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فّعالیت

حتماًتاکنونکلمهی»جمعیت«راشنیدهاید.اینکلمهچهچیزیرابهذهنشمامیآورد؟

بهمجموعهیافرادیکهدریکجا
زندگیمیکنند،جمعیتمیگویند.

1ــجمعیتکالسشماچندنفراست؟
2ــباراهنماییمعلّم،دراینبارهپرسوجوکنیدکهجمعیتهرکالسمدرسهوهمچنین،جمعیتکّلمدرسهیشماچندنفر

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

5ــآیامیتوانیدبگوییدجمعیتشهریاروستایمحّلزندگیشماتقریباًچندنفراست؟

درس5
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بیشتر میمیرند که افرادی تعداد از میشوند متولّد که افرادی تعداد اگر
باشد،جمعیتافزایشمییابد.

بهنظرمنوقتیتعدادجوانانیککشورزیادباشد،نیروی
بیشتریبرایکارفراهممیشود.عالوهبراین،جوانانبا

تحصیلوتالشبهپیشرفتکشورکمکمیکنند.

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

مادوستنداریمدریکخانوادهیکمجمعیتزندگیکنیم.دلمانمیخواهدبا
برادرهاوخواهرهایمانبازیکنیم،بههمکمککنیموتنهانباشیم.
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فّعالیت

درحالحاضر،جمعیتکشورمابیشاز75میلیوننفراست.بهنمودارجمعیتایرانتوّجهکنیدوجمعیت
کنونیایرانراباجمعیتسالهایگذشتهمقایسهکنید.ازاینمقایسهچهنتیجهایمیگیرید؟
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بهنقشهصفحهیبعدتوّجهکنید.

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

6ــباتوّجهبهنقشهیصفحهیروبهرو،ازناحیهی2و3چندشهرمثالبزنید.
7ــباکمکمعلّم،محّلتقریبیزندگیخودرادرروینقشهبادایرهایمشّخصکنیدوبگوییدجزءکدامنواحیجمعیتی

ایراناست.
۸ــهرچهازناحیهیمرکزیایرانبهسمتکوهپایههایالبرزوزاگرسپیشبرویم،تعدادشهرهاوروستاهایپرجمعیت،

بیشترمیشودیاکمتر؟چرا؟
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نفر               نقاط جمعیتی

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

بهخودجذبکردهاست.

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

حاصلخیزموجبرونقکشاورزیشدهاست.

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

شهروروستایپرجمعیتبهوجودآمدهاست.

نواحیداخلیایرانبهدلیلبارندگیکم،زمینهای
شوروخاکنامناسب،بسیارکمجمعیتیاخالی

ازجمعیتهستند.

2

43



26

فّعالیت
بهتصویرهایباالدّقتکنیدوپاسخدهید.

9ــالف(چهعواملیممکناستموجبشودکهمردمیکمکانراترککنندوبهجایدیگریمهاجرتکنند؟
ب(چهعواملیباعثمیشودمردمبهیکمکانجذبشوند؟

1۰ــبهنظرشماچهکارهاوبرنامههاییبایددرناحیهیالفاجراشودتاجمعیتدرهمانجابماندوبهناحیهیبمهاجرتنکند؟
دوپیشنهادارائهبدهید.

11ــازپدرومادروپدربزرگومادربزرگخودبپرسیدآیامتولّدهمینمکانیهستندکهدرآنزندگیمیکنند،یابهآنجامهاجرت
کردهاند.نتیجهرادرکالسبهدوستانتانبگویید.

یکیازدالیلافزایشجمعیتدریکناحیه،مهاجرت مردمازنواحیدیگربهآنجاست.مهاجرتیعنیاینکه
مردمبرایزندگییاکارازجاییبهجایدیگربروند.

بعضیازنواحیبهدلیلآبوهوایمساعدوخاکحاصلخیزیاوجودکارخانههاومعدنها،جمعیتزیادی
رابهخودجذبکردهاند.

شغل های بیشتر

بیمارستان مجهز

درآمد بیشتر

فروشگاه های بزرگ

دانشگاه

عوامل جذب کننده ی جمعیت

ناحیه ی )ب(

عوامل دورکننده ی جمعیت

ناحیه ی )الف(

خشکسالی

جنگ
کمبود درآمد و شغل

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

2ــدرکتابمطالعاتاجتماعیسالچهارمخواندیدکهدرگذشتههایدور،مهمترینتمّدنهادرکنار
رودهابهوجودآمدهاند.چرا؟

ممکناستبرخیتصّورکنندکهباوجوددریاهایبزرگواقیانوسها،انسانمشکلیبرایتأمینآبندارد.
اّمامیدانیدکهآبدریاهاواقیانوسهاشوراستوبرایآشامیدن،شستوشو،کشاورزیوسایرفّعالیتهامناسب

نیست.
انسانآبشیرینموردنیازخودراازبرفوبارانبهدستمیآورد.

الفــبخشیازآبحاصلازبرفوبارانرویزمینجاریمیشودورودهارابهوجودمیآورد.
بــبخشیازآبحاصلازبرفوبارانبهداخلزمینفرومیرودوآب های زیرزمینیراتشکیلمیدهد.

رود

درس6
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فّعالیت


درعلومسالسومباانجامدادنآزمایش،پیبردیدکه

آبهایزیرزمینی،چگونهتشکیلمیشوند.
مردمبرایاستفادهازآبهایزیرزمینیچاهیا

قناتحفرمیکنند.
باکندنقنات، اّولینکسانیبودندکه ایرانیان
یک قنات کردند. استفاده زیرزمینی آبهای از
از خودبهخود آن در آب که است زیرزمینی تونل
مناطقپرآببهنواحیکمآب،جاریمیشود.چون
تبخیرو میزان زیِرزمینعبورمیکند، از قنات آب

آلودگیآنبسیارکماست.

دهانه ی رود )محّل ریختن رود به دریا(

منبع یا سرچشمه ی رود 1

4

تشکیل جویبار 2

به هم پیوستن جویبارها و تشکیل رود 3

دریا

3ــبهتصویرزیرتوّجهکنیدومراحلتشکیلرودراتوضیحدهید.
4ــچرانواحیکوهستانیبرایمااهّمیتدارند؟

5ــکاربرگهیشمارهی4رادرکالسانجامدهید.

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



فّعالیت
نقشه خوانی

باتوّجهبهنقشهیپراکندگیرودهایایرانبهپرسشهاپاسخدهید.
1ــکدامرودبهخلیجفارسمیریزد؟

2ــکدامرودهابهدریاچهیارومیهمیریزند؟

3ــآبیکهمردمشهرتهرانمصرفمیکنند،ازکدامرودهاتأمینمیشود؟
4ــسهرودراکهبهدریایخزرمیریزند،نامببرید.

5ــرودهایکارونوزایندهرودازکدامشهرهاعبورمیکنند؟
6ــسفیدرودازبههمپیوستنکدامرودهابهوجودآمدهاست؟

29

گاهیدربعضینواحی،آبهایزیرزمینیخودبهخود
بهسطحزمینراهپیدامیکنندوچشمههارابهوجودمیآورند.

چشمه

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

دریایعمانیادریاچههایداخلیمیریزند.

نقشه ی پراکندگی رودهای ایران
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فّعالیت

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

قدر نعمت آب سالم را بدانیم.

●میزانمتوّسطبارندگیساالنهدرایرانکمتراز25۰میلیمتراست.بههمیندلیل،کشورماازکشورهای
کمآبدنیابهحسابمیآید.آیامیتوانیدباتوّجهبهآنچهدرسالگذشتهخواندهاید،بگوییدوسعتکدامناحیهی

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

نمیتوانازآنهااستفادهکرد.  

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

نادرستآبباعثبههدررفتنآنمیشود.

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

آب در مزارع و باغ ها جلوگیری می شود.

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

چرخ های آبی )توربین( برق تولید می کنند.

7ــروستانشینانازآبرودهابرایچهکارهاییاستفادهمیکنند؟
۸ــشهرنشینانازآبرودهابرایچهکارهاییاستفادهمیکنند؟

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



فّعالیت
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1۰ــفّعالیتهایشمارهی1و2»بهکارببندیم«صفحهی54راانجامدهید.
11ــچراآببعضیازرودهایکشورمابرایکشاورزیمناسبنیست؟

12ــدربارهیسرگذشتیکرودانشابنویسیدودرآناززبانرود،مسئلهیآلودگیآبوراههایجلوگیریازآنراشرحدهید.

تصاویرراشرحدهید.سپسبگوییدبرایمصرفدرستدرهریکازمواردباالچهپیشنهادهاییدارید؟

    

    

چهعواملیموجبآلودگیآبمیشود؟توضیحدهید.

کارخانه کارخانه
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فّعالیت

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

وگیاهان.
بهشکلزیرتوّجهکنید.

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

»صنعت«میگویند.

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

1ــکاربرگهیشمارهی)5(رادرکالسانجامدهیدتابا»مواّداّولیه«بیشترآشناشوید.

 کاال
پارچه

کارخانه
پارچه بافی

مواّد اّولیه
نخ

درس7

 



فّعالیت
2ــکاربرگهیشمارهی6رادرکالسانجامدهید.

3ــبههمراهمعلّمخودازیککارخانهبازدیدکنیدوبهطورگروهیگزارشبازدیدرابنویسیدودرکالسارائهکنید.
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درگذشتههایدور،اغلبمردمچیزهاییراکهبهآنهانیازداشتند،خودشاندرخانهیاکارگاههای
کوچکتولیدمیکردند.مثالً،برایاعضایخانوادهیخودلباسمیدوختندیافرشمیبافتند.در
امروزهیک اّما تولیدمیکرد کّفاشدرکارگاهیکوچکروزیچندجفتکفش آنزمانها،یک

کارخانهیتولیدکفشروزیصدهاجفتکفشتولیدمیکندتانیازجمعیترابرطرفکند.

گفتیمکهکارخانههابرایتولیدکاالبهمواّداّولیهنیازدارند.اکنونبهتصویرنگاهکنیدوبگوییدیککارخانه
برایاینکهکاالتولیدکند،عالوهبرمواّداّولیهبهچهچیزهایدیگرینیازدارد؟

کارخانه کاال

مواّد اّولیه

سرمایه

ماشین آالت و ابزارنیروی کار
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درکشورماصنایعمختلفیوجوددارد.

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

فوالدازصنایعمادرهستند.

٭ صنایع مصرفیکاالهاییتولیدمیکنندکهمردمآنهارامیخرند
وبهطورمستقیممصرفمیکنندیامورداستفادهقرارمیدهند.

صنایع مادر

صنایع مصرفی

ورق فوالدی

لوازم خانگی

 
و پتروشیمی ذوبآهن، صنایع ما کشور در مادر صنایع مهمترین

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

درکورههایبسیارداغذوبمیگرددوبهآهنتبدیلمیشود.

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

استفادهمیشود.

 کارخانه ی ذوب آهن، اصفهان

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

اینهابرایسایرکارخانههاتولیدمیشود.
مواّداّولیهیکارخانههایماشینسازیمعموالًازمعادن

آهن،سرب،رویومستهیهمیشود.

 کارخانه ی تولید ماشین آالت، )کمباین سازی اراک(

اکنون،درروینقشهمهمترینصنایع مادرکشوررامشاهدهکنید.

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

پهناورماایرانمعادنفراوانیدارد.معدننعمتیخدادادیاست.

تعدادصنایعمصرفیزیاداستودراطرافشهرهاوبرخیروستاهاوهمهیاستانهایکشورماکارخانههای 
بزرگوکوچکیوجودداردکهبهتولیدکاالهایمختلفمشغولند.

بهنمودارتوّجهکنید.مهمتریناستانصنعتیایرانکهبیشترینصنایع مصرفیرادرخودجایدادهکدام
استاناست؟

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

فّعالیت
4ــچرادراطرافشهرهایبزرگ،صنایعمصرفیزیادیتأسیسمیشود؟

5ــمعّینکنیدکدامصنایعزیرمصرفیوکداممادرهستند.
پتروشیمی)(فرش)(کفش)(قندوشکر)(فوالد)(پارچهبافی)(

6ــبهنقشهیپراکندگیصنایعومعادنایرانتوّجهکنید.برایهریکازصنایعدوشهررانامببرید.
پتروشیمی:ذوبآهنوفوالد:ماشینسازی:

ـآیادرنزدیکیمحّلزندگیشماکارخانهایوجوددارد؟دربارهیآنگزارشیتهیهکنید. 7ـ

قی
شر

ان 
یج

ربا
آذ

بی
غر

ان 
یج

ربا
آذ

یل
ردب

ا
هان

صف
ا

الم
ای

شهر
بو

ان
تهر

ری
تیا

وبخ
ال 

مح
هار

چ
بی

جنو
ان 

اس
خر

وی
رض

ان 
اس

خر
الی

شم
ان 

اس
خر

تان
زس

خو
جان

زن
نان

سم
تان

چس
بلو

 و 
تان

یس
س

س
فار

ین
زو

ق قم
تان

دس
کر

مان
کر

شاه
مان

کر
حمد

یرا
 بو

ه و
لوی

گی
که

تان
گلس الن

گی
تان

رس
ل

ان
در

ازن
م

زی
مرک

گان
رمز

ه
ان

همد یزد

تعداد کارگاه های صنعتی بزرگ )1382(
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راهبرایجابهجاکردنمردموکاالهاازمکانیبهمکاندیگر،الزماست.برایمثال،مردمبرایرفتنبه
مدرسهیامحّلکارخود،رفتنبهمغازههاوخریدکردن،رفتنبهتعطیالتیادیدناقوامودوستانخودبهراهها
نیازدارند.بسیاریازکاالهاییکهمردممصرفمیکنند،مانندمواّدغذایی،ازراههایدورونزدیکبهدستآنها

میرسند.همهیمکانهابهوسیلهیراهبهیکدیگرمربوطمیشوند.
بهوسایلیکهمردموکاالهاراجابهجامیکنند،وسایلحمل و نقلمیگویند.

آیاتاکنونفکرکردهایدکهراههاچهنقشیدرزندگیمادارند؟بهتصویرزیرنگاهکنیدوبگوییدراههاکدام
نیازهایمردمرارفعمیکنند؟

درس 8

روستامنطقه ی تفریحیشهر

مزرعه

کارخانه



38

فّعالیت

امروزهدرشهرهامردمبرایجابهجاشدنازوسایلمختلفاستفادهمیکنند.

1ــپرسوجوکنیدکهپیشازاختراعاتومبیل،مردمازچهوسایلیبرایحملونقلاستفادهمیکردهاندواینوسایل
چهتفاوتیباوسایلحملونقلامروزیداشتهاند.
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فّعالیت

فّعالیت

درشهرهایبزرگ،یکیازوسایلیکهمردمراازجاییبهجایدیگرمیبردقطارشهری)مترو(استکهبیشتر
اززیِرزمینعبورمیکندوسرعتزیادیدارد.

2ــدرکالسدربارهیمواردزیر،گفتوگوکنید.
ــبهنظرشماکدامیکازوسایلیکهتصویرآنهارامیبینید،برایسفرهایدرونشهریمناسبترند؟کدامیک

ازاینوسایل،هواراکمترآلودهمیکند.
ــبااستفادهازکدامیکازآنها،مشکلترافیککمترمیشود؟کدامیککمهزینهتراست؟تعدادکدامیکرا

بهتراستدرآیندهدرجامعهافزایشدهیم؟چرا؟
3ــکاربرگهیشمارهی7)رفتوآمدبهمدرسه(راانجامدهید.

دردرسپیشخواندیدکهکاالهایموردنیازمادرکارخانههاتولیدمیشوند.اینکاالهاباوسایلحملونقل
ازراههایارتباطیمیانشهرهاوروستاهامیگذرندوبهفروشگاههاومراکزخریدفرستادهمیشوندتاماآنهارا

خریداریکنیم.پسراههانقشمهّمیدررفعنیازهایمادارند.

4ــتصویرزیر،یککارخانهیکمپوتسازیرانشانمیدهد.اینکارخانهبرایچهفّعالیتهاییبهراهها
ووسایلحملونقلنیازدارد؟

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

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

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

همین،ساکنانآناستان،اینمحصوالتراکهازنواحیدیگربهمحّلزندگیشانواردمیشود،میخرند.

بهخریدوفروشکاالدرداخل
یککشوریاباکشورهایدیگر،

بازرگانیمیگویند.

کاالهاییکهدرخارجازیکناحیهتولیدشدهاند،برایفروشبهآنجاواردمیشوند؛بهاینکار
وارداتمیگویند.

کاالهاییکهدرداخلیکناحیهتولیدشدهاند،برایفروشبهجاهایدیگرفرستادهمیشوند؛به
اینکارصادراتمیگویند.

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

کاالطیکردهاستتابهشهریاروستایشمابرسد،درروینقشهمشّخصکنید.
6ــباپرسوجوازبزرگترها،چندنمونهازمیوههایاسبزیجاتیراکهدرناحیهیشماتولیدنمیشونداّمادر

بازارمحّلزندگیشماوجوددارند،نامببرید.

بهطورکلّی،راههاووسایلحملونقلبهسهدستهتقسیممیشوند:زمینی،هواییوآبی.

 
بهتصویرنگاهکنیدووسایلحملونقلزمینیرانامببرید.حملونقلزمینیازدوطریقانجاممیشود:

راههایجاّدهای،راهآهن.

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

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

کمتراست.

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

راببندند.
 رانندگانبایدباحواسجمعرانندگیکنند.صحبتکردنرانندهباتلفنهمراه
یادیگرانونیزخوردنوآشامیدندرحینرانندگیباعثبروزحادثهمیشود.
 اغلبتصادفهادراثرسرعتغیرمجازرخمیدهند.رانندگیکردنباسرعت

زیادنشانهیمهارتوشجاعتنیست.

 
رانندگانومسافرانبایددرسفرهایجاّدهای،نکاتایمنیرارعایتکنندتاحادثهیناگواریبرایآنها،

پیشنیاید.

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

توضیحدهید.
قطارهاممکناستمسافربرییامخصوصحملبارباشند.

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

راهبرقطارراهدایتمیکنند.
راهبربرایتعیینمسیرازطریقشبکهیبیسیمبامرکزدرتماساست؛زیرااگرمانعی
برسرراهقطارباشد،راهبرنمیتواندناگهانیودرهمانلحظهقطاررامتوّقفکند.

حّتٰیپسازاینکهراهبرترمزرامیکشد،قطار۸۰۰تا1۰۰۰مترجلومیرودوبعد
بهطورکاملتوّقفمیکند.بنابراین،هیچگاهدرمسیرقطارحرکتنکنید.

درس9



بندر امیرآباد

بندر آستارا

بندر بوشهر

بندر چابهار

بندر

بندرانزلی

نقشه ی شبکه ی حمل و نقل راه آهن 
و بندرهای تجاری ایران
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بهنقشهیراهآهنسراسریایراننگاهکنید.راهآهنایرانعالوهبرحملمسافران،کارجابهجاییکاالهاراهم
انجاممیدهد.حملبارهایسنگینباقطارباربری،درمقایسهباکامیونارزانترتماممیشود.بهعالوه،قطارمقدار

بیشتریکاالراحملوجابهجامیکند.



فّعالیت

 
همانطورکهمیدانید،کشورماازشمالوجنوببهدریاراهداردومامیتوانیمازراهدریاباکشورهایدیگرارتباط

برقرارکنیم.
حملونقلباکشتیوازراهدریابسیارارزاناست.کشتیهابرایحملکاالهایسنگین،بسیارمناسباند

ولیخیلیآهستهحرکتمیکنند.عالوهبراین،همهیکشورهابهدریادسترسیندارند.

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

باتوّجهبهنقشه،پاسخدهید.
1ــراهآهنسراسریایرانبهکدامبندردرکنارهیدریایخزرمربوطمیشود؟

2ــراهآهنسراسریایرانبهکدامبندرهادرکنارهیخلیجفارسمربوطمیشود؟
3ــباتوّجهبهمطالبدرسپیش،سنگآهنمعدنهایچاُدرَملووبافقباچهوسیلهایبهکارخانهیذوبآهنمیرسد؟

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

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

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



وسایلبرقی

کاغذ

پتروشیمی،گاز،نفت

قالی،خشکبار

مس

ماشینآالت،دارو

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

بهعهدهدارد.ناخدابایدروحیهایقویداشتهباشد
تادرشرایطیمثلتوفانبتواندباآرامش،کشتیو

سرنشینانآنرانجاتدهد.

امروزههمهینواحیوکشورهابرایرفعنیازهایخودبههموابستهاند.
درکشورمانیزبعضیمواّداّولیهوکاالهابهکشورهایدیگرصادرمیگرددوکاالهاییواردکشورمیشود.

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

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

هواپیمابرایحملمسافروکاالهایسبک،بسیارمناسباست؛زیراسرعتزیادیداردومسافتهایطوالنیرا
درمّدتکمیطیمیکندولیهزینهیمسافرتباآنزیاداست.

و »خلبان« را هواپیما هدایت هستم. خلبان یک من
»کمکخلبان«،بهعهدهدارند.

و است گذرانده را خاّصی آموزشی دورههای خلبان
گواهینامهیخلبانیدارد.

اوقبلازپرواز،مقدارسوختهواپیماوسیستمایمنی
آگاه خود مسیر آبوهوایی شرایط از میکند، بررسی را آن

میشودوباهماهنگیبرجمراقبت،پروازراانجاممیدهد.

  سالن فرودگاه امام خمینی )ره(، تهران
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بهنقشهیفرودگاههایایرانتوّجهکنید.
باهواپیمامیتوانیمبهبعضیازشهرهایداخلیاخارجازکشورسفرکنیم.بعضیازشهرهافرودگاه

بینالمللیدارندوپروازهایخارجیازآنفرودگاههاانجاممیشود.

فّعالیت
5ــکاربرگهیشمارهی8)مقایسهیانواعوسایلحملونقل(رادرکالسانجامدهید.

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

نقشه ی فرودگاه های داخلی و بین المللی ایران 

شاهرود
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فّعالیت
1ــمتنرابخوانید.فرضکنیدکهاینگروهمدیرومعاونانینداشت؛دراینصورت،چهمشکالتیپیشمیآمد؟

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

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

ورعایتمقّرراتموجبشدکهاردوبهخوبیبرگزارشودوبههمه،خیلیخوشبگذرد.

درس10
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فّعالیت
2ــمیانوظایفاصلیحکومتهاووظایفیکهدرنمودارباالمیبینید،چهشباهتهاییمیتوانیدپیداکنید؟

بهنمودارتوّجهکنید.هریکازافرادنقشهاووظایفیراپذیرفتهاندتااردوبهخوبیبرگزارشود.

مدیر مدرسه

رسیدگی به اختالفات و حفظ ایمنی نوشتن قوانین و مقّررات اردو

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

امور اجرایی اردو

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

میگیرند.

وظایف حکومت چیست؟
مهمترینوظایفحکومتهاعبارتانداز:

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

شغل،ساختنجاّدهوپل؛
رسیدگیبهشکایتهاوحّلاختالفاتمردم؛

حفظامنیتوجلوگیریازکارافرادیکهقانون
ومقّرراترارعایتنمیکنند؛

دفاعازکشوردرمقابلحملهیدشمن.
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جمهوریاسالمیحکومتیاستکهدرآنقوانیناسالمیاجرامیشودومردمدر
ادارهیکشوروانتخابافرادشایستهبرایحکومتنقشدارند.

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

روشادارهیکشورمشّخصشدهاست.

حکومتکشورما»جمهوریاسالمی«است.پسازپیروزیانقالب
پهلوی سلطنتی حکومت خمینی، امام رهبری به 1357 سال در اسالمی
سرنگونشد.حکومتپهلویستمگربودومردمآنراانتخابنکردهبودند.
پسازپیروزیانقالباسالمی،مردمدرروز11فروردین135۸به
پایصندوقهایرأیرفتندوبیشاز9۸درصدآنهابهحکومتجمهوری
اسالمیرأی»آری«دادند.حکومتایراندرتاریخ12فروردین135۸به

جمهوریاسالمیتبدیلشد.

مردم

رهبری

قّوه ی قضاییهقّوه ی مقننه

مجلس شورای اسالمی

 شورای نگهبان

رئیس جمهور 

وزیران

رئیس قّوه ی قضاییه 

دادسراها و دادگاه ها و ....

قّوه ی مجریه
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قّوه ی مقننه

بتواندوظایفخودرا حکومتبرایآنکه
بهخوبیانجامدهد،بهسهقّوهتقسیمشدهاستو

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

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

زمانآگاهیداشتهباشد.
رهبرجامعهیاسالمیبایدنمونهییکمسلمانکاملباشد.اوبایدعاِلم،عادلوشجاعباشد،ازدستورهای

اسالمپیرویکندوازاوضاعجامعهبهخوبیآگاهباشدتابتواندجامعهرابهبهترینشکل،هدایتورهبریکند.
اّولینرهبرانقالباسالمیایران،حضرتامامخمینی)ره(،بودندکهانقالباسالمیراهدایتکردندوآن

رابهپیروزیرساندند.
پسازرحلتامامخمینیدرسال136۸،حضرتآیتاللّهخامنهایبهعنوانرهبرانقالباسالمیایران

انتخابشدندورهبریکشوراسالمیمارابهدستگرفتند.
درداستاناردو،پیبردیدکهگروهبهقوانینومقّرراتینیازداردوبههمیندلیل،ابتداعّدهایمقّرراتی

رابرایآنتعیینمیکنند.
برایادارهییککشوروتصمیمگیریدربارهیفّعالیتهایمختلفآننیزمقّرراتوقوانینیالزماست.
برایمثال،اینکهدریکسالچقدرازدرآمدکشوربهآموزشوپرورشاختصاصپیداکندیازمانومّدتسربازی

برایجوانان،چقدرباشد.
شورای مجلس نمایندگان زیر، تصویر دارد. عهده به را قانونگذاری وظیفهی مقننه قّوهی ما کشور در

اسالمیرادرحالتصمیمگیریووضعقانوننشانمیدهد.
نمایندگانمجلسشورایاسالمیهرچهارسالیکباربارأیمردمانتخابمیشوند.

رهبر
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فّعالیت
3ــهماکنون،رئیسجمهورماچهکسیاست؟وزیرآموزشوپرورشکیست؟پرسوجوکنید.

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

قّوه ی مجریه

قّوه ی قضاییه

ساختن جاّده توّسط دولتجلسه ی رئیس جمهور و هیئت وزیران

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

صادراتوواردات،روابطباکشورهایخارجیوحفظامنیتمردم.

قّوهیقضاییهبراجرایدرسِتقوانیننظارت
میکند؛یعنیاگردرجاییقانونرعایتنشودوتخلّفیصورت
بگیرد،بهآنرسیدگیمیکند.قّوهیقضاییههمچنینازطریق
دادگاههابهاختالفهاوشکایتهایمردمرسیدگیمیکند.
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1ــبهجدولمواردمصرفآبخانگیدریکروزتوّجهکنید.میزانمتوّسطمصرفآبیکروز
حّداکثر150لیتربرایهرنفراست.البّتهمیزانمصرفدرکشورمابیشترازاینمقداراست.

الفــبیشترینوکمترینمیزانمصرفدرچهمواردیاست؟
بــسهموردراازجدولانتخابکنیدوبرایهرموردپیشنهادیبدهیدکهدرنتیجهیآندر

مصرفآبصرفهجوییشود.

لیترنوع مصرفلیترنوع مصرف

1-آشامیدن
2-پختوپز

3-حّمام
4-لباسشویی

5-دستشوییوتوالت

5
10
50
20
30

6-نظافتخانه
7-کولر

8-ظرفشویی
9-سایرموارد

10
5
15
5

150جمعکل

2ــیکیازدوفّعالیتزیرراانجامدهید.
الف(بهطورگروهی،پوستریباموضوعهشداردربارهیمصرفنادرستآبطّراحیونّقاشی

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

دهند.
3ــبههمراهمعلّم،ازیکرودیاتأسیساتیکسدیامرکزتصفیهیآبدرمحّلزندگیتانبازدید

کنیدوگزارشبازدیدخودرابنویسید.
4ــاگرشماهمیارپلیسراهباشید،بهخانوادهایکهمیخواهندبهمسافرتبروند،چهتوصیههایی

میکنید؟


