون
میتوان کشتیرانی کرد.
حوضه آبریز تقسیم کرد:
معموال ً رودهای ایران را از نظر جهت جریان آب یعنی جایی که به آن می ریزند میتوان به سه
ٔ
حوضۀ آبریز دریای خزر :رودهای پرآبی که اغلب ،از کوههای البرز و ارتفاعات شمالی کشور سرچشمه میگیرند و به دریای
خزر میریزند.
حوضۀ آبریز خلیجفارس و دریای عمان :رودهایی که از کوههای زاگرس یا کوههای پراکنده داخلی سرچشمه میگیرند و
به خلیجفارس و دریای عمان میریزند.
حوضۀ آبریز داخلی :رودهایی که به دریاچهها و باتالقهای داخلی یا زمینهای اطراف خود نفوذ میکنند و معمو ًال مو ّقت یا
فصلی هستند.

رود فصلی یا موقتی

رود دائمی با سد

فعّالیت

٤ـ کاربرگۀ شمارۀ ( )11نقشۀ پراکندگی رودهای ایران را در کالس کامل کنید.
 ٥ـ اگر به شما بگویند چرا با آنکه کشور ایران از شمال و جنوب به دریاهای بزرگی راه دارد با مشکل کمبود آب مواجه

است ،شما چه پاسخی میدهید؟
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؟

بچه ها ،آیا می دانید قنات یکی از ابداعات ایرانیان باستان است؟
ّ

بیش از دو هزار سال پیش ،مردم ایران برای مقابله با کمبود آب در

نواحی خشک ،دست به ابتکار جالبی زدند و با حفر قنات از آب های زیر زمینی
استفاده کردند .بعد ها دانش و مهارت حفر قنات از ایران به کشور های همجوار
و دوردست منتقل شد.
....ایرانیان همچنین در سد سازی پیش گام بودند .ایجاد سد یا بند
منطقه خوزستان سد هایی بر روی رود ها احداث شده
دوره ساسانیان ،در
ٔ
روی رودخانه ها از ابتکارات ایرانیان است .در ٔ

بود و فنون آبیاری ایرانیان در دنیای آن روز مشهور بود.

بقایای سازه های آبی شوشتر از دورۀ ایران باستان
قنات باستانی گناباد

مادرچاه
سفره آب زیرزمینی

مظهرقنات

سنگ غیرقابل نفوذ

حفر قنات ،نقاشی ،مأخذ :کتاب از زبان داریوش نوشتۀ ماری ُکخ
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ساختمان قنات

مصرف آب
آیا تاکنون فکر کردهاید که اگر فقط یک روز آب نداشته باشیم و جریان آب قطع شود چه اتّفاقاتی میافتد؟
سرانه آب بیش از حد مجاز است؟
بچهها ،آیا میدانید در کشور ما مصرف ٔ

میزان مجاز مصرف آب برای یک فرد در شبانهروز  150لیتر تعیین شده است اما در ایران
متوسط مصرف در شبانهروز  250تا  300لیتر است.

لیتر

300
250

(هر لیتر تقریب ًا معادل چهار لیوان آب است)

200
150

میزان مجاز مصرف آب

100
50

مصرف آب در گذشته و حال

0

فعّالیت
  6ـ با یکی از سالمندان خانواده یا فامیل طبق کاربرگۀ شمارۀ ( )12مصاحبه کنید و نتیجه را در کالس بخوانید.

از تحقیقی که انجام دادید به چه نتیجه ای رسیدید؟ بله،میزان مصرف آب در طی زمان افزایش یافته است .با افزایش جمعیت و
تغییر شیوههای زندگی مصرف آب روز به روز بیشتر شده است.
بچه ها ،در گذشته در اغلب مناطق کشور ما،
آب را در آبانبارها ذخیره میکردند .در آن زمان

؟

آب تصفیه شده و لولهکشی وجود نداشت .امروزه
در همه شهرها و بیشتر روستاها آب لولهکشی وجود
دارد و آب آشامیدنی سالم از طریق لوله در اختیار
مردم قرار میگیرد .برای تصفی ٔه٭ آب و رساندن

آن به داخل لولههای منازل ،پول و زحمت زیادی
صرف میشود.

یک آب انبار قدیمی در استان فارس
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درباره مراحل تصفیه آب برای
دانش آموزان یک مدرسه در تهران از تأسیسات تصفیه آب شهر بازدید کردند.کارشناس تأسیسات
ٔ

آنها توضیحاتی داد.

ما چه کمکی میتوانیم بکنیم؟

درست مصرف کنیم
مث ًال در موقع حمام کردن یا مسواک زدن ،شیر آب را باز نگذاریم .در هنگام دوش
گرفتن به طور متوسط هر دقیقه  20لیتر آب مصرف میشود.

شیرهای آب را همیشه بازدید و تعمیر کنیم تا ّ
چکه نکند.

آب را آلوده نکنیم
زبالهها را در رودها و آبهای جاری نریزیم .از نظر دین اسالم آلوده کردن آب ها گناه
است .از موا ّد شوینده که ترکیبات شیمیایی دارند ،کمتر استفاده کنیم .چون این مواد آبهای

زیرزمینی را آلوده میکنند.
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فعّالیت
٧ـ همفکری کنید و کاربرگۀ شمارۀ (« )13پیشنهاد دربارۀ مصرف صحیح آب» را در کالس انجام دهید.
 ٨ـ اگر  10دقیقه زمان دوش گرفتن در حمام طول بکشد چند لیتر آب (معادل چند لیوان) مصرف میشود؟ حساب کنید.
٩ـ اگر شعری دربارۀ آب میدانید ،در کالس بخوانید.

خاک

انسان

گوشتخواران (گرگ)
گیاهان

فعّالیت

10ـ به این تصویر دقت کنید و با همفکری

یکدیگر بگویید خاک چه اهمیتی در زندگی

علفخواران (گوسفند)

موجودات زنده دارد؟

مهم تأمین غذا است .اما عالوه بر غذا ،انسان در طی سالیان دراز از خاک برای ساختن
همانطور که پی بردید خاک یک منبع ّ

خان ه و… استفاده کرده است .آیا می توانید کاربردهای دیگر خاک را در زندگی انسان نام ببرید؟

دامپروری
جنگل و درختکاری
کشاورزی
مصالح ساختمانی
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فعّالیت
11ـ ده مورد از مواد غذایی را که در دو روز گذشته مصرف کردهاید بنویسید و در جدول عالمت بزنید.

مواد غذایی که خورده ام

منبع
گیاهی

وابستگی به خاک
حیوانی

ــ شیر
ــ چای
ــ …
ــ …
ــ …

پوسته زمین
الیه نازکی از
ٔ
خاک چگونه تشکیل میشود؟ خاکٔ ،

است که از خرد شدن سنگها پدید آمده است .خاک طی زمان طوالنی با
توجه به عواملی مانند سنگها ،آب ،دمای هوا و موجودات زنده یک منطقه
تشکیل میشود .بنابراین هر نوع خاک مواد معدنی خاصی دارد که انواع
مختلف خاک ها را تشکیل می دهد.
در کشور ما در جلگهها و اطراف رودها و برخی کوه پایهها خاکهای
حاصلخیزی وجود دارد که مواد آلی٭ و معدنی مناسب دارند.برعکس،خاک
برخی مناطق مرکزی ،شرقی یا جنوبی کشور به علت وجود نمک یا آهک در
خاک ،برای کشاورزی مناسب نیست .در این مناطق به علت خشکی هوا و
کمبود بارندگی ،هوموس٭ خاک بسیار کم است.

نکته :بچهها :آیا میدانید برای آنکه یکسانتیمتر خاک
زراعی٭ تشکیل شود صدها سال وقت الزم است؟ آیا میدانید
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سالیانه ،هزاران تن خاک در جهان از بین میرود؟

دارد

ندارد

چه عواملی موجب از بین رفتن خاک میشود؟

مثال:
مصرف بیش از حد موا ّدغذایی و کشت پی در پی

یک محصول در زمین و استراحت ندادن به خاک.

قطع درختان و کندن بوته ها که موجب میشود
خاک در اثر باد و باران به راحتی شسته شود.
استفاده نامناسب و بیرویه از کودهای شیمیایی.
ٔ

ایجاد ساختمان و جاده و کارخانه روی خاکهای
قابل کشت.
دفن زبالهها در خاک.

در کشور ما سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری٭ ،حفاظت از خاک را بر عهده دارد.آیا حفاظت از خاک فقط
وظیفه این سازمان است؟
ٔ
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واژه ها

معین.
سرشماری :شمارش تعداد افرادی که در یک مکان زندگی میکنند در یک سال ّ

؟

میانگین بارش ساالنه :اگر میزان بارندگی یک مکان را در چند سال (برای مثال  ٣٠سال) جمع و بر تعداد سال ها

ساالنه آن مکان به دست می آید.
تقسیم کنیم میانگین بارش
ٔ

تصفیۀ آب :به مراحلی گفته می شود که طی آن ،آب را در حوضچه هایی ذخیره می کنند و سپس با مواد مختلف

آلودگی آن را از بین می برند و به لوله های آب انتقال می دهند.
باقیمانده گیاهان و اجساد جانوران که در خاک وجود دارد و موجب حاصلخیزی آن میشود.
هوموس :گیاخاک،
ٔ

رنگ خاکی که هوموس دارد ،تیره است.

مواد آلی :به موادی که در بدن گیا هان ،جانوران و انسان ساخته می شود مواد آلی می گویند.
خاک زراعی :خاکی که توانایی پرورش گیاهان را داشته باشد.
آبخیزداری :تقویت پوشش گیاهی و راههای جلوگیری از فرسایش خاک و زیانهای سیل در مناطق سیلگیر

به کارببندیم
درباره مصرف
1ـ با کمک معلم و مسئولین مدرسه یک کارشناس سازمان آب و فاضالب را به کالس دعوت کنید تا
ٔ
صحیح آب و مسائل مربوط به آن ،به سؤاالت شما پاسخ بدهد.
2ـ بهطور گروهی یک پوستر هشدار برای مصرف آب طراحی کنید و یک پیام روی آن بنویسید و در کنار آبخوری
مدرسه نصب کنید.
3ـ فرض کنید شما و دوستانتان در یک سازمان منابع طبیعی در یک ناحیه کار میکنید .عواملی را که موجب از بین
رفتن یا آلودگی خاک میشود در درس  ١٤بخوانید .سپس روی یک کاغذ آن عوامل را بنویسید و برای جلوگیری از هر
کدام  ،یک یا چند پیشنهاد مطرح کنید.
عوامل
مصرف بیش از حد مواد غذایی و
………………………

پیشنهاد
به طور پی درپی یک محصول در زمین
نکاریم …………………………

4ـ  اگر به اینترنت دسترسی دارید با راهنمایی معلم به پایگاه مرکز آمار ایران ( )www.amar.org.irوارد شوید
درباره ویژگیهای جمعیتی استان یا محل زندگیتان اطالعاتی به دست بیاورید.
و
ٔ
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فصل

8

حوزه های موضوعی:
مکان و فضا
نظام اجتماعی
فرهنگ و هویت
زمان ،تداوم و تغییر

فعالیتهایاقتصادی
منابعو ّ
از آب های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان تا
سواحل زیبای خزر ،دشت ها ،کوه ها ،جنگل ها ،چشمه ها
و بیابان ها چنان زیبا و شگفت انگیزند که دیدن آنها دل  و
جان را غرق نشاط می کند .آثار تاریخی و زیارتی و
فرهنگی ایران ما را به گذشته های دور و نزدیک می برد و با
زندگی پدران و مادران این سرزمین آشنا می کند.
آیا می دانید ایران از نظر داشتن مکان های زیبای
طبیعی در دنیا مقام پنجم و از نظر داشتن مکان های تاریخی
و فرهنگی باشکوه مقام دهم را در دنیا دارد؟

شما با
آموختن این فصل و انجام ف ّعالیتهای آن درمییابید:
ـ گردشگر کیست؟ گردش

گری چیست؟ رونق گردشگری چه اهمیتهایی دارد؟

ـ جاذبههای طبیعی و جاذبههای
ـ چگونه

تاریخی ـ فرهنگی مهم گردشگری کشور ما کداماند؟

از نقشه در سفرها و بازدید از مناطق استفاده کنیم؟

گردشگری در ایران

درس 15

گردشگری چیست؟

فعّالیت
١ـ فرض کنید شما و دوستانتان از طرف یک شرکت خدمات مسافرتی برندۀ یک سفر سه یا چهار روزه به منطقهای از
ایران شدهاید .اما مکان سفر را باید خودتان انتخاب کنید.
بهطور گروهی همفکری کنید و محلی را برای سفر انتخاب و روی آن توافق کنید .دالیل انتخاب آن مکان را روی
کاغذ بنویسید و در کالس بخوانید.

ایران ،کشوری زیبا و پهناور است و مناظر طبیعی و آثار تاریخی فراوان دارد.
اغلب مردم در طی سال به سفرهای دور و نزدیک میروند .حتماً شما
هم در تعطیالت تابستان یا ایام نوروز یا روزهای تعطیل هفته به سفر رفتهاید.
پس شما هم «گردشگر» بودهاید .به کسانی که محل اقامت یا کار خود
مطالعه
را بهطور موقت ترک میکنند و برای استراحت یا گردش و دیدن یا
ٔ
مکانهای تاریخی و طبیعی،به سفر میروند «گردشگر» میگویند.
در گذشته ،تعداد کسانی که به مسافرت میرفتند بسیار کم بود اما با
گذشت زمان ،تعداد گردشگران بیشتر شد؛ بهطوری که امروزه میلیونها نفر از

… ای پیامبر به بندگان بگو در زمین سفر کنید تا
از عاقبت کسانی که قبل از شما بودند آگاه شوید.
سورهٔ روم ،آیهٔ ٤٢

قرآن کریم انسانها را به سیر و سفر روی زمین و تفکر در قدرت آفرینش
خداوند و سرگذشت اقوام و ملل گذشته تشویق میکند.

مردم جهان در ایام مختلف سال از جایی به جای دیگر سفر میکنند.
در بیست سال اخیر ،در کشور ما نیز تعداد مسافرتهای مردم افزایش یافته است.

انواع گردشگری
همه مردم از مسافرت ،هدف یکسانی ندارند .بعضی از مردم ممکن است فقط به
ٔ

مطالعه
مقدس یا
منظور استراحت و تفریح به مکانی سفر کنند .بعضی برای زیارت اماکن ّ
ٔ
آثار تاریخی به سفر میروند.
بعضی از افراد برای بازدید از نمایشگاهها یا گردهماییهای علمی سفر میکنند و
باالخره برخی از گردشگران هم به «طبیعتگردی٭» میپردازند.
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یک آژانس مسافرتی

ایستگاه راه آهن

پذیرش یک هتل

فعّالیت

٢ـ شما تاکنون کدام یک از انواع گردشگری را تجربه کردهاید؟ در کالس بگویید.
٣ـ همفکری کنید و بگویید چه عواملی موجب شده که سفر کردن و گردشگری افزایش یابد.

اهمیت گردشگری
وقتی افراد به سفر میروند عالوه بر استراحت و تفریح با پدیدههای زیبای طبیعی
درباره مکانها و آداب و
و مکانهای تاریخی و فرهنگی آشنا میشوند و چیزهای زیادی
ٔ

رسوم مردم مناطق یاد میگیرند.

وقتی گردشگران به ناحیهای سفر میکنند در آن ناحیه شغلهای مختلفی ایجاد
میشود .برای مثال هتل داری ،دفاتر فروش بلیط ،دفاتر حملونقل ،فروش صنایع دستی
و غذا ها و شیرینی های محلی.
ببرید؟

آیا میتوانید شغلهای دیگری را که در اثر ّفعالیت گردشگری بهوجود میآید نام

وقتی در یک مکان شغلهای بیشتری بهوجود بیاید ،درآمد مردم آنجا بیشتر میشود.
پس گردشگری نقش مهمی در افزایش درآمد مردم یک منطقه دارد.

89

فعّالیت

4ـ فرض کنید فصل تابستان است و عدۀ زیادی

مسافر به شهر یا روستای محل زندگی شما سفر کرده اند.
شما برای کسب درآمد چه شغل هایی پیشنهاد می کنید؟ خود
شما دوست دارید چه شغلی در این زمینه داشته باشید؟

گردشگری و نقشه

شترسواری کرایه ای ،سواحل کیش

یکی از وسایل مهمی که باید برای گردشگری یا انجام هر نوع سفر از آن استفاده کرد ،نقشه است .نقشهها به ما کمک میکنند تا
مکانهای جدید را بهتر پیدا کنیم و سریعتر خود را به آنجا برسانیم .بدون نقشه ممکن است مسیرها را اشتباه کنیم یا زمان زیادی برای
پیدا کردن یک مکان صرف کنیم.
نقشه گردشگری شهر قم توجه کنید.
نقشه گردشگری شهر اصفهان آشنا شدید .اکنون به ٔ
پایه ششم با ٔ
در ٔ

شمال

شمال

راهنما
پارک
مرکز خرید
هتل
پمپ بنزین
آژانس هواپیمایی
ایستگاه راه آهن
حرم مطهر
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فعّالیت

5ـ فرض کنید شما و خانوادهتان به شهر قم سفر کردهاید .ابتدا جهت های شمال و جنوب و مشرق و مغرب را روی نقشه پیدا

کنید .سپس با استفاده از راهنما،حرم مطهر حضرت معصومه (ع) ،دو مرکز خرید ،دفتر فروش بلیط هواپیما ،ایستگاه راهآهن و یک
پارک را مشخص کنید و عالمت بزنید .موقعیت هر کدام را نسبت به حرم مطهر مشخص کنید .مثال :ایستگاه راه آهن:غرب حرم

نقشه راهها است .آیا تاکنون این نوع نقشه را دیدهاید یا از آن
یکی دیگر از نقشههایی که به هنگام سفر باید همراه داشته باشیمٔ ،

استفاده کردهاید؟

نقشه راهها ،جادههای اصلی و فرعی و همچنین مکانهای خدماتی چون رستورانها ،تعمیرگاهها ،پمپ بنزینها ،نمازخانه
بر روی ٔ

نقشه راهها میتوانید حساب کنید چقدر از روستا یا شهری که میخواهید به آن سفر
و نظایر آن مشخص شده است .با استفاده از مقیاس ٔ

کنید ،فاصله دارید.

فعّالیت

6ـ کاربرگۀ شمارۀ ( )14محاسبۀ مسافت راه ها را روی نقشه انجام دهید.
7ـ با کمک معلم نقشۀ گردشگری شهر یا استان خودتان را تهیه کنید و به دیوار کالس بزنید و روی آن مکانهای دیدنی را مشخص کنید.
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درس 16

جاذبههای گردشگری ایران

در کشور عزیز ما ایران ،آنقدر جاذبههای فراوان طبیعی و تاریخی ــ فرهنگی وجود دارد که هم مردم ایران و هم مردم سایر
کشورها عالقهمند به بازدید این جاذبهها هستند.

سفرهای زیارتی
جنبه زیارتی دارد .سفرهای زیارتی به منظور زیارت مرقد
در کشور ما ،بخش عمدهای از سفرها ٔ

امامان بزرگوار (ع) و امامزادهها و بازدید از مکانهای مقدس انجام میگیرد.

مهم کشورمان آشنا شدید .آیا میتوانید
شما در کتاب هدیههای آسمان ٔ
پایه ششم با سه زیارتگاه ّ

این سه زیارتگاه را که مرقد سه امامزاده است نام ببرید؟

توجه زائران داخلی و خارجی قرار میگیرند.
در ایران مساجد باشکوهی نیز وجود دارد که مورد ّ

توجه گردشگران
بعضی از مساجد عالوه بر محل عبادت ،از نظر معماری زیبای اسالمی نیز مورد ّ

هستند؛ مانند مسجد امام و شیخ لطفاله در اصفهان ،مسجد جامع یزد و مسجد گوهرشاد در مشهد.
مقدس ،مهمترین قطب زیارتی کشور
مشهد ّ

همهساله تعداد زیادی از زائران ایرانی و خارجی برای زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع) به مشهد سفر میکنند.
مقدس مشهد وارد می شوند.
طبق آمار سالیانه حدود  17میلیون نفر به شهر ّ
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مسجد جامع یزد

صدقه بده ،هرچند کم باشد؛ زیرا هر کار
کوچکی که صادقانه برای خدا انجام شود بزرگ
است.
امام رضا (ع)

امام هشتم ما ،حضرت ابوالحسن علیبن
السالم)
موسیالرضا فرزند امام موسی کاظم (علیه ّ

در سال  148هجری در شهر مدینه متولد شدند.
آن حضرت در سیوپنج سالگی به امامت نائل
گردیدند.بعضی از القاب ایشان عبارتند از
رضا،فاضل،صابر و زکی.
در سالهای گذشته خواندید که پس از
رحلت پیامبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله) و اتفاقاتی که بهوجود آمد ،خلفای بنی امیه و بنی عباس حکومت دینی را
السالم) را که خواستار اجرای عدالت و قوانین اسالم
به حکومت ظالمانه تبدیل کرده و امامان معصوم (علیهم ّ

بودند به شهادت میرساندند.

یکی از خلفای عباسی مأمون بود .او ابتدا برای فریب مردم و ترس از شورش آنها و اینکه نشان بدهد
السالم) را با احترام به خراسان آورد و به
به خاندان پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله) عالقه دارد ،امام رضا (علیه ّ

السالم) در مجالس بحث  وگفت  وگو شرکت میکردند و راه و روش واقعی
والیتعهدی برگزید .امام رضا (علیه ّ
همه سؤاالت علمی و دینی پاسخ
پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله) و اهل بیت را به متفکران و مردم نشان میدادند و به ٔ

السالم) از او اطاعت نمیکند و شرایط وی
میگفتند و آنها را راهنمایی می کردند .مأمون که میدید امام رضا (علیه ّ
را نمیپذیرد و از طرف دیگر پیروان آن حضرت هر روز بیشتر میشود ،سرانجام دستور داد تا امام علیه السالم را
الرضا و رحمةالله و برکاته
السالم علیک یا ّ
مسموم کنند و به شهادت برسانندّ .
علیبن موسی ّ
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مجموعه آستان قدس رضوی عالوه بر اهمیت زیارتی از نظر معماری و تاریخی
السالم و
ٔ
حرم مطهر امام رضا علیه ّ

نیز اهمیت فراوانی دارد.

در هر یک از صحنها ،شاهکارهایی از معماری ایرانی ــ اسالمی مشاهده میشود .مسجد گوهرشاد نیز از مساجد
باشکوه ایران در این مجموعه قرار دارد.
السالم آرامگاه برخی شخصیتهای بزرگ علمی مذهبی کشور مانند شیخ
در صحنهای مط ّهرحرم امام رضا علیه ّ

علمه محمدتقی جعفری وجود دارد.
بهایی و ّ

فعّالیت

١ـ اگر به اینترنت دسترسی دارید با راهنمایی معلم به پایگاه آستان قدس رضوی وارد شوید و اطالعاتی دربارۀ زیارت

حرم مطهر وبخش های مختلف آن به دست آورید.
٢ـ به طور گروهی با استفاده از دانشنامۀ شبکه رشد یا سایرمنابع دربارۀ زندگی و آثار یکی از این دو شخصیت بزرگ
یک صفحه مطلب بنویسید و در کالس بخوانید.

السالم ) داشته اند ،آثار هنری
هنرمندان مختلف ،با ارادت و عالقه ای که به امام رضا (علیه ّ

مطهر خلق کرده اند.
باشکوهی در حرم ّ
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رسم کهن :نقاره چی ها قبل از طلوع و غروب خورشید از
مطهر باال می روند و نقاره می زنند.
حدود  106پلۀ ایوان حرم ّ

موزه قرآن
موزه باشکوه است ،که از جمله می توان به ٔ
مجموعه آستان قدس رضوی دارای چند کتابخانه بزرگ ،مهمان سرا وچند ٔ

موزه مرکزی (افتتاح  1324شمسی) آثاری وجود دارد که بعضی از آنها توسط
موزه سالح اشاره کرد .در ٔ
موزه صدف و ٔ
موزه سکّهٔ ،
و ٔ

عالقهمندان به حضرت علی بن موسی الرضا به آستان مقدسش هدیه شده است.

ائم ٔه اطهار بر روی پوست آهو نوشته شده ،اولین
از مهمترین اشیای موجود در این موزه میتوان به قرآنهای نفیس که با خط مبارک ّ

السالم و س ّکهها و کتیبههای نفیس اشاره کرد .بعضی از قهرمانان کشور ما در سال های مختلف مدالهای
سنگ مرقد مط ّهر امامرضا علیه ّ

السالم تقدیم کردهاند.
موزه حضرت رضا علیه ّ
جهانی خود را به ٔ

فعّالیت
السالم پیشنهاد میکنید از کدام بخشهای
٣ـ اگر با خانوادهتان به مشهد سفر کنید ،بعد از زیارت حرم امام رضا علیه ّ
آستان قدس دیدن کنید؟
شماره ( )15را در کالس کامل کنید.
٤ـ کاربرگ ٔه
ٔ
5ـ به تصاویر زیر توجه کنید .این تصاویر چه کسانی را نشان میدهد؟ دربارۀ کار و نقش این افراد در حرم مط ّهر
پرسوجو کنید و در کالس توضیح دهید.
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گردشگری تاریخی
ایران به دلیل دارا بودن تاریخ طوالنی ،آثار و بناهای متعددی دارد.کاخها ،مساجد ،کاروانسراها ،حمامها ،بازارها ،پلها،
جمله این آثار هستند.
آرامگاه های شاعران و دانشمندان ،خانههای تاریخی و برجها از ٔ

٭
مورخان و پژوهشگران
برخی از این بناها میراث جهانی هستند که باید از آنها محافظت شود .عالوه بر مردم ایران ،بسیاری از ّ

کشورهای جهان ،عالقهمند به بازدید از این آثار تاریخی هستند.

؟
تختجمشید که یونانیان به آن پرسپولیس میگفتند ،بنایی عظیم
شامل چندین کاخ و تاالر به مساحت حدود  125000متر مربع است.
ساخت این بنا به فرمان داریوش اول هخامنشی آغاز و توسط جانشینان
او به پایان رسید .برای انجام این کار ،بهترین معماران ،مهندسان،
سنگ تراشان (حجاران) ،نقاشان و کارگرانی با دستمزد معین از سراسر
امپراتوری به کار گرفته شدند.
در طراحی و ساخت این مجموعه از اصول مهندسی و
معماری دقیق و پیشرفتهای استفاده شده است .به منظور مقاومسازی
ساختمانها ،ابتدا تمام سطح زیربنا را خاکبرداری و با شنریزهها
رسوبی پرکردهاند و سپس به ساخت و ساز پرداختهاند .ستونهای
سنگی تختجمشید به ارتفاع  ١٤تا  ٢٠متر ،از شگفتیهای معماری
دوره باستان است .سنگهای مورد نیاز از
ایران و حتی جهان در ٔ
کوههای دور و نزدیک بریده و توسط نیروی انسانی یا گاری به محل کار
برده میشد .پس از حجاریهای مقدماتی ،قطعه سنگها با استفاده از
داربستهای محکم و قرقره و طناب بر روی هم قرار میگرفتند .سپس
عملیات تراشیدن و صیقل دادن ستونها و ایجاد شیارهای تزیینی آغاز
حجاران برای تراشیدن و صیقل دادن ستونها ،از سنگی به
میشدّ .

همان سختی یا سرب و چرم استفاده میکردند.
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تخت جمشید به عنوان یک میراث جهانی شناخته شده است.

طبیعتگردی
یکی از انواع گردشگری ،گردش و استراحت یا مطالعه
و تحقیق در مکانهای طبیعی چون کوهها ،غارها٭ ،چشمههای
آبمعدنی و بیابانها و جنگل ها و پناهگاههای حیاتوحش و
روستاهای زیباست.
در فصل ششم خواندید که کشور ایران به دلیل داشتن
ناهمواریهای مختلف و آبوهواهای متنوع ،زیستگاه های
متنوعی دارد.
بعضی از این مکانها بهعنوان «میراث زیستی
جهانی٭» اعالم شدهاند.
در هنگام تابستان ،جمعیت زیادی از مردم کشور ما
به سواحل شمال در کنار دریای خزر سفر میکنند .ساحل
دامنه کوهها ،مزارع برنج
دریای خزر و جنگلهای زیبای روی ٔ

آبشار بیشه در لرستان

فاصله کم در دو طرف جاده قرار گرفتهاند ،جذّ ابیت زیادی به این ناحیه داده است.
و روستاهایی که با
ٔ

سواحل خلیجفارس و دریای عمان نیز به خصوص در زمستانها از مراکز مهم گردشگری هستند.
یکی از بنادر مهم و مراکز گردشگری در سواحل دریای عمان ،بندر چابهار است .دریای عمان نیز مانند خلیجفارس از دریاهای

مهم و زیبای کشور ما است.

یک مرکز تفریحی در بندر چابهار

ساحل دریای خزر
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کوهنوردی

جنگل

کویرنوردی

مازندران
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چشمه های آب گرم

سرعین (اردبیل)

گردشگری و حفاظت از محیطزیست
گردشگری در طبیعت ممکن است باعث بروز مشکالتی شود و
بعضی از مناطق در اثر انبوه مسافران آسیب ببینند.

فعّالیت

6ـ به عکس مقابل توجه کنید و بگویید.

ـ چرا چنین منظرهای بهوجود آمده است؟
ـ چه آسیب هایی ایجاد میشود؟
ـ برای مقابله با این آسیب ها چه باید کرد؟

امروزه کشورها سعی میکنند برای گردش و استراحت در طبیعت طوری برنامه ریزی کنند که از آسیب رساندن به محیط زیست
جلوگیری شود.
یکی از این برنامهها ،ایجاد «پارکهای ملی» است .در پارکهای ملی مانند مناطق حفاظت شده ،بوتهکنی ،چرای دامها ،شکار و
نظایر آنها ممنوع است و محیطهای امن طبیعی برای جانوران پدید آوردهاند .بخشی از این پارک ها هم به گردشگاه مسافران اختصاص
داده شده است.

پارک ملی گلستان در استان های گلستان و خراسان شمالی از بزرگ ترین پارکهای ملی ایران است.
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واژه ها

طبیعتگردی (اکوتوریسم) :سفر به مناطق طبیعی بدون لطمه زدن به محیط زیست.

؟

میراث جهانی :سازمان یونسکو که یک سازمان جهانی است ،بناهای تاریخی یا آثار بسیار ارزشمند را که
بیهمتا یا استثنایی هستند به عنوان میراث فرهنگی جهانی اعالم میکند؛ یعنی عالوه بر کشوری که این آثار در آن
وجود دارد ،کشورهای دیگر جهان نیز وظیفه دارند برای حفظ آن آثار یا مکان بکوشند.
دامنه کوه ها قرار دارد.
غار :حفره هایی که به طور طبیعی در سطح زمین تشکیل می شود و معموال ً در ٔ

میراث زیستی جهانی :یونسکو مکانهایی مانند جنگل ،کوه ،صحرا یا گونههایی از گیاهان و جانوران را
همه انسانهای زمین
که پدیدههای بینظیر طبیعی باشند به عنوان میراث زیستی جهانی اعالم میکند .یعنی اینها به ٔ
تعلق دارند و همه باید برای حفظ آنها بکوشند.

به کارببندیم
خانه شما آمدهاند و میخواهند سه روز در شهر یا روستای
1ـ فرض کنید در تابستان چند مهمان از شهر دیگری به ٔ

شما بمانند و جاهانی دیدنی را ببینند .همفکری کنید و روی یک صفحه ،برنامه ای سه روزه برای این مهمانها بنویسید و
مکانهایی را برای بازدید پیشنهاد کنید .برنامه را در کالس بخوانید و به معلم بدهید.
منطقه طبیعی بسیار زیبا زندگی میکنید که گردشگران زیادی از آنجا دیدن میکنند.
2ـ فرض کنید در یک
ٔ

مؤسسهای از شما میخواهد خسارتهایی را که ممکن است به محیط طبیعی وارد شود پیشبینی کنید و راهحلهایی برای
آن بنویسید .همفکری کنید و آنها را روی یک کاغذ بنویسید و به معلم بدهید.
خسارت یا ضرر

١ــ ممکن است زباله ها را در آب رود بریزند

راه حل

……………………………

شیشه نوشابه،
3ـ شما و خانوادهتان در یک محیط طبیعی زیبا ناهار خوردهاید و مشغول جمع کردن سفره هستید .با
ٔ

قوطی کنسرو و پالستیکهای مواد غذایی و نظایر آن چه میکنید؟ بگویید.
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