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بِـــَرْحَمِتَک یا اَْرَحَم الّراِحمیــــَن            
  *بـه لطفت مهـربان تـر از تمـام مهربـانـان

                    اَللُّهمَّ اَْخِرْجنی ِمْن ُظُلماِت الَْوْهِم     
            *خداونـدا مـرا خارج کـن از تاریـکي وهم

     َو اَْکِرْمــــنی بُِنـــــوِر الَْفْهـــــــِم            
 *کرامت ده مـرا از روشنـي دانش و فهم

 اَللُهمَّ افَتح َعلَینــا أبــواَب رحمِتــک          
*خداوندا به روي ما گشـا درهاي رحمت

َوانْـــُشْر َعلَْینا َخــزائَِن ُعُلوِمـــَک          
  *بگستر گنج دانش هاي خود بر روي اّمت

w w w . k e t a b . i r / a f r a n g s h a r g h
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درسنامه

درسگوى آبى زیبا
1

فضانورد مسلمان روسی که دو بار به فضا سفر کرده و بیش از 200 روز در فضا بوده، در مورد سیارۀ زمین این چنین می  گوید:
1. زمین از فضا مانند یک گوی آبی به نظر می رسد.

2. زمین نقطه ای بسیار بسیارکوچک از فضای بی کران کیهان )جهان( است.

جایگاه زمین در کیهان
1. زمین بخش کوچکی ازمنظومۀ خورشیدی است.

2.  منظومۀ خورشیدی از یک ستاره به نام خورشید و هشت سیاره تشکیل شده است.
3. منظومۀ خورشیدی نقطه کوچکی از کهکشان مارپیچی به نام راه شیری است.

سیارات منظومۀ خورشیدی و ویژگی های آنها

            سیارات منظومۀ خورشیدی        خصوصیات           نام سیاره های منظومۀ خورشیدی
 

    1. نزدیک به خورشید هستند.
سیارات درونی

      
      2. سطوح سنگی وجامد دارند.     1. تیر 2. ناهید 3. زمین 4. مریخ )بهرام(

1. برجیس 2. کیوان 3. اورانوس 4. نپتون       سیارات بیرونی    1. از خورشید دور هستند. 
      2. ازگازهای مختلف تشکیل شده اند.   

ــا و  ــری متشــکل از »گازه ــۀ خورشــیدی از اب ــه منظوم ــد ک ــی، معتقدن ــر فرضیه های    برخــی از دانشــمندان بناب
غبارهــای بیــن ســتاره ای« پدیــد آمــده اســت.
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1. در میان چهار سیارۀ نزدیک به خورشید، زمین بزرگترین سیاره است.
2. سومین سیارۀ درونی منظومۀ خورشیدی است و با خورشید150 میلیون کیلومتر فاصله دارد.

3. دانشمندان عمر زمین و منظومۀ خورشیدی را حدود  4/5 میلیارد سال تخمین زده اند.
4. جزء سیاره های درونی و از سطوح سنگی و جامد تشکیل شده است.

5. مساحت کرۀ زمین 510 میلیون کیلومتر مربع است.
6. سطح کرۀ زمین پوشیده از خشکی ها )قاره ها( و آب هاست.

ویژگی های سیارۀ زمین    
 

قمــر: برخــی از ســیاره های منظومــۀ خورشــیدی، قمرهایــی دارنــد کــه دور ایــن ســیاره ها می گردنــد. ســیارۀ زمیــن یــک قمــر 
بــه نــام »مــاه« دارد. در ســیاره های گازی، تعــداد قمرهــا بیش  تــر اســت. مثــل ســیارۀ مشــتری کــه بیــش از 60 قمــر دارد.

ــا و  ــور و گرم ــی ن ــمۀ اصل ــرار دارد، سرچش ــیدی ق ــۀ خورش ــز منظوم ــه در مرک ــید ک 1. خورش
ــن اســت. ــر روی زمی ــرژی ب ان

2. قطر خورشید حدود 109 برابر قطر زمین و جرم آن 330 هزار برابر جرم زمین است.
3. ستارۀ خورشید یکی از میلیارد ها ستارۀ موجود در »کهکشان راه شیری« است.

ویژگی های خورشید     
در منظومۀ خورشیدی

موقعیت مکانی یک پدیده: یعني مکان دقیق قرار گرفتن آن پدیده روي کرۀ زمین.

ــا،  ــارۀ مکان ه ــه درب ــن و مطالع ــرۀ زمی ــر روی ک ــا ب ــی پدیده ه ــت مکان ــن موقعی ــرای تعیی ــان ب    جغرافی دان
ــد. ــداع کرده ان ــی را اب ــیمات فرض ــوط و تقس خط

 الف( مدارها      
 ب( نصف النهارها       

 ج( طول و عرض جغرافیایی )مختصات جغرافیایی(
خطوط وتقسیمات فرضی زمین   

الف( مدارها
استوا: دایرۀ بزرگی است که در فاصلۀ مساوی از دو قطب شمال و جنوب به دور زمین تصور می شود.

مدار: به دایره هایی که در هر دو نیمکرۀ شمالی و جنوبی به موازات استوا رسم شده اند مدار 
مي گویند.    

           هر چه به قطب شمال یا قطب جنوب نزدیک  تر می شویم، مدارها کوچک  تر می شوند. 
ــا  ــۀ مداره ــر درجــه اســت. بقی ــدأ( صف ــدار مب ــدار اســتوا )م ــا: م ــدی مداره درجه بن

ــده اند.  ــدی ش ــی درجه بن ــا جنوب ــمالی ی ــۀ ش ــا 90 درج ــن 0 ت بی
ب( نصف النهارها 

نصــف النهــار مبــد أ: بــرای درجه بنــدی نصــف النهارهــا، نصــف النهــاری را کــه از رصدخانــۀ »گرینویــچ« در شــهر لنــدن 
عبــور می کنــد، بــه عنــوان نصــف النهــار مبــدأ انتخــاب شــده اســت. ایــن نصــف النهــار زمیــن را بــه دو نیمکــرۀ مســاوی 

شــرقی و غربــی تقســیم کــرده اســت.
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نصف النهارها: نیم دایره هاي فرضي هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده 
شده اند و طول مساوی دارند.

ــر درجــه و نصــف  ــچ« صف ــدأ »گرینوی ــار مب ــا: نصــف النه ــدی نصــف النهاره درجــه بن
النهارهــای دیگــر از 0 تــا 180 درجــۀ شــرقی و از 0 تــا 180 درجــۀ غربــی درجه بنــدی 

ــا 360 درجــه اســت. ــر ب ــن براب ــط زمی ــرا محی شــده اند. زی

ج( طول و عرض جغرافیایی )مختصات جغرافیایی(
مختصــات جغرافیایــی: هــر نقطــه از کــرۀ زمیــن روی یــک مــدار و یــک نصــف النهــار مشــخص قــرار دارد کــه بــه آنهــا 

ــد.   ــی« آن نقطــه می گوین »مختصــات جغرافیای

طول جغرافیایی: فاصلۀ هر مکان با نصف النهار مبدأ، برحسب درجه.    

عرض جغرافیایی: فاصلۀ هر مکان با مدار استوا، برحسب درجه. 

  بــرای نوشــتن طــول و عــرض جغرافیایــی ازعائــم اختصاری N )شــمالی(،  
S )جنوبــی(، E )شــرقی(، W )غربــی( اســتفاده می شــود.  

 
ــور  ــه درکش ــهر مک ــد. ش ــاز می خوانن ــه( نم ــه )خانۀکعب ــه قبل ــلمانان رو ب مس
ــه  ــا ب ــران م ــن، در ای ــت. بنابرای ــع اس ــران واق ــی ای ــوب غرب ــتان و در جن عربس

ــم. ــاز می خوانی ــی نم ــوب غرب ــمت جن س

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. در میــان چهــار ســیارۀ نزدیــک بــه خورشــید، ........................................ بزرگ ترین ســیاره اســت.
2. ستارۀ خورشید یکی از میلیاردها ستارۀ ............................................................................ است.

3. در سیاره های........................................، تعداد قمرها بیشتر است.
4. در ایران ما به سمت ........................................ نماز می خوانیم.

5. هر نقطه از کرۀ زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آنها ........................................  آن نقطه می گویند.
6. چهار سیارۀ نزدیک به خورشید، که سطوح سنگی و جامد دارند، سیاره های ........................................ می گویند.

قطب شمال

E شرق
W غرب

N شمال

S جنوب
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  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. بنابر فرضیه هایی، منظومۀ خورشیدی از ابری متشکل از »گازها و غبارهای بین ستاره ای« 
   پدید آمده است.

2. هرچه به قطب شمال یا جنوب نزدیک می شویم، مدارها کوچک  تر می شوند.                 
3. تاکنون بیش از 60 قمر برای سیارۀ مریخ کشف شده است.                                                  

4. نصف النهار مبدأ صفر درجه و نصف النهارهای دیگر بین 0 تا 180 درجه شمالی
   یا جنوبی درجه بندی شده اند.                                                   

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. منظومۀ خورشیدی دارای چند سیاره و چند ستاره است؟
الف( هشت سیاره - یک ستاره                                   ب( چهارسیاره - یک ستاره        

ج( یک سیاره - هشت ستاره                                     د( هشت سیاره - هشت ستاره  

2. سیاره های بیرونی منظومۀ خورشیدی، از چه چیزی تشکیل شده اند؟
الف( گازهای مختلف       ب( سنگی و جامد            ج( مایعات                   د( گازی و سنگی  

3. عائم اختصاری شمال وجنوب به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
  S-N)د                      N-S )ج                         W-S)ب                     S-E)الف

4. کدام دسته از سیاره های زیر، درونی هستند ؟
الف( تیر- ناهید- زمین- مریخ                                   ب( برجیس-کیوان- اورانوس- نپتون    

ج( زمین- مریخ-کیوان- تیر                                      د( تیر- ناهید- برجیس- زمین  

5. چگونه موقعیت مکانی پدیده ها را روی کرۀ زمین مشخص می      کنند         ؟ 
ب( با استفاده از نصف النهارها       الف( با استفاده از مدارها                  

ج( با استفاده از جهت یابی                     د( با استفاده از مختصات جغرافیایی   

6.کلیۀ مکان هایی که بر روی یک نصف النهار قرار دارند، ............................ هستند؟ )نمونه دولتی(
الف( دارای طول جغرافیایی موازی                              ب( دارای طول جغرافیایی متقاطع  

ج( دارای طول جغرافیایی یکسان                                د( دارای طول جغرافیایی متناقض   

7. بزرگ ترین سیاره از مجموع سیارات درونی چه نام دارد؟ )نمونه دولتی(
الف( مشتری                ب( زحل                        ج( زمین                     د( بهرام  

     
       
       

       

درست   نادرست
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                                  )الف(                                                                                      )ب(

8. ماندانا در کشوری است که در آن جهت قبله رو به غرب می باشد. او احتماالً درکدام کشور زیر زندگی می کند؟
الف( ترکمنستان            ب( هند                         ج( مصر                      د( ترکیه  

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

60 °   E                               عرض جغرافیایی                
     60

 
°     S

40
 
°      E

                          طول جغرافیایی                               

       45 °  N                           مختصات جغرافیایی                 

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. سیارۀ زمین از فضا چگونه دیده می شود؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. جدول زیر را در مورد سیاره های منظومۀ خورشیدی کامل کنید.

                      سیاره های درونی          سیاره های بیرونی

            جنس و ترکیب          ..............................................           ..............................................

                   قمر                     ..............................................           ..............................................

3. ایران در نیمکرۀ شمالی قرار دارد یا نیمکرۀ جنوبی؟ نیمکرۀ شرقی یا نیمکرۀ غربی؟ چگونه می فهمید؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. موقعیت مکانی یک پدیده یعنی چه؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. چهار ویژگی سیارۀ زمین را بیان کنید.

................................................................................................................................. .2        ................................................................................................................................. .1  

................................................................................................................................. .4        ................................................................................................................................. .3  

6. اصطاحات زیر را تعریف نمایید. )با رسم شکل(
الف( استوا: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ب( مدار ها: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ج( نصف النهارها: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
د( مختصات جغرافیایی: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. سه ویژگی خورشید در منظومۀ خورشیدی را بنویسید.

................................................................................................................................. .2        ................................................................................................................................. .1  

       ................................................................................................................................. .3   

8. طول و عرض جغرافیایی را با یکدیگر مقایسه کنید.           

          طول جغرافیایی                            عرض جغرافیایی

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

9. با توجه به تصاویر زیر طول و عرض جغرافیایی نقاط )الف و ب( را بنویسید.

 

        عرض جغرافیایی: الف( ...........................   ب( ...........................             طول جغرافیایی: الف( ...........................  ب( ...........................

10. سه مکان روی یک نصف النهار قرار دارند، آیا این سه مکان طول جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      جدول
1. ستارۀ خورشید جزء این کهکشان است.   

2. زمین چندمین سیارۀ نزدیک به خورشید است؟  
3. آخرین سیارۀ منظومۀ خورشیدی می باشد.                             

4. نصف النهار مبدأ از کدام رصدخانه می گذرد؟
5. تنها قمر سیارۀ زمین است.    

                                                
                                                           رمز جدول:     ...........................................
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درسنامه

درسحرکات زمین     
2

ــه دور  ــن ب ــش زمی ــی: چرخ ــت وضع حرک
ــار ــاعت یک ب ــر 24 س ــود ه ــور خ مح

حرکات زمین
ــل  ــک دور کام ــش ی ــی: چرخ ــت انتقال حرک
زمیــن بــه دور خورشــید کــه یــک ســال طــول 

ــاعت(  ــد )365 روز و 6 س ــی  کش م

اختاف ساعت

پدید آمدن شب و روز

پیدایش فصل ها

پیدایش سال خورشیدی

الف( حرکت وضعی: زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور محورخود مي چرخد، که به آن حرکت وضعی مي گویند.
پدید آمدن شب و روز: زمین روشنایی خود را از نورخورشید می گیرد. نیمی از زمین که رو به خورشید است روز و روشن، و 

نیمی دیگر، شب و تاریک است. 

هــر روز خورشــید از ســمت مشــرق طلــوع می کنــد. هنــگام ظهــر، خورشــید بــاالی ســر ماســت و هنــگام عصــر رفتــه رفتــه به 
ســمت مغــرب حرکــت می کنــد. بــه  ایــن جا به جایــی خورشــید در آســمان حرکــت ظاهــری می گوینــد. در واقــع، خورشــید 

محور زمین

ید
ش

ور
 خ

ش
تاب

مدار راس السرطان

مدار راس الجدى

مدار قطبی جنوبی

مدار قطبی شمالی

خط استوا
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جابه جــا نمی شــود بلکــه زمیــن می چرخــد و نقــاط مختلــف کــرۀ زمیــن پی در پــی در مقابــل خورشــید قــرار می گیرنــد.

ــران  ــرق می چرخد.کشــورهایی کــه در شــرق ای ــه ش ــرب ب ــن از غ   زمی
قــرار دارنــد، زودتــر از مــا طلــوع خورشــید را می بیننــد ماننــد: ژاپــن، 
چیــن، هنــد. ولــی کشــورهایی کــه در غــرب ایــران هســتند دیرتــر از ما 

طلــوع خورشــید و ظهــر را می بیننــد ماننــد: ترکیــه، عربســتان     

اختــاف زمــان در مناطــق مختلــف زمیــن: نتیجــه حرکــت وضعــی زمیــن، پدیــد آمــدن شــب و روز و اختــاف ســاعت 
اســت. وقتــی نیمــه ای از زمیــن در مقابــل خورشــید قــرار می گیــرد، ســاکنان تمــام نقاطــی کــه روی یــک نصــف النهــار 
قــرار دارنــد، در یــک زمــان خورشــید را در آســمان مشــاهده می کننــد. وقتــی خورشــید درســت روی نصــف النهارمبــدأ 
ــد،  ــرار گرفته ان ــا( ق ــوب آفریق ــا جن ــا ت ــمال اروپ ــار )از ش ــف النه ــن نص ــه روی ای ــهرهایی ک ــه ش ــرد، در هم ــرار می گی ق
هنــگام ظهراســت. در همیــن حــال، مــردم کشــورهایی کــه در شــرق گرینویــچ قــرار دارنــد، خورشــید را زودتــر دیده انــد و 
بنابرایــن، از ظهرشــان گذشــته اســت. بــه عکــس، در کشــورهایی کــه در غــرب نصــف النهــار گرینویــچ قــرار دارنــد، چنــد 

ســاعت بــه ظهــر مانــده اســت.

انواع ساعت   1. ساعت واقعی                  
                  2. ساعت رسمی 

1. ساعت واقعی: مبنای زمان واقعی، موقعیت خورشید در آسمان است.
مشــکات اســتفاده از ســاعت واقعــی: از ایــن ســاعت نمی تــوان در زندگــی روزانــه اســتفاده کــرد. اســتفاده از زمــان واقعــی 
ــد و ســاعت های  ــرار ندارن ــار ق ــک نصــف النه ــه روی ی ــک کشــور، ک ــروز مشــکاتی در دو شــهر مجــاور در ی موجــب ب
ــۀ  ــا و برنام ــا و مغازه ه ــدن اداره ه ــته ش ــاز و بس ــان ب ــات، زم ــای ماق ــن قراره ــد: تعیی ــود. مانن ــد، می ش ــی دارن مختلف

حرکــت قطارهــا و هواپیماهــا. 
چگونگــی بــه وجــود آمــدن ســاعت رســمی: حــدود 140 ســال پیــش، در یــک کنفرانــس بیــن المللــی، کشــورها توافــق 
کردنــد کــه بــه جــای ســاعت واقعــی از ســاعت رســمی اســتفاده کننــد و بــه ایــن ترتیــب، زمــان رســمی بــه وجــود آمــد.

2. ســاعت رســمی: کــرۀ زمیــن بــرای آنکــه یــک دور یــا 360 درجــه بــه دور محــور خــود بچرخــد، 24 ســاعت وقــت الزم 
دارد. پــس  اگــر 360 درجــه محیــط کــرۀ زمیــن را بــه 24 قــاچ تقســیم کنیــم، هــر یــک از قاچ هــا  15 درجــه پهنــا دارد 
و یــک ســاعت را بــه خــود اختصــاص می دهــد. بنابرایــن، همــه نصــف النهارهایــی کــه داخــل یــک قــاچ قــرار گرفته انــد، 

بــه طــور توافقــی ســاعت یکســانی دارنــد.
در برخــی از کشــورهای وســیع، ماننــد چیــن، چنــد ســاعت رســمی وجــود دارد. مــردم ایــن کشــورها، هــرگاه از شــرق بــه 
ــا آنکــه در بیشــتر از  غــرب یــا برعکــس مســافرت می  کننــد، مجبورنــد ســاعت خــود را عقــب یــا جلــو بکشــند. ایــران ب

یــک قــاچ گســترده شــده از یــک ســاعت پیــروی می کنــد.

قطب شمال

خورشید

شب

قطب جنوب زمین از غرب به شرق می چرخد
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   هر قاچ، 15 درجه است و یک نصف النهار مرکزی دارد.

ب( حرکــت انتقالــی: چرخــش یــک دورکامــل زمیــن بــه گــرد خورشــید، یــک ســال طــول مي کشــد کــه بــه آن حرکــت 
انتقالــي مي گوینــد. مــدار زمیــن، بیضــي شــکل اســت و زمیــن بــا ســرعت میانگیــن30 کیلومتــر در ثانیــه، ایــن مســیر را 

مي پیمایــد.

 

سال خورشیدی: مدت زمان واقعي یک دورکامل گردش زمین به دور خورشید، 365 روز و 6 ساعت است. 
سال رسمی: در تقویم ها سال را 365 روز در نظر می گیرند که 6 ساعت از سال خورشیدي کوتاه تر است.

 ســال کبیســه: بــراي جبــران کســري 6 ســاعت ســال رســمی از ســال خورشــیدی، هــر4 ســال یــک روز بــه ســال رســمي 
اضافــه مي شــود. )ســاعت24=4×6( ســال366 روزه را ســال کبیســه می نامنــد.

مایــل بــودن محــور قطب هــا: محــور قطب هــا بــر ســطح مــدار گــردش انتقالــي زمیــن، مایــل 
اســت. بــه دلیــل همیــن تمایــل، زاویــۀ تابــش آفتــاب در طــول ســال تغییــر می کنــد.   

  
 

پیدایش فصول    
انقــاب تابســتانی: در اول تیرمــاه، خورشــید در نیمکــرۀ شــمالی بــه مــدار رأس الســرطان بــه طــور عمــودی می تابــد. در 
ــرد. در نتیجــه، طــول  ــرار می گی ــور خورشــید ق ــرض ن ــن در مع ــرۀ شــمالی زمی ــۀ وســیع تری از نیمک ــان منطق ــن زم ای
روزهــا از شــب ها بیشــتر اســت. در ایــن هنــگام کــه طوالنی تریــن روز )اول تیــر مــاه( در نیمکــرۀ شــمالی اســت و بــه آن 

ــود. ــاز می ش ــتان آغ ــل تابس ــد، فص ــتانی« می گوین ــاب تابس »انق

  هنــگام انقــاب تابســتانی در نیمکــرۀ شــمالی، خورشــید در نیمکــرۀ جنوبــی بــه مــدار رأس الجــدی بــه طــور 
ــود.   ــاز می ش ــا اســت و فصــل زمســتان آغ ــول شــب ها بیشــتر از طــول روزه ــد. در نتیجــه ط ــل می تاب مای

انقــاب زمســتانی: در اول دی مــاه، خورشــید بــه مــدار رأس الجــدي در نیمکــرۀ جنوبــي عمــود مي تابــد. هــم زمــان در نیمکره 
ــر از شب  هاســت. در  شــمالی بخــش کــم وســعت تری از کــره زمیــن تابــش خورشــید را دریافــت می کنــد و روزهــا کوتاه ت

انواع سال

3. سال کبیسه366 روز2. سال رسمی 365 روز1. سال خورشیدی 365 روز و6 ساعت

نتایج مایل بودن محور قطب ها 

3. به وجود آمدن فصل های مختلف 2. نامساوی بودن طول روز و شب  1. تغییر زاویۀ تابش خورشید
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نتیجــه، در نیمکــرۀ شــمالی اول دی کوتاه تریــن روز ســال اســت کــه بــه آن »انقــاب زمســتاني« مي گوینــد.در ایــن روز، فصــل 
زمســتان آغــاز مي شــود؛ در حالــی کــه در همیــن زمــان، در نیمکــرۀ جنوبــی فصــل تابســتان آغــاز شــده اســت.

اعتدالیــن )اعتــدال بهــاری و پاییــزی(: در دو موقــع از ســال یعنــي اول 
بهــار و اول پاییــز، درازي روز و شــب برابــر مي شــود؛ یعنــي مســیری کــه 
منطقــۀ روشــن زمیــن مي پیمایــد بــا مســیر منطقــۀ تاریــک برابــر اســت. 

بــه ایــن دو زمــان »اعتدالیــن« مي گوینــد.
 

   در مناطــق مجــاور اســتوا مســیر پیمــوده شــده در دو منطقــۀ تاریــک و روشــن همــواره یکســان اســت و در 
نتیجــه طــول روز و شــب همــواره مســاوی اســت.

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
1. محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالي زمین، ........................................ است.

2. یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یک سال طول می کشد که به آن ........................................ می گویند.
ــه جــای ســاعت واقعــی از  ــد کــه ب ــی، کشــورها توافــق کردن 3. حــدود 140 ســال پیــش، در یــک کنفرانــس بیــن الملل

ــد. ــتفاده کنن ــاعت ........................................ اس س
4. در دو موقع از سال یعني اول ........................................ و اول........................................، درازي روز و شب برابر مي شود.

5. سال 366 روزه را سال ........................................ می نامند.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. مبنای ساعت واقعی، موقعیت خورشید در آسمان است.                                                  
2. کشورهایی که درغرب نصف النهارگرینویچ قرار دارند خورشید را زودتر می بینند.    

3. اگر در نیمکرۀ شمالی فصل تابستان باشد، در نیمکرۀ جنوبی فصل پاییز است.         

     
       
       

درست   نادرست
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4. هر منطقۀ زمانی دارای یک قاچ است و یک ساعت را به خود اختصاص می دهد.     
5. در مناطق مجاور استوا، طول روز و شب همواره مساوی است.                 

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. کدام گزینه در مورد »جهت حرکت زمین« صحیح است؟
الف( از شرق به غرب                ب( از غرب به شرق          

ج( از جنوب به شمال                                         د( از شمال به جنوب 

2. مدت زمان واقعی یک دورکامل گردش زمین به دور خورشید چقدر طول می کشد؟   
الف( 366 روز و6 ساعت    ب( 365 روز             ج( 365 روز و6 ساعت     د( 366 روز  

3. چرخش زمین به دور محور خود را چه می نامند؟
الف( حرکت انتقالی   ب( حرکت وضعی             ج( حرکت مداری           د( وضعی و انتقالی 

4. کدام مورد از نتایج »حرکت انتقالی زمین« است؟
الف( اختاف ساعت و پیدایش شب و روز                  ب( پیدایش فصول و اختاف سا عت  

ج( پدیدآمدن شب و روز و به وجود آمدن سال خورشیدی  د( پیدایش فصول و به وجود آمدن سال خورشیدی 

5. در اول دی ماه، خورشید به مدار...................... در نیمکرۀ جنوبی عمودی می تابد. در نتیجه در نیمکرۀ شمالی، اول 
دی ماه کوتاه ترین روز سال است؟ )نمونه دولتی(

الف( مدار قطبی جنوب               ب( مدار رأس السرطان             
ج( مدار رأس الجدی                                          د( مدار استوا 

6. کدام گزینه از نتایج مایل بودن محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین نمی باشد؟ )نمونه دولتی(
الف( تغییر زاویۀ تابش خورشید در طول سال            ب( اختاف ساعت در مناطق مختلف زمین    

ج( نامساوی بودن درازای شب و روز                       د( پیدایش فصل های مختلف        

B کــه در 45 درجــۀ غربــی قــرار دارد، ســاعت 8 صبــح باشــد، در همــان لحظــه در شــهر A 7. اگــر شــهر
کــه در 75 درجــه غربــی قــرار دارد، ســاعت چنــد خواهــد بــود؟               

الف( 6 صبح            ب( 10 صبح                   ج( 13 بعد از ظهر            د( 14 بعد از ظهر 

ــه در  ــان لحظ ــد، در هم ــح باش ــاعت 5 صب ــرار دارد، س ــار E °15 ق ــف النه ــه روی نص ــهر A ک ــر ش 8. اگ
ــود؟ ــرار دارد، ســاعت چنــد خواهــد ب شــهر B کــه روی نصــف النهــار E °90 ق

الف( 3 صبح            ب( 13بعد از ظهر               ج( 15 بعد از ظهر            د( 10 صبح                   

9. کرۀ زمین به چند قاچ ساعتی تقسیم شده و هر قاچ، چند درجه پهنا دارد؟
الف( 24 قاچ- 15 درجه                                     ب( 15 قاچ- 24 درجه       

ج( 24 قاچ-360 درجه                                       د( 360 قاچ- 15 درجه 

10. کشور چین حدوداً بین طول جغرافیایی 75 درجۀ شرقی و 135 درجۀ شرقی قرار دارد. تعیین کنید این 
کشور می تواند دارای چند ساعت رسمی باشد؟ )نمونه دولتی(

الف(2                    ب(3                            ج(4                           د(5  
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رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

            اختاف ساعت                                                            اول دی ماه 
               انقابین                                                             حرکت انتقالی

             پیدایش فصول                                                   اول تابستان و اول زمستان                                   
               اعتدالین                                                                   اول تیر ماه

کوتاه ترین روز در نیمکره شمالی                                                  اول بهار و اول پاییز  
طوالنی ترین روز در نیمکره شمالی                                                   حرکت وضعی                                                    

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

ترین روز در نیمکره شمالی                                                   حرکت وضعی                                                  ترین روز در نیمکره شمالی                                                   حرکت وضعی                                                  ترین روز در نیمکره شمالی                                                   حرکت وضعی                                                  

1. نمودار زیر را که در رابطه با حرکات زمین است، کامل کنید.

حرکــت وضعــی: ....................................................................................

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

حرکات زمین
ــی: ....................................................................................... حرکــت انتقال
................................................................................................................................................

اختاف ساعت

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

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

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

 
2. منظور از حرکت ظاهری خورشید چیست؟ 

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

3. شهرهایی که روی یک نصف النهار قرار دارند، ظهرشان چگونه است؟  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. تفاوت ساعت واقعی را با ساعت رسمی بیان کنید.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. الف( در زندگی روزانه، ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ب( چرا از ساعت رسمی استفاده می کنیم؟ مثال بزنید.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. در مورد اختاف ساعت به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف( اگر مسافری از تهران به پکن )چین( سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟ چرا؟   

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

الف                                               ب
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ب( اگر کسی از تهران به لندن سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟ چرا؟   
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. با توجه به اینکه شهر )الف( در موقعیت 30 درجه شرقی و شهر )ب( 60 درجه شرقی قرار دارد.  
الف( در کدام شهر صدای اذان زودتر شنیده می شود؟     ...............................................................

ب( این دو شهر چند ساعت با یکدیگر اختاف زمانی دارند؟   ................................................................

8. هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام یک از انواع سال ها می باشد؟

)سال کبیسه - سال خورشیدی - سال رسمی(

الف( 365 روز و 6 ساعت: ....................................................................

ب( 366 روزه: .....................................................................................................

ج( 365 روزه: ......................................................................................................

9. چرا هر چهار سال یک بار سال کبیسه اتفاق می افتد؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. نمودار زیر را کامل کنید. 

نتایج مایل بودن محور قطب ها 

................................................................ .1................................................................ .2   ................................................................ .3    
 

11. اصطاحات زیر را توضیح دهید. 
الف( انقاب تابستاني: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ب( انقاب زمستاني: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ج( اعتدالین: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. به نظر شما، وضعیت فصل ها در نیمکرۀ شمالی و نیمکرۀ جنوبی، چگونه است؟ توضیح دهید.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     

        جدول
1. به چرخش زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور محور خود ................... می گویند.

2. مدار زمین، ................... شکل است. 
3. از کشورهای وسیع که دارای چند ساعت رسمی است. 
4. در این منطقه، طول روز و شب همواره مساوی است. 

5. هر قاچ ................... درجه است.                           

                                                      رمز جدول:      ........................................ 

ول
جد

مز
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درسنامه

چهرة زمین درس
3

1. ســنگ کره )لیتوســفر(: بخــش خارجــي کــرۀ زمیــن یــا پوســتۀ آن کــه حالــت جامــد دارد و 
از ســنگ و  خــاک تشــکیل شــده اســت، ســنگ کره )لیتوســفر( نامیــده مي شــود.

ــۀ  ــا و بقی ــا، روده ــا، دریاچه ه ــا و دریاه ــامل اقیانوس  ه ــره ش ــفر(: آب ک ــره )هیدروس 2. آب ک
ــود. ــوي مي ش ــزوالت ج ــا و ن ــي، یخچال ه ــاي زیرزمین ــطحي، آب ه ــاي س آب ه

3. هواکره )اتمسفر( : هوا کره شامل گازهایي است که دور تا  دور کرۀ  زمین را فرا گرفته اند.
4. زیســت کره )بیوســفر(: ســه محیــط ســنگ کره، آب کــره و هواکــره، کــه بــا هــم ســیارۀ زمیــن 

را بــراي زندگــي انســان و دیگــر موجــودات زنــده مناســب مي ســازند، زیســت کره می نامنــد.

    سیارۀ زمین از چهار          
محیط تشکیل شده است 

خشــکی ها: وســعت خشــکی های زمیــن نســبت بــه آب هــا کــم اســت. حــدود 71 درصــد ســطح زمیــن را آب و 29 درصــد 
آن را خشــکی فراگرفته اســت. 

   وسعت خشکی ها در نیمکرۀ شمالی زمین نسبت به نیمکرۀ جنوبی بیشتر است.

پنج مجموعۀ بزرگ خشکی ها )قاره ها( عبارتند از: 1. آسیا 2. اروپا 3. آفریقا 4. آمریکا 5. استرالیا و اقیانوسیه
و  پســتی ها  جلگه هــا،  و  دشــت ها  تپه هــا،  کوه هــا،  فات هــا،  و  نیســت  صــاف  خشــکی ها  ســطح  ناهمواری هــا: 

بلندی هــای زیــادی در قاره هــا بــه وجــود آورده انــد.

1. جلگه هــا: جلگه هــای پهنــاور درکنــار دریاهــا یــا در امتــداد رودهــای بــزرگ تشــکیل شــده اند. )در 
نقشــه بــه رنــگ ســبز(

2. فات ها: سرزمین هایی نسبتاً هموار اما مرتفع اندکه از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست 
منتهی می شوند. بلندترین فات جهان فات تبت است. )در نقشه به رنگ زرد(
3.کوه ها: کوه های بسیار مرتفع و کوه های کم ارتفاع. )در نقشه به رنگ قهوه ای(

انواع ناهمواری ها    
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            مشخصات کوه های بسیار مرتفع )جوان(      مشخصات کوه های کم ارتفاع )پیر(

            1. قله های بلند و نوک تیز 
             2. شیب دامنه ها تند

 V 3. دره های بین آنها تنگ و به شکل                     
 

1. عوامل طبیعی تغییر چهره زمین:
 الــف( عوامــل درونــی: پوســتۀ زمیــن بــه قطعــات یــا ورقه هایــی بزرگــی تقســیم شــده  اســت. 
ــا روی  ــد. ورقه ه ــر می گیرن ــا را در ب ــف اقیانوس ه ــا ک ــا ت ــی از قاره ه ــا بخش های ــن ورقه ه ای
بخــش خمیــری شــکل گوشــته یــا نرم کــره بــه آرامــی حرکــت می  کننــد، از هــم دور یــا بــه هــم 
ــا  ــه ورقه ه ــد. البت ــم می لغزن ــداد ه ــا در امت ــد ی ــورد می  کنن ــم برخ ــه ه ــوند، ب ــک می ش نزدی
ــوند  ــا می ش ــانتی متر جابه ج ــد س ــط چن ــال فق ــر س ــد و در ه ــت می  کنن ــد حرک ــیار کن بس
ــه  ــا ب ــادی در ناهمواری ه ــرات زی ــال، تغیی ــا س ــت طــی میلیون ه ــی و حرک ــن جابه جای ــا ای ام

وجــود مــی  آورد.

 

 ب( عوامــل بیرونــی: هــر چنــد ناهمواری هــا بــر اثــر نیروهــای درونــی بــه وجــود می آینــد امــا در طــول زمــان، عوامــل 
ــد.   ــد می آورن ــن ناهمواری هــا پدی ــادی در چهــرۀ ای ــرات زی ــز تغیی ــی نی بیرون

 

ــا دارد.   ــر شــکل ناهمواری ه ــای انســان نقــش مهمــی در تغیی ــن: فعالیت ه ــره زمی ــر چه ــانی تغیی ــل انس 2. عوام
ــرداري از محیــط طبیعــی، چهــرۀ ناهمواري هــا را تغییــر داده اســت. ــع نیازهــاي خــود و بهره ب ــراي رف انســان همــواره ب

 

1. قله های گنبدی شکل 
2. شیب دامنه ها مایم
U 3. دره ها باز به شکل

عوامل تغییر شکل ناهمواری ها
1. عوامل طبیعی

2. عوامل انسانی 

الف( عوامل درونی

ب( عوامل بیرونی

نتایج حرکت ورقه ها

کوه های آتشفشانی شکست ها )گسل ها( چین خوردگی ها و رشته کوه ها

عوامل بیرونی مؤثر برتغییر چهرۀ زمین

فرسایش یخچالیفرسایش بادی  فرسایش آبی هوازدگی

حفر معدنساختمان سازیاحداث جاده هااحداث سدها

تأثیر فعالیت های انسان بر تغییر چهرۀ زمین
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  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 

1. بخش خارجي کرۀ زمین یا پوستۀ آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده، ........................................ نامیده مي شود.
2. جلگه های پهناور جهان در کنار ........................................ یا در امتداد ........................................ تشکیل شده اند.

3. دو مورد از نتایج حرکت ورقه ها، ........................................ ، ........................................ است.   
4. ناهمواری ها بر اثر نیروهای ........................................ پدید می آیند.

5. عاوه بر عوامل طبیعی، ........................................ نیز نقش مهمی در تغییر شکل ناهمواری ها دارند.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. هوا کره )اتمسفر( شامل گاز هایی است که دور تا  دور زمین را فرا گرفته اند.           
2. یخچال ها و آب های زیر زمینی و اقیانوس ها بخشی از هیدروسفر هستند.                       

3. وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها بیشتر است.                     
4. هوازدگی بخشی از عوامل درونی تغییر چهره زمین است.                             

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (
1. لیتوسفر به کدام  بخش از کرۀ زمین گفته می شود؟

الف( هوا کره                  ب( زیست کره                     ج( سنگ کره                     د( آب کره

2. کدام عامل از عوامل بیرونی تغییر شکل ناهمواری های زمین به شمار نمی رود؟
الف( چین خوردگی         ب( فرسایش یخچالی           ج( هوازدگی                     د( فرسایش آبی

3. چند درصد از سطح کرۀ زمین را خشکی فرا گرفته است؟
الف( 71 درصد              ب( 30 درصد                    ج( 29 درصد                    د(60 درصد

4. کدام گزینه نقش مهمی در تغییر شکل ناهمواری ها دارد؟
الف( فرسایش بادی         ب( رشته کوه ها                  ج( هوازدگی                     د( فعالیت انسان ها

ــت  ــا پس ــاع ی ــم ارتف ــرزمین های ک ــه س ــراف ب ــه از اط ــع، ک ــا مرتف ــوار ام ــبتًا هم ــرزمین های نس ــه س 5. ب
منتهــی می شــوند، ........................ می گوینــد.

الف( جلگه                   ب( دشت                         ج( دلتا                            د( فات

6. کدام مورد از ویژگی های کوه های جوان نیست؟
الف( دارای شیب مایم    ب( دره ها به شکل )V(         ج( دارای شیب تند            د( قله های نوک تیز

7. اگر مواد مذاب )ماگما( راهی برای خروج از پوستۀ زمین پیدا و فوران کنند کدام پدیده به وجود می آید؟
الف( شکستگی ها            ب( چین خوردگی               ج( آتشفشان                    د(گسل

8. کدام یک از پدیده های زیر از نتایج حرکت ورقه ها نیست؟
الف( چین خوردگی ها       ب( گسل ها                       ج( کوه های آتشفشانی          د( هوازدگی

     
       
       
       

درست   نادرست
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1. قله های ....................................... 

2. شیب دامنه ها ....................

3. دره ها ..................... به شکل .....................

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید. 

       اتمسفر                                                                        فرسایش
               هیدروسفر                                                                زیست کره
                 بیوسفر                                                                           هوا کره   
عامل بیرونی تغییر شکل ناهمواری ها                                                      ایجاد تونل  

عامل درونی تغییر شکل ناهمواری ها                                                        ماگما  
عامل انسانی تغییر شکل ناهمواری ها                                                        آب کره  

 
    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. چهار محیط تشکیل دهندۀ سیارۀ زمین را نام ببرید.

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

2. کوه های بسیار مرتفع را با کوه های کم ارتفاع مقایسه کنید.
           کوه های بسیار مرتفع )جوان(           کوه های کم ارتفاع )پیر(

       1. قله های .......................................

                            2. شیب دامنه ها ....................

                            3. دره ها ..................... به شکل .....................  

3. اصطاحات زیر را تعریف نمایید.
الف( سنگ کره )لیتوسفر( ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ب( آب کره )هیدروسفر( .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ج( هوا کره )اتمسفر( ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
د( زیست کره )بیوسفر( ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره چه نیازی دارد؟ توضیح دهید.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. در جدول زیر، موارد استفاده انسان ها ازکوهستان ها و دامنۀ آنها، جلگه ها و دشت ها را بیان کنید.

       کوهستان ها و دامنۀ آنها                            جلگه ها و دشت ها
............................................................... .1                   ............................................................... .1              
 ............................................................... .2                   ............................................................... .2     

6. به طور کلی، دو دسته از عوامل، موجب پیدایش و تغییر شکل ناهمواری ها می شوند، آنها را بنویسید.

   ............................................................................... .2       ............................................................................... .1    

الف                                        ب
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آیا مى دانید:

7. ورقه های پوستۀ زمین به چه شکل هایی حرکت می  کنند؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

8. نمودار زیر را کامل کنید.

نتایج حرکت ورقه های پوسته زمین

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

9. عوامل بیرونی تغییر شکل ناهمواری ها را نام ببرید. 

 ).................................................( -4           ).................................................( -3       ).................................................( -2       ).................................................( -1   

10. چرا انسان ها باعث تغییر شکل ناهمواری ها می شوند؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

11. چهار مورد از فعالیت انسان ها، که باعث تغییر شکل ناهمواری ها می شوند، کدامند؟

 ).................................................( -4           ).................................................( -3       ).................................................( -2       ).................................................( -1   

      جدول
1. بزرگ ترین قارۀ جهان می باشد. 

2. بلندترین فات جهان است. 
3. به مواد مذاب ................................. می گویند.                                                                  

4. از عوامل بیرونی تغییر شکل ناهمواری های زمین است.
5. به سرزمین های نسبتاً هموار اما مرتفع، ................................. می گویند.

6. نام دیگر آب کره چیست؟       

                                            رمز جدول:       ..........................................

ول
جد

مز
ر

 می گویند.                                                                  

 می گویند.

ــار  ــش از چه ــن بی ــت کرۀ زمی ــر جمعی ــارد نف ــت میلی ــان اســت. از هف ــارۀ جه ــن ق آســیا وســیع ترین و پرجمعیت تری
ــا  ــن جلگه ه ــان )اورســت(، پهناورتری ــای جه ــن کوه ه ــاره بلندتری ــن ق ــد. در ای ــر در آســیا زندگــی می کنن ــارد نف میلی
و پرجمعیت تریــن کشــورها )چیــن و هنــد( قــرار گرفتــه اســت. کشــور مــا ایــران هــم یکــی از کشــورهای آســیا اســت.



م)
 نه

ى
اع

تم
 اج

ت
عا

طال
(م

ک 
وبی

ى ر
ش

وز
آم

ى 
ها

ب 
کتا

23

درسنامه

آب فراوان،

درس هواى پاك
4

پنج مجموعه آبی بزرگ جهان )اقیانوس ها( عبارتند از:

 اقیانوس آرام:
1. پهناورترین اقیانوس جهان است که حدوداً 100 برابر ایران مساحت دارد. 

2. عمیق ترین اقیانوس جهان است.
3. دراز گودال ماریانا با ژرفاي 11000 متر در نزدیکي مجمع الجزایر فیلیپین در این اقیانوس قرار دارد.

 جریان های دریایی: رودهایی هستندکه در داخل اقیانوس ها جریان دارند و دمایشان از دمای اقیانوس ها کمتر یا بیشتر است.

 فواید جریان های دریایی:
1. جریان های دریایی برآب و هوای مناطقی که از مجاورت آنها عبور می  کنند تأثیر می گذارند. 

2. محــل برخــورد جریان هــای آب هــای گــرم و ســرد از مهم تریــن مناطــق صیــد ماهــی در جهــان اســت. ماننــد نیوفوندلنــد 
در آمریــکا یــا شــرق ژاپن.   

ناهمواری های کف اقیانوس ها                
به طور کلی، کف اقیانوس ها و دریاها همانند سطح خشکی ها ناهمواری های فراوان دارد.

2. اقیانوس هند       3. اقیانوس اطلس        4. اقیانوس منجمد شمالي       5. اقیانوس منجمد جنوبی 1. اقیانوس آرام     

معروف ترین جریان های دریایی
جریان های آب گرم

جریان های آب سرد

مانند: 1. استوایی شمالی      2. گلف استریم    3. کوروشیو  

مانند: 1. البرادر  2. نیوفوندلند     3. ایاشیو 

3( فشار زیاد آب        2( تاریکی1( دمای کم در اعماق آب
 عواملی که باعث دشواری کاوش و مطالعه درباره اقیانوس ها و بسترآنها می شود.
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فــات قــاره: در جاهایــي کــه اقیانوس هــا بــا خشــکی تمــاس دارنــد، اغلــب ناحیــه اي کــم عمــق بــا ژرفایــي کمتــر از200 
ــوان خشــکي( مي گوینــد. ــاره )ای ــا ت ق ــه آن ف ــده مي شــود  کــه ب متــر دی

1. وجود منابع سرشار نفت و گاز      
2. دارای جزایر ماهیگیري

اهمیت فات قاره )ایوان خشکي(   

شــیب قــاره: بعــد از فــات قــاره ناگهــان 
ــا عمــق 2000  ــاد مي شــود و ت شــیب زی
تــا 5000 متــري ادامــه مي یابــد؛ بــه 

ــد.                                    ــاره مي گوین ــیب ق ــش ش ــن بخ ای

انسان و اقیانوس ها                       

                 
1. منبع تأمین غذا برای انسان

2. حمل و نقل آسان و کم هزینه
3. تأمین آب شیرین بطور غیرمستقیم برای ساکنان زمین

فایده های اقیانوس ها برای انسان   

1. ریختن چند میلیون تُن زباله هاي سمي کارخانه ها، پاستیک و مواد تجزیه نشدني به اقیانوس ها 
2. دفن زباله هاي اتمي در اعماق اقیانوس ها توسط برخي از کشورها 

3 . صید بی رویۀ ماهی ها

   چگونگی آلودگی آب       
 اقیانوس ها توسط انسان                                                     

 آسیب های صید بی رویۀ ماهی ها عبارتند از:
1. فرصت تولید مثل برای ماهی ها فراهم نمی شود.

2. به بوم سازگان )اکوسیستم( آب ها به شدت لطمه می  زند.
شیوه های نوین ماهی گیری در اقیانوس ها: برخی از کشورهای پیشرفته با دسترسی به فناوری های جدید مانند کشتی های 

مجهز به رادار یا نصب دائمی تورها در آب، به طور مداوم از اعماق آب و همۀ نقاط اقیانوس ها ماهی صید می  کنند.

هوا کره )اتمسفر( 
هواکــره الیــه اي از گاز اســت کــه از ســطح زمیــن تا ارتفــاع 10000 

کیلومتــري اطــراف ســیارۀ زمیــن را در بر گرفته اســت.
ســاختار و ترکیــب هوا کــره: هــوا کــره مخلوطــي از گازهــاي 
ــایر  ــد( و س ــیژن )21 درص ــد(، اکس ــروژن )78 درص ــف نیت مختل

ــت. ــار آب اس ــیدکربن و بخ ــد دي اکس ــا مانن گازه

3( موج        2( جزر و مد1( جریان های دریایی 
حرکات آب دریا ها
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الف( زاویۀ تابش خورشید و عرض جغرافیایي   ب( دوري و نزدیکي به اقیانوس ها و دریاها   ج( ارتفاع از سطح زمین   د( فشار هوا و جریان باد 

ــه ســطح زمیــن نزدیــک  َوردسپهر)تروپوســفر(: هوا کــره از الیه هــای مختلــف تشــکیل شــده اســت. پایین تریــن ال یــه، کــه ب
اســت، َوردســپهر )تروپوســفر( نــام دارد. تشــکیل ابرهــا و بســیاري از تغییــرات آب و هوایــي در ایــن الیــه صــورت مي گیــرد.
تنــوع آب و هــوا در جهــان: در بخش هــای مختلــف کــرۀ زمیــن آب و هواهــای گوناگونــی وجــود دارد. بــرای مثــال، در قــارۀ 
آفریقــا، در جنگل هــای کنگــو آب و هــوا گــرم و مرطــوب اســت؛ در صحــرای بــزرگ آفریقــا آب و هــوا گــرم و خشــک اســت 

و نواحــی ســاحلی کنــار دریــای مدیترانــه، آب و هــوای مدیترانــه ای دارد.

عوامل مؤثر بر آب و هوای جهان       

ــه  ــد و ب ــور می کن ــره عب ــف هواک ــای مختل ــید از الیه ه ــعۀ خورش ــي: اش ــرض جغرافیای ــید و ع ــش خورش ــۀ تاب ــف( زاوی ال
زمیــن می رســد. ســرزمین های مجــاور اســتوا اشــعۀ عمــودی خورشــید را دریافــت می  کننــد امــا هرچــه از اســتوا بــه طــرف 

ــد. ــن می رس ــه زمی ــری ب ــای کمت ــه، گرم ــود. در نتیج ــر می ش ــید مایل ت ــش خورش ــم، تاب ــش می روی ــا پی قطب ه

از یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین، سه منطقه پدید مي آید:   
1( منطقۀ گرم در دو طرف استوا تا مدارهاي رأس السرطان و رأس الجدي

2( منطقۀ معتدل شمالي و جنوبي
3( منطقۀ سرد در مجاورت قطب ها

 هرچــه از مــدار اِســتوا )صفــر درجــه( بــه ســمت عرض هــای جغرافیایــی باالتــر حرکــت کنیــم، دمــای هــوا کاهــش 
می یابــد و در نواحــی مجــاور قطب هــا کمتریــن میانگیــن دمــای ســاالنه دیــده می شــود.

ــر از آب هــا گــرم می شــوند و ســریع تر گرمــای خــود را از  ــه اقیانوس هــا و دریاهــا : خشــکی ها زودت ب( دوري و نزدیکــي ب
دســت می دهنــد. آب هــا بیشــتر از خشــکی ها گرمــا را در خــود ذخیــره می  کننــد، در نتیجــه، اقیانوس هــا و دریاهــا موجــب 

اعتــدال دمــای نواحــی مجــاور خــود در زمســتان و تابســتان می شــوند و گرمــا و ســرمای مناطــق را کاهــش می دهنــد. 
تاثیر جریان های دریایی  بر آب و هوای نواحی مجاور دریاها و اقیانوس ها

عبور جریان های دریایی آب گرم از کنارۀ کشورها موجب می شود که سرمای هوا در زمستان کاهش پیدا کند. 
ــرد  ــان آب س ــد جری ــود؛ مانن ــا می ش ــدید در کناره ه ــرمای ش ــروز س ــب ب ــرد موج ــای آب س ــور جریان ه ــس، عب برعک

ــد. ــور می کن ــادا عب ــای کان ــه از کناره ه ــد ک گرینلن
ــوا کــم  ــای ه ــم دم ــر می روی ــن باالت ــر چــه از ســطح زمی ــۀ َوردســپهر )تروپوســفر(، ه ــن: در الی ــاع از ســطح زمی ج( ارتف
ــه ازای هــر1000 متــر ارتفــاع، دمــا 6 درجــۀ ســانتی گراد کاهــش می یابــد(. بنابرایــن، در نواحــی مرتفــع و  می شــود )ب

ــت. ــت اس ــی پس ــر از نواح ــا پایین ت ــا دم ــا و دامنه ه ــا و کوه ه ــراز قله ه ــر ف ب
ــد رشــته کوه های  ــد؛ مانن ــری می  کنن ــه نواحــی آن ســوی خــود جلو گی ــوذ توده هــای مرطــوب ب ــات از نف ــن ارتفاع همچنی

هیمالیــا در شــمال هنــد یــا البــرز در شــمال ایــران. همچنیــن ارتفاعــات جهــت وزش بادهــا را نیــز تغییــر می دهنــد.
د( فشــار هــوا و جریــان بــاد: هــوا ماننــد همــۀ گازهــا ســنگینی دارد و بــر همــه چیــز فشــار وارد می کنــد. فشــار هــوا را بــا 

ــا کــم می شــود. ــاد ی ــر اســت و زی دســتگاه های فشارســنج اندازه گیــری می  کننــد. فشــار هــوا در یــک مــکان متغی
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چگونگــی بــه وجــود آمــدن بــاد: هــوا همیشــه از جایــی کــه فشــار بیشــتری دارد بــه ســمت جایــی کــه فشــار کمتــری وجــود 
دارد جریــان می یابــد و بــه ایــن  ترتیــب، بــاد بــه وجــود می آیــد.

ــان عمومــی هــوا و  ــاد و مناطــق فشــار کــم( از عوامــل مهــم جری   پراکندگــی کانون هــای فشــار )مناطــق فشــار زی
تغییــرات آب و هوایــی در مناطــق مختلــف اســت.

انسان وتغییرات آب وهوایی  

 
1. زیاد شدن تعداد خودروها       

علل مهم  افزایش دمای زمین  2. افزایش فعالیت هاي صنعتي که از سوخت هاي فسیلي استفاده مي کنند.

پیامد های استفاده از سوخت های فسیلی: موجب آلودگی هوا و افزایش گاز های گلخانه ای به هواکره می شوند.

 
  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 
1. اقیانوس ........................................، پهناورترین و عمیق ترین اقیانوس جهان است.

2. پایین ترین الیۀ هوا کره، که نزدیک به سطح زمین است، ........................................ نام دارد.
3. هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری وجود دارد جریان می یابد و به این ترتیب، .................................

به وجود می آید.
4. هرچه از مدار استوا به سمت عرض های جغرافیایی باال حرکت کنیم، دمای هوا ........................................ می یابد.

5. از عوامل مهم جریان عمومی هوا و تغییرات آب و هوایی در مناطق مختلف ........................................ است.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. کــف اقیانوس هــا و دریاهــا هماننــد خشــکي ها ناهمواري هــاي فــراوان دارد.                          
2. محل تاقی آب های گرم و سرد از مهم ترین مناطق صید ماهی در جهان است.                 

3. خشکی ها دیرتر از آب ها گرم می شوند و سریع تر گرمای خود را از دست می دهند.                    
4. در نواحی مجاور قطب ها بیشترین میانگین دمای ساالنه دیده می شود.                      

5. ارتفاعات جهت وزش باد را تغییر می دهند.                     

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. دراز گودال ماریانا با ژرفای 11000 متر در کدام اقیانوس و در نزدیکی کدام مجمع الجزایر قرار دارد؟
الف( اقیانوس آرام - مجمع الجزایر ژاپن                            ب( اقیانوس هند - مجمع الجزایر فیلیپین 

ج( اقیانوس آرام - مجمع الجزایر اندونزی                          د( اقیانوس آرام- مجمع الجزایر فیلیپین 

     
       
       
       
       

درست   نادرست

1. ذوب شدن یخ هاي قطبي 

پیامدهاي ناخوشایند گرم شدن کرۀ زمین 

4. وقوع خشکسالي در نواحي گرم 
و خشک و افزایش سیاب 

3. به زیر آب رفتن نواحي 
ساحلي و جزیره ها  

2. باال آمدن آب دریا  
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2. کدام بخش اقیانوس از نظر وجود »منابع سرشار نفت  وگاز« اهمیت زیادی دارد؟ )نمونه دولتی(  
الف( فات قاره              ب( شیب قاره                     ج( دشت اقیانوسی              د( گودال اقیانوسی 

3. تشکیل ابرها و تغییرات آب وهوا درکدام الیۀ هوا کره صورت می گیرد؟ )نمونه دولتی( 
الف( استراتوسفر             ب( تروپوسفر                   ج( مزوسفر                    د( اگزوسفر 

4. به ازای هر 1000متر ارتفاع، دمای هوا چند درجه کاهش می یابد؟
الف( 4 درجه                ب( 8 درجه                     ج( 2  درجه                   د( 6 درجه 

5. کدام مورد از عوامل موثر بر آب و هواي جهان نمی باشد؟
الف( فشار هوا و جریان باد  ب( ارتفاع از سطح زمین       ج( طول جغرافیایي         د( دوري و نزدیکي به اقیانوس 

6. کدام جریان دریایی از کناره های کانادا عبور می کند؟
الف( گرینلند                 ب( بنگوئا                      ج( البرادر                      د( کوروشیو 

7. کدام گاز، بیشترین حجم هوا  کره را تشکیل می دهد؟
الف( دی اکسید کربن      ب( نیتروژن                      ج( بخار آب                   د( اکسیژن 

8. دمای هوا در ارتفاع 2500 متری  صفر درجه است. در همان لحظه در ارتفاع 4500 متر دما چقدر است؟  )نمونه دولتی(

    الف( 6+ درجه              ب( 6- درجه                    ج(12+ درجه                 د(12- درجه 
  

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

 متر دما چقدر است؟  )نمونه دولتی(

از منابع مهم تأمین غذا برای انسان                                                 فات قاره   
نزدیک  ترین الیۀ هوا به سطح زمین                                             اقیانوس ها   

  ناحیه ای پر عمق بین 2000 تا 5000 متر در دریاها                          نیوفوندلند                  
        از جریان های آب سرد                                                           َوردسپهر

           ناحیه ای کم عمق با ژرفایی کمتر از 200 متر در دریاها           گلف استریم                              
         از جریان های آب گرم                                                            شیب قاره       

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. آب کــره )هیدروســفر( چــه مــواردی را شــامل می شــود؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. چرا سفر به اعماق گودال ماریانا دشوارتر از صعود به قله اورست است؟سه دلیل بیاورید.
.............................................................. .3              .............................................................. .2               .............................................................. .1   

)ب()الف(
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3. اصطاحات زیر را تعریف کنید.
الف( فات قاره )ایوان خشکي(: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ب( شیب قاره: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. دو اهمیت فات قاره را بنویسید.
 ........................................................................................................................................................................... .2         ............................................................................................................................................................. .1    

5. نمودار را کامل کنید.

       .................................................. )3  ................................................ )1................................................)2
حرکات آب دریا ها

 

6. یکی از مهم ترین مناطق صید ماهی جهان کجاست؟ )با ذکر مثال(
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. اقیانوس ها چه فوایدی برای انسان ها دارند؟
.............................................................. .3              .............................................................. .2               .............................................................. .1   

8. انسان ها چگونه باعث آلودگی اقیانوس ها می شوند؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. صید بی رویه و انبوه ماهی ها در اقیانوس ها، چه مشکاتی را به وجود   می آورد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

10. هوا کره چیست؟ و از چه گازهایی تشکیل شده است؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. هر یک از مناطق زیر دارای چه نوع آب و هوایی می باشند؟

      نواحی ساحلی دریای مدیترانه                صحرای بزرگ آفریقا                  جنگل های کنگو در آفریقا

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

12. نمودار داده شده را کامل کنید.

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

13. سه منطقه ای که از یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین پدید می آیند، کدامند؟
.............................................................. .3              .............................................................. .2               .............................................................. .1   

عوامل مؤثر بر آب و هوای جهان
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14. چگونه اقیانوس ها و دریاها باعث اعتدال هوا می شوند؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

15. جریان هاي دریایی )آب گرم -آب سرد( چه تأثیری برآب و هوا می گذارند؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

16. یکی از عوامل مؤثر برآب و هوای جهان، ارتفاع از سطح زمین است آن را توضیح دهید.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. باد چگونه به وجود می آید؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. تأثیر فشار هوا و جریان  باد  بر آب و هوا را بیان کنید.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

19. جدول زیر کامل کنید.

 

       جدول
1. یکی از حرکات آب دریاها ......................................... می باشد.             

2. مساحت اقیانوس آرام حدوداً صد برابر این کشور است.
3. نام دیگر الیۀ تروپوسفر چیست؟           

4. رشته کوه بلند جهان که در شمال هند واقع است.           
5. به ازای هر. ................... متر ارتفاع، دما 6 درجه سانتی گراد کاهش می یابد.                    

6. نام دیگر فات قاره است.           
7. 21 درصد هواکره را این گاز تشکیل می دهد. 

                                   رمز جدول:      ...............................................                     

       پیامدهاي ناخوشایند گرم شدن کرۀ زمین      علل افزایش دمای زمین

...................................................................................... .1                          ...................................................................................... .1       

...................................................................................... .2                          ...................................................................................... .2       
...................................................................................... .3                
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درسنامه

پراکندگى زیست 

بوم هاى جهان          درس
5

ــان و  ــي از گیاه ــواع خاص ــه در آن، ان ــت ک ــي اس ــیع جغرافیای ــۀ وس ــک ناحی ــت بوم ی ــوم(: زیس ــت بوم )بی ــف زیس تعری
ــد. هــر زیســت بوم از چنــد بوم ســازگان )اکوسیســتم(  ــوران زندگــي مي کننــد و ناحیــۀ مشــخصي را به وجــود مي آورن جان

تشــکیل شــده اســت. 

تنوع زیست بوم ها در یک ناحیه به عوامل زیر بستگي دارد

                        1( آب و هوا          2( شکل ناهمواری ها   3( میزان ارتفاع زمین      4( جنس زمین

 عامل آب و هوا مهم ترین و بیشترین تأثیر را در تنوع زیست بوم ها دارد.

ــر  ــی اث ــزان پوشــش گیاه ــوع و می ــر ن ــارش« ب ــا« و »ب ــی: دو عنصر»دم ــر پوشــش گیاه ــوا ب ــم آب و ه تأثیرعناصــر مه
می گذارنــد؛ بــه طــوری کــه بــا تغییــر دمــا و بــارش از یــک ناحیــه بــه ناحیــه دیگــر، پوشــش گیاهــی نیــز تغییــر می کنــد.         
ــا عامــل مهمــی در رویــش گیاهــان اســت و در مناطقــی کــه دمــای هــوا بســیار پاییــن اســت، گیاهــان نمی تواننــد  دم

بروینــد. میــزان بــارش نیــز تأثیــر زیــادی بــر پوشــش یــک منطقــه دارد.
عوامل مؤثر بر پوشش گیاهی  

                            1( دما        2( میزان بارش     3( طول مدت فصل خشک       4( تبخیر

 زیست بوم های جهان 

                                   

( شکل ناهمواری ها   

1( توندرا
7( جنگل های 
بارانی استوایی

6( ساوان 3( جنگل های                    2( تایگا
پهن برگ

4( علفزار های    
منطقۀ معتدل

5( بیشه زار ها و    
مراتع مدیترانه ای
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1. توندرا ناحیه ای در نزدیکی قطب شمال و حاشیۀ اقیانوس منجمد شمالی است.
2. زمستان های طوالنی و سرمای شدید هوا باعث می شود که دمای هوا به 34- درجه هم برسد.

3. تابستان ها کوتاه و میانگین دما، حداکثر 12 درجۀ سانتی گراد است. 
4. زمین های توندرا پوشیده از یخ است.

   موقعیت و شرایط آب و هوایی   
         زیست بوم توندرا        

پوشش گیاهی توندرا: فقط گیاهانی چون خزه وگلسنگ می روید.  
زندگی جانوری توندرا: بزرگ جثه ترین جانور توندرا خرس قطبی است.                                                                 

 

ــا و  ــیا، اروپ ــای آس ــدرا و در قاره ه ــوب تون ــه در جن ــت ک ــت بوم اس ــترده ترین زیس 1.گس
آمریــکای شــمالی گســترش یافتــه اســت.

2. درمنطقه تایگا، شش ماه از سال میانگین دما کمتر از صفر درجه است.
3. بارندگي بین 250 تا 500 میلي متر و زمین همیشه مرطوب است.

موقعیت و شرایط آب و هوایی  
     زیست بوم تایگا

پوشــش گیاهــی تایــگا: ناحیــۀ تایــگا بــه داشــتن جنگل هــای مخروطیــان وســوزنی برگ هــا ماننــد کاج 
و ســرو معــروف اســت. درختــان ایــن ناحیــه، همیشــه ســبزند و بــرگ ریــزان ندارنــد. بخــش عمــده ای 

از چــوب نــرم بــرای تولیدکاغــذ را جنگل هــای تایــگا تأمیــن می  کننــد.

زندگی جانوری تایگا: از جانوران و پرندگان این ناحیه می توان به سمور دریایی کانادا، گرگ خاکستری و... اشاره کرد.

 تقریباً تمام جنگل هاي کشور کانادا از نوع تایگاست.                                           

موقعیت و شرایط آب و هوایی زیست بوم جنگل های بارانی استوایی 
1. این زیست بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده شده است.

2. در این منطقه، هوا همیشه گرم، رطوبت حدود 80 درصد و میزان بارندگي سالیانه 2500 میلي متر است.

ــر،  ــان بلندت ــر درخت ــد. در زی ــد طبقه ان ــتوایي چن ــي اس ــاي باران ــتوایی: جنگل ه ــی اس ــای باران ــی جنگل ه ــش گیاه پوش
ــر  ــا 35 مت ــه 25 ت ــد،  گاه ب ــان بلن ــاع درخت ــود دارد. ارتف ــد، وج ــریعي دارن ــد س ــه رش ــا، ک ــر و علف ه ــان کوتاه ت درخت

ــد. ــه می روین ــن ناحی ــو در ای ــوا و بامب ــودانی، ه ــوۀ س ــل، قه ــند، نارگی ــان شاه پس ــد. درخت می رس

زندگــی جانــوری جنگل هــای بارانــی اســتوایی: ایــن زیســت بوم بیشــترین تنــوع زیســتی جهــان را دارد و انــواع حشــره ها، 
پرنــدگان )پرنــده تــوکا(، خزنــدگان و پســتانداران درآن زندگــی می  کننــد.

1. ســاوان منطقــۀ علفزارهــا بــا درختــان تــک و منفــرد اســت کــه در مجــاورت جنگل هــاي 
اســتوایي واقــع شــده اســت.

ــک و  ــل خش ــت و در آن، دو فص ــرم اس ــال، گ ــول س ــام ط ــاوان در تم ــواي س 2. آب و ه
ــود دارد. ــوب وج مرط

موقعیت و شرایط آب و هوایی   
        زیست بوم ساوان

پوشش گیاهی ساوان: درختان بائوباب از گونه های گیاهی مشهور ساوان است.
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زندگــی جانــوری ســاوان: ســاوان از نظــر تنــوع جانــوری بســیار غنــی اســت. در آن علف خــواران تنومنــد 
چــون گورخــر، فیــل، زرافــه، کرگــدن و گوشــت خواران درنــده چــون شــیر، زندگــی می  کننــد.                                                

   بیشترین وسعت ساوان در قارۀ آفریقاست.

ــر باشــد،  ــر از 50 میلی مت ــا کمت ــالیانۀ آنه ــی س ــزان بارندگ ــه می ــه ســرزمین های خشــکی ک ــان: ب بیاب
ــود.  ــه می ش ــان گفت بیاب

موقعیت و شرایط آب و هوایی زیست بوم بیابان: 
1. بخــش عمــده ای از بیابان هــای گــرم وخشــک جهــان در مجــاورت مــدار رأس الســرطان و رأس الجــدي واقــع شــده اند؛ 

ماننــد بیابــان صحــرا در آفریقــا، ربــع الخالــي در عربســتان و لــوت در ایــران.
2. بیابان های سرد نیز در جهان وجود دارند مانند بیابان گبی 

پوشــش گیاهی بیابان هــا: بیابان هــا از نظــر پوشــش گیاهي فقیرنــد و فقــط درختــان یــا 
بوته هــاي خــاردار، کــه در مقابــل خشــکي هــوا و تبخیــر مقاوم انــد یــا آب را در خــود ذخیــره 

ــد. ــي کنن ــا زندگ ــد در آنج ــد، مي توانن مي کنن
ــه  ــوان ب ــد می ت ــی می  کنن ــا زندگ ــه در بیابان ه ــی ک ــا: از جانوران ــوری بیابان ه ــی جان زندگ

شــتر، روبــاه صحــرای بــزرگ افریقــا، مارمولــک اســترالیایی و ... اشــاره کــرد.                                                              

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. از میان عناصر آب و هوایی، دو عنصر ».................................« و ».................................« بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد.
2. تمام جنگل های کشورکانادا از نوع ................................. است.

3. زیست بوم .................................، بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد.
4. به سرزمین های خشکی که میزان بارندگی سالیانۀ آنها کمتر از 50 میلی متر باشد، ................................. گفته می شود.

5. بیشترین وسعت ساوان در قارۀ ................................. است.
 گفته می شود.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. آب و هــوا، مهم تریــن و بیشــترین تأثیــر را در تنــوع زیســت بوم ها دارد.                           
2. زمین های منطقۀ توندرا، از یخ و برف پوشیده شده است.                 

3. آب و هواي تایگا در تمام طول سال، گرم است و در آن، دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد. 
4. جنگل های بارانی استوایی بخش عمده ای از چوب نرم برای تولید کاغذ را در جهان تأمین می  کنند.    

5. درختان بائوباب از گونه های گیاهی مشهور ساوان هستند.
6. بیابان ها از نظر پوشش گیاهی فقیرند.

     
       
       
       
       
       

درست   نادرست
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) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. عامــل مهــم در رویــش گیاهــان کــدام گزینــه اســت؟
الف( بارش                      ب( میزان ارتفاع               ج( جنس خاک             د( دما  

2.کدام زیست بوم در نزدیکی قطب شمال و حاشیۀ اقیانوس منجمد شمالی قرار دارد؟
الف( تایگا                       ب( توندرا                       ج( ساوان                    د( بیابان 

3. درختان کدام زیست بوم همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند؟ )نمونه دولتی( 
الف( توندرا                     ب( ساوان                       ج( تایگا                 د( جنگل های بارانی استوایی 

4. کدام گزینه از ویژگی های جنگل های بارانی استوایی نیست؟
الف( این زیست بوم در چند قاره گسترده شده است            ب( در این منطقه دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد                

 ج( بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد                          د( ارتفاع درختان بلند گاه به 25 تا 35 متر می رسد 

5. میان کدام یک از گزینه های زیر ارتباط جغرافیایی وجود دارد؟ )نمونه دولتی(
الف( توندرا  سرو،کاج                                         ب( تایگا  خزه و گلسنگ 

ج( ساوان  درختان بائوباب                                   د( جنگل های بارانی استوایی  بوته های خاردار 

6. بخش عمده ای از بیابان های گرم وخشک جهان، در مجاورت کدام مدارها واقع شده اند؟
الف( استوا  - رأس السرطان                                        ب( مدارجنوبی - رأس الجدی 
ج( رأس السرطان - رأس الجدی                                    د( مدارشمالی - مدار جنوبی 

7. آب و هوای کدام یک از بیابان های زیر با بقیه متفاوت است؟
الف( بیابان لوت           ب( بیابان ربع الخالی               ج( صحرای بزرگ آفریقا   د( بیابان گبی 

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

       توندرا                                                                 درختان بائوباب

        تایگا                                                                  خزه و گلسنگ

        ساوان                                                               بوته های خاردار

       بیابان                                                                سوزنی برگ ها

      جنگل های بارانی استوایی                                            قهوۀ سودانی

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

ــت؟  ــوم( چیس ــت بوم )بی 1. زیس
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)ب()الف(
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 تنوع زیست بوم ها در یک ناحیه به عوامل زیر بستگي دارد2. نمودار را کامل کنید.

............................................... )4    ................................................... )3      .................................................... )2   ............................................... )1                        

3. چه عواملی بر افزایش پوشش گیاهی مؤثر است؟

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

4. به سواالت زیر در رابطه با توندرا پاسخ دهید.
الف( این زیست بوم در کجای جهان واقع شده است؟......................................................................................................................................................................................................................

ب( زمستان ها و تابستان های این زیست بوم چگونه است؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ج( بزرگ جثه ترین جانور توندرا کدام حیوان است؟ ...........................................................................................................................................................................................................................
5. ویژگی های زیست بوم ها تایگا را در جدول زیر بنویسید.

       موقعیت جغرافیایی           میزان دما             میزان بارندگی         دلیل معروفیت این ناحیه
...........................................................................................     ....................................................   ..................................................................          ..................................................................        

6. به سواالت زیر در رابطه با زیست بوم جنگل های بارانی استوایی پاسخ دهید.
الف( این زیست بوم در کجای جهان واقع شده است؟ .....................................................................................................................................................................................................................

ب( میزان رطوبت و میزان بارندگی در این ناحیه چقدر است؟ ............................................................................................................................................................................................
ج( چهار نمونه از گیاهان این زیست بوم را نام ببرید. ......................................................................................................................................................................................................................

7. ساوان ها از نظر پوشش گیاهی و تنوع جانوری چگونه  است؟ توضیح دهید.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
8.  بیابــان بــه کجــا گفتــه می شــود؟ ...................................................................................................................................................................................................................................................

9. بیابان ها از نظر پوشش گیاهی چه ویژگی هایی دارند؟
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. دو نمونه از جانوران زیست بوم های زیر را نام ببرید. 

        توندرا                   تایگا             جنگل های بارانی استوایی          ساوان                بیابان
..........................................           ...........................................         ..........................................................................    ......................................           ...............................................  

    جدول
1. از جمله گیاهانی که همیشه سبزند.                                                                

2. نام دیگر بوم سازگان چیست؟                                                                          
3. بیابانی گرم و خشک که در ایران واقع است.                                                   

4. ازگسترده ترین زیست بوم هاست.                                                          
5 . ساوان از نظر تنوع جانوری بسیار ............................... است.                                                           

                                                               رمز جدول:      .................................................
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زیست بوم ها 

در خطرند      
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درسنامه

زیست بوم ها 

درسدر خطرند      
6

ــاه،  ــه حداکثــر رســیده اســت. به طــوری کــه در ایــن مــدت کوت در دویســت ســال اخیــر، میــزان تغییــرات زیســت بوم ها ب
ــی  ــد مثل ــر تولی ــرد، دیگ ــه می می ــک گون ــن عضــو ی ــه آخری ــی ک ــرض شــده اند. زمان ــوری و گیاهــی منق ــۀ جان ــا گون ده ه

ــود. ــد می ش ــرض و ناپدی ــرای همیشــه منق ــه ب ــرد. در نتیجــه، آن گون صــورت نمی گی
زیســتگاه ها چــرا و چگونــه تخریــب می شــوند: در دو ســه قــرن اخیــر، انســان در علــوم و فنــاوری پیشــرفت های چشــمگیری 

داشــته اســت، امــا در مقابــل همــۀ ایــن پیشــرفت ها، بــه شــدت بــه محیــط زیســت خــود لطمــه وارد کــرده اســت.        
تنوع زیستی زمانی در معرض خطر قرار می گیرد که زیستگاه طبیعي گیاهان و جانوران تخریب شود.

نتایج تخریب پوشش گیاهی یک منطقه:
1. با تخریب پوشش گیاهي در یک منطقه، غذا کم مي شود. 

2. شرایط محیطي نامناسب، گونه هاي جانوري را از بین مي برد.                                                            
1. ایجاد و گسترش شهرها و روستاها

2. ساختن پل، جاده، ساختمان ها و سدها، بدون برنامه ریزی و توجه به جنبه های زیست محیطی
3. فّعالیت های صنعتی و تولید انبوه کاالها درکارخانه ها                                                                                        

4. مصرف گرایی و تولید انبوه زباله                     
5 . شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات

مهم ترین عوامل تخریب کنندۀ    
           زیستگاه ها                                                                                                    

اهمیت و ارزش جنگل های بارانی استوایی: 
1. جنگل های بارانی استوایی از پیچیده ترین زیست بوم های جهان است که غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری را دارد.

2. سه چهارم تنوع زیستی جهان مربوط به جنگل های استوایی است.
3. جنگل های استوایی را »ریه های زمین« نامیده اند.

4. این جنگل ها حدود 50 درصد اکسیژن سیارۀ زمین و 50 درصد رطوبت جو را تولید می کنند و به همین دلیل، بر آب و هوای  
    کل سیارۀ زمین اثر می گذارند.
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5. جنگل های استوایی قابلیت جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن را دارند.
6. جنگل های بارانی استوایی خاستگاه اولیۀ بسیاری از میوه های جهان مانند موز، نارگیل و انبه است.

7. امروزه بسیاری از محصوالت غذایی، دارویی و مواد اولیۀ صنعتی از این جنگل ها به دست می آید.     
    قهوه، کاکائو، انواع روغن ها، لوازم آرایشی و عطرها، کائوچو، الستیک و خمیر دندان از آن جمله اند. 

8. عصارۀ گیاهان استوایی در ترکیب بسیاری از داروهای شیمیایی به کار می رود. اغلب داروهایی که     
    امروزه از آنها برای معالجۀ سرطان استفاده می شود، از درختان و گیاهان استوایی به دست می آیند.

ــزی  ــل و اندون ــد برزی ــورها مانن ــی ازکش ــتوایی در برخ ــای اس ــب جنگل ه ــتوایی: تخری ــی اس ــای باران ــب جنگل ه تخری
گســترش یافتــه و موجــب نابــودی بســیاری از گونه هــای گیاهــی و جانــوری شــده اســت. همچنیــن در پنجــاه ســال اخیــر، 
کشــاورزی و دامــداری و تجــارت الــوار و اســتخراج معــادن طــا و بوکســیت )آلومینیــم( موجــب تخریــب یــا جنگل زدایــی در 

منطقــه آمــازون شــده اســت.
جنگل زدایی: یعنی از بین بردن کامل جنگل ها در یک ناحیه.

شوند عبارتند از
 

زدایی می
 

اقداماتی که باعث جنگل

                               خالی کردن زمین ها با بولدوزر       بریدن درختان       سوزاندن جنگل ها
ــرات  ــا قطــع می شــوند،  دی اکســیدکربن بیشــتری وارد جــو می شــود و اث ــرات جنگل زدایــی: وقتــی درختــان ســوزانده ی اث

ــر می شــود. ــن گرم ت ــه ای بیشــتر و زمی ــای گلخان گازه

ــا نظــرات  ــرا هــر تصمیمــی ب ــدان آســانی نیســت؛ زی ــرای حفاظــت از محیــط زیســت کار چن ــری ب  تصمیم گی
ــود. ــه رو می ش ــه روب ــف جامع ــای مختل ــراد و گروه ه ــف اف ــق و مخال مواف

علــت تجــارت عــاج: در پنجــاه ســال اخیــر، بســیاری از فیل هــای آفریقایــی بــه خاطــر عاج هــای گــران قیمت شــان شــکار 
و کشــته شــدند و بــه ایــن ترتیــب، ایــن گونــۀ جانــوری کاهــش بســیار زیــادی پیــدا کــرده اســت. 

                                           1. وسیله ای برای  کندن زمین جهت تأمین غذا 
عاج به فیل چه کمکی می کند

                                           2. وسیله ای دفاعی برای مقابله با دشمنان 
   

ــا از جملــه کشــور های آفریقایــی اســت کــه در آن شــکار گســتردۀ  فیل هــا صــورت می گیــرد. مســؤالن ایــن کشــور  کنی
بــرای محافظــت از فیل هــا  پارک هــای وحــش ایجــاد کرده انــد، امــا همچنــان شــکار غیــر قانونــی فیل هــا در ایــن کشــور 

و ســایر مناطــق ادامــه دارد.
ــاج  ــزان ع ــد« بیشــترین می ــن و تایلن ــاج: »چی ــدۀ تجــارت ع کشــورهای قاچــاق کنن
ــا آن کــه امــروزه کشــتار فیــل و فــروش عــاج در  قاچــاق را در جهــان وارد می کننــد. ب
ــه کشــورهایی اســت کــه ایــن ممنوعیــت را  جهــان ممنــوع شــده، امــا تایلنــد از جمل
نپذیرفتــه و خریــد و فــروش عــاج فیــل در آن آزاد اســت و از ایــن راه ســود زیــادی بــه 

دســت مــی آورد.
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   چیــن بــا کنــده کاری روی عــاج و تبدیــل آن بــه محصــوالت تزیینــی گــران قیمــت و پرفــروش بــه جهان گــردان، 
ســود بســیاری به دســت مــی آورد.           

الف( استفادۀ خردمندانه از منابع
ب( همکاری بین المللی                         

        برای جلو گیری از تخریب           
زیست بوم های جهان چه باید کرد؟    

الف( استفاده خردمندانه از منابع دربارۀ جنگل های استوایی:  
1. بایــد بیــن اســتفادۀ اقتصــادی از جنگل هــا و فرصــت بازســازی آنهــا تعــادل بــه وجــود بیایــد. میــزان قطــع درختــان بایــد 
قاعــده و قانونــی داشــته باشــد و وقتــی درختــان قطــع می شــوند، بــا برنامــه ریــزی مناســب درختانــی را جایگزیــن آنهــا کننــد 

و فرصــت رویــش دوبــاره بــه درختــان بدهنــد.   
2 . کشاورزی و دامپروری با روش های علمی و جدید، صورت گیرد.                                           

3. با ایجاد پارک های وحش از گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر مراقبت کنند تا نسل آنها منقرض نشود.     
ب( همــکاری بیــن المللــی: متأســفانه اغلــب کشــورها بــه دنبــال منافــع خــود هســتند و کمتــر بــه تأثیــر تصمیم گیری هــا 
ــوع زیســتی، همــۀ  ــرای حفاظــت از زیســت بوم ها و تن ــد. ب ــر محیط زیســت ســایر مناطــق توجــه دارن و فّعالیت هایشــان ب

جوامــع بایــد بــا هــم همــکاری کننــد.

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. جنگل های ................................، از پیچیده ترین زیست بوم های جهان است که غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری را دارد.
2. از بین بردن کامل جنگل ها را در یک ناحیه، ........................................ می گویند.
3. ما باید استفادۀ صحیح و ........................................ از منابع طبیعی داشته باشیم.

4. جنگل های بارانی استوایی را ».....................................................................« نامیده اند.
 با کنده کاری روی عاج و تبدیل آن به محصوالت تزیینی گران قیمت، سود بسیاری به دست می آورد.5.کشور...................... با کنده کاری روی عاج و تبدیل آن به محصوالت تزیینی گران قیمت، سود بسیاری به دست می آورد.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1.  اغلــب داروهایــی کــه بــرای معالجــۀ ســرطان اســتفاده می شــود از درختان وگیاهــان تایگا 
    به دست می آید.                                                                             

2. پیشرفت های علمی انسان در دو سه قرن اخیر به محیط زیست لطمه وارد کرده است.   
3. تخریب جنگل های استوایی در برخی کشورها مانند آرژانتین بسیار گسترش یافته است.  

4. برای حفاظت از زیست بوم ها و تنوع زیستی، همۀ جوامع باید همکاری کنند.  

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. کدام یک از مناطق زیر قابلیت جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن را دارد؟ )نمونه دولتی(
      الف( استوایی             ب( تایگا                          ج( ساوان                     د( منطقۀ مدیترانه ای  

     
       
       
       

درست   نادرست
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2. کدام کشورها بیشترین میزان عاج قاچاق را درجهان، وارد می کنند؟
الف( ژاپن - تایلند           ب( تایلند - چین                  ج( برزیل - اندونزی              د( کنیا - چین 

3. خاستگاه اولیۀ بسیاری از درختان میوۀ جهان کجاست؟
الف( ساوان                                                                ب( جنگل های پهن برگ              

ج( علفزارهای منطقه معتدل                                            د( جنگل های بارانی استوایی 

4. منظور از تجارت خونین در آفریقا تجارت ............................................. است.
الف( برده                      ب( تجارت چوب                  ج( عاج فیل                       د( طا 

5. کدام مورد از پیامد های جنگل زدایی نیست؟
الف( گرم شدن زمین                                                    ب( زیاد شدن اثرات گاز های گلخانه ای       

ج( وارد شدن دی اکسید کربن به جو                                  د( سرد شدن زمین 

6.کدام گاز در اثر فعالیت های انسان و استفاده از سوخت های فسیلی وارد جو می شود؟
الف( اکسیژن                    ب( دی اکسید کربن               ج( نیتروژن                       د( آرگون 

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

                                   )الف(                                                                                  )ب(

صحرای بزرگ آفریقا                                             غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری     
         تخریب جنگل های استوایی                                                        تایلند 
نپذیرفتن قانون خرید و فروش عاج فیل                                                  کنیا  

                   جنگل های بارانی استوایی                                                   پوشش گیاهی فقیر
                      شکار گستردۀ فیل                                                         برزیل و اندونزی

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
1. تنوع زیستی چه زمانی در معرض خطر قرار می گیرد؟

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

2. مهم ترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها می شوند، کدامند؟ 

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

3. جنگل های استوایی چگونه بر آب و هوای کل سیارۀ زمین اثر می گذارند؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. چهار مورد از اهمیت و ارزش جنگل هاي بارانی استوایی را بنویسید.

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

5. در مورد جنگل های بارانی استوایی به سواالت زیر پاسخ دهید .
الف( این جنگل ها، خاستگاه اولیۀ کدام درختان میوه در جهان است؟ ....................................................................................................................................................................
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ب( چهار مورد از محصوالتی )غذایی و دارویی( که از جنگل های استوایی به دست می آیند، را نام ببرید.

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

6. در پنجاه سال اخیر، چه عواملی موجب تخریب جنگل های آمازون شده است؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. منظور از جنگل زدایی چیست؟ .........................................................................................................................................................................................................................................................................

اقداماتی که باعث جنگل زدایی می شوند عبارتند از8. نمودار زیر را کامل کنید.

.................................................................................. .3  .................................................................................. .2  .................................................................................. .1                 

9. چرا تصمیم گیری برای حفاظت از محیط زیست کار چندان آسانی نیست؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. عاج به فیل چه کمکی می کند؟
............................................................................................................................................................ .2               ........................................................................................................................................................... .1   

11. چرا بعضی از کشورها، با وجود ممنوعیت، به تجارت قاچاق عاج می پردازند؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. برای جلوگیری از تخریب زیست بوم های جهان چه باید کرد؟

..................................................................................................................................................... .2                  .................................................................................................................................................. .1     

13. برای استفادۀ صحیح و خردمندانه از منابع طبیعی جنگل های استوایی سه روش پیشنهاد دهید.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

14.کشورها و مناطق زیر را از لحاظ تعداد گونه های جانوری در معرض خطر مقایسه کنید. علت تفاوت چیست؟

           مورد مقایسه           نواحی جنوب شرقی آسیا، استرالیا و آمریکایی جنوبی    کانادا و اروپای شمالی

تعداد گونه های در معرض خطر      .................................................................................................................................................               ................................................................

               تفاوت                     .................................................................................................................................................                ...............................................................
 

     جدول
1. برای حفاظت از زیست بوم ها همۀ کشورها باید با هم ................ کنند.                                          

2. کشوری که با کنده کاری روی عاج سود زیادی به دست می آورد.                                                                                                 
3. خرید و فروش عاج در این کشور آزاد می باشد.                                                                

4. یکی از درختان میوۀ استوایی است.          

رمز جدول:   .......................................................     

ول
جد

مز
ر

. کشوری که با کنده کاری روی عاج سود زیادی به دست می آورد.                                                                                                 
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درسنامه

جمعیت جهان
درس

7

ــه  در ســال 2011 میــادی، جمعیــت جهــان از مــرز 7 میلیــارد نفــر گذشــت و پیش بینــی می شــود در ســال2050م. ب
حــدود 11 میلیــارد نفــر برســد. 

ــر  ــرگ و می ــژه م ــه وی ــا ب ــرگ و میره ــزان م ــر: کاهــش می ــان در دویســت ســال اخی ــت جه ــی رشــد جمعی ــت اصل عل
ــوده اســت.  ــودکان ب ک

 درگذشته، عدۀ زیادی از مردم بر اثر بیماری های واگیردار و عفونی، گرسنگی و قحطی یا جنگ از بین می رفتند.

الــف( بهبــود بهداشــت:  بــا پیشــرفت در پزشــکی و تولیــد واکســن ها و آنتی بیوتیک هــا  
و کنتــرل بیماری هــای واگیــردار چــون وبــا، طاعــون و ... مــرگ و میرکاهــش یافــت.

ب( بهبــود تغذیــه:  بــا پیشــرفت و گســترش کشــاورزی صنعتی، تولیــد مواد غذایــی افزایش 
یافــت و بــا پیشــرفت وســایل حمــل و نقــل، انتقــال غذا بــه نواحــی دورتــر امکان پذیر شــد.

     عوامل کاهش چشمگیر             
مرگ و میرها در دو قرن اخیر 

                 میزان موالید )تولدها(         
 رشد طبیعی جمعیت دریک مکان به دو عامل                    در یک دورۀ زمانی وابسته است.

                                                                     میزان مرگ و میرها

    جمعیت ثابت می ماند        مرگ و میر    =   موالید
    جمعیت افزایش می یابد     مرگ و میر    <   موالید
    جمعیت کاهش می یابد      مرگ و میر    >   موالید

  تفاوت میزان موالید و میزان مرگ میر، »رشد طبیعی جمعیت« را نشان می دهد.

رشــد جمعیــت در کشــور های جهــان: رشــد جمعیــت در همــۀ کشــورها یکســان نیســت. جمعیــت برخــی کشــورها رو بــه 
افزایــش و جمعیــت برخــی کشــورها رو بــه کاهــش اســت.
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رشــد منفــی: اگــر درصــد رشــد جمعیــت بــه کمتــر از صفــر برســد، بــه آن »رشــد منفــی« می گوینــد. در ایــن حالــت، میــزان 
موالیــد کمتــر از مــرگ و میرهــا می شــود. ماننــد: کشــورهای ژاپــن، روســیه، آلمــان، مجارســتان، لهســتان و رومانــی.

پیامدهای رشد منفی جمعیت : 
1. جمعیِت سالخورده و از کار افتاده افزایش می یابد. 

2. چون زاد و ولد کم است، جامعه از نیروی جوان برای تحصیل و علم آموزی و کار و پیشرفت محروم می ماند.
3. جمعیت کشور کاهش می یابد.

رشــد جمعیــت و افزایــش جمعیــت جــوان بــرای یــک کشــور، زمانــی یــک نعمــت اســت کــه در آن کشــور بــرای آمــوزش 
ــزی مناســب و ســرمایه گذاری صــورت بگیــرد.   ــان برنامه ری صحیــح و کار و تأمیــن شــغل جوان

ــیه و  ــی، روس ــنگاپور، کره جنوب ــن، س ــد ژاپ ــورهایی مانن ــروزه در کش ــت: ام ــش جمعی ــرای افزای ــویقی ب ــای تش طرح ه
ــد آوری،  ــه فرزن ــت و تشــویق ب ــری از کاهــش رشــد جمعی ــرای جلوگی ــا ب ــی، دولت ه ــب کشــور های اروپای ــن اغل همچنی

ــد. ــرا می کنن ــی و اج ــی را طراح ــای مهم برنامه ه

1. اعطای جایزه و کمک های مالی به خانواده هایی که صاحب فرزند می شوند.
2. واگذاری مسکن   

3.  معافیت از پرداخت مالیات 
4 . افزایش مرخصی تحصیلی و کاری مادران 

ــرای    ــویقی ب ــای تش برنامه ه
رشــد جمعیــت عبارتنــد از

پراکندگی جمعیت: عوامل جذب و دفع جمعیت در یک ناحیه »عوامل طبیعی« و »عوامل انسانی« هستند.

عوامل طبیعی جذب و دفع جمعیت

                              جذب                                                                                    دفع
  1. نواحی معتدل با باران کافی          1. نواحی گرم وخشک

  2. نواحی دارای آب و هوای موسمی                    2. نواحی مرتفع دارای آب و هوای بسیار سرد
  3. دشت ها و جلگه های آبرفتی و نواحی دارای منابع آب کافی         3. نبود آب کافی 

  4. نواحی دارای معادن و ذخایر زیرزمینی مانند زغال سنگ، و....      4. نبودن خاک حاصلخیز

 عوامل انسانی جذب و دفع جمعیت

                                جذب                                                                                      دفع
  1. شهر های بزرگ و پایتخت ها         1. مکان های فاقد تسهیات و امکانات کافی

  2. نواحی صنعتی و مکان های گردشگری و زیارتی       2. جنگ و آشوب
  3. مکان های دارای امکانات مانند بیمارستان، دانشگاه، وسایل

    حمل و نقل کافی

جابه جایی جمعیت
 مهاجرت: یعنی رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی.
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       انواع مهاجرت                             تعریف و توضیح   

      مهاجرت داخلی          مهاجرت در داخل مرزهای یک کشور را مهاجرت داخلی می گویند.                         
مانند: 1. مهاجرت روستاییان به شهرها 2. مهاجرت کارگران فصلی در داخل یک کشور     

       مهاجرت خارجی       مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر را مهاجرت خارجی می گویند.
         )بین المللی(            مانند: مهاجرت از ایران به کانادا            

       مهاجرت اختیاری  در این مهاجرت افراد برای دست یابی به زندگی بهتر با تصمیم و میل خود مهاجرت می کنند.   
                                  مانند: مهاجرت اروپاییان به آمریکایی شمالی و جنوبی و استرالیا 

در ایــن مهاجــرت افــراد بــدون میــل خــود بــه دالیلــی چــون قحطــی، خشکســالی و دیگــر حوادث           
طبیعــی و یــا جنگ هــا و درگیری هــای سیاســی مجبــور بــه تــرک محــل زندگــی خــود می شــوند.

            

مهاجرت اجباری

       
 

ــه  ــا ب ــا عراقی ه ــا ی ــی از افغان ه ــرت گروه ــطین 2. مهاج ــردم فلس ــرت م ــد: 1. مهاج مانن
ــگ.  ــرایط جن ــل ش ــه دلی ــایه ب ــور های همس                                   کش

ــش از 100  ــاری بی ــرت اختی ــتم مهاج ــم و بیس ــرن نوزده ــر در ق ــای بش ــن مهاجرت ه ــی از عظیم تری     یک
ــوده اســت. ــه آمریــکای شــمالی و جنوبــی و اســترالیا ب ــا ب میلیــون نفــر از مــردم قــاره اروپ

ــترش  ــان، گس ــت جه ــکونت جمعی ــوی س ــم در الگ ــرات مه ــی از تغیی ــر، یک ــال اخی ــد س ــینی: در ص ــش شهرنش افزای
شهرنشــینی بــوده اســت. در ســال 1950 میــادی تنهــا 25 درصــد جمعیــت جهــان در نواحــی شــهری زندگــی می کردنــد. 

امــا امــروزه بیــش از 50 درصــد مــردم جهــان در شــهرها زندگــی می کننــد.
دالیل مهاجرت گستردۀ مردم از روستاها به شهرها : 1. به دنبال کسب درآمد بیشتر   2. امکانات بهتر زندگی 

مشکات شهرهای بزرگ جهان 

             1. ترافیک سنگین و آلودگی هوا    2. زاغه نشینی در حومۀ شهرها  3. افراد بی خانمان )کارتن خواب ها(

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

خوابها(

1. اگر افراد با میل و تصمیم خود برای دستیابی به زندگی بهتر مهاجرت کنند این مهاجرت را ........................................ می گویند.
2. عوامل جذب و دفع جمعیت در یک ناحیه  ........................................ و ........................................ هستند.

3. در صد سال اخیر، یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت جهان، گسترش ........................................ بوده است.
4. تفاوت میزان موالید و میزان مرگ میر، ........................................ را نشان می دهد.

 بوده است.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. امــروزه کاهــش مــرگ و میــر عامــل اصلــی رشــد جمعیت می باشــد .     
2. عاوه بر رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت نیز موجب افزایش جمعیت یک مکان می شود. 

3. در کشورهای دارای رشد جمعیت منفی، جمعیت سالخورده و از کار افتاده کاهش می یابد.  
4. یکی از عظیم ترین مهاجرت های بشر در قرن نوزدهم و بیستم، مهاجرت مردم قارۀ آسیا به آمریکا بوده است.                                              

     
       
       

 یکی از عظیم ترین مهاجرت های بشر در قرن نوزدهم و بیستم، مهاجرت مردم قارۀ آسیا به آمریکا بوده است.                                                    یکی از عظیم ترین مهاجرت های بشر در قرن نوزدهم و بیستم، مهاجرت مردم قارۀ آسیا به آمریکا بوده است.                                              

درست   نادرست
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) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. کدام یک از عوامل زیردر کاهش مرگ ومیرها نقشی ندارد؟
الف( تولید واکسن ها            ب( کنترل بیماری های واگیر دار       

ج( افزایش مواد غذایی                                             د( افزایش پوشاک  

2. تمام موارد زیر از عوامل انسانی - اقتصادی موثر در تراکم جمعیت هستند؟ بجز ...............  )نمونه دولتی(
الف( نواحی صنعتی و کارخانه های متعدد                       ب( نواحی پر رونق گردشگری  

ج( معادن و ذخایر زیر زمینی                                     د( مکان های دارای بازار 

3. کدام دسته از کشورهای زیر با رشد منفی جمعیت مواجه اند؟
الف( لهستان - روسیه                                              ب( رومانی - سنگاپور       

ج( ایاالت متحده آمریکا - فرانسه                                د( ایران - هند 

4. کدام مورد مهاجرت اجباری است؟
الف( مهاجرت روستاییان به شهر                                 ب( مهاجرت  فلسطینی ها     

ج( مهاجرت کارگران فصلی                                       د( مهاجرت اروپاییان به آمریکا 

5. کدام مورد، از عوامل طبیعی دفع جمعیت به شمار می رود؟
الف( آب و هوای مساعد    ب( دشت ها و جلگه ها         ج( نواحی مرتفع سرد      د( نواحی صنعتی 

6. علت اصلی افزایش جمعیت در دو قرن اخیر چه بوده است؟
الف( کاهش مرگ و میر کودکان                                  ب( افزایش امکانات زندگی        

ج( کاهش جنگ ها                                                   د( افزایش ازدواج جوانان 

7. نوع کدام مهاجرت زیر با سایر مهاجرت ها تفاوت دارد؟ )نمونه دولتی(
الف( مردم سوریه به کشور های اروپایی                          ب( فلسطینی ها به لبنان 

ج( مردم اروپا به آمریکای شمالی                                 د( افغان ها به ایران 

8. در کدام دسته از کشورهای زیر برنامه های تشویقی فرزند آوری اجرا می شود؟
الف ( پاکستان - روسیه    ب( کره شمالی - چین       ج( استرالیا - ایران         د( سنگاپور- کره جنوبی 

9. کدام یک از موارد زیر جز مشکات شهرهای بزرگ نیست؟
الف( ترافیک سنگین        ب( توسعه اقتصادی       ج( کارتن خواب ها           د( زاغه نشینی       

10. کدام یک از عوامل زیر عامل انسانی جذب جمعیت نمی باشد؟   
الف( فرهنگی                ب( اقتصادی                  ج( سیاسی - اداری        د( مکان های فاقد امکانات 

11. تفاوت میزان موالید و میزان مرگ و میر کدام شاخص را نشان می دهد؟
الف( رشد طبیعی جمعیت                                         ب( تراکم جمعیت      
ج( میزان پراکندگی جمعیت                                      د( رشد منفی جمعیت  
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رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
        

                                       )الف(                                                                                   )ب(

       مهاجرت                                              مهاجرت فلسطینی ها به لبنان 
مهاجرت بین المللی                               رفتن از جایی به جای دیگر   

     مهاجرت اجباری                               مهاجرت روستاییان به شهرها 
      مهاجرت داخلی                             مهاجرت نخبه های دنیا به آمریکا

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. در دو قرن اخیر، چه عواملی موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است. آنها را  نام برده و توضیح دهید. 

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

2. رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به چه عواملی بستگی دارد؟ 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. چهار کشوری که با رشد منفی جمعیت مواجه اند را نام ببرید.
................................................................... .4       ................................................................... .3      ................................................................... .2       ................................................................... .1        

4. پیامد های رشد منفی جمعیت را بنویسید .
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. کدام کشورها برای مقابله با کاهش جمعیت و تشویق به فرزند آوری، برنامه هایی طراحی و اجرا می کنند؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. چند نمونه از برنامه هایی که دولت ها براي تشویق به فرزندآوري انجام می دهند، بیان نمایید.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. جدول زیر را کامل کنید.

       عوامل طبیعی جذب جمعیت                             عوامل طبیعی دفع جمعیت

.......................................................................................................................................... )1         ............................................................................................................................................. )1  

.......................................................................................................................................... )2         ............................................................................................................................................. )2  

8. عوامل انسانی جذب و دفع جمعیت در یک ناحیه را بنویسید.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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9. مهاجرت چیست؟ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. مهاجرت داخلی و خارجی را با یکدیگر مقایسه کنید.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

11. مهاجرت اختیاري و مهاجرت اجباري را با ذکر مثال توضیح دهید.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

12. کامل کنید.
 مشکات شهرهای بزرگ جهان 

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

13. دالیل مهاجرت گسترده روستاییان به شهر های بزرگ را بنویسید .
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

   جدول
1. اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد، رشد ......................... است.                                        

2. یکی از عوامل کاهش مرگ و میر در دو قرن اخیر، بهبود ......................... بوده است.                      
3. از کشورهایی که برای تشویق خانواده ها به فرزند آوری برنامه ریزی کرده است.                         

4. مهاجرتی که افراد بدون میل خود، مجبور به ترک محل زندگی شان می شوند.           
5 . این نوع مهاجرت از کشوری به کشور دیگر صورت می گیرد.    

6. یکی از مشکات شهر های بزرگ چیست؟ 
                                                                                  

           رمز جدول:      ........................................
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درسنامه

جهان نابرابر

درس
8

ــا مرزهایــی از یکدیگــر جــدا شــده اند. یکــی از موضوعــات مهــم  امــروزه بیــش از 190 کشــور در دنیــا وجــود دارد کــه ب
جهــان، »نابرابــری جهانــی یــا بیــن المللــی« اســت کــه توجــه صاحب نظــران را بــه خــود جلــب کــرده اســت. 

ــه  ــردم و دسترســی ب ــت زندگــی م ــد 2. کیفی ــروت و درآم ــد از: 1. ث ــی عبارتن ــری جهان ــاوت کشــورها  از نظــر نابراب تف
ــت ــات فراغ ــذران اوق ــوزش 4. بهداشــت 5. اشــتغال 6. گ مســکن مناســب 3. آم

عقاید صاحب نظران در مورد معیار سنجش نابرابری کشورها: 
1. گروهی بر عامل اقتصادی و عناصری چون میزان تولید، درآمد، اشتغال و .......... توجه دارند.

2. گروهــی دیگــر بــر عواملــی ماننــد هویــت، عــزت، امنیــت، آزادی، احســاس شــادی و رضایــت از زندگــی تاکیــد دارنــد. 
آنهــا عوامــل اقتصــادی را هــدف نمی داننــد بلکــه آن را وســیله ای بــرای رســیدن انســان بــه هدف هــای واالتــر می داننــد. 
مشــکات اندازه گیــری معیار هــای غیر مــادی: اّوالً اندازه گیــری بســیاری از ایــن نــوع عوامــل بــه صــورت کّمــی )عــددی( 
دشــوار یــا  ناممکــن اســت. ثانیــاً هــر کشــوری متناســب بــا فرهنــگ خــود ایــن عوامــل را می شناســد و تفســیر می کنــد 

و برداشــت یکســانی دربــارۀ آنهــا وجــود نــدارد.     
1. خیلی باال

2. باال
3. متوسط

4. پایین

از نظر شاخص توسعۀ انسانی، کشورها    
      به چهارگروه تقسیم شده اند

در ســال 2014 میــادی، میــزان شــاخص توســعه انســانی در ایــران 0/749بــوده اســت. بــا ایــن رقــم کشــور مــا در گــروه 
کشــورهای بــا »توســعه انســانی بــاال« قــرار می گیــرد.

شاخص توسعه انسانی با توجه به سه عامل »اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی« تعریف می شوند.

شاخص )ماک های( توسعه انسانی

آمد و رفاه        ب( امید به زندگی یا متوسط طول عمر      ج( سواد و آموزش               الف( در آمد و رفاه        ب( امید به زندگی یا متوسط طول عمر      ج( سواد و آموزش
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الف( میزان درآمد و رفاه: این عامل جنبه اقتصادی دارد و به معنای سطح مطلوب زندگی و رفاه اجتماعی است.
منظــور از میــزان درآمــد و رفــاه: منظــور ایــن اســت کــه اعضــای یــک جامعــه بــه چــه میــزان از درآمــد کافــی و شــغل 
مناســب و قــدرت خریــد برخوردارنــد و بــه کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز چــون مســکن، پوشــاک، غــذا، آمــوزش، تفریــح 

و فراغــت و وســایل زندگــی مناســب دسترســی دارنــد.
توزیــع ثــروت و در آمــد درجهــان: تخمیــن زده می شــود کــه مالکیــت 80 درصــد درآمــد جهــان در دســت 20 درصــد از 

ســاکنان آن اســت.
ــه  ــی ک ــی غرب ــی شــمالی و اروپای ــاال  در کشــورهای آمریکای ــد ب ــا در آم 1. کشــورهای ب

ــد. ــی دارن ــاه و ســطح زندگــی خوب رف
2. کشــورهای بــا در آمــد متوســط  ایــن کشــورها در قاره هــای جهــان پراکنــده هســتند 

و از نظــر رفــاه و ســطح زندگــی وضعیــت متوســطی دارنــد.
ــا،  ــردم آنه ــادی از م ــداد زی ــد  تع ــی می کنن ــق زندگ ــر مطل ــه در فق ــورهایی ک 3. کش
ــذا  ــه غ ــتن ب ــنگی و دسترســی نداش ــا مشــکل گرس ــد و ب ــی می کنن ــرایط ســختی زندگ در ش

ــال ــی و نپ ــا، اتیوپ ــک، تانزانی ــد موزامبی ــد؛ مانن مواجه ان

وضعیت کشورها از نظر   
  میزان در آمد و رفاه

  معمــوالً میــزان ثــروت مــادی و رشــد اقتصــادی کشــورها را بــا »تولیــد ناخالــص داخلــی« و »درآمــد ســرانه« 
اندازه گیــری می کننــد.

از کشــورهایی کــه در نیمــه دوم قــرن بیســتم رشــد اقتصــادی ســریعی داشــته اند می تــوان بــه ژاپــن، چیــن، ســنگاپور، 
ــگاه مهمــی در  ــه ســایر نواحــی جهــان جای ــع و صــدور کاال ب ــا توســعه صنای ــزی کــه ب ــی و مال هنــگ کنگ،کــره جنوب

اقتصــاد جهانــی بــه دســت آورده انــد اشــاره کــرد.
ــی نداشــته اند. برخــی از  ــگ رشــد اقتصــادی مطلوب ــا جن ــای سیاســی ی ــل بحران ه ــه دلی ــراق ب کشــورهای ســوریه و ع

کشــورها ارقــام بــاال در آمدشــان بــه دلیــل وجــود ذخایــر »نفــت« و »گاز« و حاصــل از فــروش نفــت اســت.
ب( امیــد بــه زندگــی یــا متوســط طــول عمــر: یعنــی تعــداد ســال هایی کــه انتظــار مــی رود کودکــی کــه در آن کشــور 

بــه دنیــا آمــده اســت، عمــر کنــد و زنــده بمانــد.

  میــزان طــول عمــر یــا امیــد بــه زندگــی در یــک جامعــه نشــان دهنــدۀ وضعیــت ســامت و بهداشــت در آن 
جامعــه اســت.

کشورها از نظر امید به زندگی یا متوسط طول عمر به دو دسته تقسیم می شوند:
دســته اول، امیــد بــه زندگــی یــا متوســط طــول عمــر بیشــتر: در کشــور هایی کــه مــردم آنهــا در محیطــی پــاک و بــدون 
آلودگــی زندگــی می کننــد، بــه غــذای کافــی وآب ســالم دسترســی دارنــد و در صــورت بیمــاری یــا رو بــه رو شــدن بــا 

حــوادث، از امکانــات درمانــی و مراقبت هــای پزشــکی پیشــرفته برخوردارنــد، متوســط طــول عمــر بیشــتر اســت.
دســته دوم، امیــد بــه زندگــی یــا متوســط طــول عمــر پایین تــر: در کشــورهایي کــه مــردم دسترســي کافــي بــه غــذا یــا آب 
آشــامیدنی ســالم ندارنــد و بــا کمبــود پزشــک و دارو و امکانــات درمانــي مواجه انــد و همچنیــن در کشــورهایي کــه جنگ هــاي 

داخلــي و خارجــي ، گرســنگي و ســوء تغذیــه وجــود دارد، امیــد بــه بــه زندگــي یــا متوســط طــول عمــر پاییــن اســت.
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در گزارش توسعۀ انسانی سال 2014 میادی بیشترین متوسط طول عمر83/5 سال وکمترین 
متوسط طول عمر45/6 سال ثبت شده است.

ج( سواد و آموزش
معیار های الزم برای  بررسی میزان سواد وآموزش درکشورها:

1. میزان با سوادي بزرگساالن 2. میانگین سال هاي تحصیل در یک کشور3. تعداد معلم به ازاي دانش آموز.
ــش  ــه دان ــت ک ــال هایي اس ــداد س ــط تع ــل، متوس ــال های تحصی ــن س ــور از میانگی ــل: منظ ــال های تحصی ــن س میانگی

ــد. ــل کرده ان ــرده و تحصی ــدا ک ــک کشــور در مدرســه حضــور پی ــوزان ی آم
علل و عوامل نابرابری کشورها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: 1. عوامل خارجی 2. عوامل داخلی

ــي  ــغال نظام ــته 2. اش ــورها در گذش ــردن کش ــتعمره ک ــور  1. مس ــک کش ــري در ی ــي نا براب ــل خارج ــل و عوام عل
کشــورها و دخالــت و نفــوذ درامــور داخلــي آنهــا بــه شــیوه هاي مختلــف 3. جلوگیــري از اســتقال سیاســي و اقتصــادي آنهــا.

ــاي  ــگ و باوره ــي 2. فرهن ــمکش هاي داخل ــا و کش ــور  1. جنگ ه ــک کش ــري در ی ــی نا براب ــل داخل ــل و عوام عل
غلــط 3. بــي ســوادي و ناآگاهــي مــردم 4. غفلــت از اســتعدادها و فرهنــگ خــود 5. نداشــتن ایمــان و پشــتکار و اراده بــراي 

تغییــر وضــع 6. نبــودن وحــدت و مشــارکت بیــن مــردم

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. معمــوالً میــزان ثــروت مــادی و رشــد اقتصــادی کشــو رها را بــا تولیــد ................................. و ................................. اندازه گیــری می کننــد.
2. میزان درآمد و رفاه به معنای سطح مطلوب زندگی و ................................. است.  

3. به تعداد سال هایی که انتظار می رود کودکی در یک کشور به دنیا آمده، عمرکند و زنده بماند .................. می گویند.
4. شاخص توسعه انسانی با توجه به سه عامل .................................، بهداشتی، و .................................  تعریف می شود.

می گویند.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. ژاپــن و چیــن در نیمــه دوم قرن بیســتم رشــد اقتصــادی مطلوبی داشــتند.               
2. میزان طول عمر یا امید به زندگی در یک جامعه نشان دهندۀ وضعیت سامت و بهداشت 

   در آن جامعه است.  
3. تخمین زده می شود که مالکیت80 درصد درآمد جهان در دست 20 درصد از ساکنان آن است.
4. از نظر برخی صاحب نظران درآمد اقتصادی، هدف نیست بلکه وسیله ای است برای آن که انسان

    به هدف های واالتر دست پیدا کند.                                                           
5. بی سوادی و ناآگاهی مردم، از علل و عوامل داخلی نابرابری در یک کشور است.

6. بیشتر ساکنان کشورهای با درآمد باال در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی هستند.

     

       
       

       
       
       

درست   نادرست
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) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. یکی از عواملی که همواره در سنجش نابرابري کشورها با یکدیگر مورد توجه قرار می گیرد کدام عامل است؟ 
الف( نظامی                 ب( سیاسی                      ج( اقتصادی                د( انسانی    

2. اندازه گیری کدام یک از عوامل موثر در توسعه کشورها، دشوارتر است؟ )نمونه دولتی(
الف( آزادی                                                           ب( امید به زندگی                     

ج( در آمد اقتصادی                                                د( بی سوادی 

3. در شاخص توسعه انسانی براي پی بردن به وضعیت و کیفیت زندگی در کشورها و مقایسۀ آنها با یکدیگر به چه 
عاملی نباید توجه کرد؟               

الف( اقتصادي               ب( بهداشتي                   ج( فرهنگي                  د( سیاسی 

4. کدام یک از گزینه های زیر جز ماك های اصلی توسعه انسانی نیست؟       
ب( میزان در آمد و رفاه    الف( هویت و عزت               

ج( امید به زندگی                         د( سواد و آموزش 

5. در کدام یک از کشورهای زیر بحران های سیاسی یا جنگ مانع توسعه اقتصادی شده است؟
الف( سنگاپور - چین                                              ب( عراق - سوریه    

ج( ترکیه - کویت                                                  د( ژاپن - کره جنوبی            

6. کدام مورد از علل خارجی نابرابري در جهان نیست؟
الف( اشغال نظامي کشورها                                      ب( بي سوادي و ناآگاهي مردم 

ج( جلوگیري از استقال سیاسي و اقتصادي                  د( مستعمره کردن کشورها در گذشته 

7. کدام دسته از کشورهای زیر در فقر مطلق زندگی می کنند؟
الف( موزامبیک، تانزانیا، اتیوپی و نپال                          ب( موزامبیک، تانزانیا و کشورهای اروپای غربی 

ج( اتیوپی، سوریه، عراق و نپال                                   د( چین، هنگ کنگ، تانزانیا و نپال       

8. کدام گزینه جزء عوامل داخلی نابرابری یک کشورمحسوب می شود؟
الف( جنگ ها و کشمکش هاي داخلي                            ب( فرهنگ و باورهاي غلط      

ج( بي سوادي و ناآگاهي مردم                                     د( همه موارد 

9. بــا توجــه بــه عوامــل مهمــی کــه درســنجش نا برابــری جمعیــت مــورد مطالعــه قــرار می گیرد،کــدام گزینــه 
درســت نیســت؟ )نمونــه دولتــی(

الف ( کاهش تولید و در آمد  سوریه و عراق 
ب( رشد منفی جمعیت  لهستان و رومانی 

ب( فقر مطلق  موزامبیک و تانزانیا 
د( در آمد سرانۀ باال  کشورهای آمریکای جنوبی  
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رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

                                      )الف(                                                                                   )ب(

             میزان درآمد و رفاه                                                   آب سالم و غذای کافی 
     امید به زندگی یا متوسط طول عمر                                            تعداد معلمان  

          عوامل خارجی نا برابری                                                     استعمار کشورها 
           عوامل داخلی نابرابری                                                شغل مناسب و قدرت خرید 

               سواد و آموزش                                                       نداشتن ایمان و پشتکار

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. صاحب نظران در مورد معیار های سنجش نابرابری کشور ها دو عقیده دارند آنها را بیان نمایید.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

2. نابرابري جهانی یا بین المللی به چه معناست ؟
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. مشکات اندازه گیری معیار های غیر مادی را بنویسید. 
.................................................................................................................................................................................. .2    .................................................................................................................................................................... .1  

4. نمودار را کامل کنید.

  شاخص )ماک های( توسعه انسانی

               الف( ................................................       ب( ...................................................................................      ج( ...............................................

5. از نظر شاخص توسعه انسانی، کشورها به چهار گروه تقسیم شده اند آنها را نام ببرید.
................................................................... .4       ................................................................... .3      ................................................................... .2       ................................................................... .1        

6. عامل میزان درآمد و رفاه را به عنوان یکی از ماك های توسعه انسانی توضیح دهید.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

7. در نیمۀ دوم قرن بیستم کدام کشورها رشد اقتصادی سریعی داشته اند؟ چگونه؟
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. کشورها از نظر میزان در آمد و رفاه به سه دسته تقسیم می شوند آنها را توضیح دهید.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

      ج( 
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9. امید به زندگی یا متوسط طول عمر در یک کشور یعنی چه؟
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 10. متوسط طول عمر در کدام  کشورها بیشتر و در کدام گروه پایین تر است؟  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

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

11. براي پی بردن به وضع آموزش در کشورها چه معیارهایی را در نظر می گیرند؟
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

12. منظور از میانگین سال هاي تحصیل چیست؟ ...............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. به نظر شما، چرا قارۀ آفریقا بیشترین کشورهای دارای طول عمر پایین  را دارد؟ )دو دلیل بیاورید(
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

14. علل و عوامل خارجی و داخلی  نابرابری کشورها را در جدول زیر بنویسید.

علل و عوامل داخلی نابرابری      علل و عوامل خارجی نابرابری                            

............................................................................ .1                         ............................................................................ .1     

............................................................................ .2                         ............................................................................ .2     

............................................................................ .3                         ............................................................................ .3     

     جدول
1. یکی از ماک  های توسعه انسانی، امید به زندگی یا طول ..................... است.

2. برخی از کشورهای درآمد باال، از فروش ................. به دست می  آورند.
3. کشوری که در نیمه دوم قرن بیستم در آسیا رشد اقتصادی سریعی داشته است.

4. کشور ایران در گروه کشورهای با ................. انسانی باال قرار می گیرید.

          رمز جدول:      ........................................
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درسنامه

ایرانى متحد 

و یکپارچه درس
9

اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی
1. هنگام به قدرت رسیدن صفویان، کشور ما حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود.

2. در آن زمان، حاکمان بخش های مختلف ایران با هم درگیر جنگ بودند. به همین دلیل، امور کشور مختل شده بود.
3. در همســایگی ایــران، امپراتــوری عثمانــی بــا حمله  هــای پیاپــی بــه ســرزمین های همجــوار، بــر قلمــرو خــود می افــزود 

و بــه ایــران نیــز طمــع داشــت. 
4. در شمال شرقی ایران )ماوراءالنهر(، ازبک ها قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند.

ــود  ــود ب ــان خ ــروف زم ــان مع ــی: )735 ـ 650 ق( از صوفی ــن اردبیل ــیخ صفی الدی ش
کــه پیــروان و هــواداران زیــادی داشــت و خانقاهــش در اردبیــل مــورد توجــه مــردم و 
ــه ذکرگفتــن و انجــام  ــود. صوفیــان بیشــتر وقتشــان را در خانقــاه ب ــی ب حاکمــان محل
ــد. پــس از مــرگ شــیخ صفــی، ادارۀ خانقــاه در  دادن مراســم خــاص خــود می گذراندن

ــواده او موروثــی شــد. خان

   مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفی، ایل های مختلف ترک بودند که به »قزلباش« شهرت داشتند.

شــکل گیــری حکومــت صفــوی: در ابتــدای قــرن10 ق یکــی از نــوادگان شــیخ صفــی الدیــن اردبیلــی بــه نــام اســماعیل، 
بــه قــدرت رســید.

1. شکست دادن شروانشاهان و آق قویونلوها به کمک نیروی نظامی قزلباش ها 
2. رسمی کردن مذهب شیعه پس از تاجگذاری در تبریز

3. از میان برداشتن حاکمان مناطق مختلف و شکست ازبکان در خراسان

  اقدامات شاه      
اسماعیل صفوی

در نتیجــۀ موفقیت هــای سیاســی و نظامــی او، حکومــت کشــور مــا یکپارچــه و نیرومنــد شــد؛ بــه 
طــوری کــه قلمــرو آن بــه حــدود قلمــرو دوره ساســانیان رســید.             

مقبره شیخ صفی الدین

شاه اسماعیل صفوی
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تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران با تأسیس حکومت صفوی

صفویــان بــرای دفــاع از یکپارچگــی جغرافیایــی ایــران، بارهــا بــا دشــمنان خارجــی روبــه رو شــدند. مهم تریــن دشــمنان آنهــا 
ازبــکان در شــرق و عثمانی هــا در غــرب بودنــد.

جنگ چالدران )در نزدیکی شهر خوی امروزی(

ــا  ــود، ب ــه ناخشــنود ب ــد و شــیعه مذهــب صفوی ــه از شــکل گیری سلســلۀ قدرتمن ــی ک ســلطان عثمان
ســپاهی عظیــم راهــی ایــران شــد.

علت شروع جنگ    

  طرفین جنگ    سپاه شاه اسماعیل ـ سپاه سلطان عثمانی

شــاه اســماعیل و ســربازانش شــجاعت زیــادی نشــان دادنــد، اّمــا ســپاه عثمانــی بــه کمــک ســاح های 
آتشــین ماننــد تــوپ و تفنــگ کــه ســپاه ایــران از آنهــا بی بهــره بــود، پیــروز شــد.

علت شکست ایران    

ــا مقاومــت و مبــارزه مــردم آنهــا را   ــه اشــغال عثمانی هــا درآمــد اّم ــز ب ــدران، تبری پــس از جنــگ چال
ــرد. ــینی ک ــه عقب نش وادار ب

            نتیجه                   

شاه تهماسب: پس از شاه اسماعیل پسرش، تهماسب، به حکومت رسید.                       
1. بــا ســر و ســامان دادن بــه اوضــاع داخلــی و دفــع حمله هــای ازبــکان و دولــت 

عثمانــی، حکومــت صفــوی را تثبیــت و تحکیــم کــرد.
2. پایتخــت صفویــان را از تبریــز بــه قزویــن انتقــال داد؛ زیــرا تبریــز همــواره در 

معــرض هجــوم ســپاه عثمانــی بــود.

اقدامات شاه تهماسب   

سلسلۀ صفوی در اوج قدرت: شاه عباس اول )پنجمین شاه صفوی( حکومت صفوی را به اوج قدرت رساند.   

      1. ازبکان و عثمانیان را شکست داد.
   2. پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد و برای آبادانی آن بسیار کوشید.

اقدامات شاه عباس
                                        

دالیل ضعف و فروپاشی حکومت صفوی:
1. پس از مرگ شاه عباس اول، چهار پادشاه دیگر، توانایی و لیاقت ادارۀ امور کشور را نداشتند.

ــیوۀ  ــان ش ــا آن ــد ت ــث ش ــا، باع ــر والیت ه ــا ب ــت آنه ــری از حکوم ــاهزادگان و جلوگی ــردن ش ــتن و کورک ــت کش 2. سیاس
کشــورداری را نیاموزنــد. در نتیجــه چنیــن سیاســتی پــس از شــاه عبــاس اول، سلســله صفــوی از داشــتن پادشــاهی الیــق و 

توانمنــد محــروم مانــد. )سیاســی( 
3. در نتیجــه ضعــف و بی لیاقتــی شــاهان، مقامــات کشــوری و لشــکری دچــار اختــاف و درگیــری شــدند. بنابرایــن، امــور 

حکومــت مختــل شــد و هــرج  و مــرج کشــور را فــرا گرفــت. )نظامــی(

شاه عباس

شاه تهماسب

1. تشکیل حکومت واحد و قدرتمند
2. دفع دشمنان خارجی )عثمانی ها و 

ازبکان( 

در  همبســتگی  و  وحــدت  ایجــاد 
کشــور

1. رسمی کردن مذهب شیعه
2. ایجاد وحدت دینی

                  تغییرات سیاسی                 تغییرات اجتماعی       تغییرات مذهبی
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چگونگــی ســقوط سلســلۀ صفــوی: در شــرایطی کــه صفویــان دچــار ضعــف شــده بودنــد، گروهــی از افغان هــا در قندهــار 
ســر بــه شــورش برداشــتند و پــس از پیــروزی برحاکــم آن والیــت، بــه ســوی اصفهــان حرکــت کردنــد. ســلطان حســین 
صفــوی کــه نمی توانســت بــا ایــن گــروه شورشــی کوچــک مقابلــه کنــد، بــه ناچــار تســلیم شــد و محمــود افغــان، سردســته 

شورشــیان، بــر پایتخــت و قســمت هایی از ایــران مســلط شــد.

صفویان کشور را چگونه اداره می کردند؟

وظایف و اختیارات        مقام      
در رأس حکومــت صفــوی، شــاه قــرار داشــت. شــاهان صفــوی، اختیــارات زیــادی داشــتند و با اســتبداد 
ــد و  ــاه بودن ــان ش ــع فرم ــای کشــوری و لشــکری مطی ــه مقام ه ــد. هم ــت می کردن ــر کشــور حکوم ب

اجــازه نداشــتند مخالــف خواســت و اراده او عمــل کننــد.

        شاه             
  

بعــد از شــاه، وزیــر بــزرگ قــرار داشــت کــه بــه او  اعتمادالدولــه  نیــز می گفتنــد. او مســئول امــور   
اداری و مالــی کشــور بــود امــا در مقابــل شــاه قــدرت و اختیــار چندانــی نداشــت.

     وزیر بزرگ        

فرماندهان نظامی    عاوه بر فرماندهی سپاه، معموالً حاکم والیت های مهم نیز بودند.

اقدام های نظامی شاه عباس: تا زمان شاه عباس اول، سران ایل قزلباش حاکم والیت های مختلف ایران بودند.
وی بــرای تقویــت حکومــت مرکــزی و جلوگیــری از نافرمانــی و بی نظمــی ســران ایــل قزلبــاش، حکومــت والیت هــا را بــه 
افــرادی غیــر از قزلباش هــا ســپرد. همچنیــن در کنــار ســپاه قزلبــاش، ســپاه جدیــدی از افــراد غیــر قزلبــاش تشــکیل داد 

و بــا کمــک گرفتــن از اروپائیــان، ایــن ســپاه را بــه تفنــگ و تــوپ مجهــز کــرد.
ــر  ــا عص ــطا ی ــرون وس ــی، ق ــورهای اروپای ــلۀ صفوی،کش ــیدن سلس ــدرت رس ــه ق ــا ب ــان ب ــران: هم زم ــان در راه ای اروپایی

ــد. ــده بودن ــد ش ــرون جدی ــته و وارد ق ــر گذاش ــت س ــی را پش تاریک
قرون جدید: قرن های شانزدهم تا نوزدهم میادی را در تاریخ اروپا قرون جدید می نامند.

ــای  ــد و بخش ه ــر رفتن ــه ســرزمین های دیگ ــی ب ــای جنگ ــه توپ ه ــز ب ــزرگ و مجه ــا ســاختن کشــتی های ب ــان ب اروپائی
ــد.      وســیعی از قاره هــای آمریــکا، آفریقــا و آســیا را مســتعمرۀ خــود کردن

کشورهای پیش گام در استعمار

                                       پرتغال                اسپانیا             انگلستان               فرانسه

بیرون راندن پرتغالی ها از ایران: در آستانۀ تأسیس حکومت صفوی، پرتغالی ها جزایر و سواحل جنوبی ایران را تصرف کردند.
ــر پرتغالی هــا کاری از پیــش ببــرد امــا شــاه  ــه دلیــل نداشــتن کشــتی جنگــی نتوانســت در براب شــاه اســماعیل صفــوی ب
ــا را  ــه کمــک کشــتی های جنگــی انگلســتان، پرتغالی ه ــا اســتفاده کــرد و ب ــت انگلیســی ها و پرتغالی ه ــاس اول از رقاب عب

از ســواحل و جزایــر ایــران بیــرون رانــد.
ــا برخــی از کشــورهای اروپایــی روابــط سیاســی و  ــران ب ــه، ای ــران در دوره صفــوی: در دوران صفوی ــا ای ــط اروپائیــان ب رواب
بازرگانــی برقــرار کــرد. در آن زمــان شــرکت های بــزرگ تجــاری می خواســتند کــه روابــط خــود را بــا دیگــر کشــورها و از 
جملــه ایــران افزایــش دهنــد. بــه همیــن دلیــل، نمایندگانــی را بــرای عقــد قراردادهــای بازرگانــی بــه کشــور مــا فرســتادند.

 

در رأس حکومــت صفــوی، شــاه قــرار داشــت. شــاهان صفــوی، اختیــارات زیــادی داشــتند و با اســتبداد 
             

     وزیر بزرگ        

فرماندهان نظامی    عاوه بر فرماندهی سپاه، معموالً حاکم والیت
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  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
1. مهم تریــن طرفــداران خانقــاه شــیخ صفــی، ایل هــای مختلــف تــرک بودنــد کــه بــه ........................................ شــهرت داشــتند.

2. حکومت صفویان را ........................................ تأسیس کرد، ........................................ تثبیت نمود و ........................................ به اوج قدرت رساند.
3. پس از جنگ چالدران، ........................................ به اشغال عثمانی ها درآمد.

4. در حکومت صفوی بعد از شاه، ........................................ قرار داشت که به او ........................................ نیز می گفتند.
5. شاه اسماعیل صفوی به دلیل نداشتن ........................................ نتوانست در برابر پرتغالی ها کاری از پیش ببرد.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.
1. ازبک  هــا در غــرب و عثمانی هــا در شــرق مهم تریــن دشــمنان صفویــان بودنــد.  

2. سلسلۀ صفوی پس از شاه عباس اول تقریباً از داشتن پادشاهی الیق و توانمند محروم ماند. 
3. قرن های شانزدهم تا نوزدهم را در تاریخ اروپا قرون جدید می نامند.  

4. در اواخر سلسلۀ صفوی، پرتغالی ها جزایر و سواحل جنوبی ایران را تصرف کردند.

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. کدام یک از دوره های تاریخی، به  عصر یکپارچگی و شکوفایی از نظر جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی  معروف است؟ 
ج( زندیه       د( افشاریه   الف( قاجاریه       ب( صفویه    

2. هنگام به قدرت رسیدن صفویان، چه کسانی از ماوراءالنهر به مرزهای ایران می تاختند؟
ج( ازبک ها       د( آق قویونلوها   الف( شروانشاهان        ب( عثمانی ها    

3. در قدرت گرفتن حکومت صفویان، کدام عامل زیر را می توان منشاء اصلی دانست؟ )نمونه دولتی( 
ج( نظامی       د( مذهبی   الف( سیاسی        ب( اقتصادی          

4. کدام یک از شهرهای زیر، از پایتخت های صفویان نبوده است؟
ج( اصفهان               د( تبریز  الف( مشهد        ب( قزوین   

5. تا زمان کدام پادشاه صفویه، قزلباش ها حاکم والیت های مختلف ایران بودند؟
الف( شاه عباس اول       ب( شاه صفی              ج( شاه تهماسب          د( شاه سلطان حسین  

6. کدام گزینه از اقدامات شاه تهماسب صفوی است؟
ب( مقابله با عثمانی ها در جنگ چالدران                                  الف( رسمی کردن مذهب شیعه    

ج( انتقال پایتخت به قزوین                د( شکست دادن شروانشاهان 

7. کدام یک از عوامل زیر در ارتباط با ضعف و سقوط حکومت صفوی، از درجۀ اهمیت بیشتری برخوردار است؟  
   الف( ضعف سلطان حسین در مقابل گروه شورشی افغان        

ب( اختاف بین مقام های کشوری و لشکری  
ج( سیاست غلط پادشاهان صفوی در خصوص شاهزادگان      

د( شورش به وجود آمده به وسیلۀ محمود افغان  

     
       
       
       

درست   نادرست
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8.کدام اقدام شاه عباس اول صفوی موجب پس گرفتن جزایر خلیج فارس شد؟
الف( استفاده از کشتی های جنگی انگلیسی                       ب( شکست دادن عثمانی های مهاجم 
ج( گرفتن حکومت والیات از قزلباش ها               د( انتقال پایتخت به اصفهان  

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

                                     )الف(                                                                                   )ب(

      رسمی کردن مذهب شیعه                  شاه تهماسب
         شورش محمود افغان                                                 شاه عباس اول
مجهز کردن سپاه ایران به توپ و تفنگ                                     شاه اسماعیل  

     تثبیت و تحکیم حکومت صفوی                                              شاه سلطان حسین

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی چگونه بود؟ )سه مورد(
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

2. هم زمان با تشکیل حکومت صفویان کدام حکومت های همسایه در فکر گسترش قلمرو خود بودند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. شیخ صفی الدین اردبیلی که بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. » قزلباش « به چه کسانی گفته می شد؟ ........................................................................................................................................................................................................................................

5. اقدامات شاه اسماعیل صفوی را برای یکپارچه سازی ایران، بنویسید. 

  ............................................................................... - 3                ............................................................................... - 2              ............................................................................... - 1     

6. با تأسیس حکومت صفوی چه تغییرات مهمی در ایران ایجاد شد؟

                  تغییرات سیاسی            تغییرات اجتماعی       تغییرات مذهبی

  ........................................................................ -1          ........................................................................           ........................................................................ - 1         
  .......................................................................... -2                            ....................................................................... -2         

7. به سوال های زیر در ارتباط با جنگ چالدران پاسخ دهید.
الف( این جنگ بین کدام کشورها و درچه محلی اتفاق افتاد؟ ............................................................................................................................................................................................
ب( علت آغاز جنگ چالدران چه بود؟ .................................................................................................................................................................................................................................................................
ج( نتیجۀ جنگ چالدران را بنویسید. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

8. چرا شاه تهماسب، پایتخت را از شهر تبریز به قزوین انتقال داد؟ ....................................................................................................................................................

9. پنجمین و قدرتمند ترین پادشاه صفوی که بود؟ اقدامات او را بنویسید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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10. الف( کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ نام ببرید. ...........................................................................................................................................................................................
ب( دلیل تغییر پایتخت های صفویان را توضیح دهید.

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

11. دالیل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

دلیل سیاسی                                      دلیل نظامی    
.......................................................................................................................................................................      .......................................................................................................................................................................          

12. چگونگی سقوط حکومت صفویان را توضیح دهید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. در مورد تشکیات حکومتی صفویان جدول را کامل کنید.

          مقام                            وظایف و اختیارات
..................................................................       همه مقام های کشوری و لشکری مطیع فرمان او بودند   

     وزیر بزرگ     ....................................................................................................................................................................................

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

14. به چه دالیلی شاه عباس اول، حکومت والیات را از قزلباش ها گرفت؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. منظور از » قرون جدید« چیست؟ .....................................................................................................................................................................................................................................................

 کشورهای پیش گام در استعمار16. شکل را کامل کنید.

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

17. شاه عباس چگونه توانست جزایر و سواحل جنوبی ایران را از پرتغالی ها پس بگیرد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. چرا اروپائیان در دورۀ صفویه، نمایندگانی را برای عقد قراردادهای بازرگانی به کشور ما فرستادند؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................

     جدول
1. پایتخت شاه تهماسب کدام شهر بود. 

2. مسئول امور اداری و مالی کشور در دورۀ صفویه بود. 
3. محل جنگ سپاه ایران و عثمانی در زمان شاه اسماعیل کجا بود.         

4. از شرق به مرزهای ایران می تاختند. 
5. شاه اسماعیل قلمرو ایران را به حدود قلمرو دوره ................ رساند. 

6. مذهب رسمی حکومت صفویان چه بود.                                      
رمز جدول:       ..................................      

من کیستم: از صوفیان معروف زمان خود بودم که پیروان و هواداران زیادی داشتم، خانقاه ام در اردبیل مورد توجه مردم و 
حاکمان محلی بود. پس از مرگ من، ادارۀ خانقاه در خانواده ام موروثی شد.                         )...................................(

. محل جنگ سپاه ایران و عثمانی در زمان شاه اسماعیل کجا بود.         

ول
جد

مز
ر

دلیل سیاسی                                      دلیل نظامی دلیل سیاسی                                      دلیل نظامی       



ى
فو

ص
ر 

ص
ر ع

 د
ان

یر
ى ا

نگ
ره

و ف
ى 

لم
، ع

ى
اد

ص
قت

ى، ا
اع

تم
 اج

اع
ض

او

هم
 د

س
در

58

درسنامه

اوضاع اجتماعى، اقتصادى، 

علمى و فرهنگى ایران در 

عصر صفوى

درس
10

                                 1. داشتن حکومت مرکزی نیرومند      
در دوران صفویه به دلیل                                                 شرایط مناسبی برای زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد.

                                2. برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور                                      

جمعیــت ایــران در عصــر صفــوی: در آن دوره جمعیــت ایــران حــدود 10 میلیــون نفــر تخمیــن زده می شــود. روســتائیان و 
کوچ نشــینان بــه ترتیــب بیشــترین ســاکنان ایــران را تشــکیل می دادنــد. آنهــا بــه کشــاورزی، دامــداری و صنایــع دســتی 

ــتغال داشتند. اش
زندگــی دهقانــان عصــر صفــوی: بــه عقیــده جهانگــردان اروپایــی، از جملــه شــاردن، وضــع زندگــی دهقانــان ایرانــی در دورۀ 

صفویــه بــه مراتــب بهتــر از وضــع دهقانــان مناطــق حاصلخیــز اروپــا بــوده اســت.

   یکی از منابع عمدۀ درآمد حکومت صفوی، مالیاتی بود که از کشاورزان و دامداران می گرفتند.

1. در این دوره شهرهای بزرگ و آبادی به وجود آمد و شهرنشینی در ایران رونق گرفت.
2. حدود 10 تا 15 درصد ایرانیان در شهرها زندگی می کردند.

3. شهرنشینان بیشتر مقام های حکومتی، نظامیان، روحانیون، بازرگانان، پیشه وران و صنعتگران بودند.

شهرنشینی در   
  عصر صفوی  

شکوفایی صنعت در عصر صفوی: در دورۀ صفوی نه تنها کشاورزی و دامداری بلکه صنایع ایران نیز شکوفا و پر رونق بود. 
صنعــت  بافندگــی یکــی از صنایــع پــر رونــق ایــران در دورۀ صفــوی بــود کــه بــا صنعــت نســاجی اروپــا رقابــت می کــرد. 
در دورۀ شــاه عبــاس اول، کارگاه هــای متعــددی در اصفهــان، کاشــان، یــزد، مشــهد، اســترآباد )گــرگان(، گیــان وجــود 

داشــت. شــاه و اعضــای خانــدان او مالــک بیشــتر ایــن کارگاه هــا بودنــد.

 صادرات ایران در دورۀ صفوی

                           1. قالی های نفیس      2. پارچه های مخملی، ابریشمی، حریر       3. خشکبار
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صنایع دورۀ صفوی: کاشی، چینی، چرم، جواهر، رنگ، صابون و جنگ افزارهای سنتی از قبیل شمشیر 
و کمان را می توان نام برد که صنعتگران ایرانی در این زمینه ها پیشرفت های زیادی کرده بودند.           

علل رونق تجارت در عصر صفوی:
1. یکپارچه بودن سرزمین ایران و وجود نظم و امنیت در سراسر کشور 

2. وجود شبکۀ وسیعی از راه ها و کاروان سراها در سراسر ایران
3. امنیت راه های ایران و رفتار پسندیده مأموران راهداری با مسافران )به گفته جهانگردان اروپایی( 

4. وجود بازارهای بزرگ در شهرها، که یکی از باشکوه ترین آنها، بازار قیصریه اصفهان در شمال میدان نقش جهان بود.
شــاهان صفــوی، بــه خصــوص شــاه عبــاس اول، بــرای گســترش تجــارت خارجــی بــه شــرکت های تجــاری اروپایــی اجــازه 

دادنــد کــه در ایــران فعالیــت کننــد.      
1. مالیاتی که از کشاورزان و دامداران گرفته می شد.
2. عوارضی که از کاروان های تجاری گرفته می شد.

3. صادرات ابریشم
سه منبع عمدۀ درآمد دورۀ صفوی   

 
   صادرات ابریشم، که پرسودترین کاالی صادراتی بود، در انحصار شاه عباس قرار داشت.

شکوفایی علمی و فرهنگی در عصر صفوی: در دوران صفوی، معماران و مهندسان شهرساز 
ایرانی مسجدها، مدرسه ها، کاخ ها، پل ها و کاروان سراهای عظیم و باشکوهی ساختند و در 

تزیین آنها انواع هنرها را به کار بردند.                  

علــم و آمــوزش: در دورۀ صفــوی، تعلیــم و تربیــت مــورد توجــه بســیار بــود. پادشــاهان و مقام های کشــوری و لشــکری، مدرســه ها 
و کتابخانه هــای عظیمــی بــه ویــژه در پایتخت هــای صفــوی ســاختند و امــوال و امــاک بســیاری را وقــف آنهــا کردند.

علوم در دورۀ صفوی:
1. در دورۀ صفوی، به علوم و معارف دینی مانند تفسیر، فقه و حدیث بسیار توجه می شد.

2. به سبب کم توجهی پادشاهان به شاعران، شعر و ادب فارسی چندان فراگیر و مورد توجه نبود.
3. علــم تاریــخ در دورۀ صفــوی مــورد توجــه قــرار داشــت و افــراد زیــادی بــه ثبــت و نــگارش وقایــع تاریخــی می پرداختنــد. 

کتاب هــای تاریخــی ارزشــمندی از ایــن دوره بــه جــا مانــده اســت. 

  در دورۀ صفوی شاخه های علوم مانند طبیعیات )علوم تجربی(، ریاضیات، ادبیات، فلسفه، طب و نجوم تدریس می شد. 
 

عالمان و اندیشمندان عصر صفوی

میر داماد       ماصدرا        شیخ بهایی       عامه محمد باقر مجلسی
  

هنــر در دورۀ صفــوی: در زمــان صفویــان، هنرمنــدان زیــادی در رشــته های مختلــف هنــری از جملــه نقاشــی، خوشنویســی، 
کتــاب آرایــی و خاتــم کاری شــهرت یافتنــد.

کاروان سرا
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ویژگی های اقتصادی و فرهنگی عصر صفوی در یک نگاه

           درآمد                       صادرات        صنعت       علم و دانش                  هنر
1. مالیات                     1. خشکبار               1. بافندگی                1. فقه                    1. نقاشی

2. خوشنویسی
                 

2. تفسیر
                   

2. کاشی
2. عوارض از کاروان های    2. پارچه های مخملی،      

 تجاری               ابریشمی و حریری 

3. صادرات ابریشم          3. قالی های نفیس         3. چینی                   3. حدیث                3. کتاب آرایی

                4. چرم                     4. تاریخ نگاری         4. خاتم کاری

جشن ها و آیین ها: در زمان حکومت صفوی، جشن ها و آیین ها باشکوه و عظمت برگزار می شدند. 
1. مردم عاوه بر نوروز و دیگر جشن های باستانی، اعیاد اسامی مانند قربان، فطر و غدیر را گرامی می داشتند.

ــینه زنی و  ــی، س ــیوه روضه خوان ــه ش ــور ب ــر کش ــترده در سراس ــور گس ــم به ط ــین )ع( ه ــام حس ــوگواری ام ــن س 2. آیی
ــد. ــزار می ش ــه برگ تعزی

  برپایی جشن ها و آیین ها در دورۀ صفوی، تأثیر مهمی در افزایش همدلی و هم بستگی مردم داشت. 

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. بــه عقیــده، ........................................، وضــع دهقانــان ایرانــی در دورۀ صفویــه بــه مراتــب بهتــر از وضــع دهقانــان اروپــا بوده اســت. 
2. صنعت ........................................ یکی از صنایع پررونق ایران در دورۀ صفوی بود که با صنعت نساجی اروپا رقابت می کرد.

ــه شــرکت های تجــاری اروپایــی اجــازه  ــرای گســترش تجــارت خارجــی ب 3. شــاهان صفــوی، مخصوصــاً ........................................، ب
فعالیــت در ایــران را دادنــد.

4. یکی از باشکوه  ترین بازارهای دورۀ صفوی، بازار ........................................ در شمال میدان نقش جهان بود.
5. در عصر صفوی به سبب .................................................................، شعر و ادب فارسی چندان فراگیر و مورد توجه نبود.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. در دورۀ صفــوی شــهرهای بــزرگ و آبــادی بــه وجــود آمــد و شهرنشــینی در ایران رونــق گرفت.   
2. پادشاهان و مقام های کشوری و لشکری صفوی، اموال و اماک بسیاری را وقف مدرسه ها

 و کتابخانه ها کردند.       
3. در دورۀ صفوی، علم تاریخ مانند دیگر رشته ها پر رونق نبود و مورد توجه قرار نداشت.    

4. برپایی جشن ها در دورۀ صفویه، تأثیر مهمی در افزایش همدلی و هم بستگی مردم نداشت.    
5. در دورۀ صفوی تنها کشاورزی و دامداری پر رونق بود.

6. جهانگردان اروپایی دربارۀ امنیت راه های ایران و رفتار پسندیدۀ راهداری با مسافران بسیار نوشته اند.

     

       
       
       
       
       

درست   نادرست

. مالیات                     

               ابریشمی و حریری 

          

. بافندگی                 . خشکبار               

های مخملی،                         

های نفیس                            

. چرم                                   

. فقه                    

                 

                

. تاریخ نگاری         

. خشکبار                . مالیات                     

های مخملی،           
               ابریشمی و حریری 

های نفیس                    

. فقه                     . بافندگی                

                                    

                                   

. تاریخ نگاری          . چرم                     
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) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. بیش تریــن ســاکنان ایــران در دورۀ صفــوی بــه ترتیــب کــدام گروه هــا بودنــد؟
الف( کوچ نشینان ـ روستائیان ـ شهرنشینان   

ب( شهرنشینان ـ روستائیان ـ کوچ نشینان 
ج( کوچ نشینان ـ شهرنشینان ـ روستائیان                  

د( روستائیان ـ کوچ نشینان ـ شهرنشینان  

2. کدام یک از موارد زیر جزو منابع درآمد حکومت صفوی نبود؟
الف( مالیات                                                ب ( صادرات ابریشم   

ج( شهریه مدارس علمیه                                         د( عوارض کاروان های تجاری 

3. همه موارد، به جزگزینه ..................، نشان از شکوفایی علمی  فرهنگی و یا رونق تجارت در عصر صفوی است؟ ) نمونه دولتی(
الف( توجه به جشن ها و آیین ها                                 ب( توجه به شعر و شاعران  

د( به جای گذاشتن آثار هنری زیبا   ج( امنیت راه های کشور          

4. پرسودترین کاالی صادراتی ایران در دورۀ صفویه چه بود؟
ج( ابریشم                   د( پارچه های مخملی   الف( قالی                    ب( خشکبار           

5. به کدام یک از علوم زیر در دورۀ صفویه توجه بسیار می شد؟ ) نمونه دولتی( 
ج( فلسفه      د( فقه   الف( ریاضیات         ب( طب    

6.کدام گزینه از ویژگی های حکومت شاه عباس صفوی نیست؟
ب( رونق کارگاه های بافندگی   الف( گسترش مدارس جدید                          

ج( اجازه فعالیت به شرکت های اروپایی                 د( گسترش تجارت  

گرفتند؟ ترین مالیات خود را از کدام گروه ها می  7. صفویان بیش 
الف( کشاورزان ـ کارگران                 ب( دامداران ـ کشاورزان  

ج( نظامیان ـ بازرگانان                 د( پیشه وران ـ صنعتگران  

8.کدام گزینه در مورد حکومت صفویه درست نیست؟ 
الف( حدود 20 تا 25 درصد جمعیت در شهرها زندگی می کردند.  

ب( در دورۀ صفوی، تعلیم و تربیت مورد توجه بسیار بود.  
ج( شاه و اعضای خاندان او مالک بیشتر کارگاه های بافندگی بودند.  

د( کتاب های تاریخی ارزشمندی از این دوره به جا مانده است.  

9. یکی از صنایع پر رونق ایران در دورۀ صفوی چه بود؟
الف( کاشی کاری                                                ب( نقره کاری         

ج( بافندگی                                      د( منبت کاری  



ى
فو

ص
ر 

ص
ر ع

 د
ان

یر
ى ا

نگ
ره

و ف
ى 

لم
، ع

ى
اد

ص
قت

ى، ا
اع

تم
 اج

اع
ض

او

هم
 د

س
در

62

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

                                                   )الف(                                                                              )ب(

از شیوه های سوگواری امام حسین )ع( در عصر صفوی              مالیات  
               از رشته های هنری عصر صفوی            معارف دینی
             از علوم مورد توجه در عصر صفوی             روضه خوانی

وجود راه ها و کاروان سراها             از منابع عمدۀ درآمد حکومت صفوی    
            از عوامل رونق تجارت در دورۀ صفوی             خاتم کاری  

              

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. چه عواملی در دورۀ صفویه، شرایط مناسبی را برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آورد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. در دورۀ صفویه، وضع دهقانان و روستائیان ایرانی چگونه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف( جمعیت ایران در عصر صفوی چند میلیون نفر تخمین زده می شود؟ .....................................................................................................................................................
ب( در دورۀ صفوی چه کسانی بیشتر در شهرها زندگی می کردند؟ ..........................................................................................................................................................................

4. کدام محصوالت ایران در عصر صفوی، به کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی صادر می شد؟

  ....................................................................................... . 3          ....................................................................................... . 2       ....................................................................................... . 1     

5. در دورۀ شاه عباس اول، در کدام شهرهای ایران کارگاه های بافندگی متعددی وجود داشت؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. صنعت گران دورۀ صفویه، در چه صنایعی توانسته بودند کاالهای مرغوبی بسازند؟ نام ببرید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. علل رونق تجارت در دورۀ صفویان را بنویسید.

  ....................................................................................... . 3          ....................................................................................... . 2       ....................................................................................... . 1     

8. سه منبع عمدۀ درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید.

  ....................................................................................... . 3          ....................................................................................... . 2       ....................................................................................... . 1     

9. شاه عباس برای گسترش تجارت چه کرد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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10. در دورۀ صفویه چه فعالیت هایی در زمینه تعلیم و تربیت صورت گرفت؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. نمودار را کامل کنید. 
 عالمان و اندیشمندان عصر صفوی

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

12. چرا در دورۀ صفویه، شعر و ادب فارسی مانند رشته های دیگر پررونق نبود؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. جدول را کامل کنید.

                                   صنایع عصر صفوی            علوم عصر صفوی           هنرهای عصر صفوی
 ................................................ .1                 ................................................ .1                 ................................................ .1                                
 ................................................ .2                 ................................................ .2                 ................................................ .2                                
 ................................................ .3                 ................................................ .3                 ................................................ .3                                

14. در رابطه با جشن ها و آیین های دورۀ صفویه به سوال های زیر پاسخ دهید.
الف( کدام آیین ها و جشن ها در دورۀ صفویه اهمیت زیادی داشتند؟

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

ب( در دورۀ صفویان، آیین سوگواری امام حسین)ع( به چه شیوه هایی برگزار می شد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ج( برپایی جشن ها و آیین ها در دورۀ صفوی چه تأثیری بر زندگی مردم داشت؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    جدول
1. نام قدیم شهر گرگان، ...................................... بود. 

2. این صنعت با صنعت نساجی اروپا رقابت می کرد.
3. از جمله اعیاد اسامی که در دورۀ صفویه گرامی داشتند. 
4. یکی از باشکوه ترین بازارهای عصر صفوی در اصفهان بود.

5. از جمله جهانگردان اروپایی که در دورۀ صفویه به ایران آمد. 
6. یکی از عالمان بزرگ که در عصر صفوی می زیست. 

                                                                                         
     رمز جدول      .......................................

من کیستم:  در دورۀ پادشاهی من، کارگاه های متعدد بافندگی در شهرهای مختلف ایران وجود داشت و برای گسترش تجارت 
خارجی به شرکت های تجاری اروپایی اجازه دادم که در ایران فعالیت کنند.    ).......................................(

. از جمله اعیاد اسامی که در دورۀ صفویه گرامی داشتند. 
ترین بازارهای عصر صفوی در اصفهان بود.
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درسنامه

تالش براى حفظ استقالل و 

اتحاد سیاسى ایران

درس
11

اوضــاع ایــران در زمــان حکومــت افغان هــا: در پــی تســلط افغان هــا بــر اصفهــان و قتــل شــاه ســلطان حســین صفــوی، 
ایــران گرفتــار تجزیــه و تفرقــه شــد. افغان هــا تــوان حکومــت بــر سراســر ایــران را نداشــتند. بــه همیــن دلیــل، در گوشــه 
و کنــار کشــور افــرادی مدعــی حکومــت شــدند. روســیه و عثمانــی بــا اســتفاده از آشــفتگی اوضــاع، قســمت هایی از شــمال 

و غــرب ایــران را اشــغال کردنــد.
افشاریه: حکومت ناپایدار            

ــا  ــود ب ــار ب ــل افش ــرداری از ای ــه س ــادر ک ــاه: ن ــادر ش ــیدن ن ــدرت رس ــه ق ب
ــیه  ــای روس ــپس نیروه ــرد و س ــرکوب ک ــا را س ــت افغان ه ــپاهیانش، نخس س
ــر تخــت  ــا، ب ــن پیروزی ه ــس از ای ــادر پ ــد. ن ــرون ران ــران بی ــی را از ای و عثمان

ــد. ــذاری ش ــاریه پایه گ ــلۀ افش ــب، سلس ــن ترتی ــت. بدی ــاهی نشس ش

  دورۀ دوازده سالۀ پادشاهی نادر بیشتر به نبرد با بیگانگان و فرونشاندن شورش های داخلی گذشت.

 علــت لشکرکشــی نــادر بــه هندوســتان: نادرشــاه در تعقیــب گروهــی از افغان هــای شورشــی کــه بــه هندوســتان گریختــه 
بودنــد، بــه آن کشــور لشــکر کشــید. او تــا دهلــی پیــش رفــت و بــا غنیمت هــای بســیار بــه کشــور بازگشــت.

ــود؛ از ایــن رو،  نادرشــاه، نیــروی دریایــی: نادرشــاه از موقعیــت حســاس خلیــج فــارس و اهمیــت نیــروی دریایــی آگاه ب
بــرای تأســیس نیــروی دریایــی ایــران در خلیــج فــارس کارهایــی انجــام داد امــا ایــن کارهــا بــا مــرگ او متوقــف شــد.

ــر او  ــی ب ــی نامطلوب ــر روان ــی تأثی ــورش های پیاپ ــی و ش ــادر، نافرمان ــت ن ــی حکوم ــال های پایان ــاه: در س ــرگ نادرش م
گذاشــت. او کــه بــه اطرافیــان و ســرداران خــود بدگمــان شــده بــود، بــه رفتارهــای خشــونت آمیز و بی رحمانــه روی آورد 

ــه قتــل رســاندند. در نتیجــه فرماندهــان ســپاه نادرشــاه کــه از جــان خــود می ترســیدند، او را ب

  به دنبال قتل نادرشاه، ایران بار دیگر به صحنۀ جنگ حاکمان محلی و سران ایل ها تبدیل شد.

نادر شاه افشار
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زندیه: آرامش و آسایش گذرا                 
ــه  ــی ب ــرای مدت ــت، ب ــان حکوم ــر مدعی ــر دیگ ــروزی ب ــا پی ــه ب ــل زندی ــان از ای ــم خ کری
ــه  ــران ب ــی از ای ــش بزرگ ــت بخ ــید. او حکوم ــان بخش ــی پای ــای داخل ــا و نزاع ه درگیری ه

ــت. ــان گذاش ــیراز بنی ــه را در ش ــلۀ زندی ــت و سلس ــت گرف ــه دس ــان را ب ــز خراس ج
ــی  ــا«، یعن ــاه، لقب»وکیل الرعای ــوان ش ــای عن ــه ج ــان ب ــد: کریم خ ــان زن ــب کریم  خ لق

ــد. ــود برگزی ــرای خ ــردم، را ب ــده م نماین
ایران در دورۀ کریم خان زند:                                    

1. کریم  خان با مایمت و مهربانی با مردم رفتار می کرد، به صلح، آسایش و آرامش عمومی اهمیت می داد.
2. وی می کوشید از بروز ناامنی و شورش های داخلی جلوگیری کند.

ــی و  ــاع اجتماع ــد و اوض ــود آم ــه وج ــور ب ــر کش ــبی در سراس ــش نس ــات و آرام ــت وی، ثب ــاله حکوم 3. در دوران سی س
ــر شــد. ــران بهت اقتصــادی ای

ــل،  ــازار وکی ــد ب ــی مانن ــای مهم ــان، بناه ــن زم ــه: در ای ــای دوران زندی ــار و بناه آث
مســجد وکیــل، حمــام وکیــل و ارگ کریم خــان در پایتخــت زندیــه )شــیراز(، ســاخته 

ــت.                      ــق گرف ــهر رون ــی درآن ش ــی و فرهنگ ــای علم ــد و فعالیت ه ش

   بــا مــرگ کریم خــان زنــد، افــراد خانــدان او بــرای کســب قــدرت بــا یکدیگــر درگیــر شــدند و بــار دیگــر جنــگ 
داخلــی کشــور را فــرا گرفــت. 

سلسله زندیه در یک نگاه                           

پایتخت      مدت حکومت کریم خان       آخرین فرمانروا لقب کریم خان  مؤسس سلسله    

   کریم خان   وکیل الرعایا   شیراز               30 سال           لطغعلی خان زند

قاجاریه: گسترش نفوذ و دخالت کشورهای استعمارگر                                            
ایــل قاجــار یکــی از ایل هــای ترک تبــار ایــران بــود. آقامحمدخــان، پســر یکــی از رؤســای ایــن ایــل، پــس 
از مــرگ کریــم  خــان تــاش بــرای رســیدن بــه حکومــت را آغــاز کــرد. او پــس از مدتــی جنــگ و گریــز، 
لطفعلی خــان، آخریــن فرمانــروای زندیــه را شکســت داد و بــه قتــل رســاند. همچنیــن، مــردم کرمــان را بــه 

دلیــل پنــاه دادن بــه لطفعلی خــان، بی رحمانــه مجــازات کــرد.

ــران مســلط شــد و حکومــت قاجــار را  ــر سراســر ای ــا لشکرکشــی های پیاپــی ب ــه: آقامحمدخــان ب تأســیس سلســله قاجاری
بنیــان گذاشــت و تهــران را بــه پایتختــی خــود انتخــاب کــرد.                     

   آقا محمد خان مردی تندخو و بی رحم بود و سرانجام به دست خدمتکارانش کشته شد.

ــت او،  ــید. دورۀ حکوم ــدرت رس ــه ق ــاه، ب ــرادرزاده اش فتحعلی ش ــار، ب ــان قاج ــد خ ــا محم ــس از آق ــار: پ ــاه قاج فتحعلی ش
ــود. ــران ب ــت گســتردۀ کشــورهای روســیه، انگلســتان و فرانســه در ای ــوذ و دخال ــاز نف ــا آغ ــان ب هم زم

اوضــاع اروپائیــان: در فاصلــۀ ســقوط صفویــه تــا روی کارآمــدن قاجاریــه، اوضــاع کشــورهای اروپایــی تغییــر کــرده بــود. یکــی 
از دالیــل عمــدۀ ایــن تغییــرات، انقــاب صنعتــی بــود کــه از انگلســتان آغــاز شــده بــود.

لقب کریم مؤسس سلسله   پایتخت      مدت حکومت کریم  لقب کریمخان  مؤسس سلسله   پایتخت      مدت حکومت کریم  پایتخت      مدت حکومت کریمخان       آخرین فرمانرواخان  خان       آخرین فرمانرواخان 

کریم  خان زند

ارگ کریم خان

آقامحمدخان
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انقــاب صنعتــی: در نتیجــۀ ایــن انقــاب، نیــروی ماشــین و ابزارهــای صنعتــی جــای نیــروی انســانی و ابزارهــای دســتی 
را در تولیــد گرفــت. از ایــن رو، ســرعت و میــزان تولیــد افزایــش یافــت. انقــاب صنعتــی موجــب شــکوفایی اقتصــادی و 

افزایــش قــدرت نظامــی و سیاســی کشــورهای اروپایــی شــد. 

دو عامل موجب افزایش رقابت استعماری اروپائیان شد

1. نیاز به مواد اولیه          2. نیاز به بازار مصرف

ــود امــا در نتیجــۀ  ــده ب ــا پیــش از فرمانروایــی پترکبیــر کشــوری ضعیــف و عقب مان ــه ایــران: روســیه ت حملــه روســیه ب
ــه  ــیدن ب ــیه، رس ــداف روس ــی از اه ــد. یک ــل ش ــتعمارگر تبدی ــد و اس ــوری قدرتمن ــه کش ــای او ب ــا و فعالیت ه برنامه ه

ــود. ــد ب ــوس هن ــارس و اقیان ــای خلیج ف آب ه

جنگ های ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه
 علــت شــروع جنــگ اول: در زمــان فتحعلــی  شــاه قاجــار، روســیه بــا ارتشــی مجهــز بــه ســاح های جدیــد و آشــنا بــا فنــون 
جنگــی تــازه بــه قلمــرو ایــران در قفقــاز حملــه کــرد. ســپاه ایــران بــا ســاح های ابتدایــی بــه مقابلــه پرداختنــد امــا ســپاه 

روســیه پیــروز شــد و عهدنامــۀ گلســتان را بــه ایــران تحمیــل کــرد.

عهدنامــۀ گلســتان: بــه موجــب ایــن عهدنامــه، ایالت هــای گرجســتان و داغســتان و شــهرهای باکــو و گنجــه از حاکمیــت 
ایــران خــارج شــدند و تحــت حاکمیــت روســیه قــرار گرفتنــد.

ــردن  ــرای آزاد ک ــا ب ــوای علم ــا فت ــد، ب ــۀ گلســتان ناخشــنود بودن ــه از عهدنام ــران ک ــردم ای ــگ دوم: م ــت شــروع جن عل
ســرزمین های اشــغالی بســیج شــدند. ســپاه ایــران کــه از جنــگاوران ایل هــا و نیروهــای داوطلــب مردمــی تشــکیل شــده 
بــود، بــه ســرعت مناطــق اشــغال شــده را آزاد کــرد. روســیه بــا تمــام قــوا و تجهیــزات وارد جنــگ شــد و بــا شکســت دادن 

ــرد. ــل ک ــران تحمی ــه ای ــود ب ــر از گلســتان ب ــه ننگین ت ــۀ ترکمان چــای را ک ــران عهدنام ســپاه ای

                               1. سرزمین های ایرانی شمال رود ارس به تصرف روسیه درآمد.
 عهدنامۀ ترکمان چای    2. ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای مازندران محروم گردید.

                               3. ایران مجبور به پرداخت غرامت شد.

        نتایج جنگ های ایران و                   نتیجه جنگ اول          شکست ایران - »عهدنامۀ گلستان« 
     روسیه در دوران فتحعلی شاه            نتیجه جنگ دوم         شکست ایران - »عهدنامۀ ترکمان  چای« 

ــا ایــران   اهــداف اســتعماری انگلســتان در ایــران: در اوایــل دورۀ قاجاریــه، هندوســتان مهم تریــن مســتعمرۀ انگلســتان، ب
ــداف انگلســتان از  ــن یکــی از اه ــی داشــت، بنابرای ــت حیات ــرای انگلســتان اهمی ــن مســتعمره ب ــظ ای ــود. حف همســایه ب
برقــراری ارتبــاط بــا حکومــت قاجــار ایــن بــود کــه نگــذارد کشــورهای رقیــب از طریــق ایــران بــه هندوســتان دسترســی 

پیــدا کننــد.



م)
 نه

ى
اع

تم
 اج

ت
عا

طال
(م

ک 
وبی

ى ر
ش

وز
آم

ى 
ها

ب 
کتا

67

        تعهد ایران       حکومت قاجار تعهد کرد که به هیچ کشوری اجازه ندهد از خاک ایران به  
هندوستان لشکر کشی کند.عهدنامۀ ایران و انگلستان

       
در دوران فتحعلی شاه         تعهد انگلستان     انگلیسی ها متعهد شدند که در صورت حمله کشورهای دیگر به ایران ،   

       به حکومت قاجار کمک مالی و نظامی کنند.

نتایج عهدنامه های ایران و انگلستان در دوران قاجاریه:
1. انگلستان در طول جنگ های روسیه با ایران، به تعهدات خود عمل نکرد. 

ــا لشکرکشــی بــه خلیــج فــارس و حملــه بــه جزایــر و بنــادر  2. کشــور انگلســتان، در دوران محمدشــاه و ناصرالدیــن شــاه ب
ایــران، حکومــت قاجــار را مجبــور کــرد کــه بــه جدایــی افغانســتان از ایــران رضایــت دهــد.

3. انگلیسی ها ناصرالدین شاه را وادار کردند که با جدایی قسمت شرقی سیستان و بلوچستان از ایران موافقت کند.
4. انگلیسی ها، تعدادی از جزایر ایرانی خلیج فارس را اشغال و به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند.

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. کریم خــان بــه جــای عنــوان شــاه، لقــب ........................................، یعنــی نماینــده مــردم، را بــرای خــود برگزیــد.
ــیه، انگلســتان و فرانســه در  ــت گســتردۀ کشــورهای روس ــوذ و دخال ــاز نف ــا آغ ــان ب ــت ........................................، هم زم 2. دورۀ حکوم

ایــران بــود.
3. براساس عهدنامۀ ........................................، سرزمین های شمالی رود ارس به تصرف روسیه در آمد و ایران مجبور به پرداخت غرامت شد. 

4. در اوایل دورۀ قاجاریه، مهم ترین مستعمرۀ انگلستان یعنی ........................................، با ایران همسایه بود.
5. روسیه تا پیش از فرمانروایی ........................................کشوری ضعیف و عقب مانده بود.

6. انقاب صنعتی از کشور ........................................ آغاز شد

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. بیشــتر دوران دوازده ســالۀ پادشــاهی نــادر بــه نبردهــای خارجــی و فرونشــاندن شــورش های
   داخلی گذشت.

2. در فاصلۀ سقوط صفویه تا روی کارآمدن قاجاریه اوضاع کشورهای اروپایی به خاطر انقاب کبیر
   فرانسه تغییر کرده بود.

3. آقا    محمد    خان قاجار، مردم تهران را به دلیل پناه دادن به لطفعلی خان، بی رحمانه مجازات کرد.
4. انگلستان در طول جنگ های روسیه با ایران، به تعهدات خود عمل نکرد.  

5. انقاب صنعتی موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی شد.
6. عهدنامۀ گلستان ننگین تر از عهدنامۀ ترکمان چای بود.

     

       
       
       
       
       

درست   نادرست
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) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. در دورۀ حکومت افغان ها، کدام کشورها توانسته بودند بخش هایی از سرزمین ما را اشغال کنند؟
الف( عثمانی ـ پرتقال    ب( روسیه ـ عثمانی     ج( روسیه ـ پرتغال        د( انگلستان ـ فرانسه  

2. چه کسی توانست، پس از ضعف و سقوط صفویان، با غلبه بر دشمنان خارجی سلسلۀ افشاریه را تأسیس کند؟
الف( آقامحمدخان        ب( کریم خان                     ج( لطفعلی خان                د( نادرشاه  

ــا شــورش های  3.  »آگاهــی از اهمیــت نیــروی دریایــی« و» اســتفاده از شــیوه    های مســالمت آمیز در ارتبــاط ب
داخلــی«  بــه ترتیــب از ویژگی    هــای کــدام پادشــاهان ایــران اســت؟ )نمونــه دولتــی(

الف( نادرشاه افشار ـ کریم خان زند                 ب( کریم خان زند ـ نادرشاه افشار  
ج( نادرشاه افشار ـ شاه عباس اول                    د( شاه عباس اول ـ کریم خان زند  

4. کدام گزینه جزء عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دورۀ افشاریه می باشد؟ )نمونه دولتی(
الف( تاش کشورهای استعمارگر اروپایی برای به دست آوردن منابع بیشتر  

ب( مجهز نبودن ایران به توپ و تفنگ جنگی و شکست های پی در پی  
ج( وجود خاندان های پر نفوذ و دخالت  آنها در امور کشورداری  

د( نافرمانی و شورش های پیاپی در سال های پایانی حکومت  

5. کدام مورد از پیامدهای انقاب صنعتی نیست؟
الف( افزایش رقابت های استعمارگری                  ب( افزایش میزان تولید کاالها 

ج( افزایش مواد اولیه در کشورهای اروپایی                د( جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسان  

6. در کدام گزینه ذکر شده، نام با حکومت ارتباطی ندارد؟ )نمونه دولتی( 
الف( قاجاریه: گسترش نفوذ اروپائیان به ایران      ب( افشاریه: ایجاد حکومت پایدار و منسجم  

ج( زندیه: دوران آرامش و آسایش گذرا      د(صفویه: یکپارچگی سرزمین ایران   

7. جنگ اول روسیه با ایران در دورۀ فتحعلی    شاه قاجار با حمله به کدام منطقه آغاز شد؟
الف( گرجستان        ب( باکو                    ج( قفقاز              د( آذربایجان  

8. یکی از اهداف استعماری روسیه در زمان پترکبیر چه بود؟
الف( رسیدن به آب های خلیج فارس و اقیانوس هند        ب( ایجاد پایگاه نظامی در جنوب ایران  

ج( تصرف هندوستان و زیر فشار قرار دادن انگلستان     د( انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمان چای  

9. در عهدنامۀ گلستان کدام شهرها به روسیه واگذار شد؟
الف( آذربایجان ـ ارمنستان                  ب( شمال رود ارس ـ ترکمنستان  

ج( قفقاز ـ تبریز                   د( باکو ـ گنجه  

10. کدام اقدام استعماری، در زمان ناصرالدین شاه قاجار رخ داد؟ 
الف( جدایی قسمت شرقی سیستان و بلوچستان               ب( تصرف شمال رود ارس به دست روسیه 

ج( حمله روسیه به قفقاز با ارتش مجهز                 د( محروم شدن ایران از کشتی رانی  
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رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

                                       )الف(                                                                                             )ب(

       تعقیب افغان های شورشی تا خاک هندوستان                                  محمد شاه، ناصرالدین شاه
     تحمیل شدن عهدنامه های گلستان و ترکمان چای                                     کریم    خان    زند

   جلوگیری از شورش های داخلی با روش مسالمت آمیز                                       نادر    شاه
               جدایی افغانستان از ایران                                                        آقا    محمد    خان
        ایجاد حکومت مرکزی و نیرومند در کشور                                        فتحعلی    شاه

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. نادر که بود و چگونه موفق شد سلسلۀ افشاریه را پایه گذاری کند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

2. علت لشکرکشی نادرشاه به هندوستان چه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. چرا نادرشاه اقدام به تأسیس نیروی دریایی در خلیج فارس نمود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. نادرشاه افشار چرا و چگونه کشته شد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. پس از قتل نادرشاه، اوضاع ایران چگونه شد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. جدول زیر را در مورد بنیان    گذار سلسلۀ زندیه کامل کنید.

            لقب                          پایتخت           مدت فرمانروایی         بناهای ساخته شده در دوران او

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

7. اوضاع ایران را در دورۀ کریم    خان زند شرح دهید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

8. پس از مرگ کریم    خان اوضاع ایران چگونه شد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. حکومت افشاریه و زندیه )در زمان نادرشاه و کریم    خان( از نظر چگونگی حکومت چه تفاوتی با هم داشتند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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10. درمورد آقامحمدخان قاجار به سوال های زیر پاسخ دهید.
الف( کدام فرمانروای زندیه را شکست داد و به قتل رساند؟ ....................................................................................................................................................................................................
ب( چه سلسله ای را بنیان گذاشت و کدام شهر را به پایتختی خود برگزید؟ ...................................................................................................................................................
ج( سرانجامش چه شد؟ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. شیوۀ به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه، زندیه و قاجاریه چه شباهتی به هم دارد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

12. دورۀ حکومت فتحعلی شاه قاجار، هم زمان با آغاز نفوذ دخالت کدام کشورها در ایران بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. منظور از  انقاب صنعتی  چیست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. انقاب صنعتی چه نتایجی برای اروپائیان داشت؟ توضیح دهید.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .1

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2

15. هدف روسیه از جنگ با ایران در دورۀ قاجاریه چه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. علت شکست ایران در دورۀ اول جنگ های ایران و روسیه را بیان کنید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

17. در رابطه با »عهدنامۀ گلستان« به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف( این عهدنامه در زمان پادشاهی چه کسی به ایران تحمیل شد؟ ..........................................................................................................................................................................

ب( طبق این عهدنامه کدام مناطق از ایران جدا و تحت حاکمیت روسیه قرار گرفت؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. علت شروع جنگ های دورۀ دوم ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه قاجار چه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

19. در مورد »عهدنامۀ ترکمان چای« به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف( میان کدام کشورها بسته شد؟ ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ب( علت انعقاد این قرارداد چه بود؟ .......................................................................................................................................................................................................................................................................
ج( نتیجه این قرارداد چه شد؟ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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20. یکی از هدف های اصلی انگلستان، از برقراری ارتباط با حکومت قاجار، چه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21. در عهد نامه ای که بین ایران و انگلستان بسته شد، هریک از طرفین چه تعهداتی را پذیرفتند؟

....................................................................................................................................................................................................................................................................... تعهد ایران    

....................................................................................................................................................................................................................................................................... تعهد انگلستان    

22. عهدنامه    های منعقد شده بین حکومت قاجار و انگلستان چه نتایجی برای ایران در پی داشت؟ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .1
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .2
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .3

جدول
1. ننگین ترین عهدنامه در زمان فتحعلی    شاه قاجار بود.

2. از بناهای دوران کریم    خان    زند در شیراز می باشد. 
3. آقا محمد خان کدام شهر را به پایتختی خود برگزید. 

4. یکی از ایل های ترک تبار ایران بود. 
5. به موجب این عهدنامه، ایالت    های گرجستان و داغستان از ایران جدا شد. 

6.کریم    خان بخش بزرگی از ایران به جز .................... را به دست گرفت.
7. انقاب صنعتی از کدام کشور آغاز شد.     

                
                                                                           رمز جدول     ....................................

من کیستم: پس از مرگ کریم خان تاش برای رسیدن به حکومت را آغاز کردم. پس از مدتی جنگ     و گریز، لطفعلی خان، را 
شکست و به قتل رساندم و پس از لشکرکشی    های پیاپی و تسلط بر ایران، سلسله قاجاریه را تأسیس کردم.
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درسنامه

در جست وجوى

 پیشرفت و رهایى 

از سلطۀ خارجى درس
12

شکســت های نظامــی و سیاســی از روســیه و انگلســتان در دورۀ قاجــار نتایــج زیانبــاری بــرای کشــور مــا داشــت امــا ایرانیــان 
را متوجــه پیشــرفت    های علمــی و صنعتــی کشــورهای اروپایــی کــرد. بــه همیــن علــت برخــی از سیاســتمداران، اندیشــمندان 
و عالمــان دینــی بــرای جبــران عقــب ماندگــی ایــران بــه چاره جویــی پرداختنــد و بــرای حفــظ اســتقال و پیشــرفت کشــور 

خــود کارهایــی انجــام دادنــد.

                 دو تن از سیاستمداران و اندیشمندان ایران که برای جبران عقب ماندگی ایران به چاره    جویی پرداختند

                      عباس    میرزا ولیعهد فتحعلی شاه                     میرزا تقی    خان فراهانی )امیرکبیر(

تاش برای نوسازی و اصاح امور کشور
عبــاس میــرزا، ولیعهــد فتحعلی شــاه و فرمانــده ســپاه ایــران، در جریــان جنــگ بــا روســیه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد 

تغییراتــی در کشــور ایجــاد کنــد؛ بــه دو دلیــل: 
1. در جریان جنگ متوجه پیشرفت های علمی، صنعتی و نظامی روسیه و دیگر کشورهای اروپایی شد.

2. او پی برد که روس ها به دلیل برخورداری از دانش و تجهیزات پیشرفتۀ نظامی بر سپاه ایران پیروز شدند.
اقدامات عباس میرزا                                                   

ــرای فراگیــری علــوم و فنــون جدیــد و تحصیــل در رشــته های  ــه انگلســتان ب 1. فرســتادن افــرادی ب
فنــی، نظامــی و پزشــکی بــود و آنهــا بــه تدریــج زمینــۀ آشــنایی ایرانیــان را بــا دســتاوردهای تمــدن 

اروپــا فراهــم آوردنــد.
2. برای آگاهی از اوضاع کشورهای اروپایی، دستور داد کتاب هایی را در موضوع تاریخ آن کشورها به 

فارسی ترجمه کنند.

  عباس میرزا پیش از آن که بر تخت شاهی بنشیند، از دنیا رفت و فتحعلی    شاه، پسر عباس    میرزا ـ محمد میرزا ـ 
                را به ولیعهدی برگزید.

عباس میرزا
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ــای جــدی و  ــار، کاره ــه در دورۀ قاج ــود ک ــر از کســانی ب ــی دیگ ــر: یک ــان امیرکبی ــرزا تقی خ می
مؤثــری بــرای نوســازی و اصــاح امــور ایــران انجــام داد. ناصرالدیــن شــاه در ابتــدای ســلطنتش، 

ــه او اختیــار کامــل داد.                                                                                    ــه صدراعظمــی منصــوب کــرد و در ادارۀ کشــور ب امیرکبیــر را ب

 
                                          مشکات حکومت قاجار در ابتدای صدارت امیر کبیر

      شورش در ایالت ها            دخالت های خارجی              اختال در امور کشوری و لشکری            خالی بودن خزانه

1. برقرارکردن امنیت و آرامش درکشور
2. نوسازی تشکیات حکومتی

3. مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی 
4. درصدد قطع نفوذ روسیه و انگلستان در ایران 

5. تأسیس مدرسۀ دارالفنون )یکی از مهم ترین اقدامات وی(
6. استخدام معلمانی از کشورهایی جز انگلیس و روسیه )مانند اتریش( برای تدریس در دارالفنون

اقدامات امیر کبیر      

    مدرسۀ دارالفنون مدتی پس از برکناری امیرکبیر و چند روز پیش از قتل او شروع به کار کرد.

قتــل امیرکبیــر: ســرانجام، ناصرالدین    شــاه، براثــر توطئــه درباریــان و افــراد ســودجو، دســتور قتــل امیرکبیــر را داد و ایــران را 
از خدمــات ارزشــمند او محــروم کــرد.          

ــه های  ــاد مدرس ــار، ایج ــی در دورۀ قاج ــدن اروپای ــا تم ــان ب ــنایی ایرانی ــج آش ــی از نتای ــد: یک ــه های جدی گســترش مدرس
جدیــد بــود. تــا اواخــر حکومــت ناصرالدیــن شــاه، ســوادآموزی در مکتب خانه هــا انجــام می گرفــت، امــا بــه تدریــج، افــرادی 
ــروت و  ــه در بی ــرزا حســن ُرشــدیه ک ــه می ــران شــدند؛ از جمل ــی در ای ــه ســبک اروپای ــش گام تأســیس مدرســه هایی ب پی
ــز و شــهرهای مشــهد،  ــود. او در زادگاهــش تبری ــوع آموزشــگاه ها و شــیوۀ فعالیــت آنهــا آشــنا شــده ب ــا ایــن ن اســتانبول ب

تهــران و قــم چندیــن مدرســه جدیــد تأســیس کــرد.
سلطۀ اقتصادی بیگانگان در عصر ناصرالدین شاه                                     

کشورهای روسیه و انگلستان در دورۀ ناصرالدین شاه به امتیازهای اقتصادی مهمی مانند تأسیس 
بانک، استخراج معادن نفت، بهره برداری از جنگل و شیات در ایران دست یافتند.                       

نتایج واگذاری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان در عصرناصرالدین شاه:
1. صنعت و بازرگانی کشور ما با واگذاری امتیازهای اقتصادی آسیب های فراوانی دید.

2. شرکت های بازرگانی خارجی در بیشتر شهرهای ایران شعبه هایی تأسیس کردند و به خرید و 
فروش مشغول شدند.

3. شرکت های خارجی، کاالهای اروپایی را بدون پرداخت حقوق گمرکی و یا با حقوق گمرکی بسیار ناچیزی وارد کشور می کردند.
ــه روز  ــد، روزب ــت کنن ــی رقاب ــی خارج ــرکت های بازرگان ــا ش ــتند ب ــون نمی توانس ــی چ ــان ایران ــدگان و بازرگان 4. تولیدکنن

ــدند. ــتگی ش ــار ورشکس ــر و دچ ضعیف ت

امیرکبیر

ناصرالدین شاه
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نهضــت تنباکــو: نهضــت تنباکــو یکــی از گســترده ترین جنبش هــای اجتماعــی بــود کــه در اعتــراض بــه واگــذاری امتیازهــای 
اقتصــادی بــه بیگانــگان شــکل گرفــت.

امتیــاز توتــون و تنباکــو )قــرارداد تالبــوت(: در دورۀ ناصرالدیــن شــاه، توتــون و تنباکــو از عمده تریــن محصــوالت کشــاورزی ایــران 
بــود. در آن زمــان یــک نفــر انگلیســی بــه نــام تالبــوت بــا پرداخــت رشــوه بــه درباریــان، امتیــاز انحصــاری خریــد و فــروش توتون 

و تنباکــوی ایــران را بــه مــدت پنجــاه ســال به دســت آورد.  

         تعهد ایران           کشاورزان ایرانی محصول توتون و تنباکوی خود را فقط باید به تالبوت بفروشند.
مفاد قرارداد تالبوت

 

                                تعهد تالبوت           تعهد کرده بود که هر سال 15000 لیرۀ انگلیس به همراه یک چهارم سود ساالنه  
                         خود را به حکومت ایران پرداخت کند.

چگونگــی لغــو امتیــاز توتــون و تنباکــو: مــردم و بــه ویــژه بازرگانــان بــا آگاهــی از نتایــج زیانبــار امتیــاز تنباکــو )تالبــوت(، در 
شــهرهای مختلــف شــروع بــه اعتــراض و مخالفــت کردنــد. روحانیــون در صــف مقــدم ایــن اعتــراض قــرار گرفتنــد و خواهــان 

لغــو امتیــاز تنباکــو شــدند، امــا ناصرالدیــن شــاه بــه خواســته های مخالفــان اعتنایــی نکــرد.
آیــت ا... میــرزا حســن شــیرازی، مرجــع تقلیــد شــیعیان در ســامرا، در حمایــت از نهضــت، اســتفاده از توتــون و تنباکــو را حــرام 
اعــام کــرد. ایــن حکــم شــرعی ســبب شــد کــه مــردم و حتــی کارکنــان کاخ ناصرالدیــن شــاه، قلیان هــا را بشــکنند و از مصــرف 
توتــون و تنباکــو خــودداری کننــد. بــا اوج گرفتــن نهضــت، ناصرالدیــن شــاه مجبــور شــد امتیــاز را لغو کنــد و غرامت و خســارت 

نیز بــه تالبــوت بپــردازد.
نتایــج نهضــت تنباکــو: نهضــت تنباکــو نخســتین حرکــت جــدی مردم ایــران بــرای رهایــی از نفــوذ و ســلطۀ خارجی و ایســتادگی 

در برابــر ســتم داخلــی بــود و پیــروزی آن حســن اعتمــاد بــه نفــس و روحیــۀ مقاومــت و مبــارزه را در مــردم تقویــت کــرد. 

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. در دورۀ فتحعلی شــاه، فرمانــده ســپاه ایــران در جنــگ بــا روســیه ........................................ بــود.
2. یکی از مهم ترین اقدامات امیرکبیر، تأسیس ...................................................................... بود.

3. تا اواخر حکومت ناصرالدین شاه، سوادآموزی در ........................................ انجام می گرفت.
4. در صف مقدم اعتراض و مخالفت با امتیاز تالبوت )خرید و فروش توتون و تنباکو( ........................................ قرار داشتند.

5. یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی، نهضت ........................................ بود که در اعتراض به واگذاری امتیازهای
    اقتصادی به بیگانگان شکل گرفت.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. شکست های نظامی و سیاسی حکومت قاجار از روسیه و انگلستان، ایرانیان را متوجه پیشرفت های
 علمی اروپاییان کرد.

2. امیرکبیر معلمانی را ازکشورهای روسیه و انگلیس برای تدریس در مدرسۀ دارالفنون استخدام کرد. 
       
       

درست   نادرست
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3. در دورۀ ناصرالدین شاه، امتیاز بهره برداری از جنگل و شیات در ایران به مدت پنجاه  سال
   به تالبوت واگذار گردید.                                                                                                                                           

4. محمد شاه بر اثر توطئه درباریان و افراد سودجو، دستور قتل امیرکبیر را داد. 
   به تالبوت واگذار گردید.                                                                                                                                           

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. کدام مورد از اقدامات اصاحی زیر، به دستور عباس میرزا انجام یافت؟
الف( پیروزی در نهضت تنباکو                 ب( مبارزه با فساد اداری و اقتصادی  

ج( تأسیس مدارس به سبک اروپایی                 د( ترجمه کتب تاریخی اروپایی  

2. یکی از پیشگامان تأسیس مدرسه به سبک اروپایی درایران، چه کسی بود؟ )نمونه دولتی( 
الف( عباس میرزا            ب( میرزا حسن ُرشدیه       ج( سیدجمال الدین اسدآبادی     د( امیرکبیر  

3. کدام گزینه از اقدامات امیرکبیر نیست؟
الف( تجهیز ارتش ایران                             ب( نوسازی تشکیات حکومتی  

   ج( تأسیس مدرسۀ دارالفنون                   د( مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی  

4. نخستین حرکت جدی مردم ایران برای رهایی از نفوذ و سلطۀ خارجی کدام مورد است؟ )نمونه دولتی(
الف( ملی شدن صنعت نفت   ب( لغو امتیاز رویتر     ج( نهضت تنباکو          د( انقاب مشروطه  

5. برای اولین بار به فرمان چه کسی، افرادی از ایران برای فراگیری علوم و فنون جدید به اروپا فرستاده شدند؟
الف( فتحعلی شاه            ب( عباس میرزا         ج( میرزاتقی خان فراهانی   د( ناصرالدین شاه 

6. از عمده ترین محصوالت کشاورزی ایران در دورۀ ناصرالدین شاه ......................... بود.
الف( غات                         ب( توتون و تنباکو             ج( خشکبار                    د( گندم و جو 

7. تالبوت چگونه توانست امتیاز انحصاری خرید و فروش توتون و تنباکو را به دست آورد؟
الف( پرداخت رشوه به درباریان                                       ب( پرداخت یک چهارم سود سالیانه به حکومت 

ج(کسب موافقت مردم و بازرگانان                                    د( حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان  

8. فتوای میرزای شیرازی با کدام رویداد زیر مطابقت دارد؟     
الف( انقاب مشروطه        ب( واقعۀ تنباکو     ج( قرارداد گلستان     د( قرارداد ترکمان چای                                     

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

                                    

                                      )الف(                                                                                       )ب(

دادن امتیازهای اقتصادی به بیگانگان            امیرکبیر  
       ورود صنعت چاپ به ایران        ناصرالدین شاه

میرزا حسن شیرازی     تأسیس مدارس به سبک اروپائی     
       نوسازی و اصاح امور کشور                                    فتحعلی شاه

میرزا حسن ُرشدیه     حرام اعام کردن توتون و تنباکو     

    به تالبوت واگذار گردید.                                                                                                                                                    به تالبوت واگذار گردید.                                                                                                                                              به تالبوت واگذار گردید.                                                                                                                                              به تالبوت واگذار گردید.                                                                                                                                              به تالبوت واگذار گردید.                                                                                                                                           
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    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. شکست های نظامی و سیاسی از روسیه و انگلستان در دورۀ قاجاریه چه نتایجی در برداشت؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

2. چه کسانی در دورۀ قاجاریه جهت پیشرفت و اصاح امورکشور، اقدام کردند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. در مورد »عباس میرزا« به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف( وی عامل پیروزی روس ها در جنگ با ایران را، با وجود دالوری سپاهیان ایران، چه می دانست؟ 

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

ب( او برای پیشرفت ایران چه اقداماتی انجام داد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. مقارن با صدارت امیرکبیر، حکومت قاجار با چه مشکاتی روبه رو بود؟
......................................................................... .4     ......................................................................... .3      ......................................................................... .2      ......................................................................... .1  

5. مهم ترین اقدامات امیرکبیر را بنویسید.
................................................................................................................................................................ .2  ................................................................................................................................................................ .1

................................................................................................................................................................ .4  ................................................................................................................................................................ .3

6. در مورد »امیرکبیر« به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف( او در سیاست خارجی، توجه ویژه ای به چه موضوعی داشت؟ ...................................................................................................................................................................................

ب( وی درصدد قطع نفوذ کدام کشورها در ایران بود؟   1. ..................................................................................           2. ..................................................................................

7. چرا  امیرکبیر مدرسۀ دارالفنون را تأسیس کرد؟ ..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. به نظرشما، چرا امیرکبیر بر استخدام نکردن معلمان و استادان روسی و انگلیسی در مدرسۀ دارالفنون، اصرار می کرد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. الف( میرزا حسن ُرشدیه درکجا با مدارس به سبک اروپایی آشنا شد؟ ...........................................................................................................................................
ب( این مدارس را در کدام شهرهای ایران تأسیس کرد؟ .................................................................................................................................................................................................

10. در دورۀ ناصرالدین شاه کدام امتیازات اقتصادی به بیگانگان واگذار شد؟ ) سه مورد(
.......................................................................................................... .3      .......................................................................................................... .2      .......................................................................................................... .1

11. واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان در دورۀ قاجاریه، چه نتایجی در برداشت؟ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .1

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .3
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12. دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

13. تعهدات ایران و تالبوت را در قرارداد تنباکو بنویسید.

         تعهد ایران          ..................................................................................................................................................................................................................................           
مفاد قرارداد تالبوت

 

                                 تعهد تالبوت         ..................................................................................................................................................................................................................................     

14. چرا ناصرالدین شاه مجبور شد امتیاز تنباکو را لغو کند؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

15. موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟

               سیاسی              اجتماعی

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

    جدول
1. معلمان کدام کشور در دارالفنون استخدام شدند.

2. عباس میرزا برای تحصیل علوم و فنون، افرادی را به این کشور فرستاد.
3. زادگاه میرزا حسن ُرشدیه این شهر بود. 

4. در جریان نهضت تنباکو، آیت اهللا شیرازی در کجا اقامت داشتند.
5. صدر اعظم ناصرالدین شاه بود.        

6. امتیاز توتون و تنباکو به چه کسی واگذار شد. 

رمز جدول:     .............................................       

من کیستم: افرادی را برای تحصیل در رشته های فنی، نظامی و پزشکی به اروپا فرستادم و به تدریج زمینۀ آشنایی ایرانیان را با 
دستاوردهای تمدن اروپا فراهم آوردم.        ).................................................(
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درسنامه

انقالب مشروطیت؛ 

موانع و مشکالت 

درس
13

در دورۀ حکومــت مظفرالدیــن شــاه،» انقاب مشــروطیت«رخ داد کــه بــه دنبــال آن، نظــام پادشــاهی مشــروطه جایگزیــن 
نظــام پادشــاهی اســتبدادی  شــد.

              خصوصیات نظام پادشاهی استبدادی                            خصوصیات نظام پادشاهی مشروطه

1. پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است.    1. قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود.
2. خواست پادشاه در حکم قانون است.                      2. نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران )دولت( در ادارۀ

3. پادشاه بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند.       کشور مشارکت و دخالت دارند.

        الف( زمینه  های سیاسی و اقتصادی
چرا انقاب مشروطه به وقوع پیوست: 

           ب( زمینه  های فکری و فرهنگی              1. عوامل داخلی

                    2. عوامل خارجی
الف( زمینه های سیاسی و اقتصادی در وقوع انقاب مشروطه 

1. ناتوانی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان 
2. واگذاری امتیازات بسیار به انگلیسی ها و روس ها 

3.  وجود فقر و بیکاری مردم، دریافت مالیات با بی رحمی از مردم
واگــذاری امتیــازات بســیار بــه انگلیســی ها و روس هــا باعــث تســلط بیگانــگان بــر اقتصــاد کشــور و ضربــۀ شــدیدی بــه 

صنعت،کشــاورزی و بازرگانــی ایــران وارد کــرد.
ب( زمینه های فکری و فرهنگی انقاب مشروطه

                                                        1. آموزه های دین اسام و مذهب شیعه برای برقراری عدالت
    2. درس گرفتن از قیام امام حسین)ع( و واقعۀ کربا  

1. عوامل داخلی انقاب مشروطه
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2. عوامــل خارجــی انقــاب مشــروطه: یکــی از علــل مهــم انقــاب مشــروطه، آشــنایی ایرانیــان بــا افــکار و دســتاوردهای 
تمــدن جدیــد اروپــا بــود. هم زمــان بــا تأســیس حکومــت قاجــار، »انقــاب کبیــر فرانســه« رخ داد. ایــن انقــاب، باعــث 

گســترش اندیشــه آزادی خواهــی و حکومــت مشــروطه در سراســر اروپــا شــد. 
روشــنفکران: روشــنفکران کــه اغلــب تحصیل کــردگان اروپــا و مدرســۀ دارالفنــون بودنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــران 
نیــز بــا داشــتن حکومــت مشــروطه می توانــد در مســیر پیشــرفت و ترقــی قــرار بگیــرد. بنابرایــن تــاش کردنــد از طریــق 

کتــاب و روزنامــه، مــردم را بــا محاســن حکومــت مشــروطه و معایــب حکومــت اســتبدادی آشــنا کننــد.
 وقوع انقاب مشروطه

                        وقوع دو حادثه در دورۀ قاجار انگیزۀ مردم را برای مبارزه با استبداد و سلطۀ خارجی بیشتر کرد:
                        1. موفقیت نهضت تنباکو                      2. قتل ناصرالدین شاه به  دست میرزا رضای کرمانی

                                                          
                                                       1. سوء استفاده و ستمگری مأموران حکومت       

در دورۀ پادشاهی مظفرالدین شاه                                                                           برخشم و نارضایتی مردم افزود.
                                                         2. دخالت بیگانگان در امورکشور

     دو روحانی مشهور تهران که در زمان مظفرالدین شاه انجمنی از آزادی خواهان تشکیل دادند:

       1. آیت ا...سید محمد طباطبائی           2. آیت ا...سید عبدا...بهبهانی
یکــی از مهم تریــن حوادثــی کــه بــه وقــوع انقــاب مشــروطه ســرعت بخشــید: ماجــرای به چوب بســتن 
ــرای جلوگیــری از  ــه، صدراعظــم مســتبد مظفرالدین شــاه، ب ــود. عین الدول ــان ب و فلــک کــردن بازرگان
گســترش اعتراض هــا بــه حاکــم تهــران )عاءالدولــه( دســتور داد بــه بهانــۀ گــران شــدن قنــد، تعــدادی 
از بازرگانــان را بــه چــوب ببنــدد. بــه دنبــال ایــن واقعــه، بــازار بســته شــد و گروهــی از علمــا بــه رهبــری 

آیــت ا... طباطبائــی بــه نشــانۀ اعتــراض در حــرم حضــرت شــاه عبدالعظیم بســت نشســتند. 

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــه« ب ــیس عدالت خان ــم »تأس ــرت عبدالعظی ــرم حض ــردم در ح ــتۀ م ــن خواس     مهم تری
ــود.  ــت ب ــرای عدال ــردم و اج ــکایت های م ش

مهاجــرت علمــا بــه قــم: چــون مظفرالدیــن شــاه بــه خواســته های بســت نشــینان عمــل نکــرد، اعتراض هــای مردمــی دوبــاره 
شــروع شــد. در جریــان ایــن اعتراض هــا، طلبــۀ جوانــی بــه شــهادت رســید و در نتیجــه، تعــدادی از علمــا ایــن بــار بــه نشــانۀ 

اعتــراض بــه قــم مهاجــرت کردنــد. هم زمــان، تعــدادی از مــردم تهــران در ســفارت انگلســتان بــه بســت نشســتند.

    مهم ترین خواستۀ معترضانی که به قم مهاجرت کردند، »تشکیل مجلس شورا« بود.

ــر عهــده داشــتند امــا  ــر در پیــروزی انقــاب مشــروطه: رهبــری انقــاب مشــروطه را علمــا و روشــنفکران ب گروه هــای مؤث
گروه هــا و قشــرهای مختلفــی ماننــد تجــار، پیشــه وران و کارگــران نیــز در ایــن انقــاب نقــش مؤثــری داشــتند.

امضــاء فرمــان مشــروطیت توســط مظفرالدین شــاه: ســرانجام مظفرالدین شــاه در 14 مــرداد 1285 هـــ . ش فرمــان مشــروطه 
را صــادر کــرد. بدیــن ترتیــب بــرای اولیــن بــار کشــور مــا دارای مجلــس شــورای ملــی و قانــون اساســی شــد.

مظفرالدین شاه
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1. برقراری حکومت قانون
اهداف انقاب مشروطیت     2. رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی و سلطۀ خارجی

مــردم امیــدوار بودنــد کــه بــا پیــروزی ایــن انقــاب، امنیــت، عدالــت، آزادی، رونــق اقتصــادی و رفــاه عمومــی فراهــم شــود امــا 
در نهایــت هدف هــای اصلــی حکومــت مشــروطه تحقــق نیافــت. 

            الف( مخالفت طرفداران حکومت استبدادی
داخلی         ب( اختاف و دو دستگی میان مشروطه خواهان

ترین موانع و مشکات حکومت مشروطه                                ج( افزایش دخالت های خارجی
 

 مهم
خارجی        د( وقوع جنگ جهانی اول

الــف( مخالفــت طرفــداران حکومــت اســتبدادی: مظفرالدین شــاه مــدت کوتاهــی پــس از صــدور فرمــان مشــروطه درگذشــت. 
محمدعلی شــاه، جانشــین او کــه پادشــاهی مســتبد بــود بــا پشــتیبانی دولــت روســیه  تصمیــم گرفــت مشــروطه را نابــود و 
نظــام پادشــاهی اســتبدادی را دوبــاره برقــرار کنــد. پــس از چنــد مــاه اختــاف و درگیــری موافقــان و مخالفــان مشــروطه، بــه 

دســتور محمدعلی شــاه، مجلــس بــه تــوپ بســته شــد و منحــل گردیــد.
ــر  ــان« در براب ــتار خان« و »باقرخ ــری »س ــه رهب ــز ب ــواه تبری ــروطه خ ــدان مش ــران: مجاه ــح ته فت
حکومــت اســتبدادی محمدعلی شــاه بــه پــا خاســتند. علمــای مشــروطه خواه نجــف آنــان را بــه مقاومــت 
دعــوت کردنــد. ســرانجام طرفــداران مشــروطه در گیــان، اصفهــان و تبریــز راهــی پایتخــت شــدند و 

تهــران را فتــح کردنــد.

     فاتحان تهران پس از فتح تهران، محمدعلی شاه را برکنار و پسر خردسالش، احمدمیرزا، را به جانشینی او      
    برگزیدند.

ب( اختــاف و دو دســتگی میــان مشــروطه خواهــان: آیــت ا...شــیخ فضــل ا... نــوری کــه در آغــاز پشــتیبان مشــروطه بــود، بــه 
انتقــاد از آن پرداخــت. وی معتقــد بــود افــرادی کــه رهبــری انقــاب مشــروطه را بــه دســت گرفته انــد، بــه اســام اعتقــادی 

ندارنــد و می خواهنــد افــکار و فرهنــگ کشــورهای اروپایــی را در ایــران گســترش دهنــد.
ســرانجام شــیخ فضــل ا...نــوری: برخــی از مشــروطه خواهان بعــد از برکنــاری محمدعلی شــاه، شــیخ را بــه اتهــام مخالفــت بــا 
نظــام مشــروطه محاکمــه و بــه شــهادت رســاندند. شــهادت او تأثیــر نامطلوبــی بــر اوضــاع ایــران داشــت و موجــب اختــاف و 

دشــمنی بیشــتر در داخــل کشــور شــد.
ج( افزایــش دخالت هــای خارجــی: انگلســتان و روســیه بــرای مقابلــه بــا قــدرت روز افــزون آلمــان و متحدانــش )ایتالیــا، اتریــش 
و مجارســتان(، تصمیــم گرفتنــد بــه اختافــات خــود پایــان دهنــد و بــه جــای رقابــت، بــا یکدیگــر همــکاری کننــد. بــه همیــن 

دلیــل، ایــن دو کشــور طــی قــرارداد 1907، ایــران را میــان خــود تقســیم کردنــد. 
         1. روسیه با خیالی آسوده در امور داخلی ایران مداخله می کرد.  

         2. روسیه اجازه نمی داد دولت و مجلس ایران اوضاع آشفته کشور را سر و سامان دهند.
     3. نیروهای روسیه در تبریز، تعدادی از مشروطه خواهان را کشتند.

پس از قرارداد 1907

         4. نیروهای روسیه در مشهد، حرم امام رضا )ع( را به گلوله بستند.

ستار خان و باقر خان
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د( وقــوع جنــگ جهانــی اول: جنــگ جهانــی اول در ســال 1914 م/1293 ش آغــاز شــد و پــس از چهارســال بــا پیــروزی 
متفقیــن بــه پایــان رســید. 

                                 متحدین          کشورهای آلمان، ایتالیا، اتریش، مجارستان، عثمانی             
         جنگ جهانی اول

            متفقین         کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، در اواخر جنگ )امریکا( 

مواضــع ایــران در جنــگ جهانــی اول: دولــت ایــران در ابتــدای جنــگ جهانــی اول، بی طرفــی کامــل خــود را اعــام کــرد 
امــا انگلســتان، روســیه و عثمانــی ایــن بی طرفــی را نادیــده و نیروهــای خــود را وارد ایــران کردنــد. پــس از آن، برخــی از 

مناطــق ایــران صحنــه نبــرد نیروهــای روســیه و انگلســتان بــا قــوای عثمانــی شــد. 
ــای  ــارس و خوزســتان، نیروه ــد بوشــهر، ف ــران مانن ــگان: در برخــی از نواحــی ای ــر اشــغال بیگان ــان در براب برخــورد ایرانی

ــوای اشــغالگر برخاســتند. ــا ق ــه ب ــه مقابل ــه عشــایر غیــور ب مردمــی از جمل

    دلیرمردان تنگستانی به فرماندهی رئیسعلی دلواری با ایثار جان خویش، ضربه سنگینی بر اشغالگران وارد 
آوردند.

پیامدهای جنگ جهانی اول در ایران:
1. جنگ جهانی اول موجب بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران شد.

2. دولت مرکزی به نهایت ضعف و درماندگی رسید و تسلط خود را بر امور کشور از دست داد.
3. نافرمانی و سرپیچی از فرمان دولت مرکزی گسترش یافت و امنیت و آسایش مردم از بین رفت. 

ــای  ــیوع بیماری ه ــنگی و ش ــر، گرس ــی، فق ــد قحط ــی مانن ــای بزرگ ــا و مصیبت ه ــار بای ــان دچ ــال ها، ایرانی 4. در آن س
واگیــردار شــدند و افــراد زیــادی جــان خــود را از دســت دادنــد.

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

ــای  ــیوع بیماری ه ــنگی و ش ــر، گرس ــی، فق ــد قحط ــی مانن ــای بزرگ ه

1. بــا وقوع انقاب مشــروطیت، نظــام ........................................ جایگزیــن نظام ........................................ شــد.
2. در ماجــرای بــه چــوب بســتن بازرگانــان، گروهــی از علمــا بــه رهبــری ........................................ بــه نشــانۀ اعتــراض در حــرم حضرت 

عبدالعظیــم به بســت نشســتند.
3. محمدعلی شاه با پشتیبانی دولت ........................................ تصمیم گرفت حکومت نوپای مشروطه را نابود سازد.

4. مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری ............................. و ............................. در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پاخاستند.
5. دلیر مردان تنگستانی به فرماندهی ........................................ با ایثار جان خویش ضربه سنگینی به اشغالگران وارد آوردند.

شاه به پاخاستند.
 با ایثار جان خویش ضربه سنگینی به اشغالگران وارد آوردند.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1.  در نظــام مشــروطه قــدرت و اختیــارات پادشــاه بــر اســاس قانون محدود می شــود.                                
2. بیکاری و فقر از عوامل سیاسی انقاب مشروطه در ایران بود.            

3. مظفرالدین شاه مدت کوتاهی پس از صدور فرمان مشروطه درگذشت و محمد علی شاه جانشین او شد.   
4. جنگ جهانی اول در سال 1914 م  شروع و پس از چهارسال با پیروزی متحدین به پایان رسید. 

5. شهادت آیت ا... شیخ فضل ا... نوری موجب اختاف و دشمنی بیشتر در داخل کشور شد.

     
       
       
       
       

درست   نادرست
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) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. انقاب کبیر فرانسه، هم زمان با حکومت کدام یک از پادشاهان زیر، به وقوع پیوست؟ )نمونه دولتی(
د( محمد علی شاه   الف( آقا محمد خان         ب( کریم خان زند        ج( احمد شاه   

2. مهم ترین خواستۀ مردم پس از بست در حرم شاه عبدالعظیم چه بود؟
الف( برقراری نظام مشروطه        ب( تأسیس عدالت خانه  
ج( تشکیل مجلس شورا        د( تصویب قانون اساسی  

ــاب و  ــق کت ــران را از طری ــردم ای ــان، م ــرفت اروپائی ــل پیش ــا عل ــنایی ب ــطۀ آش ــه واس ــا ب ــدام گروه ه 3. ک
ــی(  ــه دولت ــد؟ )نمون ــنا کردن ــون آش ــروطه و قان ــت مش ــن حکوم ــا محاس ــه، ب روزنام

الف( آزادی خواهان وطن پرست                  ب( بازاریان و اصناف  
ج( تحصیل کردگان مدرسۀ دارالفنون و اروپا                 د( علما و روحانیون  

4. فرمان انقاب مشروطه مردم ایران توسط کدام یک از پادشاهان قاجار صادر شد؟
الف( ناصرالدین شاه             ب( مظفرالدین شاه             ج( محمد علی شاه                 د( احمد شاه 

5.کدام یک از گزینه های زیر از موانع و مشکات حکومت مشروطه در ایران  نمی باشد؟ 
الف( مخالفت و دشمنی مستبدان       ب( افزایش دخالت های خارجی  

ج( وقوع جنگ جهانی دوم        د( اختاف و دو دستگی میان مشروطه خواهان  

6. »وی معتقد بود افرادی که رهبری انقاب مشروطه را به دست گرفته اند، به اسام اعتقادی ندارد« نظر چه کسی است؟
الف( آیت ا... طباطبائی      ب( رئیسعلی دلواری     ج( شیخ فضل ا... نوری     د( میرزا حسن شیرازی  

7. طبق قرارداد 1907 بین روسیه و انگلیس، »خوزستان« در کدام دسته بندی زیر قرارگرفت؟
الف( منطقۀ بی طرف       ب( منطقۀ نفوذ انگلیس         ج( منطقۀ نفوذ روسیه         د( منطقۀ خودمختار  

8. کدام کشور در اواخر جنگ جهانی اول به متفقین پیوست؟
الف( آمریکا         ب( اتریش      ج( فرانسه              د( انگلستان  

9. جنگ جهانی اول در زمان کدام یک از پادشاهان ایران رخ داد؟
الف( ناصرالدین شاه         ب( احمد شاه                       ج( محمد علی شاه              د(رضا شاه 

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
 

                                  )الف(                                                                                         )ب(

صدر اعظم مستبد مظفرالدین شاه            انگلستان، روسیه، فرانسه، امریکا  
   متحدین در جنگ جهانی اول                       عاء  الدوله

        قتل ناصرالدین شاه          محمدعلی میرزا
      جانشین مظفرالدین شاه                 آلمان، ایتالیا، اتریش، مجارستان، عثمانی

  متفقین در جنگ جهانی اول              عین الدوله
  حاکم تهران در ماجرای به چوب بستن بازرگانان               میرزا رضای کرمانی
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    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1.  نظام پادشاهی استبدادی  را با  نظام پادشاهی مشروطه  مقایسه کنید.

                                نظام پادشاهی استبدادی                                       نظام پادشاهی مشروطه
........................................................................................................................................... .1              ........................................................................................................................................... .1  

 ............................................................................................................................................. .2         ........................................................................................................................................... .2  

2. مهم ترین عوامل سیاسی و اقتصادی که در وقوع انقاب مشروطیت تأثیر داشتند را بنویسید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

3. کدام زمینه های فکری و فرهنگی داخلی موجب انقاب مشروطه در ایران شد؟
......................................................................................................... .2               ......................................................................................................... .1    

4.کدام عوامل فکری و فرهنگی خارجی نقش مهمی در وقوع انقاب مشروطه را داشتند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. در توضیح زمینه های وقوع انقاب مشروطیت ارتباط موارد زیر را مشخص کنید.

  قیام امام حسین در واقعۀ کربا      واگذاری امتیازهای بسیار به روس و انگلیس       انقاب کبیر فرانسه 

ـ زمینه های سیاسی و اقتصادی: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

ـ زمینه های فکری و فرهنگی داخلی: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
ـ زمینه های فکری و فرهنگی خارجی: ................................................................................................................................................................................................................................................................

6. روشنفکران چگونه سعی می کردند مردم را با معایب حکومت استبدادی آشنا سازند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. وقوع چه حوادثی در دورۀ قاجاریه، انگیزۀ مردم را برای مبارزه با استبداد و سلطۀ خارجی بیشتر کرد؟
.................................................................................................................................................... .2               .................................................................................................................................................... .1    

8. نمودار را کامل کنید.
 عواملی که در زمان مظفرالدین شاه بر خشم و نارضایتی مردم افزود

...................................................................................................................................... .2               ............................................................................................................................................ .1   

9. نام دو تن از روحانیونی که مبادرت به تشکیل انجمن آزادی خواهان در تهران کردند را بنویسید.
......................................................................................................... .2               ......................................................................................................... .1    

10. چه حوادثی باعث سرعت بخشیدن به انقاب مشروطیت شد؟ توضیح دهید. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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11. چرا در زمان مظفرالدین شاه، تعدادی از علما و مردم به قم مهاجرت کردند؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. کدام گروه ها و قشرها در انقاب مشروطه نقش مؤثری داشتند؟

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

13. فرمان مشروطه را چه کسی و در چه تاریخی صادر کرد؟ نتیجۀ آن چه شد.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. انقاب مشروطیت با چه اهدافی شکل گرفت؟ 

                                      ........................................................................................................................................ .2                  ........................................................................................................................................... .1   

15. مردم با پیروزی انقاب مشروطه چه امید و انتظاراتی از حکومت مشروطه داشتند؟
........................................................... .5   ............................................................ .4    ......................................................... .3    .................................................... .2 1. زمینه برای ایجاد امنیت 

16.  با توجه به حوادث و رویدادهای مربوط به انقاب مشروطیت پاسخ سوال های زیر را بنویسید.
الف( مهم ترین خواستۀ مردم در آغاز انقاب بود. ................................................................................................................................................................................................................................
ب( او با پشتیبانی روسیه مجلس را به توپ بست و منحل نمود. .....................................................................................................................................................................................
ج( به اتهام مخالفت با مشروطه، محاکمه و به شهادت رسید. ...............................................................................................................................................................................................

17. دو مورد از عوامل موفقیت انقاب مشروطیت را بیان کنید.

                                      ..................................................................................................................................................................... .2        .................................................................................................................................................................. .1   

18. پس از به توپ بستن مجلس، مشروطه خواهان چه واکنشی نشان دادند؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19. مهم ترین موانع و مشکات نظام مشروطه را بنویسید.

داخلی          خارجی     
......................................................................................................... .1               ......................................................................................................... .1   

 ......................................................................................................... .2         ......................................................................................................... .2   

20. چرا شیخ فضل ا... نوری که در آغاز طرفدار مشروطه بود، به انتقاد از آن پرداخت؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21. منظور شیخ فضل ا... نوری از » افرادی رهبری انقاب مشروطه را به دست گرفتند که به اسام اعتقادی ندارند«  

چه کسانی بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22. سرانجام شیخ فضل اهلل نوری چه شد؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



م)
 نه

ى
اع

تم
 اج

ت
عا

طال
(م

ک 
وبی

ى ر
ش

وز
آم

ى 
ها

ب 
کتا

85

23. شهادت شیخ فضل اهلل نوری چه تأثیری بر اوضاع ایران داشت؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

24. در مورد قرارداد 1907 به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف( قرارداد 1907 بین چه کشورهایی بسته شد؟ .................................................................................................................................................................................................................................
ب( هدف از امضای قرارداد 1907 چه بود؟ ......................................................................................................................................................................................................................................................
ج( قرارداد 1907 چه نتایجی برای ایران داشت؟ ......................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

25. جدول زیر را در مورد کشورهای درگیر جنگ جهانی اول کامل کنید.

  متحدین      1. ............................................   2. ............................................   3. ............................................     4. ............................................   5. ............................................

   متفقین       1. ............................................   2. ............................................   3. ............................................    4. ............................................

26. موضع ایران در قبال جنگ جهانی اول چه بود؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

27. در جریان جنگ جهانی اول، ایران چه وضعیتی داشت؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

28. آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول بر ایران را فهرست وار بنویسید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

    جدول
 1. محمدعلی شاه، پادشاهی ......................................... بود.

2. یکی از قشرهایی که در پیروزی انقاب مشروطه نقش داشت.
3. تحصیل کردگان اروپا و مدرسۀ دارالفنون به چه معروف شدند.

4. از کشورهایی که در جریان جنگ جهانی اول جزء متفقین بود.
5. در این نظام، قدرت پادشاه بر اساس قانون محدود می شد. 

6. از کشورهای متحدین درجنگ جهانی اول بود. 
7.  از رهبران مشروطه در تبریز بود.

رمز جدول:       .............................................       

مــن کیســتم: در جریــان انقــاب مشــروطه، بــرای ترســاندن مخالفــان و جلوگیــری از گســترش اعتراض هــا بــه حاکــم تهــران 
)عاءالدولــه( دســتور دادم بــه بهانــه گــران شــدن قنــد، تعــدادی از بازرگانــان را بــه چــوب ببنــدد.    )........................................................................(
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درسنامه

ایران در دوران حکومت 

پهلوى

درس
14

هنگامــی کــه جنــگ جهانــی اول پایــان یافــت، کشــور مــا درگیــر انبوهــی از مشــکات سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی بــود. 
ــه  ــه ب ــرای انتقــال حکومــت از قاجاری ــه را ب ــران، زمین ــه عــاوۀ برنامه هــا و سیاســت های انگلســتان در ای ــن مشــکات ب ای

پهلــوی فراهــم آورد.

 زمینه های تغییر حکومت از قاجاریه به پهلوی
1. قرارداد 1919 »وثوق الدوله«                    2. کودتای1299 و روی کار آمدن رضاخان

برنامه ها و سیاست های روسیه و انگلستان در قبال ایران در اواخر جنگ جهانی اول
سیاســت روســیه: در اواخــر جنــگ جهانــی اول، حکومــت تــزاری روســیه بــر اثــر وقــوع انقابــی عظیــم ســرنگون شــد. پــس 
از آن، نــام ایــن کشــور بــه »اتحــاد جماهیــر شــوروی« تغییــر یافــت. دولــت جدیــد شــوروی نیروهایــش را از ایــران فــرا خوانــد 

و ســرگرم مســائل داخلــی خــود شــد.
سیاست انگلستان: پس از خروج نیروهای روسیه از ایران، انگلستان کوشید نفوذ و سلطۀ خود را در کشور ما تثبیت کند.

قــرارداد 1919: انگلســتان کــه بــه دنبــال نفــوذ خــود در ایــران بــود، بــا وثوق الدولــه، نخســت وزیــر ایــران، قــراردادی بســت 
کــه بــه »قــرارداد 1919« معــروف شــد.

مفــاد قــرارداد 1919: براســاس ایــن قــرارداد، ادارۀ امــور نظامــی و مالــی ایــران در اختیــار کارشناســان )مستشــاران( نظامــی و 
مالــی انگلســتان قــرار می گرفــت.

نتیجــه قــرارداد 1919: ایــن قــرارداد بــا مخالفــت گســترده ای روبــه رو شــد و بســیاری از شــخصیت های مبــارز و آزادی خــواه 
بــا آن بــه مخالفــت برخاســتند و حتــی احمدشــاه قاجــار نیــز از تأییــد آن خــودداری کــرد. 

روحانیون مخالف با قرارداد 1919   1. آیت ا... مدرس
                                             2. شیخ محمد خیابانی  

کودتــای 1299 و روی کارآمــدن رضاخــان: انگلســتان پــس از ناکامــی در اجــرای قــرارداد 1919، در صــدد برآمــد کــه از طریق 
کودتــا اهــداف خــود را در ایــران پیگیــری نمایــد. بــه همیــن دلیــل یکــی از فرماندهــان نیــروی قــزاق )لشــکر( بــه نــام رضاخان 
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را برگزیــد. در ســوم اســفند 1299 نیروهــای تحــت فرمــان رضاخــان مراکــز مهــم پایتخــت را 
ــی را  ــرد و آشــوب های داخل ــذاری ک ــی پایه گ ــش نوین ــد. رضاخــان ارت ــا کردن اشــغال و کودت
فرونشــاند و نظــم و امنیــت را برقــرار کــرد. ســپس او بــا اســتفاده از موقعیــت خــود بــه عنــوان 
ــس،  ــرانجام مجل ــرد و س ــس ک ــود را وارد مجل ــداران خ ــت وزیر، طرف ــوا و نخس ــدۀ کل ق فرمان

احمدشــاه قاجــار را برکنــار و حکومــت را بــه او واگــذار کــرد.                            

شیوۀ حکومت رضاشاه  
1. اســتبداد: رضاشــاه بــه اســتبداد و دیکتاتــوری روی آورد. در دوران او، هیئــت وزیــران و نماینــدگان مجلــس ملــی اختیــار و 

اســتقال چندانــی نداشــتند و تابــع دســتورات شــاه بودنــد.
2. ســرکوب مخالفــان: وی بــه احــزاب و روزنامه هــای مســتقل اجــازۀ فعالیــت نمــی داد و بــا زور و خشــونت فضــای خفقــان، 

تــرس و ســرکوب را بــر جامعــه حاکــم کــرد.
3. نوسازی ایران: در دورۀ حکومت رضاشاه تاش گسترده ای برای نوسازی ایران به تقلید از اروپا صورت گرفت.

  آیــت ا... ســید حســن مــدرس یکــی از مخالفــان سرســخت شــیوۀ حکومــت رضــا شــاه بــود کــه بــه دســت مأموران 
ایــن حکومــت به شــهادت رســید.

اقدامات رضاشاه در جهت نوسازی ایران

1. نوسازی تشکیات نظامی                2. تأسیس نخستین دانشگاه ایران )دانشگاه تهران(    

3. گسترش مدارس و مراکز آموزشی جدید               4. توسعه راه های شوسه و احداث راه آهن سراسری     
                                                                          )از خلیج فارس تا دریای مازندران(

ــۀ پیشــرفت و نوســازی فرهنگــی و  ــه بهان ــی: حکومــت رضاشــاه ب 4. تضعیــف ارزش هــای اســامی و تخریــب فرهنــگ ایران
ــود.  اجتماعــی کارهایــی انجــام داد کــه نتیجــۀ آنهــا تضعیــف ارزش هــای دینــی و رواج فرهنــگ غیــر ایرانــی ب

1. مجبور کردن مردم به این که لباس یکسانی به تن کنند و کاه لبه دار )کاه پهلوی ( بر سر بگذارند.
2. محدودیت هایی برای برگزاری مراسم مذهبی از جمله عزاداری امام حسین )ع( به وجود آورد.

3. کشف حجاب
اقدامات رضاشاه در جهت    

تضعیف ارزش های اسامی

ماجــرای مســجد گوهرشــاد: مــردم مشــهد در اعتــراض بــه کشــف حجــاب در مســجد گوهرشــاد گرد هــم آمدنــد. نیروهــای 
نظامــی مــردم را در کنــار حــرم امــام  رضــا )ع( بــه گلولــه بســتند و عــده ای را شــهید و مجــروح کردنــد. 

   رضاشاه پس از سرکوب قیام گوهرشاد، دستور داد حجاب را با زور و خشونت از سر زنان و دختران ایرانی بردارند.

جنگ جهانی دوم )1945- 1939 م / 1324 - 1318ش (: جنگ جهانی دوم با حمله ناگهانی آلمان به لهستان آغاز شد.  

        دولت های محور        کشورهای آلمان، ایتالیا، ژاپن             
جنگ جهانی دوم

                             دولت های متفق         کشورهای انگلستان، فرانسه، شوروی)روسیه(، آمریکا

رضاخان
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موضــع ایــران در جنــگ جهانــی دوم: در جنــگ جهانــی دوم، دولــت ایــران اعــام بی طرفــی کــرد، امــا در شــهریور 1320، 
متفقیــن بــه بهانــۀ حضــور تعــدادی از کارشناســان آلمانــی، کشــور مــا را بــه اشــغال خــود درآوردنــد. 

اهــداف متفقیــن از اشــغال ایــران: هــدف اصلــی آنهــا از ایــن اقــدام، اســتفاده از موقعیــت و منابــع و امکانــات ایــران بــه ســود 
ــه قــدرت رســاندند و ســپس  ــران، رضا شــاه را برکنــار و پســرش محمد رضــا را ب ــود. متفقیــن پــس از اشــغال ای خویــش ب

ــد.  ــد کردن ــاه را تبعی رضا ش

    در جنگ جهانی دوم، متفقین با شکست دادن آلمان و بمباران اتمی ژاپن )توسط آمریکا( پیروز شدند. 

پیامدهای )سیاسی- اقتصادی- اجتماعی( جنگ جهانی دوم برای ایران
1. کشور ما تا پایان جنگ جهانی دوم در اشغال بیگانگان بود.

2. جنگ جهانی دوم به اقتصاد و جامعۀ ایران خسارت ها و آسیب های فراوان وارد کرد.
3.  مردم ایران با کمبود و گرانی شدید مواد  غذایی، مخصوصاً نان، روبرو بودند.

4. عدۀ زیادی بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان سپردند.
اوضــاع ایــران در آغــاز ســلطنت محمــد رضــا شــاه: محمــد رضــا شــاه در ســال های نخســت ســلطنت خــود این امــکان را نداشــت 
کــه همچــون پــدرش بــا اســتبداد و دیکتاتــوری حکومــت کنــد. بنابراین، بــرای نماینــدگان مجلس شــورای ملــی و هیئــت وزیران 
فرصتــی بــه وجــود آمــد کــه در ادارۀ امــور کشــور نقش مؤثری داشــته باشــند. همچنین در ایــن دوره احــزاب سیاســی و مطبوعات 

دوبــاره فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد. در چنیــن شــرایطی بــود کــه زمینــه بــرای نهضــت ملــی شــدن نفت بــه وجــود آمد.
نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت: ایــن نهضــت یکــی از رویدادهــای مهــم تاریــخ معاصــر ایــران اســت. امتیــاز بهره بــرداری از 
منابــع نفــت ایــران در زمــان مظفرالدیــن شــاه بــه  انگلیســی ها واگــذار شــده بــود. رضاشــاه امتیــاز مذکــور را لغــو کــرد امــا 
دوبــاره منابــع نفــت ایــران را بــه انگلســتان واگــذار کــرد. در ســال های بعــد از جنــگ جهانــی دوم، مــردم خواهــان لغــو آن 

قــرارداد و ملــی شــدن صنعــت نفــت بودنــد. 
رهبران نهضت ملی شدن نفت ایران    1. آیت ا... کاشانی 

                                                  2. دکتر محمد مصدق   
مجلــس شــورای ملــی بــا مشــاهده اتحــاد و یکدلــی مــردم، قانــون ملــی شــدن نفــت را در اســفند 1329 ش تصویــب و بــا 
تأییــد ایــن مصوبــه از ســوی شــاه در بیســت و نهــم همــان مــاه، صنعــت نفــت ایــران ملــی شــد. پــس از تصویــب قانــون ملــی 

شــدن صنعــت نفــت، دکتــر مصــدق نخســت وزیر شــد تــا آن قانــون را بــه اجــرا در آورد .
کودتــای 28 مــرداد 1332 و بازگشــت اســتبداد و دیکتاتــوری: پــس از مدتــی، اتحــاد و همدلــی بــه اختــاف میــان رهبــران و 
گروه هــای سیاســی پشــتیبان نهضــت ملــی شــدن نفــت تبدیــل شــد و ملــت را دلســرد و دشــمنان نهضــت را امیــدوار کــرد.

ــد.  ــا اســتفاده کردن ــق کودت ــت دکتر مصــدق از طری ــرای ســرنگونی دول ــن شــرایط ب ــکا از ای  دولت هــای انگلســتان و آمری
طبــق برنامــه ای کــه ایــن دو کشــور طراحــی کردنــد، در روز 28 مــرداد 1332 واحدهایــی از ارتــش بــه فرماندهــی سرلشــکر 

فضــل ا... زاهــدی بــه خیابان هــا ریختنــد و بــا اشــغال مراکــز مهــم پایتخــت، دولــت دکتر مصــدق را ســرنگون کردنــد.

  نتیجــۀ کودتــای 28 مــرداد ایــن شــد کــه، منابــع نفــت ایــران دوبــاره در اختیــار بیگانــگان قــرار گرفــت و نفــوذ 
و ســلطۀ آمریــکا بــر کشــور مــا بــه تدریــج افزایــش یافــت. 

چنــد مــاه پــس از کودتــای 28 مــرداد، حکومــت پهلــوی بــا نادیــده گرفتــن قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت، امور اکتشــاف، 
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اســتخراج و فــروش نفــت را طــی قــراردادی بــه چندیــن شــرکت نفتــی انگلیســی، آمریکایــی، هلنــدی و فرانســوی واگــذار کرد. 
ایــن شــرکت ها متعهــد شــدند50 درصــد درآمــد فــروش نفــت را بــه ایــران بپردازنــد.

محمد رضا شاه پس از کودتای 28 مرداد

           1. به شاهی مستبد و ستمگر تبدیل شد.             2. اصول قانون اساسی را آشکارا نادیده گرفت.
           3. با تأسیس سازمان اطاعات و امنیت کشور               4. فضای ترس و خفقان را بر ایران حاکم کرد.

              )ساواک( به سرکوب مخالفان پرداخت.  

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. بــر اســاس قــرارداد 1919، ادارۀ امــور نظامــی و مالــی ایــران در اختیــار مستشــاران ........................................ قــرار می گرفــت.
2. در اواخر جنگ جهانی اول، حکومت تزاری روسیه سرنگون و نام این کشور به ..................................................... تغییر یافت.

 3. رضاشاه به بهانۀ ................................................. و ................................................... کارهایی کرد که نتیجه آنها تضعیف ارزش های دینی و رواج فرهنگ     
    غیر  ایرانی بود.

4. رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران ........................................ و ........................................ بودند. 
5. در شهریور 1320 متفقین به بهانۀ حضور تعدادی از ........................................، کشور ما را به اشغال خود در آوردند.

6. پس از کودتای 28 مرداد، محمد رضا شاه با تأسیس سازمان ........................................ به سرکوب شدید مخالفان پرداخت.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1.کودتــای 28مــرداد 1332 طبــق برنامــۀ کشــورهای آمریــکا و روســیه طراحی و اجرا شــد.      
2. انگلستان پس از ناکامی در اجرای قرارداد 1919، درصدد برآمد از طریق کودتا اهداف خود را پیگیری کند.                                                               

3. مهم ترین دلیل موفقیت کودتای 28 مرداد، خیانت افسران ارتش، از جمله سرلشکر فضل ا... زاهدی بود.
4. نهضت ملی شدن صنعت نفت یکی از رویدادهای مهم دوران حکومت رضاشاه است.

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. کــدام اتفــاق تاریخــی مقدمــه ای بــرای انتقــال حکومــت از قاجاریــه به پهلــوی بود؟
الف( کودتای 1299       ب( قرارداد 1907             ج( کودتای 28 مرداد        د( قرارداد 1919  

2. کدام یک از گزینه های زیر در مورد شیوه حکومت رضاشاه نادرست است؟
الف( ایجاد خفقان، ترس و سرکوب بر جامعه                    ب( نوسازی ایران به تقلید از اروپا  

ج( عدم اجازه به احزاب و روزنامه های مستقل                   د( ترویج ارزش های دینی و فرهنگ ایرانی  

3. اندکی بعد از چه واقعه ای، رضاشاه دستور داد حجاب را از سر زنان و دختران ایرانی بردارند؟
ب( بعد از شهریور 1320   الف( احداث دانشگاه در ایران     
د( سرکوب قیام گوهرشاد   ج( کودتای سوم اسفند 1299     

     
 ، درصدد برآمد از طریق کودتا اهداف خود را پیگیری کند.                                                               ، درصدد برآمد از طریق کودتا اهداف خود را پیگیری کند.                                                                     ، درصدد برآمد از طریق کودتا اهداف خود را پیگیری کند.                                                               ، درصدد برآمد از طریق کودتا اهداف خود را پیگیری کند.                                                               

       
       

درست   نادرست
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4. چرا با وجود اعام بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم، متفقین وارد خاك ایران شدند؟ )نمونه دولتی( 
الف( نادیده گرفتن بی طرفی کامل ایران از سوی متحدین      ب( تمایل ایران به یکی از دولت های آغازگر جنگ  

ج( رواج اندیشه توسعه طلبی در دولتمردان ایران                 د( جبران خسارت های ناشی از جنگ  

5. کدام کشور در جنگ جهانی دوم جزء دولت های محور بود؟ 
الف( آمریکا             ب( ژاپن                           ج( شوروی                         د( فرانسه  

6. امتیاز بهره برداری منابع نفت ایران برای اولین بار در زمان کدام پادشاه به انگلیسی ها واگذار شد؟
الف( رضاشاه        ب( ناصرالدین شاه                ج( مظفرالدین شاه          د( محمدرضا پهلوی  

7. به چه دلیلی، انگلیس در از بین بردن نهضت ملی شدن صنعت نفت ناکام ماند؟ به علت ..................
الف( تاش دولت مردان در ملی شدن نفت                         ب( قدرتمندی رهبران نهضت  

ج( وحدت ملت و همدلی رهبران نهضت                           د( حضور مردم در قیام   

8. چرا رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت نتوانستند از گسترش اختافات داخلی جلوگیری کنند؟ )نمونه دولتی( 
الف( از بین رفتن وحدت ملی و دلسرد شدن ملت  

ب( تبدیل اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی بین رهبران  
ج( جاه طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان هر دو رهبر  

د( همکاری دولت های انگلستان و امریکا جهت سرنگونی نهضت   

9. پس از کدام واقعه، نفوذ و سلطۀ آمریکا بر کشور ما افزایش یافت؟
الف( کودتای 1299                   ب( کودتای 28 مرداد 1332   

ج( نهضت ملی شدن صنعت نفت                  د( نهضت مشروطیت  

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
 

                                          )الف(                                                                                        )ب(

      بنیان گذار نخستین دانشگاه ایران                             مصدق 
      از مخالفان سرسخت حکومت رضاشاه                وثوق الدوله

نخست وزیر ایران پس از ملی شدن صنعت نفت                         فضل ا... زاهدی   
       فرماندۀ ارتش در کودتای 28 مرداد                   رضاشاه 

       نخست وزیر ایران در قرارداد 1919               آیت ا... مدرس

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام واقعه در تاریخ سیاسی ایران می باشد؟
 قرارداد 1919            شهریور 1320          کودتای 28 مرداد 1332        کودتای 1299 

الف( واحدهایی از ارتش به فرماندهی سرلشکر زاهدی با اشغال مراکز مهم پایتخت، دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند .......................
ب( متفقین در این تاریخ به بهانۀ حضور تعدادی از کارشناسان آلمانی، کشور ما را به اشغال خود در آوردند ......................................
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ج( ادارۀ امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان نظامی و مالی انگلستان قرار می گرفت ......................................
د(  نیروهای تحت فرمان رضاخان، مراکز مهم پایتخت را اشغال کردند و او به فرماندهی کل قوا منصوب شد ......................................

2. نمودار زیر را کامل کنید. 

                    زمینه های تغییر حکومت از قاجاریه به پهلوی
........................................................................................................ .2             ........................................................................................................ .1   

 3. چرا در اواخر جنگ جهانی اول، روسیه نیروهای خود را از ایران فرا خواند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. در مورد قرارداد 1919 به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف( بین کدام کشورها بسته شد؟ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ب( دلیل مخالفت گسترده آزادی خواهان چه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ج( دو تن از شخصیت های مبارز و آزادی خواه که با قرارداد 1919 به مخالفت برخاستند را نام ببرید.
........................................................................................................ .2     ........................................................................................................ .1     

5. رضاشاه پهلوی، برای برقراری حکومتش، از چه شیوه هایی استفاده می کرد؟
........................................................................................................ .3     ........................................................................................................ .2     ........................................................................................................ .1

6. اقدامات رضاشاه را در جهت نوسازی ایران بنویسید؟
.......................................................................................................................................... .2         .......................................................................................................................................... .1  
.......................................................................................................................................... .4          ......................................................................................................................................... .3  

7. کدام اقدامات رضاشاه در راستای تضعیف ارزش های دینی و رواج فرهنگ غیر ایرانی بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

8. علت و ماجرای قیام خونین مردم مشهد را در مسجد گوهرشاد توضیح دهید.
علت: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ماجرا: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. جدول زیر را در مورد کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم کامل کنید.

     دولت های محور 
   دولت های متفقین  

10. »در جنگ جهانی دوم، دولت ایران اعام بی طرفی کرد، اما متفقین ایران را به اشغال خود در آوردند.«
با توجه به موضوع باال به سواالت زیر پاسخ دهید.

الف( متفقین به چه بهانه ای ایران را اشغال کردند؟ .................................................................................................................................................................................................................................
ب( هدف اصلی متفقین از اشغال ایران چه بود؟ ..........................................................................................................................................................................................................................................



ى
لو

 په
ت

وم
حک

ن 
ورا

 د
در

ن 
را

ای

هم
رد

ها
س چ

در

92

ج( متفقین بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چه کردند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. علت شروع و نتیجه جنگ جهانی دوم را بیان کنید؟

          علت شروع جنگ جهانی دوم                                          نتیجه جنگ جهانی دوم
.......................................................................................................................................... .2         .......................................................................................................................................... .1  

12. دو مورد از آثار و پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ جهانی دوم بر ایران را بنویسید.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .1
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .2

13. ایران در نخستین سال های سلطنت محمدرضا شاه از لحاظ سیاسی چه وضعیتی داشت؟ توضیح دهید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

14.  مهم ترین دلیل موفقیت کودتای 28 مرداد چه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. پیامدها و نتایج کودتای 28 مرداد 1332 را بنویسید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. محمدرضا شاه پهلوی پس از کودتای 28 مرداد1332 چه سیاستی را درپیش گرفت؟
..................................................................................................................................................... .2       ..................................................................................................................................................... .1     
..................................................................................................................................................... .4       ..................................................................................................................................................... .3     

    جدول
1. قرارداد 1919 در زمان این پادشاه قاجار رخ داد. 

2. مخفف سازمان اطاعات و امنیت کشور در دورۀ پهلوی. 
3. در اواخر جنگ جهانی اول، این حکومت در روسیه سرنگون شد.

4. مردم مشهد به کشف ....................... اعتراض کردند.
5. یکی از مخالفان قرارداد 1919 بود.

6.  نخستین دانشگاه ایران چه نام دارد.
7. با کودتای 28 مرداد، دولت این نخست وزیر سرنگون شد.

رمز جدول:     ......................................................      

مــن کیســتم: یکــی از فرماندهــان نیــروی قــزاق بــودم کــه در ســوم اســفند 1299 بــا نیروهــای تحــت فرمــان خــودم مراکــز مهم 
پایتخــت را اشــغال و کودتــا کــردم. بــا اســتفاده از موقعیــت خــود بــه عنــوان فرمانــدۀ کل قــوا و نخســت وزیــر، طرفــداران خــود را 
وارد مجلــس کــردم و ســرانجام مجلس، احمدشــاه قاجــار را برکنــار و حکومــت را بــه مــن واگــذار کــرد.  )........................................................................(
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درسنامه

انقالب اسالمى ایران 

نهضت اسامی به رهبری امام خمینی 
پس از کودتای 28 مرداد و بازگشت محمد رضا شاه به سلطنت، به تدریج نفوذ و سلطۀ آمریکا بر ایران بیشتر شد. 

   آمریکایی ها به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند، به دو دلیل:
                   1. جلوگیری از وقوع قیام های مردمی                   2. حفظ حکومت پهلوی 

برخی از این تغییرات به ترتیب زمانی عبارت بودند از: 

  تصویب نامه انجمن های  
                ایالتی و والیتی               اصول شش گانه                 قیام 15 خرداد                الیحۀ کاپیتوالسیون 

ــی  ــی و والیت ــای ایالت ــون انجمن ه ــال 1341 ش، قان ــوی در س ــت پهل ــی: حکوم ــی و والیت ــای ایالت ــه انجمن ه تصویب نام
ــد از: ــارت بودن ــرات عب ــن تغیی ــر داد. اساســی ترین ای ــتان( را تغیی ــتان و شهرس ــوراهای اس )ش

1. لغو شرط مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 
2. لغو سوگند به قرآن از سوی انتخاب شوندگان و تبدیل آن به سوگند به هر کتاب آسمانی دیگر

لغــو تصویب نامــه انجمن هــای ایالتــی و والیتــی: حکومــت پهلــوی بــه ظاهــر وانمــود می کــرد کــه بــا ایــن تغییــرات قانونــی 
قصــد دارد مــردم را در فعالیت هــای اجتماعــی مشــارکت دهــد. امــا در واقــع هــدف تضعیــف هویــت اســامی جامعــۀ ایــران 

بــود. بــه همیــن دلیــل، علمــا بــا ایــن تغییــر قانــون مخالفــت کردنــد.
ــا اســام و تخریــب ارزش هــای اســامی  ــن تغییــرات، مخالفــت ب امــام خمینــی نیــز می دانســت کــه هــدف حکومــت از ای

اســت. در نتیجــۀ مخالفــت جــدی امــام و ســایر علمــا، دولــت مجبــور شــد ایــن تصویــب نامــه را لغــو کنــد.

ــام »آیــت ا... ســید     از برجســته ترین مخالفــان تصویب نامــه انجمن هــای ایالتــی و والیتــی، عالمــی شــجاع بــه ن
روح ا... خمینــی« بــود. 

ــه  ــرای حفــظ حکومــت خــود ضــروری می دانســت. ب ــکا را ب اصــول شــش گانه: محمد رضا شــاه پیــروی از سیاســت های آمری
ــا عنــوان  همیــن دلیــل، پــس از لغــو تصویب نامــه انجمن هــای ایالتــی و والیتــی، اعــام کــرد کــه اصــول شــش گانه ای را ب

»انقــاب ســفید« بــه همه پرســی )رفرانــدوم( خواهــد گذاشــت. 
مخالفــت بــا اصــول شــش گانه: امــام خمینــی و ســایر علمــای مبــارز یقیــن داشــتند اجــرای ایــن اصــول، موجــب افزایــش ســلطۀ 

درس
15

شاه به سلطنت، به تدریج نفوذ و سلطۀ آمریکا بر ایران بیشتر شد. شاه به سلطنت، به تدریج نفوذ و سلطۀ آمریکا بر ایران بیشتر شد. 

15
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آمریــکا بــر ایــران و وابســتگی بیشــتر سیاســی و اقتصــادی کشــور مــا بــه بیگانــگان می شــود. بــه همیــن دلیــل، امــام ضمــن 
غیــر قانونــی شــمردن همه پرســی اصــول شــش گانه، از مــردم خواســت کــه در آن شــرکت نکننــد. در برخــی از شــهرها ماننــد 

تهــران و قــم، مــردم تظاهــرات کردنــد و مخالفــت خــود را بــا اصــول شــش گانه و همه پرســی آن نشــان دادنــد.

    همه پرســی اصــول شــش گانه در بهمــن 1341 برگــزار شــد و حکومــت اعــام کــرد کــه بیشــتر مــردم بــا آن 
موافق انــد. 

قیام 15 خرداد 1342
 1. سکوت در برابر حکومت ستمگر، کمک به دشمنان اسام است.

 2. از آنان خواست که خطر اسرائیل را به مردم گوشزد کنند.
با فرا رسیدن ماه محرم )خرداد 1342( امام خمینی   

  به مداحان و سخنرانان مذهبی یادآوری کرد که:
امــام خمینــی )ره( خــود نیــز در عصــر عاشــورا )13 خــرداد( در ســخنانی تاریخــی در مدرســه فیضیــۀ قــم، شــاه را بــه دلیــل 
ســتمگری، همــکاری بــا اســرائیل و وابســتگی بــه آمریــکا بــه شــدت محکــوم کــرد. دو روز بعــد، مأمــوران رژیــم شــبانه امــام 
را در قــم دســتگیر و پــس از انتقــال بــه تهــران، زندانــی کردنــد. دســتگیری امــام، موجــب خشــم و اعتــراض گســترده مــردم 
ــوران دســتور داد  ــه مأم ــم شــاه ب ــت. رژی ــن صــورت گرف ــران و ورامی ــم، ته ــا در شــهر های ق شــد. شــدیدترین اعتراض ه

تظاهرکننــدگان را بــه گلولــه ببندنــد و قیــام را ســرکوب کننــد. 
اثــرات قیــام 15 خــرداد: قیــام 15 خــرداد خشــم و نفــرت مــردم را نســبت بــه حکومــت افزایــش داد و انگیــزۀ مــردم را بــرای 

ســرنگونی حکومــت پهلــوی تقویــت کرد. 
الیحــۀ کاپیتوالســیون: امــام خمینــی در فروردیــن 1343 اجــازه یافــت بــه قــم بازگــردد. مدتــی بعــد، آمریــکا دولت ایــران را 

مجبــور کــرد کــه بــه مأمــوران نظامــی آمریــکا مصونیــت قضایــی یــا حــق کاپیتوالســیون بدهــد.

     بــر اســاس الیحــۀ کاپیتوالســیون، اگــر آمریکایی هــا در ایــران مرتکــب جرمــی می شــدند، دادگاه هــای ایــران 
حــق رســیدگی بــه جــرم آنهــا را نداشــتند. 

ــه  ــی ب ــک ســخنرانی مهــم، دادن مصونیــت قضای ــی در ی ــام خمین ــا الیحــۀ کاپیتوالســیون: ام ــی ب ــام خمین مخالفــت ام
آمریکاییــان را اقدامــی ذلــت بــار و خــاف اســتقال کشــور شــمرد و شــاه را بــه ســبب وابســتگی بــه آمریــکا بــه شــدت 
ســرزنش کــرد. بــه ایــن ترتیــب، حکومــت پهلــوی دریافــت کــه امــام اهــل ســازش و ســکوت نیســت، بنابرایــن، در 13 آبــان 

1343 ایشــان را بــه ترکیــه تبعیــد کــرد. 
تبعیدگاه امام بعد از حدود یک سال، از ترکیه به عراق تغییر یافت و تا مهرماه 1357 در شهر نجف ساکن بودند.

ادامه مبارزه ملت پس از تبعید امام خمینی 
قشــرهای مختلــف مــردم بــه ویــژه روحانیــون، فرهنگیــان، دانشــجویان و بازاریــان 
پــس از تبعیــد رهبــر نهضــت، بــه مبــارزه ادامــه دادنــد. آنهــا بــه پیــروی از امــام، 

مبــارزه را وظیفــه ای دینــی و شــرعی می دانســتند. 
نقــش عالمــان و اندیشــمندان در مبــارزۀ فرهنگــی علیــه شــاه: اســتاد شــهید آیت 
ــیدند  ــی می کوش ــت ا... طالقان ــوم آی ــریعتی و مرح ــی ش ــر عل ــری، دکت ا... مطه
ــرآن و  ــه و برگــزاری کاس هــای تفســیر ق ــا ســخنرانی، نوشــتن کتــاب و مقال ب

دکتر علی شریعتیآیت ا... طالقانی
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ــد. ــی کنن ــان معرف ــه جوان ــی را ب ــام انقاب ــگاه ها، اس ــینیه ها و دانش ــاجد، حس ــه در مس نهج الباغ
اوضــاع ایــران در آســتانۀ انقــاب اســامی: مــردم ایــران در ســال 1356 بــه دلیــل مســائل و مشــکات مختلــف فرهنگــی، 

ــد.  سیاســی و اقتصــادی از شــاه و سیاســت های او ناراضــی بودن
دالیل فرهنگی و اجتماعی نارضایتی مردم

1. عدم توجه حکومت پهلوی به فرهنگ و ارزش های اسامی   

2. ترویج بی بند و باری و تخریب ارزش های اسامی در برنامه های رادیو، تلویزیون و سینما  

3. عدم آزادی روزنامه ها در انتقاد از شاه و مقام های حکومتی   

4. شکنجه و سرکوب و تبعید مخالفان توسط ساواک و مأموران نظامی   
دالیل سیاسی نارضایتی مردم 

1. وابستگی حکومت پهلوی به بیگانگان   
2. افزایش نارضایتی مردم از نفوذ و دخالت کشورهای خارجی به ویژه آمریکا در امور ایران   

3. اختیار نداشتن نمایندگان مجلس شورای ملی و هیئت وزیران در برابر شاه )کامًا مطیع او بودند(  
4. خشم و نفرت مردم از استبداد و سرکوب حکومت شاه   

دالیل اقتصادی نارضایتی مردم 
1. حیف و میل و غارت ثروت و سرمایه های ملی کشور توسط خاندان پهلوی و مقام های حکومتی   

2. فقر و محرومیت بیشتر مردم به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک   
انقاب اسامی از آغاز تا پیروزی

ــه  ــام در روزنام ــه ام ــز نســبت ب ــۀ توهین آمی ــه انتشــار مقال ــراض ب ــم در 19 دی 1356 در اعت ــم: مــردم ق ــام 19 دی ق قی
اطاعــات، بــه تظاهــرات پرداختنــد. مأمــوران حکومــت ایــن تظاهــرات را بــه خــاک و خــون کشــیدند. 

قیــام 29 بهمــن تبریــز: مــردم تبریــز بــه مناســبت چهلــم شــهدای 19 دی قــم، در روز 29 بهمــن قیــام کردنــد و تعــداد 
زیــادی از آنهــا شــهید و زخمــی شــدند. 

واقعــۀ 17 شــهریور 57 )جمعــه ســیاه(: یکــی از خونین تریــن رویدادهــای دوران انقــاب اســامی در روز 17 شــهریور 1357 
در تهــران بــه وقــوع پیوســت. در آن روز کــه بــه »جمعــۀ ســیاه« معــروف شــد، مأمــوران رژیــم بــه طــرز بی رحمانــه ای 
تظاهــرات مــردم را در میــدان ژالــه )شــهدای کنونــی( بــه خــاک و خــون کشــیدند و عــدۀ زیــادی را شــهید و زخمی کردنــد. 

عکس العمل شاه در برابر اعتراض و تظاهرات مردم: 
1. از طرفی برای فریب ملت، پی در پی نخست وزیران خود را عوض می کرد. 

2. از طرف دیگر به مأموران خود دستور می داد که تظاهر کنندگان را سرکوب کنند. 
هجــرت امــام از نجــف بــه پاریــس: پــس از آنکــه قیــام ملــت علیــه حکومــت پهلــوی، گســترش یافــت، دولــت عــراق امــام 
را وادار کــرد کــه آن کشــور را تــرک کنــد. امــام بــه ناچــار بــه فرانســه رفــت و در محلــۀ »نوفــل لوشــاتو« در حومــۀ شــهر 

پاریــس اقامــت گزیــد. 



ان
یر

ى ا
الم

اس
ب 

قال
ان

هم
زد

پان
س 

در

96

1. بسیاری از مبارزان توانستند با ایشان ماقات و گفت و گو کنند. 
2. ایــن امــکان بــرای خبرنــگاران سراســر جهــان فراهــم آمــد تــا پیــام امــام را بــه گــوش 

مــردم ایــران و جهــان برســانند.
پیامدهای حضور امام در پاریس    

  

رویدادهای اوایل انقاب

              فرار شاه از کشور                      ورود امام به ایران                         پیروزی انقاب اسامی             
             26 دی ماه 1357                   12 بهمن1357                              22 بهمن 1357

شعار اصلی انقاب اسامی  استقال، آزادی، جمهوری اسامی   
1. از بین بردن وابستگی کشور به بیگانگان

اهداف شعار انقاب   2. تأمین حقوق ملت در چارچوب قوانین و ارزش های اسامی

 سه عامل مؤثر در موفقیت انقاب

1. ایمان به اسام        2. وحدت ملت           3. رهبری قاطع امام خمینی

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
 

ــه  ــوان ........................................ را ب ــا عن ــرد اصــول شــش گانه ای ب ــام ک ــکا، اع ــروی از سیاســت های امری ــرای پی ــاه ب 1. محمد رضا ش
همه پرســی خواهــد گذاشــت. 

2. امام خمینی در عصر عاشورا )13 خرداد( در سخنرانی تاریخی در ........................................، شاه را به شدت محکوم کرد. 
3. شدیدترین اعتراض ها در قیام 15 خرداد 1342 در شهرهای ........................................، ........................................ و ........................................ صورت گرفت. 

4. بــر اســاس ........................................................، اگــر آمریکایی هــا در ایــران مرتکــب جرمــی می شــدند، دادگاه هــای ایــران حــق رســیدگی 
بــه آن جــرم را نداشــتند. 

5. یکی از خونین ترین رویدادهای دوران انقاب اسامی ...................................... در تهران به وقوع پیوست. آن روز به ..................... معروف شد. 
6. امام پس از تبعید به فرانسه در محلۀ ........................................ در حومۀ شهر پاریس اقامت گزید. 

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. پــس از کودتــای 28 مــرداد، بــه تدریــج نفــوذ و ســلطۀ روس هــا بر ایران بیشــتر شــد.    
2. امام خمینی دادن مصونیت قضایی به انگلیسی ها را ذلت بار و خاف استقال کشور شمرد. 

3. رژیم پهلوی حقوق ملت و اصول قانون اساسی مشروطه را نادیده می گرفت. 
4. حکومت پهلوی در مورد اصول شش گانه اعام کرد که بیشتر مردم با آن موافق اند. 

5. بر اساس الیحۀ انجمن های ایالتی و والیتی دادگاه های ایران حق رسیدگی به جرم آمریکاییان را نداشتند.
6. مردم تهران به مناسبت چهلم شهدای 19 دی قم، در 29 بهمن 56 قیام کردند.

     
       
       
       
       
       

درست   نادرست
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) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. در محرم 1342 امام خمینی از مداحان و سخنرانان مذهبی خواست، خطر کدام کشور را به مردم گوشزد کنند؟ 
الف( شوروی                  ب( اسرائیل                     ج( آمریکا                     د( انگلیس  

2. کدام یک از قیام های زیر زمینه ساز دیگر قیام ها در تاریخ انقاب اسامی شد؟ )نمونه دولتی( 
الف( قیام 15 خرداد             ب( قیام 19دی ماه قم        

ج( قیام 17 شهریور                        د( قیام 29 بهمن تبریز  

3. در مبارزات قبل ازپیروزی انقاب اسامی، ترتیب وقایع، در کدام گزینه رعایت شده است ؟ 
الف( مخالفت امام با کاپیتوالسیون - قیام 19 دی قم - قیام 15 خرداد - قیام 29 بهمن تبریز   

ب( قیام 15 خرداد - مخالفت امام با کاپیتوالسیون - قیام 19 دی قم - قیام 29 بهمن تبریز  
ج( قیام 19 دی قم - قیام 29 بهمن تبریز - مخالفت امام با کاپیتوالسیون - قیام 15 خرداد   
د( قیام 15 خرداد - مخالفت امام با کاپیتوالسیون - قیام 29 بهمن تبریز - قیام 19 دی قم   

4. پس از کدام واقعه، حکومت پهلوی دریافت که امام خمینی )ره( اهل سازش و سکوت نیست؟ 
الف( مخالفت با تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی               

ب( مخالفت با اصول شش گانه  
ج( مخالفت با کاپیتوالسیون                                                               

د( قیام 15 خرداد 1342  

5. علت قیام 19دی ماه 1356 مردم قم چه بود؟ )نمونه دولتی( 
الف( مخالفت با دستگیری و زندانی کردن امام خمینی)ره(      

ب( اعتراض به شهادت حاج آقا مصطفی خمینی به دست ساواک   
 ج( اعتراض به انتشار مقالۀ توهین آمیز روزنامه اطاعات   

 د( مخالفت با حکومت پهلوی و نفوذ و دخالت امریکا در امور داخلی کشور  

6. علت دستگیری امام خمینی )ره( و تبعید ایشان به ترکیه در دورۀ پهلوی، کدام یک از موارد زیر است؟ 
الف( مخالفت با الیحه انجمن های ایالتی و والیتی               ب( مخالفت با کاپیتوالسیون  
ج( مخالفت با اصول شش گانه                                       د( سخنرانی در 15 خرداد 1342 

7. یکی از خونین ترین رویدادهای قبل از انقاب اسامی چه بود؟ 
الف( قیام 19 دی ماه مردم قم                                      ب( قیام 29 بهمن مردم تبریز  

ج( کشتار علما درمدرسۀ فیضیه                                    د( واقعه 17 شهریور 57 تهران   

8. کدام یک از موارد زیر از عوامل مؤثر در موفقیت انقاب اسامی نمی باشد؟ )نمونه دولتی(
الف( ایمان و اعتقاد به اسام                                        ب( وحدت و استقامت ملت  

ج( رهبری قاطع و هوشیارانۀ امام خمینی                        د( از بین بردن وابستگی کشور به بیگانگان  
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رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
 

           )الف(                                                                                                     )ب(

   17 شهریور 1357           قیام مردم تبریز
   12 بهمن 1357                                         فرار شاه         

    26 دی 1357                پیروزی انقاب               
   22 بهمن 1357                                              جمعۀ سیاه                           

   29 بهمن 1356                                                                        بازگشت امام به میهن    

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

                                              جمعۀ سیاه                           

1. چرا مردم ایران پس از کودتای 28 مرداد از حکومت پهلوی ناراحت بودند؟
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. چرا آمریکایی ها شاه ایران را مجبور به انجام تغییرات در امور مختلف اقتصادی و اجتماعی نمودند؟  

.............................................................................................................................................................................. - 2         ................................................................................................................................................ - 1     

3. دو تغییــر در تصویب نامــه انجمن هــای ایالتــی و والیتــی بــه وجــود آمــد کــه بــا اســام مخالفــت داشــت، 
آن دو تغییــر کدامنــد؟

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .1
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .2

4. در رابطه با تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی به سوال های زیر پاسخ دهید.
الف( چرا امام و علما با تصویب این قانون مخالفت کردند؟

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ب( سرانجام این تصویب نامه چه شد؟

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

5. هدف شاه از برگزاری همه پرسی اصول شش گانه چه بود؟
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. علت مخالفت امام خمینی )ره( و سایر علما با اجرای اصول شش گانه چه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. امام خمینی در محرم )خرداد 42(، چه توصیه ای به مداحان و سخنرانان مذهبی کردند؟
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .1

                                       ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .2

8. قیام 15 خرداد 1342 چگونه شکل گرفت؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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9. امام خمینی در سخنرانی تاریخی خود در عصر عاشورا )13خرداد( در چه مواردی شاه را به شدت محکوم کردند؟ 

......................................................................................... . 3        ......................................................................................... . 2         ........................................................................................... . 1  

10. در مورد الیحۀ مصونیت قضایی آمریکایی ها به سواالت زیر پاسخ دهید.
 الف( منظور از کاپیتوالسیون چه بود؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ب( امام خمینی نسبت به آن چه واکنشی نشان دادند؟

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

11. امام خمینی پس از 13 آبان 1343 به کدام کشورها تبعید شدند؟ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. امام خمینی در تبعید به چه شکل هایی، مردم و گروه های سیاسی را به مبارزه با حکومت پهلوی دعوت می کرد؟
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

13. اقدامات امام خمینی )ره( را در مبارزه با حکومت پهلوی به ترتیب روی نمودار بنویسید. 

ادامۀ مبارزه 
در دوران 

تبعید

مخالفت با تصویب 
انجمن های ایالتی و 

والیتی
       

14. کدام قشرها پس از تبعید رهبر نهضت )امام(، به مبارزه ادامه دادند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. نمودار را کامل کنید؟
                                    سه تن از عالمان و اندیشمندانی که بر علیه رژیم شاه مبارزه فرهنگی کردند: 

................................................. - 3     ................................................. - 2    ................................................. - 1  

16. عالمان و اندیشمندانی چون شهید مطهری و دکتر شریعتی به چه شکل هایی با حکومت پهلوی مبارزه می کردند؟

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

17. چرا مردم ایران از حکومت شاه ناراضی بودند هر یک از دالیل نارضایتی را با یک مثال بیان کنید. 

      دالیل سیاسی     ..............................................................................................................................................................................................................................................

دالیل فرهنگی، اجتماعی     ...............................................................................................................................................................................................................................................

      دالیل اقتصادی            .................................................................................................................................................................................................................................................

18. در ارتباط با قیام 19 دی ماه به سواالت زیر پاسخ دهید. 
الف( علت قیام چه بود؟ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ب( رابطۀ آن با قیام 29 بهمن تبریز چه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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20. واقعۀ 17 شهریور 1357 )جمعۀ سیاه( را توضیح دهید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

21. عکس العمل شاه در برابر اعتراض و تظاهرات مردم در سال 1357 چگونه بود؟
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .1
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .2

22. حضور امام خمینی )ره( در پاریس چه پیامدهایی)در ارتباط با انقاب اسامی( در پی داشت؟ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .1
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .2

23. به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف( انقاب اسامی ایران، با چه شعاری به پیروزی رسید؟ ........................................................................................................................................................................................................... 
ب( اهداف این شعار چه بود؟ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

24. سه عامل مؤثر در موفقیت انقاب اسامی چه بودند؟ 

............................................................................................... . 3         ...................................................................................................... . 2        ................................................................................................. . 1     

   جدول 
1. در کدام روزنامه به امام خمینی توهین شد. 

2. 17 شهریور به چه روزی معروف شد. 
3. محلۀ نوفل لوشاتو در حومۀ کدام شهر فرانسه است.

4. معنای دیگر رفراندوم است.
5. امام با سخنرانی در بهشت زهرا این دولت را غیر قانونی اعام کرد. 

6. از عالمان مبارز با حکومت پهلوی بود. 
7. امام خمینی در کدام مدرسه، شاه را به شدت محکوم کردند.

8. تا مهر 1357 امام در این شهر ساکن بودند. 
9. مردم این شهر به مناسبت چهلم شهدای 19 قم قیام کردند

رمز جدول:     ..............................................        .

مــن کیســتم: پیــروی از سیاســت های آمریــکا را بــرای حفــظ حکومــت خــود ضــروری می دانســتم. بــه همیــن دلیــل، پــس از 
لغــو تصویب نامــه انجمن هــای ایالتــی و والیتــی، اصــول شــش گانه ای را بــا عنــوان »انقــاب ســفید« بــه همه پرســی )رفرانــدوم( 

گذاشــتم.      )........................................................................(
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ایران در دوران پس از پیروزى 

انقالب اسالمى

درسنامه

ــامی« کــه خواســتۀ  ــوری اس ــتقال، آزادی، جمه ــرای تحقــق شــعار » اس از فــردای پیــروزی انقــاب اســامی، تــاش ب
ــود، آغــاز شــد.  اصلــی و اساســی ملــت در جریــان انقــاب اســامی ب

                 1. همه پرسی تعیین نظام سیاسی )10 و 11 فروردین 1358( 
                                                  2. تدوین و تصویب قانون اساسی جدید )آذرماه 1358(

مراحل برپایی نظام جمهوری اسامی   3. انتخابات ریاست جمهوری )بهمن 1358(

                                                  4. انتخابات مجلس شورای اسامی )اسفند 1358( 

1. همه پرســی تعییــن نظــام سیاســی: امــام خمینــی بــه دولــت موقــت انقــاب مأموریــت داد کــه ضمــن اداره امــور کشــور، 
اقدامــات الزم را بــرای تأســیس نظــام سیاســی جدیــد انجــام دهــد. مــردم ایــران در روزهــای 10 و 11 فروردیــن 1358 بــرای 
تعییــن سرنوشــت سیاســی خــود بــه پــای صنــدوق هــای رأی رفتنــد. در ایــن همــه پرســی، 98/2 درصــد مــردم بــه جمهوری 

اســامی رأی مثبــت دادنــد.

  نتیجــۀ همه پرســی در 12 فروردیــن 1358 اعــام گردیــد و پــس از آن، ایــن روز بــه 
عنــوان »روز جمهــوری اســامی« نــام گــذاری شــد. 

2. تدویــن و تصویــب قانــون اساســی جدیــد: بافاصلــه پــس از همه پرســی تعییــن نظــام سیاســی، مقدمــات تدویــن قانون اساســی 
جمهــوری اســامی فراهــم آمــد. ایــن قانــون نیــز بــه همه پرســی گذاشــته شــد و ملــت در آذرمــاه 1358 آن را تأییــد کــرد. 

3. انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورای اســامی: پــس از تصویــب قانــون اساســی، انتخابــات اولیــن دورۀ ریاســت 
جمهــوری )بهمــن 1358( و اولیــن دورۀ مجلــس شــورای اســامی )اســفند 1358( برگــزار شــد. پــس از انتخــاب رئیــس جمهــور 

و تشــکیل مجلــس، هیئــت دولــت نیــز تعییــن گردیــد و نظــام جمهــوری اســامی بــه طــور رســمی شــکل گرفــت. 
ــر  ــی ب ــه فرمــان امــام خمینــی، برخــی نهاد هــای انقاب ــی: پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ب شــکل گیری نهادهــای انقاب

درس
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ــد.   ــود آمدن ــور به وج ــای کش ــرورت و نیازه ــاس ض اس
1. سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان: با هدف دفاع از آرمان های انقاب اسامی و مرز و بوم کشور    

تأسیس نهادهای انقابی   2. جهادسازندگی: به منظور عمران و آبادانی روستاها
                                 3. نهضت سوادآموزی: برای کاهش بی سوادی و گسترش سواد در کشور

   به دنبال پیروزی انقاب اسامی، رژیم وابستۀ پهلوی سقوط کرد و حکومت جمهوری اسامی تأسیس شد.

علــت قطــع رابطــه ایــران بــا دولــت اشــغالگر قدس)اســرائیل( : نظــام جمهــوری اســامی ایــران از همان ابتــدای شــکل گیری به 
حمایــت از نهضت هــای آزادی بخــش در جهــان برخاســت. بــه همیــن دلیــل، روابــط خــود را بــا دولت اشــغالگر قدس)اســرائیل( 
قطــع کــرد و از قیــام مــردم فلســطین بــرای آزادی ســرزمین خــود پشــتیبانی نمــود. از ایــن رو، دولت هــای ســلطه گــر و زورگو، 

کــه در رأس آنهــا آمریــکا بــود، فعالیت هــای گســترده ای را بــرای انحــراف و نابــودی نظــام نوپــای اســامی آغــاز کردند.

              اقدامات و توطئه های دشمنان علیه جمهوری اسامی

                 الف( ایجاد شورش و ناامنی    ب( ترور شخصیت ها و مردم انقابی      ج( جنگ تحمیلی
       

الف( ایجاد شورش و نا امنی
 اقدامات گروه های ضد انقاب داخلی با حمایت دشمنان خارجی عبارتند از:

1. ایجاد نا امنی و اغتشاش در کشور به ویژه در مناطق مرزی 
2. به راه انداختن جنگ داخلی به قصد ایجاد تفرقه میان اقوام ایرانی 

3. خسارت زدن به اموال عمومی و دارایی های مردم 
ب( تــرور شــخصیت ها و مــردم انقابــی: یکــی از اقدامــات گروه هــای ضــد انقــاب، تــرور گســتردۀ شــخصیت های انقابــی، 
مســئوالن سیاســی و فرهنگــی و مــردم عــادی بــود. در نتیجــۀ ایــن اقدام هــای تروریســتی، تعــداد زیــادی از شــخصیت های 

نظــام جمهــوری اســامی به شــهادت رســیدند.
    آیــت ا... ســید علــی خامنــه ای از جملــه شــخصیت هایی بودنــد کــه بــر اثــر اقدام هــای تروریســتی ضــد انقــاب 

به شــدت مجــروح شــدند. 
ج( جنــگ تحمیلــی: در 31 شــهریور 1359، صــدام، رئیــس حکومــت بعثــی عــراق، بــا فرمــان حملــه بــه خرمشــهر جنــگ 

علیــه ایــران را آغــاز کــرد و بخش هایــی از خــاک میهــن مــا را بــه اشــغال خــود درآورد. 
پایــان جنــگ تحمیلــی: جنــگ تحمیلــی ســرانجام پــس از هشــت ســال پایــداری ملت 
و ایثــار رزمنــدگان بــه پایــان رســید. دو ســال بعــد از اعــام آتــش بــس، ایــران و عــراق 

بــرای تبــادل اســرا بــه توافــق رســیدند و آزادگان عزیــز بــه کشــور بازگشــتند.

ــی اســام و ســربلندی  ــرای تعال ــارزه ب ــام خمینــی پــس از عمــری مجاهــدت علمــی و مب ــام خمینــی )ره(: ام ــت ام رحل
ایــران اســامی، ســرانجام در شــامگاه 13 خــرداد 1368 در تهــران درگذشــت. پیکــر او را میلیون هــا عــزادار پــس از تشــییع 

ــه خــاک ســپردند.  بی نظیــر تاریخــی در نزدیکــی بهشــت زهــرای تهــران ب
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عظیم ترین ثمرۀ زندگی ایشان، رهبری انقابی بزرگ بود . هم چنان که آیت ا... خامنه ای در این باره فرمود:    

              »این انقاب در هیچ کجای جهان بی نام او شناخته شده نیست.«

انتخــاب حضــرت آیــت ا... خامنــه ای بــه رهبــری: یــک روز پــس از ارتحــال امــام، مجلــس خبــرگان، آیــت ا... خامنــه ای 
ــداوم آرمان هــای انقــاب اســامی و راه امــام  ــر حفــظ و ت ــد. آیــت ا... خامنــه ای همــواره ب ــه رهبــری انقــاب برگزی را ب

ــری برداشــته اند.  ــن زمینــه گام هــای مؤث خمینــی تأکیــد داشــته و در ای

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. امام خمینی به ........................................ مأموریت داد اقدامات الزم را برای تأسیس نظام سیاسی جدید انجام دهد. 
2. روز 12 فروردین به عنوان روز ........................................ نام گذاری شد. 

3. صدام، با فرمان حمله به ........................................ جنگ علیه ایران را آغاز کرد. 
4. یک روز پس از ارتحال امام، ........................................، آیت ا... خامنه ای را به رهبری انقاب برگزید. 

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. بافاصله پس از همه پرسی تعیین نظام سیاسی، مقدمات تدوین قانون اساسی جمهوری
    اسامی فراهم آمد. 

2. پس از پیروزی انقاب اسامی، جهاد اسامی برای عمران و آبادانی روستاها، تشکیل شد. 
3. جنگ تحمیلی پس از هفت سال پایداری ملت و ایثار رزمندگان ایران به پایان رسید. 

4. آیت ا... خامنه ای از جمله شخصیت هایی بودند که بر اثر اقدام های تروریستی ضد انقاب
    به شدت مجروح شدند. 

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. در نظام جمهوری اسامی ایران، اولین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسامی در چه تاریخی برگزار شد؟
الف ( اسفند 1358     ب( بهمن 1359            ج( اسفند 1357             د( آذرماه 1358 

2. اولین اقدام برای برپایی نظام جمهوری اسامی ایران چه بود؟ )نمونه دولتی(
الف( تدوین و تصویب قانون اساسی            ب( انتخابات ریاست جمهوری  

ج( انتخابات مجلس شورای اسامی                            د( همه پرسی تعیین نظام سیاسی 

3. عظیم ترین ثمرۀ زندگی امام خمینی)ره( چه بود؟ )نمونه دولتی(
الف( رهبری انقاب اسامی                                      ب( مبارزه برای تعالی اسامی 
ج( عمری مبارزه با استکبار                                      د( تاش برای سربلندی ایران 

     
       
       

       

درست   نادرست
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4. سخن "  این انقاب، بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته نیست." از کیست؟
الف( دکتر محمد جواد با هنر                                      ب( آیت ا... مطهری 
ج( آیت ا... بهشتی                                                    د( آیت ا... خامنه ای 

5. بعد از چند سال از اعام آتش بس، ایران و عراق برای تبادل اسرا به توافق رسیدند؟
الف( سه سال             ب( دو سال                         ج( چهارسال                      د( یک سال 

6. یک روز پس از ارتحال امام خمینی )ره( کدام یکی از وقایع زیر رخ داد؟
الف( پایان جنگ تحمیلی                                           ب( برگزاری انتخابات مجلس 
ج( انتخاب آیت اهللا خامنه ای به رهبری                           د( بازگشت آزادگان به میهن 

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
 

)الف(                                                                                          )ب(   

     آغاز جنگ تحمیلی                                                                آذر ماه1358
    رحلت امام خمینی                                                             31 شهریور 1359

   روز جمهوری اسامی                                                                بهمن 1358
         تدوین و تصویب قانون اساسی                                                          12 فروردین                                      
    انتخابات اولین دورۀ ریاست جمهوری                                                   13 خرداد 1368                                                                                 

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

 فروردین                                      
                                                                                 

1. خواستۀ اصلی و اساسی ملت در جریان انقاب اسامی، تاش برای تحقق کدام شعار بود؟
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. نمودار روند تاسیس نظام جمهوری اسامی را تکمیل کنید.

تعیین هیئت دولت
همه پرسی تعیین 

نظام سیاسی

3. امام خمینی به دولت موقت انقاب چه مأموریتی دادند؟
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

4. پس از پیروزی انقاب اسامی، نظام سیاسی کشور چگونه تعیین شد؟
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5. نمودار زیر را کامل کنید.
های دشمنان علیه جمهوری اسامی     

 

 اقدامات و توطئه

               الف( ..............................................................................      ب( .................................................................................        ج( ...............................................................................
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6. در رابطه با نهادهای انقابی و هدف از تشکیل آنان پس از پیروزی انقاب اسامی، جدول را کامل کنید.

                         هدف از تشکیل نهادنهاد انقالبى
1. ......................................................................................................................................................................1. سپاه پاسداران انقالب اسالمى

   2. عمرانى و آبادانى روستاها2. .................................................................

................................................................. .3.......................................................................................................................................................................3

7. به چه دلیلی ایران، پس از انقاب اسامی، با رژیم اشغالگر قدس، قطع رابطه کرد؟ 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ــت  ــال های نخس ــی در س ــا امن ــورش و ن ــاد ش ــی در ایج ــاب داخل ــد انق ــای ض ــش گروه ه ــدف و نق 8. ه
ــود؟  پیــروزی انقــاب اســامی چــه ب

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

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

9. جنگ تحمیلی چگونه آغاز و به پایان رسید؟ توضیح دهید.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. امام خمینی در چه تاریخی رحلت، و در کجا به خاك سپرده شدند؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. بعد از رحلت امام خمینی )ره( چه کسی و چگونه به رهبری انقاب اسامی ایران انتخاب شدند؟
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

   جدول
1. به رزمندگان در بند ایرانی که از اسارت رژیم عراق آزاد شدند.

2. نخست وزیر ایران که به دست گروه های ضد انقاب به شهادت رسید.
3.کدام دولت مأمور تأسیس نظام سیاسی جدید شد.
4. ایران همواره از قیام این کشور پشتیبانی می کند.

5. کدام کشور در رأس حکومت های سلطه گر و زورگو است.
6. این مجلس آیت اهللا خامنه ای را به رهبری برگزید.

رمز جدول:   ..................................................       

مــن کیســتم: در اوایــل انقــاب بــه دولــت موقــت انقــاب مأموریــت دادم کــه ضمــن اداره امــور کشــور، اقدامــات الزم را بــرای 
تأســیس نظام سیاســی جدیــد انجــام دهــد.   ).................................................(
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درسنامه

فرهنگ

درس
17

فرهنگ، شیوۀ زندگی         
ــرای زندگــی در کنــار هــم از شــیوه های  فرهنــگ یــک جامعــه شــیوۀ زندگــی آن جامعــه اســت. افــراد یــک جامعــه ب
مشــترکی اســتفاده می کننــد. ماننــد چگونگــی برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر، آداب و رســوم، باورهــا و اعتقــادات، قوانیــن 

و مقــررات، نحــوۀ اســتفاده از محیــط طبیعــی و....
رابطه جامعه و فرهنگ: جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ هم بدون جامعه به وجود نمی آید.

فرهنگ آموختنی است              
فرهنــگ پدیــده ای آموختنــی اســت؛ یعنــی از طریــق ژن بــه ارث نمی رســد بلکــه از راه آمــوزش 
ــه همیــن دلیــل، فرهنــگ را آگاهــی و  ــه نســل دیگــر منتقــل می شــود. ب و تربیــت از نســلی ب

اندیشــه مشــترک اعضــای یــک جامعــه نیــز می گوینــد.

   فرهنگ در جریان اجتماعی شدن آموخته می شود. 

اجتماعــی شــدن یــا جامعه پذیــری: اجتماعــی شــدن فراینــدی طوالنــی مــّدت از تولــد تــا آخــر عمــر اســت کــه افــراد 
ــا آن منطبــق می کننــد. از طریــق آن، زندگــی در جامعــه را می آموزنــد و خــود را ب

ــه  ــه زندگــی در جامع ــد ب ــراد نمی توانن ــدون آن، اف ــرا ب ــدی بســیار مهــم در زندگــی اســت؛ زی اجتماعــی شــدن فرآین
ادامــه دهنــد. در یــک جامعــه، هــر فــرد عقایــد و باورهــا، رســوم، قوانیــن و حتــی چگونگــی پاســخ دادن بــه غرایــز را از 

ــاد می دهــد. ــراد دیگــر ی ــه اف ــوزد و ب دیگــران می آم
ــواده اولیــن و مهم تریــن  ــواده صــورت می گیــرد. خان ــری: فراینــد اجتماعی شــدن، نخســت در خان ــواده و جامعه پذی خان
کانــون اجتماعــی شــدن فــرد اســت. پــدر و مــادر بــه کــودک یــاد می دهنــد کــه چطــور صحبــت کنــد، چگونــه غــذا 
ــه مهمان هــا ســام و تعــارف کنــد، در موقــع  ــه ب ــی را رعایــت کنــد، چگون بخــورد و در نشســت و برخاســت چــه آداب

خمیــازه کشــیدن دســت را جلــوی دهانــش بگیــرد یــا پاهایــش را جلــوی افــراد بزرگ تــر دراز نکنــد.
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ــاد  ــز ی ــا را نی ــات و هیجان ه ــراز احساس ــیوۀ اب ــش، ش ــردن نیازهای ــرف ک ــی برط ــر چگونگ ــاوه ب ــواده، ع ــودک در خان ک
ــد  ــه مانن ــویق و تنبی ــف تش ــیوه های مختل ــری ش ــا به کارگی ــواده ب ــر خان ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــد می کن ــرد و تقلی می گی
ــه  ــذارد، چ ــا ارزش بگ ــه آنه ــین و ب ــی را تحس ــه چیزهای ــه چ ــد ک ــود می آموزن ــد خ ــه فرزن ــردن ب ــن، اخم ک آفرین گفت

ــد و ناپســند بشــمارد. ــی را ب کارهای

عواملی که در فرآیند اجتماعی شدن فرد مؤثرند

رسانه  های خانواده
جمعی

دوستان 
و گروه 
همساالن

برنامه  های 
آموزشی و تربیتی 

مدرسه
محل کارخدمت سربازیرفتن به دانشگاه

ــه  ــه می شــوند و ب ــد( آموخت ــا و عقای ــا، ارزش ه ــا، هنجاره ــای فرهنــگ )نماده ــا الیه ه ــد اجتماعــی شــدن، اجــزا ی در فراین
افــراد دیگــر انتقــال می یابنــد.

الیه های فرهنگ                     
1. نمادها                     
       الیه های خارجی یا بیرونی فرهنگ             2. هنجارها

الیه های فرهنگ
                                      3. ارزش ها

                           الیه های عمیق تر    4. عقاید

ــا در  ــت و نماده ــر اس ــدۀ دیگ ــک پدی ــدۀ ی ــا نماین ــانه ی ــاد، نش ــا: نم 1. نماده
جریان روابط اجتماعی به وجود می آیند. 

ــواع معینــی از نمادهــا  ــرای انتقــال معانــی مــورد نظــر خــود از ان هرجامعــه ای ب
ــد.  ــتفاده می کن اس

ــاخته های  ــت س ــیاء و دس ــه اش ــتاری، هم ــاری و نوش ــان گفت    زب
انســان ماننــد تصاویــر، بناهــا، نــوع پوشــاک و ... نقــش نمادیــن دارنــد.
2. هنجارهــا: هنجارهــا، رفتارهــای معینــی هســتند کــه در یــک گــروه یــا جامعه 

ــرای انجــام دادن  ــه ب ــک جامع ــول ی ــورد قب ــد و شــیوه های م ــه قواع ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــه شــده و متداول ان پذیرفت
ــار می گوینــد. کارهــای مختلــف، هنج

هنجارهــا چــه مــواردی را در برمی گیرنــد: هنجارهــا در واقــع همــۀ عادت هــا، آداب و رســوم اجتماعــی، مناســک مذهبــی، 
ــارت دیگــر در هرجامعــه، مجموعــه ای از هنجارهــا وجــود دارد کــه  ــه عب ــرد. ب قواعــد و قوانیــن و مقــررات را در برمی گی

عمــوم افــراد از آنهــا پیــروی می کننــد مثــل ســام  کــردن، تعــارف  کــردن، تبریــک  گفتــن و هدیــه  دادن و ...
رابطــه هنجارهــا و زندگــی اجتماعــی: زندگــی اجتماعــی بــدون وجــود هنجارهــا ادامــه پیــدا نمی کنــد و هنجارهــا بــه روابــط 
اجتماعــی ســامان می بخشــند. افــراد یــک جامعــه خــود را ملــزم می بیننــد کــه از هنجارهــا پیــروی کننــد تــا جامعــه آنهــا 

را بــه عضویــت بپذیــرد.
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مهم ترین دالیل پیروی از هنجارها

      1. اعتقاد به هنجارها                2. حفظ آبرو               3. احترام                   4. ترس از مجازات

ــن مجــازات ممکــن  ــد مجــازات می شــوند. ای ــروی نکنن ــا پی ــراد از هنجاره ــر اف ــا: اگ ــروی نکــردن از هنجاره ــب پی عواق
اســت به صــورت ســرزنش خــود یــا دیگــران، پوزخنــد، تمســخر، طردکــردن و محــروم نمــودن، متلــک گفتــن یــا مجــازات 
ــک  ــه روزه خــواری، لطیفه گفتــن در ی ــزا، تظاهــر ب ــز در مجلــس ع ــاس قرم ــًا پوشــیدن لب ــی باشــد. مث رســمی و قانون

مهمانــی و ... هرکــدام بــه نحــوی مجــازات بــه همــراه دارد.
ــوری  ــا، ام ــه م ــن ک ــی ای ــا یعن ــا: ارزش ه 3. ارزش ه
ــرد  ــر ف ــم. ه ــی کنی ــت تلق ــوب و مثب ــوب، مطل را خ
ــوری را ارزش  ــه، ام ــروه و جامع ــک گ ــای ی ــا اعض ی
می داننــد و امــور دیگــری را ناپســند تلقــی می کننــد.

ــا  ــه هنجاره ــا ب ــا: ارزش ه ــا و هنجاره رابطــه ارزش ه
جهــت می دهنــد یعنــی افــراد بــر مبنــای ارزش هایــی 
کــه بــه آنهــا معتقدنــد رفتــار و عمــل می کننــد، برای 
مثــال فــردی کــه حفــظ محیط زیســت برایــش یــک 
ــظ  ــه حف ــل ب ــد در عم ــاش می کن ــت، ت ارزش اس

ــد  ــک می کن ــم تفکی ــا را از ه ــد، زباله ه ــی می کن ــرق صرفه جوی ــع آب و ب ــرف مناب ــد، در مص ــک کن ــت کم محیط زیس
و ...

ــا اغلــب افــراد یــک جامعــه آن را  ارزش هــای انســانی و اجتماعــی: آن دســته از ارزش هــا هســتند کــه همــه انســان ها ی
ــاع از کشــور. ــه ســالمندان و دف ــرام ب ــه دیگــران، احت ــت، کمــک ب ــد: شــجاعت، صداق ــد. مانن ــوب می دانن خــوب و مطل

ــال  ــرای مث ــت. ب ــی« اس ــد دین ــت، »عقای ــر اس ــا مؤث ــکل گیری ارزش ه ــه در ش ــی ک ــل مهم ــی از عوام ــد: یک 4. عقای
صدقــه دادن و انفــاق بــرای فــرد مســلمان یــک ارزش اســت و ایــن ارزش ناشــی از اعتقــادی اســت کــه آن فــرد بــه جلــب 

ــت از او دارد. ــد و اطاع خشــنودی خداون

ــا را می ســنجیم و  ــا و ارزش ه ــا آن هنجاره ــادات اســامی ماکــی اســت کــه ب ــا مســلمانان، اعتق    از نظــر م
ــم. ــد، طــرد می کنی ــادی ســازگاری ندارن ــن اصــول اعتق ــا ای ــه ب ــدام را ک هرک

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. اولیــن و مهم تریــن کانون اجتماعــی شــدن فــرد ........................................ اســت.
2. آگاهی و اندیشۀ مشترک اعضای یک جامعه را ........................................ می گویند.

3. ارزش ها به ........................................ جهت می دهند.
4. هر جامعه ای برای انتقال معانی مورد نظر خود از انواع معینی از ........................................ استفاده می کند.
5. یکی از عوامل مهمی که در شکل گیری ارزش ها مؤثر است، ........................................ رایج در جامعه است.

احترام به سالمندان

انفاقشهادت طلبی

فخر فروشی

ُمد گرایی

عضویت در یک انجمن علمی

پای بندی به دستورات دینی
مشهور شدن

ساده زیستی
اهل مطالعه بودن

داشتن مدرک دانشگاهی
ایثار

صداقت

پرهیز از دخانیات

نمونه ای از ارزش ها
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  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. فرهنــگ، یــک پدیــده ارثــی و ژنتیکی اســت.     
2. افراد بر مبنای ارزش هایی که به آن اعتقاد دارند عمل می کنند.    
3. جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ هم بدون جامعه به وجود نمی آید.         

4. »شجاعت و صداقت« از ارزش های انسانی و اجتماعی هستند که همه آن را مطلوب و خوب می دانند. 

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (
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1. چرا اجتماعی شدن نیاز فرد هم است؟ )نمونه دولتی(
الف( باعث شکل گیری هویت و شخصیت افراد می شود.          

ب( موجب پیوند زندگی افراد به یکدیگر می گردد. 
ج( تداوم حضور افراد در جامعه را به ارمغان می آورد.               

د( باعث رفع نیازهای مادی و معنوی افراد می شود.  

2. به قواعد و شیوه های مورد قبول در یک جامعه، برای انجام کارهای مختلف می گویند.
الف( هنجار   ب( فرهنگ          ج( ارزش            د( نماد  

3. »شکل دهندۀ بخش مهمی از فرهنگ هر جامعه« ، » سامان بخشندۀ روابط اجتماعی« و »جهت دهندۀ 
رفتارها« به ترتیب مربوط به کدام یک از مفاهیم زیر است؟ )نمونه دولتی(

الف( ارزش - هنجارها - عقاید                              ب( ارزش ها - عقاید - هنجارها         
ج( عقاید - هنجارها - ارزش ها                              د( عقاید - ارزش ها - هنجارها 

4.کدام یک از گزینه های زیر بیانگر» نماد« نمی باشد؟
الف( پرچم    ب( زبان گفتاری        ج( بناهای تاریخی          د( ُمدگرایی  

5. »صرفه جویی در مصرف آب و برق و تفکیک زباله ها« جزء کدام یک از الیه های فرهنگ است؟
الف( ارزش ها   ب( نمادها          ج( هنجارها            د( عقاید  

6. کدام یک از گزینه ها، دربارۀ الیه های فرهنگ صحیح است؟
الف( نمادها، ارزش ها، هنجارها          ب( نمادها، هنجارها، ارزش، عقاید    

ج( نمادها،خرده فرهنگ ها، ارزش ها          د( خرده فرهنگ ها، نمادها، عقاید، هنجارها  

7. »والدین به کودك یاد می دهند که چگونه غذا بخورد« بیانگر کدام گزینه است؟
الف( ارزش های اجتماعی   ب( هنجارها       ج( باورها            د( جامعه پذیری 

8. کدام یک از موارد زیر از الیه های خارجی فرهنگ نیست؟ )نمونه دولتی(
الف( گویش محلی    ب( قوانین ازدواج             ج( گرایش به خود نمایی   د( مناسک مذهبی 

9. کدام یک از گزینه های زیر، از نظر ارزشی، مورد توجه اکثریت جامعۀ تهران نمی باشد؟
الف( احترام به دیگران   ب( راست گویی            ج( ریا کاری                 د( صداقت 

     
       
       
       

درست   نادرست
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رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

دراز نکردن پا جلوی بزرگ ترها          نماد  
     شیوۀ زندگی یک جامعه         فرهنگ

اجتماعی شدن        صدقه دادن و انفاق      
         مناسک مذهبی        عقاید دینی

    دست ساخته های انسان           هنجار

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. شیوه های مشترك افراد یک جامعه برای زندگی در کنار هم کدامند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. رابطه »جامعه و فرهنگ« با یکدیگر چگونه است؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. »فرهنگ پدیده ای آموختنی است« یعنی چه؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. چرا فرایند اجتماعی شدن، در زندگی بسیار مهم است؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. منظور از اجتماعی شدن یا جامعه پذیری چیست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنند؟ 6. خانواده برای اجتماعی شدن فرزندشان از چه شیوه هایی استفاده می 
..................................................................................................... .3..................................................................................................................... .2........................................................................................................................... .1

7. چه گروه هایی در فرایند اجتماعی شدن فرد نقش دارند؟
................................ .7   ................................ .6   ................................ .5   ................................ .4   ................................ .3   ................................ .2   ................................ .1

8. شکل را کامل کنید.

  

                                                        الیه های فرهنگ

            الیه های خارجی یا .......................                                    الیه های عمیق تر
.......................................           .......................................          .......................................             .......................................      

  مثًا.......................................         مثًا.......................................        مثًا.......................................     مثًا.......................................

)الف(                                                                                          )ب(   
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9. منظور از نماد چیست؟ چگونه به وجود می آید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

10.  هنجار را تعریف کنید؟ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. مهم ترین دالیل پیروی از هنجارها را بنویسید.

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

12. پیروی نکردن از هنجارها چه پیامدهایی به همراه دارد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. منظور از ارزش در یک جامعه چیست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. »هنجارها« و »ارزش ها« را با یکدیگر مقایسه کنید.

                           هنجارها                  ارزش ها

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

15. ارزش های انسانی و اجتماعی موجود در یک جامعه، چه ارزش هایی هستند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. ماك سنجش هنجارها و ارزش ها در کشور ایران را بنویسید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. هر یک از توضیحات، اشاره به کدام یک از موارد زیر دارد.

 نماد    ارزش     فرهنگ     هنجار     عقاید

الف( رفتارهای معینی هستند که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده اند.   ......................................
ب( آگاهی و اندیشه مشترک اعضای یک جامعه را می گویند.   ...................................... 

ج( اموری را خوب، مطلوب و مثبت تلقی کنیم و اموری را ناپسند تلقی کنیم.    ......................................
د( در کشورهای اسامی، ماکی است که با آن ارزش ها و هنجارها را می سنجیم.    ......................................

ه( نشانه یا نمایندۀ یک پدیدۀ دیگر است.    ......................................

جدول        
1. در جریان اجتماعی شدن آموخته می شود.       

2. اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد است. 
3. پیروی نکردن از هنجارها آن را به دنبال دارد.  

4. یکی از عوامل مهم در شکل گیری ارزش ها، ................... است. 
5. از الیه های عمیق تر فرهنگ است.   

                                                           رمز جدول     ..........................................
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درسنامه

هویت  درس
18

موضــوع هویــت: در واقــع همــان پاســخ بــه پرســش »کیســتی« 
اســت.              

هویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت ازخود.
امتیــاز انســان نســبت بــه ســایر موجــودات زنــده: آگاهــی انســان 
از وجــود و شــخصیت و ویژگی هــای خــود از جملــه تفاوت هــای 
او بــا ســایر موجــودات زنــده اســت و خداونــد ایــن امتیــاز را بــه 

انســان عطــا کــرده اســت.

          الف( ویژگی های جسمانی
ابعاد هویت       1. هویت فردی             ب( ویژگی های روانی و اخاقی

                    2. هویت اجتماعی
 

               الف( ویژگی های جسمانی  مانند جنسیت، قد، وزن، سن و گروه خونی را تشکیل می دهند و    
            مربوط به بدن و خلقت طبیعی ما هستند.

1. هویت فردی
                         ب( ویژگی های اخاقی و روانی  همان ویژگی های غیرجسمانی هستند؛ مانند صبور بودن، 

                             زود رنج بودن، داشتن پشتکار و اراده، امیدوار بودن، لجوج بودن و به هنر عاقه داشتن. 
ــر  ــراد ب ــمانی اف ــای جس ــر: ویژگی ه ــر یکدیگ ــی ب ــی - روان ــمانی و اخاق ــای جس ــرات ویژگی ه تأثی
ــرات  ــمی تأثی ــاالت جس ــا اخت ــا ی ــال، بیماری ه ــرای مث ــذارد. ب ــر می گ ــا اث ــی آنه ــات روان خصوصی

ــد. ــی انســان دارن ــر ســامتی روان ــی ب نامطلوب
ــرای  ــد. ب ــر بگذارن ــا تأثی ــر جســم  م ــد ب ــز می توانن ــی نی ــی و روان ــی دیگــر، ویژگی هــای اخاق از طرف
ــل،  ــا تنب ــاف ی ــن و منفی ب ــای بدبی ــه آدم ه ــاش نســبت ب ــدوار و پرت ــن و امی ــراد خوش بی ــال، اف مث

ســامت جســمانی بیشــتری دارنــد.
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2. هویت اجتماعی: افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماعی »هویت اجتماعی« به دست می آورند.

                          درخانواده »فرزند« 
محسوب می شویم         ما با عضویت                      در مدرسه »دانش آموز«   

درجامعۀ ایران »ایرانی«                               
نحــوه شــکل گیری هویــت اجتماعــی: هویــت اجتماعــی مــا از طریــق ارتبــاط بــا جامعــه شــکل می گیــرد. مــا عضــو گروه هــای 
ــده  ــی را برعه ــروه نقش های ــتیم و در هرگ ــکاران هس ــایه ها و هم ــی ها، همس ــتان، هم کاس ــواده، دوس ــد خان ــی مانن متفاوت

می گیریــم. 
ــپس در  ــواده و س ــت در خان ــه نخس ــف از جمل ــای مختل ــدا در گروه ه ــرد ابت ــر ف ه
مدرســه، محلــه و ... بــا عقایــد و ارزش هــای جامعــه آشــنا می شــود و هویــت اجتماعی 

او شــکل می گیــرد.
ــت  ــه »هوی ــم ب ــی می کنی ــروه معرف ــک گ ــو ی ــود را عض ــی خ   وقت

ــم. ــاره می کنی ــود اش ــی« خ اجتماع

         آیا ویژگی های هویتی ما تغییر می کنند؟

برخی از ویژگی های هویتی تغییر نمی کنند و همیشه ثابت اند.      مانند: سن، تاریخ تولد، مکان تولد
      مانند: یک فرد فقیر ممکن است به فردی پردرآمد،   

های هویتی همواره در حال تغییرند.           
 

                یک فرد بی سواد به آدمی تحصیل کرده مبدل شود.برخی از ویژگی

 

 
ــال، جنســیت،   ــرای مث ــم. ب ــا نقشــی نداری ــا در شــکل گیری آنه ــه م ــی ک ــای هویت ویژگی ه

ویژگی های انتسابی            مــکان تولــد، پــدر و مــادر، شــکل و قیافــه خــود و ...

ویژگی هــای هویتــی کــه مــا در بــه دســت آوردن آنهــا نقــش داریــم . بــرای مثــال، برخــی صفــات 
های اکتسابی         اخاقــی یــا ویژگی هــای اجتماعــی را خــود انتخــاب می کنیــم و بــه آنهــا شــکل می دهیــم.

 

ویژگی

هویت ملّی: یکی از مراتب هویت اجتماعی، »هویت مّلی« است که به یک ملّت مربوط می شود. 

 ملت جمعیتی است که در قلمرو یک سرزمین مشخص مستقر شده و دارای اشتراکات تاریخی، 
زبانی، مذهبی، اقتصادی و آرمان های مشترک است.

عمده ترین عناصر هویت یک ملّت: سرزمین، تاریخ و فرهنگ                                  
هویت ایرانی

                 مهم ترین ویژگی های مشترک جامعۀ ایرانی
2. ما مسلمانیم 1. ما در سرزمین ایران زندگی می کنیم     

4. زبان مشترک ما فارسی است 3. ما تاریخ کهن و میراث فرهنگی غنی داریم     
5. انقاب اسامی نمایانگر آرمان های واالی جامعه ماست   

گ )جامعه(
ن(فرهن

زما
خ )

تاری

هویت ملّی

سرزمین )مکان(

ویژگی های اجتماعی 
)اجتماعی(

ویژگی های روانی و اخاقی 
)فردی(

ویژگی های جسمانی 
)فردی(

 ویژگی های انتسابی و اکتسابی
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ــه  ــی ک ــرای مردم ــارت دیگــر ب ــه عب ــی ســرزمین اســت. ب ــت ملّ ــده هوی ــن عناصــر شــکل دهن 1. ســرزمین: از مهم تری
ــود  ــۀ خ ــه وظیف ــه ای ک ــه گون ــا دارد؛ ب ــایر مکان ه ــا س ــاوت ب ــن ارزشــی متف ــد وط ــی می کنن ــرزمین زندگ ــک س در ی

ــد. ــاع کنن ــان دف ــای ج ــا پ ــد از آن ت می دانن
سرزمین ما از نظر جغرافیای تاریخی        سرزمین ما در متون کهن ایران باستان      سرزمین ما براساس آثار تاریخی

ســرزمینی کــه از گذشــته های دور 
ــده اند  ــاکن ش ــران در آن س ــردم ای م
کــه »فــات ایــران« نامیــده می شــود.

 
2. دین: از ارکان مهم هویت ما ایرانیان »دین« است. بیش از 98 درصد مردم ایران مسلمان اند. فرهنگ مردم ما بر اساس 

دین اسام است و عقاید و ارزش ها و حتی نظام سیاسی و قوانین امروز ما از دین اسام نشئت می گیرد. 
زندگــی مــا ایرانیــان بــا دیــن اســام عجیــن شــده اســت یعنــی موجــب پیونــد مــا بــا جهــان اســام و مســلمانان ســایر 
نقــاط می شــود. اقلیت هــای دینــی زردشــتی، مســیحی و کلیمــی در کشــور مــا ضمــن پیــروی از دیــن خــود، هویــت و 

ــد. ــاع کرده ان ــگان دف ــر هجــوم بیگان ــران در براب ــی را حفــظ نمــوده و همــواره از ســرزمین ای فرهنــگ ایران
3. تاریــخ کهــن و میــراث فرهنگــی: تاریــخ و سرنوشــت مشــترک از دیگــر عناصــر مهــم هویــت ملـّـی اســت. ایــران جایــگاه 
تمدن هــای باســتانی بــوده اســت و حکومت هــای قدرتمنــدی در ایــن ســرزمین به وجــود آمده انــد، کــه اغلــب از عقایــد 

و ارزش هــای دیــن زردشــت پیــروی می کردنــد. 
پــس از ورود اســام بــه ایــران، عقایــد و ارزش هــای اســامی دگرگونــی بزرگــی در فرهنــگ ایرانیــان پدیــد آورد. البتــه 
رســوم و آیین هــای ایرانیــان ماننــد جشــن نــوروز کــه مغایرتــی بــا تعالیــم اســام نداشــتند، برجــا ماندنــد و ادامــه یافتنــد.
پذیــرش اســام، موجــب پیونــد ایرانیــان بــا جهــان اســام شــد و ایرانیــان باعــث گســترش و شــکوفایی تمــدن اســامی 
گردیدنــد. ایرانیــان در دوره هایــی از تاریــخ توانســتند اقــوام مهاجــم چــون مغول هــا و تیموریــان را تحــت تأثیــر فرهنــگ 

اســامی و ایرانــی خــود قــرار دهنــد. 

  بــه قــول اســتاد شــهید مطهــری: »ایرانیــان از دیــن اســام نیــرو و حیــات گرفتنــد و هــم نیــرو و حیــات خــود 
را صــرف خدمــت بــه آن کردنــد«.

4. زبــان فارســی: عنصــر مهــم دیگــری کــه در تکویــن هویــت ملـّـی نقــش دارد، زبــان مشــترک اســت 
کــه میــراث فرهنگــی بــا آن آموختــه می شــود و انتقــال می یابــد.   

زبان فارسی ریشه در تمدن ایران باستان دارد و در دوران پس از اسام به عنوان زبان آموزشی و اداری به 
کار رفت. 

ــن عامــل وحــدت  ــان اســام دانســت، همچنی ــان دوم جه ــوان زب ــان فارســی را می ت   زب
اقــوام ایرانــی نیــز می باشــد.

5. انقــاب اســامی: در دویســت ســال اخیــر، مــردم ایــران بــا ظلــم و ســتم داخلــی و خارجــی بــه مبــارزه پرداختنــد کــه 
ســرانجام بــه پیــروزی انقــاب اســامی منجــر شــد.

ــود  ــامی خ ــت اس ــگ و هوی ــه فرهن ــگان ب ــگ بیگان ــه روی از فرهن ــای دنبال ــه ج ــران ب ــردم ای ــامی، م ــاب اس در انق
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــلمانان جه ــش مس ــام بخ ــامی اله ــاب اس ــای انق ــروزه آرمان ه ــتند. ام بازگش

ــران شــهر« و  ــه »ای ــا ب از ســرزمین  م
ــاد شــده اســت. ــن« ی ــران زمی »ای

ــظ  ــواره حف ــران، هم ــردم ای ــرای م ب
مرزهــا و محــدودۀ جغرافیایــی اهمیــت 

داشــته اســت.
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  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. موضــوع هویــت در واقع همان پاســخ بــه پرســش ........................................ اســت.
2. یکی از مراتب هویت اجتماعی، »........................................« است که به یک ملّت مربوط می شود.

3. بــه ویژگی هایــی کــه مــا در شــکل گیری آنهــا نقشــی نداریــم ........................................ و بــه ویژگی هایــی کــه مــا در بــه دســت 
آوردن آنهــا نقــش داریــم ........................................ می گوینــد.

4. هویت فردی شامل دو بخش ویژگی های ........................................ و ........................................ است.
5. از جمله رسوم و آیین هایی که از دورۀ ایران باستان به جا مانده و مغایر با تعالیم اسام نیست، ........................................ می باشد.

6. استاد مطهری: ایرانیان از ........................................ نیرو و حیات گرفتند.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. انســان بــه دلیــل داشــتن آگاهــی از وجــود و شــخصیت خود نســبت بــه ســایر موجودات
   زنده برتری دارد. 

2. فارسی، زبان اول جهان اسام است؛ چون صدها اثر علمی، ادبی و هنری در دورۀ اسامی به این
    زبان نوشته شده است.  

3. همه افراد هویت فردی دارند، اّما بعضی از افراد دارای هویت اجتماعی نیز هستند. 
4.  عقاید و ارزش ها و حتی نظام سیاسی و قوانین کشور ما از دین اسام نشئت می گیرد.        
5. بر اساس آثار تاریخی ایران، همواره حفظ مرزها و محدودۀ جغرافیایی اهمیت داشته است.   

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. کــدام گزینــه، ویژگــی هویت »فــردی روانی« اســت؟
الف( عضویت در گروه تئاتر مدرسه                         ب( عاقه داشتن به ورزش فوتبال   

ج( داشتن گروه خونی مثبت                                د( داشتن ملیت ایرانی 

2. »شکل و قیافه، مکان تولد« و »صفات اخالقی« به ترتیب جزءکدام نوع ویژگی های هویتی هستند؟
الف( انتسابی ـ اکتسابی               ب( انتسابی ـ انتسابی  

ج( اکتسابی ـ انتسابی                                د( اکتسابی ـ اکتسابی 

3. کدام عنصر در تکوین »هویت ملی« نقش ندارد؟
 الف( دین    ب( سرزمین          ج( جنسیت               د( زبان مشترک 

4. با توجه به نظریۀ: »یک فرد نظامی در زندگی شخصی نیز بسیار پایبند به نظم است.« تأثیر کدام یک از ابعاد 
مختلف هویت را نشان می دهد؟ (نمونه دولتی)

الف( ویژگی روانی بر ویژگی اخاقی                        ب( ویژگی اجتماعی بر خصوصیات جسمانی 
ج( ویژگی اخاقی بر ویژگی اجتماعی                      د( ویژگی اجتماعی بر خصوصیات اخاقی 

     

       
       
       
       

درست   نادرست
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5. درکدام گزینه زیر از سرزمین ما به عنوان »ایران  شهر« و »ایران  زمین« یاد شده است؟
الف( متون کهن ایران باستان                                        ب( آثار تاریخی  
ج( جغرافیای تاریخی                                                  د( جغرافیای سیاسی 

6. کدام گزینه بیانگر انواع هویت است؟
الف( اجتماعی ـ اقتصادی                                         ب( ملّی ـ دینی   

ج( فردی ـ اجتماعی                                        د( جسمانی ـ اخاقی و روانی 

7. کدام گزینه از عمده ترین عناصر هویت یک ملت نیست؟
الف( فرهنگ                 ب( تاریخ                          ج( خانواده                د( سرزمین 

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
 

            )الف(                                                                                            )ب(

احساس و آگاهی و شناخت از خود                                    ویژگی جسمانی  
         فرد خوش بین و امیدوار                                                  ملت 

       عامل وحدت اقوام ایرانی                                                      هویت اجتماعی
                قد و وزن                                                               زبان فارسی

          جمعیتی در قلمرو یک سرزمین مشخص                  ویژگی اخاقی و روانی 
             معرفی خود به عنوان عضو یک گروه                                               هویت 

 

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
1. پاسخ دهید.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. موضوع هویت:   

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. تعریف هویت:   

2. هویت فردی را با هویت اجتماعی مقایسه کنید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. در رابطه با هویت فردی نمودار زیر را کامل کنید.

                الف( ویژگی های .........................................             ...................................................................................................................................    
  هویت فردی                         ...................................................................................................................................

                         ب( ویژگی های .........................................                    ................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................

                 

4. تأثیر ویژگی های جسمانی و ویژگی های اخالقی و روانی را بر یکدیگر بیان کنید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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5. هر فرد چگونه با عقاید و ارزش های جامعه آشنا می شود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. چند مثال دربارۀ تأثیر هویت اجتماعی و هویت فردی بر یکدیگر بیان کنید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

7. آیا ویژگی های هویتی تغییر می کنند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

8.  »ویژگی های انتسابی« را با »ویژگی های اکتسابی« مقایسه کنید.

                    ویژگی های انتسابی     ویژگی های اکتسابی
 ..................................................................................................................                      ..................................................................................................................  

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

9. به نظر شما آیا صحیح است که خود یا دیگران را به دلیل ویژگی های انتسابی سرزنش کنیم؟ چرا؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.  منظور از »مّلت« چیست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. شکل روبه رو را کامل کنید. 

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

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

هویت ملّی

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

12. علی می خواهد به یک دانش آموز خارجی که به ایران سفر کرده است، دربارۀ ویژگی های هویت ایرانی توضیح 
دهد. به او کمک کنید که دست کم به چهار ویژگی هویت ایرانی اشاره کند.

................................................................................................................................ .2             ................................................................................................................................ .1  

................................................................................................................................ .4             ................................................................................................................................ .3  

13. چرا سرزمین از مهم ترین عناصر شکل دهنده هویت مّلی است؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

14. آیا دین از ارکان مهم هویت ما ایرانیان است؟ توضیح دهید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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15. کدام اقلیت های دینی درکشور ایران زندگی می کنند؟ و چه نقشی در برابر هجوم بیگانگان بر عهده داشته اند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

16. تاریخ ایران چه تأثیری بر فرهنگ ایرانیان گذاشت؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

17. نظر استاد شهید مرتضی مطهری دربارۀ ایرانیان و دین اسالم چه بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. زبان فارسی چه نقشی در هویت مّلی دارد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

19. انقالب اسالمی چه تأثیری بر هویت مّلی ایرانیان داشته است؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

      جدول         

1. یکی از عمده ترین عناصر هویت یک ملّت است.  
2. هویت فردی شامل دو بخش جسمانی و ................... است.  
3. هویت در واقع پاسخ به این پرسش است.   
4. جمعیتی که در قلمرو یک سرزمین مستقر شده اند.  

5. هویتی که از طریق ارتباط با جامعه شکل می گیرد.
6. یکی از اقلیت های دینی کشور ما ...................  است.    

7. از ارکان مهم هویت است.     
 

                                        رمزجدول       ....................................................

ول
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کارکردهاى خانواده

درسنامه
تشکیل خانواده

بنیــان خانــواده بــر ازدواج اســتوار اســت. ازدواج )نــکاح( پیمانــی اســت کــه بــه موجــب آن یــک زن و 
ــواده ای را تشــکیل می دهنــد.     ــا هــم شــریک و متحــد می شــوند و خان مــرد در زندگــی ب

هدف نکاح، تشکیل خانواده است؛ تمایل به تشکیل خانواده و داشتن فرزند در نهاد انسان گذاشته 
شده و تشکیل زندگی خانوادگی، امری طبیعی و فطری و بر اساس نظام خلقت است. 

پیامبر )ص( درباره ازدواج می فرمایند: » ... هیچ بنیادی در نزد خدا، پسندیده تر از بنیاد ازدواج و خانواده نیست.«

کارکردهای خانواده
خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان است.

 کارکردهای خانواده عبارتند از

الف( فرزند آوری و تجدید نسل           ب( حمایت و مراقبت                ج( جامعه پذیری و تربیت

           محبت              مراقبت          رفع نیازهای مادی
   

الف( فرزندآوری: یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده در طول تاریخ فرزندآوری بوده است.
                     1.  بنیان خانواده تقویت می شود. 

     2.  نسل انسان باقی می ماند و تداوم پیدا می کند.
فواید فرزند آوری    3. خانواده توسعه می یابد و مستحکم  می شود.

     4. موجب نشاط و سرگرمی اعضاء خانواده و دلگرمی پدر و مادر می شود.
     5. برای اعضاء خانواده و خویشاوندان برکت و فواید زیادی دارد.

درس
19
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ــه،  ــک جامع ــی در ی ــت کاف ــود جمعی ــدون وج ــت و ب ــت« آن اس ــه ای، »جمعی ــای هرجامع ــرط بق ــن ش    اولی
فعالیت هــای آن دچــار اختــال می شــود.

در صورتی که جمعیت یک جامعه منقرض گردد آن جامعه نابود می شود و از بین می رود.
ب( حمایت و مراقبت: 

1. محّبت                             انجام می گیرد.       حمایت و مراقبت به سه صورت  
2. مراقبت       

3. رفع نیازهای مادی       
1. محّبــت: نیــاز بــه مهــر و محبــت )نیــاز عاطفــی( از نیازهــای اساســی انســان اســت. مهــر و محبــت والدیــن بــه یکدیگــر و به 

کــودکان موجــب آرامــش در کانــون خانواده می شــود.

  خانواده مهم ترین کانون حمایت و مراقبت عاطفی از افراد است.

ــا  ــی و محبــت آشــنا می شــوند و ب ــا مهربان ــادر ب ــدر و م کــودکان از ســال های نخســتین زندگــی خــود در آغــوش گــرم پ
ــد. پــرورش یافتــن در دامــان آنهــا، مهربانــی و از خودگذشــتگی و نیکــوکاری را می آموزن

2. مراقبت:
اعضای خانواده از یکدیگر مراقبت می کنند.

دورۀ سالمندی
ــف  ــار ضع ــن دوره دچ ــان ها در ای انس
ــت،  ــدون مراقب ــی می شــوند و ب و ناتوان
قــادر نیســتند خــود را بــه خوبــی اداره 

کننــد.

      

دوران بین کودکی و سالمندی
در ایــن دوران اعضاء خانواده در شــرایط 
مختلــف ماننــد بیمــاری یــا حــوادث بــه 
مراقبــت از یکدیگــر نیــاز پیــدا می کنند.

     

 دورۀ کودکی
کــودک بــرای ادامــۀ زندگــی خــود بــه 

مراقبــت نیــاز دارد.
نــوزاد انســان در آغــاز زندگــی توانایــی 
زیســتی  نیازهــای  کــردن  برطــرف 
و بدنــی خــود را نــدارد و برخــاف 
بســیاری از حیوانــات، تــا مــدت زیــادی 
ــوان اســت. ــان نات ــد همچن پــس از تول

3. رفع نیازهای مادی: اعضای خانواده به خوراک، پوشاک، مسکن و وسایل زندگی نیاز دارند.

  یکی از کارکردهای مهم خانواده، »حمایت اقتصادی« یا »رفع نیازهای مادی« اعضای خانواده است.

رفع نیازهای مادی و اقتصادی خانواده بر عهدۀ سرپرست خانواده، یعنی پدر است. 
امــروزه در شــهرها و روســتاها، عــده ای از زنــان نیــز دوش  بــه دوش مــردان بــا فعالّیت هــای اقتصــادی و کســب درآمــد در رفع 

نیازهــای خانــواده مشــارکت و همراهــی می کنند.
ــد در جامعــه زندگــی کنــد،  ــرای آن کــه بتوان ــد می شــود و ب ــت: هــر فــرد در جامعــه ای متول ــری و تربی ج( جامعه پذی
بایــد عقایــد و ارزش هــا و هنجارهــا و بــه عبــارت دیگــر، شــیوه زندگــی کــردن در آن جامعــه را بیامــوزد بــه ایــن فراینــد، 

ــد. ــی شــدن« می گوین ــا »اجتماع ــری« ی »جامعه پذی
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اجتماعــی شــدن، هــم نیــاز فــرد و هــم نیــاز جامعــه اســت، زیــرا هــم باعــث شــکل گیری هویــت و شــخصیت افــراد می شــود 
و هــم موجــب تــداوم جامعــه می گــردد. اگــر چــه اجتماعــی شــدن در سراســر زندگــی فــرد ادامــه می یابــد. امــا مهم تریــن 

مرحلــۀ آن، دوران اولیــۀ زندگــی فــرد در خانــواده اســت. 

  یکی از کارکردهای مهم و اساسی خانواده    تربیت اعضای خانواده است.

دو مسئولیت مهم خانواده    1. رفع نیازهای عاطفی و زیستی و معیشتی فرزندان
                               2. تربیت اخاقی، معنوی و دینی فرزندان 

 یک خانواده سالم می تواند در دامان خود فرزندانی         مؤمن        تربیت کند.
          پرهیزگار

          پایبند به اصول اخاقی
امام سجاد )ع( درباره تربیت فرزند می فرمایند:

حق فرزند این است که بدانی خوبی و بدی او به تو ارتباط دارد. در تربیت و ادب آموزی و خداشناسی او مسئولیت داری، باید 
او را در محبت و اطاعت خدا کمک کنی و وسایل ایمان و پاکی او را فراهم سازی ...

روش های اجتماعی کردن فرزندان
1. گفت گــو: دالیــل خوبــی و بــدی رفتارهــا را بــرای فرزنــدان خــود بازگــو می کننــد و عقایــد، ارزش هــا و هنجارهــای جامعــه 

را بــرای آنهــا شــرح می دهند.
2. تشــویق: رفتارهــای پســندیدۀ فرزنــدان را تشــویق و تحســین می کننــد و بــا ابــراز عاقــه، قدردانــی، خریــد هدیــه و ماننــد 

آن، فرزنــدان را بــه تقویــت و تــداوم آن رفتارهــا تشــویق می کننــد.
3. تنبیــه: بــا نشــان دادن نارضایتــی، بی اعتنایــی، خــودداری از صحبت کــردن بــا محبــت و یــا محــروم کــردن فرزنــدان از 

برخــی مزایــا و ... از تکــرار رفتارهــای ناپســند آنــان جلوگیــری می کننــد.
والدین به تناسب شرایط و موقعیت ها از انواع این روش ها استفاده می کنند.

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. اولین شــرط بقای هــر جامعــه ای، ........................................ آن اســت.
2. به پیمانی که به موجب آن یک زن و مرد در زندگی با هم شریک و متحد می شوند ........................................ می گویند.

3. یک خانواده سالم می تواند در دامان خود فرزندانی مؤمن، پرهیزگار و ........................................ تربیت کند.
4. رفع نیازهای مادی و اقتصادی خانواده بر عهدۀ ........................................ است.

5. یکی از کارکردهای مهم و اساسی خانواده، » ........................................« یا »........................................« اعضای خانواده است.
6. اجتماعی شدن، باعث شکل گیری ........................................ و ........................................ افراد می شود.

7. واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان، ........................................ است.
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  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. مهــر و محبــت والدیــن بــه یکدیگــر و بــه کــودکان موجــب آرامــش در کانــون خانــواده می شــود.         
2. تشکیل زندگی خانوادگی، امری طبیعی و فطری و بر اساس نظام خلقت است.  

3. امروزه در شهرها و روستاها، تنها مردان با فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در رفع نیازهای
    خانواده تاش می کنند.         

4. مهم ترین کانون حمایت و مراقبت عاطفی از افراد، جامعه است.  

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. مهم ترین کارکرد خانواده در طول تاریخ چیست؟ )نمونه دولتی(
الف( حمایت و مراقبت از فرزندان                   ب( انتخاب همسر برای فرزندان  

ج( جامعه پذیری و تربیت                               د( فرزندآوری و تجدید نسل 

2. هدف از ازدواج )نکاح( چیست؟
الف( جامعه پذیری فرزندان                    ب( حمایت و مراقبت از فرزندان   

ج( ایجاد صمیمیت بین زن و شوهر                   د( تشکیل خانواده   

3. مهم ترین مرحلۀ اجتماعی شدن فرد در خانواده کدام دوران می باشد؟
الف( دوران اّولیه زندگی                    ب( دوران میانسالی    

ج( دوران سالمندی                     د( دوران بلوغ  

4. پیامبر )ص( فرموده اند: » ... هیچ بنیادی در نزد خداوند، پسندیده تر از بنیاد .......................... نیست.« 
الف( دوستی         ب( مهر و محبت      ج( تواضع و فروتنی               د( ازدواج و خانواده  

5. کدام گزینه از کارکردهای خانواده نیست؟
الف( فرزندآوری و تجدید نسل                              ب( انتقال ویژگی های انتسابی به فرزندان 

ج( حمایت و مراقبت از اعضاء                               د( جامعه پذیرشدن فرزندان  

6. بر اساس سخن امام سجاد )ع( کدام گزینه زیر حق تربیت فرزند بر والدین نیست؟
الف( پیروی از هوای نفس  ب( خداشناسی                   ج( ادب آموزی         د( محبت و اطاعت خدا  

7. کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد.
الف( تشکیل زندگی خانوادگی، امری طبیعی و فطری و بر اساس نظام خلقت است. 
ب( در صورتی که جمعیت یک جامعه منقرض گردد، آن جامعه پیشرفت می کند. 

ج( هر فرد برای این که بتواند در جامعه زندگی کند، باید عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن جامعه را بیاموزد. 
د( والدین به تناسب شرایط و موقعیت ها از انواع روش های اجتماعی کردن فرزندان استفاده می کنند.   

8. کدام گزینه زیر جزء کارکردهای خانواده در مورد »حمایت و مراقبت« نیست.
الف( محبت         ب( رفع نیازهای مادی           ج( مراقبت      د( جامعه پذیری و تربیت 

     
       

       
       

درست   نادرست
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رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
 

            )الف(                                                                                            )ب(

تنبیه              بنیان خانواده       
تربیت اعضای خانواده بازگو کردن خوبی ها و بدی های رفتار       

ازدواج       تحسین رفتارهای پسندیده      
تشویق            محروم کردن برخی از مزایا برای فرزندان      
   یکی از کارکردهای اساسی خانواده               گفت وگو

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. پیامبــر اســام)ص( دربــاره ازدواج چــه فرموده انــد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. واژۀ ازدواج )نکاح( را تعریف کنید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کارکردهای خانواده عبارتند از3. نمودار زیر را کامل کنید. 

الف( .........................................................              ب( .........................................................           ج( .........................................................

4. فرزندآوری چه تأثیراتی بر خانواده و جامعه می گذارد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

5. در صورتی که جمعیت یک جامعه منقرض شود، چه اتفاقی می افتد؟

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

6. چرا خانواده مهم ترین کانون حمایت و مراقبت عاطفی از افراد است؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

7. در هر یک از دوران های زیر اعضای خانواده چگونه از یکدیگر مراقبت می کنند؟
          دوران کودکی              .................................................................................................................................................................................................................................................................................
دوران بین کودکی و سالمندی   .................................................................................................................................................................................................................................................................................

         دوران سالمندی            .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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8. خانواده چگونه نیازهای مادی اعضای خود را رفع می کند؟ آن را شرح دهید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

پذیری« یا »اجتماعی شدن« می گویند؟ 9. به چه فرایندی »جامعه 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. چرا اجتماعی شدن هم نیاز فردی و هم نیاز جامعه است؟ توضیح دهید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

12. دو مسئولیت مهم خانواده کدامند؟
..................................................................................................................... .2      ..................................................................................................................... .1

13. امام سجاد )ع( درباره تربیت فرزندان چه می فرمایند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

14. درباره روش های اجتماعی کردن فرزندان جدول زیر را کامل کنید.

محروم کردن از برخی مزایا      بازگو کردن عقاید       ابراز عاقه      بی اعتنایی      بیان خوبی ها و بدی ها      قدردانی

روش     مثال 1       مثال 2      

تشویق        

گفت وگو        

تنبیه        

      جدول        
1. یکی از روش های اجتماعی کردن فرزندان است.       

2. انسان ها در دوران سالمندی به آن نیاز دارند.       
3. بنیان خانواده برآن استوار است.         
4. کانون رشد و تعالی انسان است.         

5. یکی از کارکردهای خانواده رفع کدام نیازها است.    
                      

ول                                      رمز جدول     ............................................
جد

مز
ر
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آرامش در خانواده

درسنامه

    خانواده ای که وظایف خود را به خوبی انجام دهد                   خانواده ای که نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد

    از این خانواده می توان به عنوان خانواده ای متعادل                این خانواده دچار آسیب شده است و رابطه خانواده با   
    یاد کرد.                دیگر نهادهای جامعه دچار مشکل می شود.

  اولین گام در راه تشکیل یک خانوادۀ متعادل و سالم، »دقت در انتخاب همسر« است.

همســرگزینی: یکــی از عواملــی کــه موجــب ســازگاری و آرامــش در خانــواده می شــود  انتخــاب صحیــح همســر اســت. 
اگــر افــراد در انتخــاب همســر بــر معیارهــای نادرســت تکیــه کننــد، مثــًا فقــط زیبایــی ظاهــری یــا ثــروت همســر خــود را در 

نظــر بگیرنــد، در زندگــی خانوادگــی بــا شکســت روبــه رو می شــوند.
برخــی از صاحب نظــران معتقدنــد کــه افــراد در انتخــاب همســر بایــد بــه »تناســب« و »همگونــی« خــود بــا طــرف مقابــل 

توجــه کننــد.

اعتقادات دینی                              
تحصیات  با همدیگر هماهنگی بیشتری داشته باشند، زندگی شان بادوام تر است. هرچه افراد از نظر    

اخاق و روحیات                                       
        

ــه آن توجــه کــرد،  ــد در همســرگزینی ب ــی کــه بای ــن عامل ــاره همســرگزینی: از نظــر اســام، مهم تری ــدگاه اســام درب دی
»ایمــان و اعتقــادات دینــی افــراد« اســت. اســام همچنیــن بــر اصالــت خانــواده تأکیــد کــرده اســت؛ یعنــی، فــردی کــه بــه 

عنــوان همســر انتخــاب می شــود، در خانــواده ای صالــح و اهــل ایمــان و تقــوا پــرورش یافتــه باشــد. 

درس
20
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خداوند درباره همسرگزینی در قرآن می فرماید: 
» ... و از نشانه های خداوند است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنار 

آنها آرامش بیابید و انس بگیرید و بین شما رأفت و مهربانی برقرار نمود.« 
سوره روم، آیۀ 21

                         مقایسۀ نقش خانواده ها در همسرگزینی

            

امــروزه جوانــان همســرخود را بــا 
همفکــری و حمایــت خانواده هــا 
انتخــاب و از تجربه هــای آنــان 

اســتفاده می کننــد.
               

درگذشــته، خانواده هــا نقش بیشــتری 
در همســرگزینی فرزندان خود داشتند 
ــت بیشــتری  ــا حمای ــوادۀ نوپ و از خان

می کردنــد.
                         

  از دیدگاه قرآن مهم ترین هدف ازدواج  برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است.

فرماید: 
 

پیامبر )ص( درباره رفتار با خانواده می
»بهترین شما کسی است که رفتار او با خانواده اش نیکوتر باشد و من در نیکی به خانواده ام بهترین هستم.«

 

1. انتخاب نادرست همسر                                                                                   
2. عدم شناخت برخی زن و شوهرها از حقوق و تکالیف خود در زندگی

3. پرورش یافتن زن و مرد در دو خانواده و در دو محیط جداگانه 
4. وجود تفاوت های فردی و اختاف سلیقه 

5. »تعــارض« بیــن نقــش هــای زندگــی؛ بــرای مثــال، خانمــی کــه هــم شــاغل 
ــت در  ــن اس ــده دارد ممک ــر عه ــری را ب ــادری و همس ــف م ــم وظای ــت، و ه اس

ــود. ــه رو ش ــواری هایی روب ــا دش ــود ب ــف خ ــام وظای انج

مهم ترین عواملی         
که موجب ناسازگاری    

زن و مرد می شود 

کارهایی که به سازگاری زن و شوهر کمک می کنند

1. گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج                  2. مشاوره با افراد دارای صاحیت در زمینۀ همسرگزینی

3. رعایت اخاق و آداب همسرداری                              4. خوش خلقی، احترام گذاشتن به همسر و رعایت ادب، 
                       با الفاظ نیکو وی را صدا زدن و...

5. گفت وگوی صمیمانۀ زن و شوهر برای حل مشکات 

سازگاری والدین و فرزندان: یکی از عواملی که موجب امنیت و ثبات خانواده و گرمی و نشاط آن 
می شود »وجود فرزندان« است.   
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تعــداد مناســب فرزنــدان: یکــی از نــکات مهمــی کــه هــر خانــواده بایــد بــه آن توجــه کنــد، تعــداد مناســب فرزنــدان اســت. 
امــروزه صاحب نظــران معتقدنــد »تک فرزنــدی« هــم بــرای خانــواده و هــم بــرای اجتمــاع پیامدهــای نامطلوبــی دارد. 

فواید چند فرزندی:
1. تجربۀ اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان افزایش می یابد.

ــرادر شــکل می گیــرد و  ــرداری از رفتــار خواهــر و ب ــد و رقابت هــا و بازی هــا و همچنیــن الگــو ب ــازی دارن 2. کــودکان هم ب
کــودکان مجبــور نیســتند همــواره بــا افــراد بزرگســال در ارتبــاط باشــند.

3. افــرادی کــه بــرادر و خواهــر دارنــد از لــّذت ارتباطــات وســیع تر خانوادگــی و حمایــت و محبــت بــرادر و خواهــر محــروم 
نمی شــوند و فرزندانشــان نیــز از داشــتن عمــو و عمــه و دایــی، خالــه برخــوردار خواهنــد بــود.

ــد و از وضعیــت معیشــتی مناســبی نیــز  ــدان را دارن ــرای تربیــت مناســب فرزن بنا بر ایــن، خانواده هایــی کــه توانایــی الزم ب
برخوردارنــد، شایســته اســت تعــداد بیشــتری فرزنــد داشــته باشــند. 

حقــوق و تکالیــف متقابــل والدیــن و فرزنــدان: پــدر و مــادر مکلف انــد سرپرســتی کــودک را بــه عهــده بگیرنــد و نیازهــای 
او را رفــع کننــد، فرزنــدان نیــز بایــد در هــر حــال، بــه پــدر و مادرشــان احتــرام بگذارنــد. اطاعــت از والدیــن، رعایــت اخــاق 
خــوش و خــودداری از بی احترامــی بــه آنهــا در هــر شــرایط واجــب اســت. اطاعــت از والدیــن تنهــا در صورتــی جایــز نیســت 

کــه بــه گنــاه و نافرمانــی از خــدا دســتور دهنــد. 

 فرزندی که پدر و مادر از او راضی نباشند از رحمت خدا دور می شود.

خداوند درباره احترام به پدر و مادر می فرماید:

» ... و بــه پــدر و مــادر نیکــی کنیــد. اگــر یکــی از آن دو یــا هــر دوی آنــان بــه ســالخوردگی رســیدند و ایــن 
درحالــی اســت کــه نــزد تــو هســتند، )کوچک تریــن( ســخنی کــه نشــانگر ناراحتــی و رنجــش اســت بــه آنــان 
ــا آن دو ســخن بگــو. از ســر عطوفــت و  ــان را از خــود مــران و زیبــا و شایســته ب ــا پرخاشــگری آن مگــو و ب
دلســوزی بــا آنــان مهربــان و فروتــن بــاش و بگــو پــروردگارا همان طــور کــه مــرا در کودکــی پــرورش دادنــد 

) و بــا مــن مهربــان بودنــد( بــه آن دو رحــم کــن.«
                                                                                                                                          )سورۀ اسراء آیات 23 و 24(

پیامبر )ص( درباره حقوق و تکالیف والدین می فرمایند:
»به فرزندانتان احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت کنید.«

چه عواملی موجب ناسازگاری والدین و فرزندان می شوند؟
1. گاه در مراحلــی از زندگــی، والدیــن و فرزنــدان انتظــارات یکدیگــر را بــرآورده نمی کننــد. کــودکان بــا رســیدن بــه بلــوغ و 
ــری در اجتماعــی شــدن خــود داشــته باشــند، امــا ممکــن  ــر شــدن، تغییــر می کننــد و می خواهنــد نقــش فعال ت بزرگ ت
اســت پــدر و مــادر ایــن تغییــرات را جــدی نگیرنــد. بنابرایــن معمــوالً از نوجوانــان شــنیده می شــود کــه »پــدر و مــادرم مــرا 

درک نمی کننــد« یــا »هنــوز فکــر می کننــد مــن بچــه ای کوچــک هســتم«.
2.  فرزنــدان در دوران زندگــی خــود بــا محیط هــا و افــراد دیگــری بــه جــز خانــه و خانــواده آشــنا می شــوند. آنهــا در محلــه 
ــوند.  ــنا می ش ــد، آش ــواده آموخته ان ــه در خان ــر از آنچ ــری غی ــیوه های دیگ ــا ش ــد و ب ــدا می کنن ــتانی پی ــه دوس و مدرس
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نوجوانــان بــه شــدت تحــت تأثیــر دوســتان و گــروه همســاالن و فشــار هنجــاری آنهــا قــرار می گیرنــد و حقــوق والدیــن را ادا 
نمی کننــد. ایــن اختــاف ارزش هــا و هنجارهــا موجــب ناســازگاری می شــود.

3. در جوامع صنعتِی امروز پدر و مادرها وقت کمتری را به گفت وگو با فرزندان نوجوان خویش اختصاص می دهند.

چگونه می توان از بروز ناسازگاری های والدین و فرزندان جلوگیری کرد؟ 
1. اختاف نظــر و ســلیقۀ والدیــن و فرزنــدان تــا حــدی قابــل قبــول اســت و اگــر به خوبــی مدیریــت شــود، بــه رشــد و کمــال 

اعضــای خانــواده می انجامــد. در غیــر ایــن صــورت بــه خانــواده و جامعــه آســیب می رســاند.
2. پدر و مادر موظف اند برای گفت وگو با فرزندان وقت بگذارند و یکسره خود را به کار و فّعالیت روزانه مشغول نکنند.

3. ترتیــب دادن جلســاتی بــا حضــور والدیــن و مشــاوران خبــره کــه در آن فرزنــدان و والدیــن بتواننــد مســائل خــود را بگویند، 
ــت. مفید اس

مدیریت مشکات و حوادث در خانواده

الف( مشکات خانواده          ب( مدیریت مشکات خانواده    

اعضــای خانــواده بایــد بــا تــوکل بــه خــدا، 
صمیمیــت و همــکاری بیــن خود را بیشــتر 
کننــد و بــا در پیــش گرفتــن صبــر و 
شــکیبایی و دعــوت یکدیگــر بــه صبــر، این 
ــواده  ــا خان ــد ت ــت کنن مشــکات را مدیری

      دچــار بحــران نشــود.

 عبارتنــد از: بیــکاری، فقــر، بیمــاری شــدید 
و طوالنــی، فــوت یکــی از اعضــای خانــواده 
یــا معلولیــت کــودک کــه هــر کــدام 
ــار  ــواده را دچ ــی ارکان خان ــد حت می توان

ــد. ــزل کن تزل

  

 زندگی خانوادگی، یک دورۀ طوالنی یعنی از ازدواج تا پایان عمر را در برمی گیرد. 

معنی لغوی ِصلۀ اَرحام: در دین اسام به صلۀ اَرحام سفارش و اَمر شده است.
واژۀ »ِصله« از وصل گرفته شده و به معنای اتحاد و پیوستگی است و » اَرحام« یعنی خویشان و نزدیکان. 

)صله ارحام یعنی اتحاد و پیوستگی خویشان و نزدیکان( 
صلــۀ ارحــام از آن دســته واجباتــی اســت کــه فوایــد زیــادی در آن نهفتــه اســت. در فقــه اســامی، کمــک کــردن بــه ارحــام 

و خویشــاوندان نســبت بــه دیگــران اولویــت دارد.
منظــور از صلــۀ ارحــام: ایــن اســت کــه افــراد بــه دیــدار خویشــاوندان خــود برونــد و از یکدیگــر خبــر بگیرنــد. البتــه صلــۀ 
ارحــام تنهــا بــه دیــد و بازدیــد خاصــه نمی شــود و ایــن دیــد و بازدیدهــا بایــد بــا مهــر و محبــت تــوأم باشــند. کمــک مالــی 
بــه خویشــاوندان جــزء صلــۀ اَرحــام محســوب می شــود. در مــواردی کــه افــراد نــذری دارنــد یــا می خواهنــد زکات یــا صدقــه 

و ... بدهنــد، اگــر در بیــن خویشــاوندان آنهــا نیازمنــدی وجــود داشــته باشــد، بایــد او را بــر دیگــران مقــدم بداننــد.
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  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. از نظــر اســام، مهم تریــن عاملــی کــه بایــد در همســرگزینی بــه آن توجــه کــرد، »....................................................................« اســت.
2. افراد در انتخاب همسر باید به »........................................« و »........................................« خود با طرف مقابل توجه کنند.
3. یکی از عواملی که موجب امنیت و ثبات خانواده و گرمی و نشاط آن می شود، ........................................ است.

4. فرزندی که پدر و مادر از او راضی نباشند از ........................................ دور می شود.
5. واژه »صله« به معنای ........................................ و »اَرحام« یعنی ........................................ می باشد.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. اطاعــت از والدیــن، رعایــت اخــاق خــوش و خــودداری از بی احترامــی بــه آنهــا 
    در هر شرایط جایز است.

2. امروزه صاحب نظران معتقدند »تک فرزندی« هم برای خانواده و هم برای اجتماع مفید است.   
3. زندگی خانوادگی، یک دورۀ طوالنی یعنی از تولد تا پایان عمر را در برمی گیرد.   

4. انتخاب همسر بر اساس معیارهایی مانند زیبایی ظاهری و ثروت باعث بروز مشکات در زندگی 
    خانوادگی می شود. 

5. در فقه اسامی، کمک کردن به ارحام و خویشاوندان نسبت به دیگران اولویت دارد.   

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. اولین گام در راه تشکیل یک خانوادۀ متعادل و سالم، کدام گزینه است؟
الف( دقت در انتخاب همسر                                        ب( گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج      

ج( کمک گرفتن از بزرگان فامیل                                  د( مراجعه به مراکز مشاوره 

2. از دیدگاه قرآن مهم ترین هدف ازدواج چیست؟ ) نمونه دولتی(
الف( تشکیل خانواده و مستقل شدن                          ب( فرزند آوری و تربیت آنها  

د( حمایت اقتصادی یا رفع نیازهای مادی  ج( برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد               

3. کدام یک از موارد زیر به سازگاری بین زن و مرد کمک می کند؟
الف( انتخاب نامناسب همسر                ب( اختاف سلیقه  

ج( عدم شناخت کافی از یکدیگر               د( رعایت اخاق و آداب همسرداری 

4. از دیدگاه اسام مهم ترین عاملی که در همسر گزینی باید به آن توجه کرد، کدام گزینه است؟
الف( وضعیت تحصیلی                                               ب( موقعیت شغلی              

ج( زیبایی و ثروت                                                    د( ایمان و اعتقادات دینی 

5. » به فرزندانتان احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت کنید« این سخن از کیست؟
ج( پیامبر)ص(           د( امام رضا)ع(   الف( حضرت علی)ع(         ب( امام سجاد)ع(  

     
       
       

       
       

درست   نادرست
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6.کدام گزینه زیر از فواید چند فرزندی نمی باشد؟
الف( رشد اجتماعی کودکان کاهش می یابد.     ب( داشتن هم بازی  

ج( داشتن عمه و عمو و خاله و دایی       د( لّذت بردن از ارتباطات وسیع خانوادگی  

7. یکی از عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شود، داشتن هنجارها و ارزش های متفاوت است. ریشۀ این  
مسأله را در چه چیز باید جستجو نمود؟ )نمونه دولتی(

الف( تفاوت های فردی بین زن و شوهر  
ب( پرورش زن و شوهر در دو محیط اجتماعی متفاوت  

ج( تعارض نقش ها در خانه و محل کار  
د( عدم شناخت کافی زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود  

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
 

                        )الف(                                                                         )ب(
            موجب دوری از رحمت خدا می شود.                                                ایمان و اعتقادات دینی 

                  کمک کردن به خویشاوندان                                          نارضایتی والدین
                مهم ترین عامل در همسرگزینی                                  تک فرزندی

                   مدیریت مشکات خانواده                                                         صبر و شکیبایی
       پیامدهای نامطلوب برای خانواده و جامعه دارد.                                             ازدواج 
هدف از آن برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است.                                           صله رحم   

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. خداوند در قرآن کریم )سوره روم، آیه 21( درباره اهمیت همسرگزینی چه می فرماید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. جدول را کامل کنید.
خانواده ای که نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد. خانواده ای که وظایف خود را به خوبی انجام دهد.   

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

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

3. چه معیارهایی در انتخاب همسر درست و چه معیارهایی نادرست است؟
    معیارهای درست: ..........................................................................................              معیارهای نادرست: ..........................................................................................

4.  از دیدگاه اسام کدام عامل باید در همسرگزینی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؟ ..........................................................................................................

5.  منظور اسام از اصالت خانواده چیست؟ ........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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6. نقطه چین های پایین را کامل کنید.
                         ..............................................     

..............................................                 با همدیگر هماهنگی بیشتری داشته باشند، زندگی شان بادوام تر است.   هرچه افراد از نظر  
..............................................                          

7.  نقش خانواده ها را در همسرگزینی فرزندان با یکدیگر مقایسه کنید.
در گذشته: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
امروزه: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8.  قرآن مهم ترین هدف ازدواج را چه می داند؟ ....................................................................................................................................................................................................................

9. پیامبر اسام )ص( درباره رفتار با خانواده چه می فرمایند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. مهم ترین عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شوند، کدامند؟ )سه مورد(

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .1

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .3

11. آیا همۀ اختاف سلیقه های زن و مرد مخرب هستند؟ چرا؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. چه عواملی به سازگاری زن و شوهر کمک می کنند؟ )سه مورد(
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

13. فواید »چند فرزندی« و مضرات »تک فرزندی« را با یکدیگر مقایسه کنید.
فواید چند فرزندی: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
مضرات تک فرزندی: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. والدین و فرزندان چه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

15. خداوند در قرآن دربارۀ احترام به پدر و مادر چه می فرماید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. جدول زیر را کامل کنید.

          انتظارات والدین از فرزندان        انتظارات فرزندان از والدین
.................................................................................................... .1   .................................................................................................... .1    
.................................................................................................... .2   .................................................................................................... .2    
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17. چه عواملی موجب ناسازگاری والدین و فرزندان می شود؟ )دو مورد(

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .1

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2

توان از بروز ناسازگاری والدین و فرزندان جلوگیری کرد؟ )3 مورد( 18. چگونه می 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

19. یک خانواده ممکن است با چه مشکاتی روبرو شود؟

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

توان خانواده را مدیریت و از بحران خارج کرد؟ 20. هنگام بروز مشکات چگونه می 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21. درباره »صله ارحام« به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف( معنی لغوی صله ارحام را بنویسید. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
ب( منظور از صله ارحام چیست؟ .................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ج( فواید صله ارحام برای خانواده ها چیست؟ ..................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      جدول
1. اّولین گام در راه تشکیل یک خانواده سالم دقت در، ............... است.                                              

2. هدف از ازدواج، برقراری آن در خانواده می باشد.
3. وجود آنها باعث ثبات و نشاط خانواده می شود.

4. یکی از معیارهای نادرست در انتخاب همسر است. 
5. از عواملی که ارکان خانواده را دچار تزلزل می کند.  

6. به خانواده ای که وظایف خود را به خوبی انجام می دهد، می گویند.  
7. واژه ای به معنای اتحاد و پیوستگی خویشان و نزدیکان است.

      رمز جدول     ........................................................
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نهاد حکومت

درسنامه
نیــاز بــه حکومــت: بــه عقیــدۀ صاحب نظــران، زندگــی اجتماعــی یــک »ضــرورت« اســت و انســان ها نمی تواننــد بــه تنهایــی 
زندگــی کننــد و نیازهــای مــادی و معنــوی خــود را برطــرف کننــد و بنابرایــن هیــچ جامعــه ای نمی توانــد بــدون حکومــت 

باقــی بمانــد.
علــل نیــاز بــه حکومــت: در زندگــی اجتماعــی نیازهــای مشــترکی وجــود دارد و افــراد بــرای تنظیــم امــور خــود بــه قوانیــن 
ــرای اجــرای قوانیــن و حــل اختافــات، برقــراری نظــم و امنیــت، ایجــاد  و مقرراتــی نیــاز پیــدا می کننــد. آنهــا همچنیــن ب
هماهنگــی میــان فّعالیت هــای مختلــف جامعــه و دفــاع از هجــوم دشــمنان ناگزیرنــد حکومتــی تشــکیل دهنــد و ادارۀ امــور 

جامعــه را بــه افــرادی بســپارند. 

  بدون نهاد حکومت، جامعه دچار اختال و هرج  و مرج می شود.

وظایف حکومت
امروزه تنوع حکومت ها در جوامع مختلف با هم فرق دارد اما همۀ حکومت ها کم و بیش وظایف مشابهی برعهده دارند.

2- اجرای قوانین  1- وضع قوانین و مقررات الزم در امور مختلف     
4- رسیدگی به اختافات و شکایت ها 3- برقراری نظم و امنیت        

6- حفظ میراث فرهنگی 5- تعلیم و تربیت        
8- عمران و آبادانی کشور 7- سیاست گذاری فرهنگی       

9- ایجاد وسایل و امکانات الزم برای رفع نیازهای معیشتی، اجتماعی و اقتصادی مردم
10- ایجاد هماهنگی بین فّعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی

11- دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی
12- مدیریت منابع طبیعی و ثروت هایی که به عموم مردم تعلق دارند.

13- حمایت از گروه های خاص و نیازمند مانند کودکان بی سرپرست، معلوالن و از کار افتادگان
اسام و حکومت

اســام وجــود حکومــت را بــرای جامعــه ضــروری می دانــد اّمــا دربــارۀ ماهیــت حکومــت و ایــن کــه چــه کســانی، چگونــه و بــا 
چــه قوانینــی بــر مــردم حکومــت کننــد، دیدگاهــی دارد کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد. ایــن دیــدگاه در نامــۀ حضــرت علــی)ع( 

درس
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بــه مالک اشــتر و توصیه هایــی کــه در امــر زمامــداری جامعــه بــه کارگــزاران حکومتــی داشــته اند، مشــاهده می شــود.

حق حاکمیت الهی

ــور بیــرون  ــد. آنهــا را از ظلمت هــا، به ســوی ن ــد، ولــی و سرپرســت کســانی اســت کــه ایمــان آورده ان خداون
ــه ســوی  ــور، ب ــا را از ن ــه آنه ــا هســتند ک ــا طاغوت ه ــای آنه ــر شــدند، اولی ــه کاف ــا( کســانی ک ــرد. )ام می ب

ــد. ــد مان ــه در آن خواهن ــد و همیش ــل آتش ان ــا اه ــد. آنه ــرون می برن ــا بی ظلمت ه
سورۀ بقره، آیه 257

 
ای کســانی کــه ایمــان آوردیــد، فرمــان بریــد از خــدا و فرمــان بریــد از رســول و اولیــای امــور از خودتــان و اگــر 

در چیــزی ســتیزه کردیــد بــه خــدا و رســولش بازگردید.
 سورۀ نساء، آیۀ 59

ــه ســوی کمــال  ــا پیــروی از دســتورات الهــی، ب ــد و ب انســان ها و همــۀ موجــودات دیگــر تحــت حاکمیــت خــدا قــرار دارن
حرکــت می کننــد.

در جامعــه ای کــه تحــت حاکمیــت قوانیــن الهــی اســت، اســتعدادهای انســان ها در پرتــو شــناخت حــق شــکوفا می شــود. در 
چنیــن جامعــه ای مالکیــت و ســلطۀ اقلیتــی بــر منابــع و ثروت هــا و امکانــات عمومــی و ظلــم و تبعیــض از میــان مــی رود و 

عدالــت حاکــم می شــود.

  در جهان بینی توحیدی اسام، حق مالکیت مطلق همۀ موجودات و پدیده های جهان فقط از آن خداست.

حکومــت اولیــاء خداونــد: از دیــدگاه اســام تقســیم جامعــه بــه گروه هــای حاکــم و محکــوم، اربــاب و بنــده و یــا دادن حــق 
ــرای ادارۀ امــور جامعــه، فقــط آن گــروه از مــردم  ــا یــک طبقــه، ظلــم اســت و ب ــه یــک فــرد ی حکومــت و قانون گــذاری ب
شایســتگی دارنــد بــه نیابــت و وکالــت از جانــب خــدا، مجــری قوانیــن الهــی باشــند کــه هــم از ایــن قوانیــن آگاهــی و بــه آن 
ایمــان داشــته باشــند و هــم از نظــر تقــوا و عدالــت از دیگــر مــردم باالتــر باشــند. در رأس ایــن گــروه، پیامبــران الهی و ســپس 
جانشــینان آنهــا یعنــی امامــان معصــوم )ع( قــرار دارنــد و در غیــاب آنهــا افــراد صالــح و متقــی ادامــه دهنــدۀ راه آنها هســتند.

حکومت در کشور ما
ــران تأســیس و  ــوری اســامی« در ای ــت »جمه ــی )ره(، حکوم ــام خمین ــری ام ــه رهب ــاب اســامی ب ــروزی انق ــس از پی پ
جانشــین حکومــت شاهنشــاهی شــد. زمامــداران حکومــت جمهــوری اســامی بایــد مؤمــن و معتقــد بــه اســام و متعهــد بــه 

اجــرای آن باشــند.
       جمهوری      یعنی در آن حق انتخاب و مشارکت مردم در حکومت به رسمیت شناخته می  شود.

 جمهوری اسامی
       اسامی        یعنی محتوای این حکومت اسامی است و کشور با اصول و قوانین اسامی اداره می  شود.

ارکان حکومــت در جمهــوری اســامی ایــران: برطبــق قانــون اساســی، مهم تریــن رکــن حکومــت جمهــوری اســامی رهبــری 
اســت و ســه قــوۀ مقننــه، مجریــه و قضائیــه تحــت نظــارت رهبــری بــه ادارۀ امــور کشــور می پردازنــد.  
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  رهبری در جمهوری اسامی ایران بر پایۀ »والیت فقیه« است.

ــت  ــر انســان ها والی ــد ب ــدا می توان ــط خ ــدگاه اســام، فق ــتی« اســت. از دی ــای »سرپرس ــه معن ــت ب ــه: والی ــت فقی والی
ــردم را  ــه م ــته اند ک ــی داش ــد نمایندگ ــرف خداون ــز از ط ــان معصــوم )ع( نی ــران و امام ــد. پیامب ــته باش ــت داش و حاکمی

ــد. سرپرســتی کنن
بــر طبــق اصــل پنجــم قانــون اساســی، در زمــان غیبــت امــام زمــان )عــج( سرپرســتی جامعــۀ اســامی بــر عهــدۀ فقیــه 

عــادل و بــا تقــوا، آگاه بــه زمــان، شــجاع، مدیــر و مدبــر اســت.

 رهبری
 )والیت فقیه(

                   قوۀ مقننه                                        قوۀ قضائیه                                 قوۀ مجریه

   نمایندگان مجلس شورای اسامی،    رئیس قوۀ قضائیه، قضات، دیوان عالی     رئیس جمهوری، معاونان و وزارت خانه ها
         اعضای شورای نگهبان              کشور، دادگاه ها، دادسراها                                                               

             1. تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها
           2. فرماندهی کل نیروهای مسلح      فقهای شورای نگهبان

     3. نصب و عزل و قبول استعفای       رئیس قوۀ قضاییهوظایف و اختیارات
            رئیس سازمان صدا و سیمارهبر جمهوری اسامی

                       فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران
            4. عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حد موازین اسامی

برای اطاع از سایر وظایف رهبر، به اصل 110 قانون اساسی مراجعه کنید.

                           رهبری
در اعمال حاکمیت مشارکت دارند.                در نظام جمهوری اسامی           قوای سه گانه  

                         نهادهای ویژه 
شوراهای اسامی شهر و روستا

نوع حکومت در کشور ما »جمهوری« است و مردم باید در همۀ شئون حکومت نقش و مشارکت داشته باشند. 
در قانــون اساســی تشــکیل شــوراهای اســامی روســتا، شــهر، شهرســتان و اســتان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. اعضــای 

ایــن شــوراها را مــردم منطقــه یــا محــل انتخــاب می کننــد.

ــرای پیشــبرد برنامه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و  ــا هــدف همــکاری مــردم ب   شــوراهای اســامی ب
ــا توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات هــر منطقــه از کشــور تشــکیل می شــوند. عمرانــی ب
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  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. داشــتن حکومــت بــرای جامعــه یــک ........................................ اســت. 
2. در جهان بینی توحیدی اسام، حق مالکیت مطلق همۀ موجودات از آِن ........................................ است.

3. پس از پیروزی انقاب اسامی، حکومت ........................................ در ایران تأسیس و جانشین حکومت ........................................ شد.
4. رهبری در جمهوری اسامی ایران بر پایۀ ........................................ است.

5. بــر طبــق اصــل پنجــم قانــون اساســی، در زمــان ........................................ سرپرســتی جامعــۀ اســامی بــر عهــدۀ فقیــه عــادل و بــا تقــوا، 
آگاه بــه زمــان، شــجاع، مدیــر و مدبــر اســت.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. امروزه نوع حکومت ها در جوامع مختلف یکسان است و همه حکومت ها کم و بیش وظایف 
   مشابهی برعهده دارند.  

2. زمامداران حکومت جمهوری اسامی، باید مؤمن و معتقد به اسام و متعهد به اجرای آن باشند.
3. در زندگی اجتماعی نیازهای مشترکی وجود ندارد و افراد برای تنظیم امور خود به قوانین و 

مقررات نیاز دارند. 
4. از دیدگاه اسام تقسیم جامعه به گروه های حاکم و محکوم و دادن حق قانون گذاری به 

یک فرد یا یک طبقه ظلم است. 

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. مهم ترین رکن حکومت جمهوری اسامی، کدام گزینه است؟
الف( قوه مقننه         ب( قوه مجریه                    ج( قوه قضاییه             د( رهبری  

2. از دیدگاه اسام، والیت و حاکمیت انسان بر عهده کیست؟
الف( پیامبران                 ب( خداوند                         ج( امامان معصوم )ع(        د( افراد صالح و متقی  

3. بر طبق قانون اساسی »عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حد موازین اسامی« از وظایف ........................................ است.
الف( رئیس قوه قضاییه      ب( دیوان عالی کشور     ج( رهبر                         د( دادگاه  

4. کدام گزینه زیر دربارۀ »جمهوری« صحیح می باشد؟
الف( در آن حق انتخاب و مشارکت مردم در حکومت به رسمیت شناخته می شود.  

ب( در آن حکومت با اصول و قوانین اسامی اداره می شود.  
ج( در آن بر اساس نیازهای مشترک قوانین و مقررات وضع می شود.  

د( در آن زمامداران مؤمن و متعهد به اسام هستند.  

5. کدام گزینه از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسامی ایران نمی باشد؟ )نمونه دولتی(
الف( نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما  ب( فرماندهی کل نیروهای مسلح  

ج( نصب و عزل و قبول استعفای فقهای مجلس خبرگان        د( نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام  

     
       

 
       

       

درست   نادرست



م)
 نه

ى
اع

تم
 اج

ت
عا

طال
(م

ک 
وبی

ى ر
ش

وز
آم

ى 
ها

ب 
کتا

137

6. در اصل 110 قانون اساسی وظایف چه کسی بیان شده است؟
الف( رهبر                    ب( رئیس جمهور               ج( رئیس مجلس            د( رئیس قوۀ قضائیه           

7. در نظام جمهوری اسامی کدام گزینه زیر در اعمال حاکمیت مشارکت ندارد؟
الف( نهادهای ویژه                 ب( رهبری   

ج( قوای سه گانه                 د( شورای اسامی روستا و دهیاری 

8. اعضای شورای اسامی شهر و روستا از طرف ...................................... انتخاب می شوند.
ج( قوه مجریه       د( قوه مقننه   الف( مردم          ب( قوه قضاییه           

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
  

                     )الف(                                                                                 )ب(
                              نظارت بر قوای سه گانه                                   شورای اسامی شهر و روستا

                                 تعلیم و تربیت                                  رهبر
                                 معنای والیت                     حکومت
                     انتخاب اعضا با رأی مستقیم مردم                                                           اسامی
        سرپرستی جامعه اسامی در زمان غیبت امام زمان )عج(                             سرپرستی

                   ادارۀ کشور با اصول و قوانین اسامی                                والیت فقیه

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. چرا هیچ جامعه ای نمی تواند بدون وجود حکومت باقی بماند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

2. چرا در زندگی اجتماعی به حکومت نیازمندیم؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. چهار مورد از  وظایف همۀ حکومت ها را بنویسید.
........................................................................................................................... .2            ........................................................................................................................... .1  
........................................................................................................................... .4            ........................................................................................................................... .3  

4. خداوند درباره حق حاکمیت الهی در سورۀ نساء آیه 59 چه می فرماید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. چرا حق مالکیت بر انسان ها و همه موجودات از آن خداست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. از دیدگاه اسام چه کسانی از طرف خداوند نمایندگی دارند که سرپرستی مردم را به عهده بگیرند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



ت
وم

حک
د 

ها
ن

ک
و ی

ت 
س

 بی
س

در

138

7. درباره حکومت جمهوری اسامی ایران، به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف( کلمه جمهوری، نشان دهندۀ کدام ویژگی حکومت است؟ .................................................................................................................................................................................................
ب( کلمۀ اسامی نشانگر چیست؟ .................................................................................................................................................................................................................................................................................
ج( زمامداران آن باید متعهد به اجرای چه مواردی باشند؟ ............................................................................................................................................................................................................

8. والیت به چه معناست؟ و از دیدگاه اسام چه کسی می تواند بر انسان والیت و حاکمیت داشته باشد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.  بر طبق اصل پنجم قانون اساسی »حکومت والیت فقیه« چه نوع حکومتی است؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 رهبری10. نمودار را کامل کنید. 
)...............................................( 

قوۀ ..................................................                                 قوۀ ..................................................                           قوۀ ..................................................

         شامل  ................................................                             شامل ..................................................              شامل رئیس جمهوری .................................................. 

11. ویژگی های رهبر در حکومت جمهوری اسامی کدامند؟
................................................................... .4    ................................................................... .3     ................................................................... .2       ................................................................... .1        

12. چهار مورد از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسامی ایران را بیان کنید.
........................................................................................................................... .2            ........................................................................................................................... .1
........................................................................................................................... .4            ........................................................................................................................... .3

13.  نصب و عزل و قبول استعفای چه کسانی از وظایف رهبر است؟
........................................................................................................................... .2            ........................................................................................................................... .1
........................................................................................................................... .4            ........................................................................................................................... .3

14. چرا تشکیل شوراهای اسامی شهر و روستا مورد توجه قانون اساسی کشور ما قرار گرفته است؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. هدف از تشکیل شوراهای اسامی شهر و روستا چیست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

       جدول
1. معنی والیت است. 

2. در این حکومت حق انتخاب و مشارکت مردم به رسمیت شناخته می شود. 
3. عزل و نصب فقهای این شورا بر عهده رهبر است. 

4. داشتن حکومت برای جامعه یک ................... است.
5. یکی از قوای سه گانه است.

                                   رمز جدول    ...................................................
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حقوق و تکالیف شهروندى

درسنامه

درس
22

شهروندی
هرجامعــه بــرای ادارۀ امــور عمومــی و مشــترک خــود بــه نهــاد حکومــت نیــاز دارد. وقتــی نهــاد حکومــت در یک جامعه شــکل 

می گیــرد، روابــط متقابلــی بیــن مــردم و حکومــت پدیــد می آیــد.
واژه »شهروندی« به روابط متقابل مردم و حکومت اشاره دارد.

 شــهروندی ارتباطــی اســت کــه افــراد را بــه یــک حکومــت مشــخص پیونــد می دهــد و در نتیجــه بــرای فــرد و حکومــت، 
ــد. ــی برخوردارن ــا حکومــت، شــهروندان و حکومــت از حقوق ــردم ب ــط م ــوق و تکالیفــی ایجــاد می شــود. در رواب حق

حقــوق حکومــت: حکومــت مکلــف اســت بــه 
حقــوق شــهروندان احتــرام بگــذارد و آنهــا را 

ــد. ــت کن رعای
       

حقــوق شــهروندان: شــهروندان موظف انــد تکالیــف 
خــود را نســبت بــه کشــور و حکومتــی کــه تحــت 

ــد. ــد، ادا نماین ــی می کنن ــارت آن زندگ نظ

   قوانین هرکشور به ویژه قانون اساسی آن، حقوق و تکالیف شهروندی را معین می کند. 

ــا قوانیــن بــوده و از کشــوری بــه کشــور دیگــر فــرق می کنــد. هــر چنــد امــروزه   حقــوق و تکالیــف شــهروندی متناســب ب
ــادی نیــز در حقــوق و تکالیــف شــهروندی در جوامــع مختلــف مشــاهده می شــود. شــباهت های زی

حقوق شهروندی: حقوق شهروندی طیف وسیعی از انواع حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... را شامل می شود.
برخی از انواع حقوق شهروندی بر پایۀ قانون اساسی جمهوری اسامی ایران:

2. حق برخورداری از عدالت قضایی 1. حق برخورداری از عدالت قانونی     

4. حق مشارکت سیاسی 3. حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی    

5. حقوق فرهنگی   

1. حــق برخــورداری از عدالــت قانونــی: عدالــت قانونــی یعنــی اینکــه حکومــت در وضــع قوانیــن، اجــرای قوانیــن و نظــارت بــر 
اجــرای قوانیــن بیــن شــهروندان تبعیــض قائــل نشــود.
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پیامبر )ص( درباره حق برخورداری از عدالت قانونی می فرمایند: 
امت های پیشین گرفتار و نابود شدند؛ زیرا وقتی اشراف آنها جرمی مرتکب می شدند آنها را از مجازات معاف می کردند، اما وقتی 

زیردستان آنها همان جرم را مرتکب می شدند آنها را به شدت مجازات می کردند.
2. حــق برخــورداری از عدالــت قضایــی: شــهروندان حــق  دادخواهــی دارنــد و هرکــس می توانــد 
بــه ایــن منظــور بــه دادگاه هــای صالــح مراجعــه کنــد. شــهروندان حــق دارنــد در همــه دادگاه هــا 

بــرای خــود وکیــل مدافــع انتخــاب کننــد.

3. حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی
1. حق دریافت خدمات عمومی به صورت برابر و عادالنه در کوتاه ترترین زمان ممکن را دارند.

2. از تأمیــن اجتماعــی در مــواردی ماننــد بیــکاری، معلولیــت، پیــری، بازنشســتگی، بی سرپرســتی 
و از کارافتادگــی بهره منــد شــوند.

3.  به آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی و ورزشی، آتش نشانی، پلیس و ... دسترسی آسان داشته باشند.
4.  در محیطی پاک و سالم و بدون آلودگی زندگی کنند.

5. از خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی مناسب برخوردار شوند.

کلیه شهروندان حق دارند   

   حکومت باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه را »برای رفع فقر و محرومیت« و »ایجاد شرایط مناسب زندگی« فراهم کند.

4. حــق مشــارکت سیاســی: مشــارکت سیاســی یعنــی ایــن کــه هــر شــهروند بتوانــد در امورسیاســی جامعــه دخالــت کنــد و 
در سرنوشــت کشــور خــود نقــش داشــته باشــد.

          الف( شرکت در انتخابات 
مشارکت سیاسی مردم ممکن است از      ب( عضویت و همکاری در احزاب و انجمن  های سیاسی 

     راه های مختلفی صورت بگیرد            ج( شرکت در راه پیمایی ها و تظاهرات
                                                    

   1. انتخاب کننده باشند و به منظور انتخاب کارگزاران سیاسی در انتخابات شرکت کنند. 
                                          2. خود داوطلب نمایندگی و به دست گرفتن امور حکومت باشند که در این حالت مردم   در انتخابات، مردم ممکن است

                                             باید به آنها رأی دهند.       
مانند: اعضاء مجلس خبرگان، رئیس جمهور )رئیس قوه مجریه( 

نمایندگی مجلس شورای اسامی، اعضای شوراهای شهر و روستا 
          1. به طور مستقیم      

 
مانند: در انتخاب رهبری، مردم اعضای مجلس خبرگان 

را انتخاب می نمایند و آنان رهبر را انتخاب می کنند. 
   2. به طور غیر مستقیم )با واسطه(    

مردم به دو صورت رأی می  دهند

 5. حقوق فرهنگی: برخی از حقوق فرهنگی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، عبارتند از: 
1. حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی               

2. حمایت از تعلیم و تربیت شایسته   
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3. آزاد بــودن اســتفاده از زبــان قومــی و محلــی در مطبوعــات و رســانه های گروهــی و تدریــس ادبیــات آنهــا در مــدارس در 
کنــار زبــان فارســی

تجــاوز نکــردن بــه منافــع عمومــی و حقــوق دیگــران: اصــل چهلــم قانــون اساســی می گویــد: هیچ کــس نمی توانــد اعمــال 
حــق خویــش را وســیلۀ اضــرار بــه غیــر یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی قــرار دهــد. بــه عبــارت دیگــر، شــهروندان مجاز نیســتند 

بــرای اســتفاده از حقــوق خــود بــه منافــع عمومــی زیــان برســانند و حقــوق دیگــران را ضایــع )پایمــال( کنند.
دو مثال:

* همــه افــراد حــق انتخــاب شــغل دلخــواه و کســب درآمــد دارنــد بــه شــرط آن کــه موجــب آلودگــی و ضــرر رســاندن بــه 
بهداشــت و ســامت دیگــران نشــوند.

* همــه افــراد، مالــک اتومبیــل خــود هســتند و حــق دارنــد در جاده هــا رانندگــی کننــد اّمــا نبایــد بــا ســرعت غیــر مجــاز 
رانندگــی کننــد و بــه دیگــران آســیب برســانند.

تکالیف شهروندی: هر شهروند در قبال حقوق شهروندی، تکالیف و تعهداتی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

4. دفاع از کشور 3. پرداخت مالیات و عوارض   2. همکاری با دولت         1. رعایت قانون و مقررات 

1. رعایــت قانــون و مقــررات: یکــی از تکالیــف مهــم شــهروندان، »احتــرام بــه قانــون و رعایــت« آن اســت. نادیــده گرفتــن 
ــا ســرپیچی و تخلــف از آن موجــب اختــال و هــرج و مــرج در جامعــه می شــود. ــون ی قان

   قانــون وقتــی جایــگاه واقعــی خــود را در جامعــه پیــدا می کنــد کــه همــۀ افــراد، اعــم از کارگــزاران و مســئوالن 
و مــردم، آن را رعایــت کننــد و بــه آن پایبنــد باشــند.

2. همــکاری بــا دولــت: برنامه هــا و اقدامــات عمرانــی، اقتصــادی و اجتماعــی حکومت هــا زمانــی ثمــر می دهــد و بــه هــدف 
می رســد کــه شــهروندان نســبت بــه پیشــرفت کشــور دلســوز و حســاس باشــند و بــا دولــت مشــارکت و همــکاری کننــد. 

3. پرداخــت مالیــات و عــوارض: دولــت بــرای انجــام دادن کارهــای عمرانــی و خدمــت رســانی بــه مــردم، بــه درآمــد نیــاز دارد. 
بخشــی از درآمدهــای دولــت از راه مالیــات و عــوارض تأمیــن می شــود.

عــوارض: عــوارض مبلغــی اســت کــه شــهروندان در 
ــتگاه های اداری و  ــی از دس ــت خدمت ــل دریاف مقاب

دولتــی، بــه آنهــا می پردازنــد.
       

ــهروندان  ــه ش ــت ک ــی اس ــات مبلغ ــات: مالی مالی
ــه  ــوض ب ــورت باع ــه ص ــون و ب ــاس قان ــر اس ب
ــا صــرف هزینه هــای  ــت پرداخــت می کننــد ت دول

ــود. ــور ش ــی کش عموم

ــا وارد  ــرق، صدورگواهی نامــۀ رانندگــی، عبــور از بزرگراه هــا ی ــی کــه بابــت امتیــاز کنتــور آب و ب ــرای عــوارض: پول مثــال ب
ــه کشــور پرداخــت می شــود، جــزء عــوارض محســوب می شــوند. کــردن کاال ب

4. دفــاع از کشــور: نیروهــای نظامــی و انتظامــی بــرای تأمیــن امنیــت کشــور و حراســت 
از مرزهــا و حفــظ تمامیــت ارضــی تــاش و فــداکاری می کنــد امــا دفــاع از کشــور در 
مقابــل دشــمنان در زمــان صلــح و جنــگ، تکلیــف همــۀ شــهروندان اســت. عضویــت در 
ســازمان بســیج و انجــام خدمــت ســربازی توســط پســران بــرای حفــظ آمادگــی دفاعی 

و ادای ایــن تکلیــف مهــم انجــام می گیــرد.
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   یکــی از مــواردی کــه هــم حــق و تکلیــف مــردم و هــم حــق و تکلیــف حکومــت محســوب می شــود، »امربــه 
معــروف و نهــی از منکــر« اســت.

امر به معروف و نهی از منکر
اصــل 8 قانــون اساســی می گویــد: در جمهــوری اســامی ایــران دعــوت بــه خیــر، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر وظیفــه ای 
اســت همگانــی و متقابــل بــر عهــدۀ مــردم نســبت بــه یکدیگــر، دولــت نســبت بــه مــردم و مــردم نســبت بــه دولــت، شــرایط 

و حــدود و کیفیــت آن را قانــون معیــن می کنــد.

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. واژۀ ........................................ بــه روابــط متقابــل مردم و حکومت اشــاره دارد.
2. نادیده گرفتن قانون یا سرپیچی و تخلف از آن موجب اختال و ........................................ در جامعه می شود.

3. شهروندان حق دارند در همه دادگاه ها برای خود ........................................ انتخاب کنند.
4.  طبق اصل ..................... قانون اساسی، شهروندان مجاز نیستند برای استفاده از حقوق خود به منافع عمومی زیان برسانند.

5. به مبلغی که شهروندان بر اساس قانون و به صورت باعوض به دولت پرداخت می کنند ........................................ می گویند.
6. از مواردی که هم حق و تکلیف مردم و هم حق و تکلیف حکومت محسوب می شود، ............................................................. است.
گویند.
 است.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. هــر جامعــه بــرای ادارۀ امــور عمومــی و مشــترک خود به نهــاد حکومت نیــاز دارد.  
2. قوانین هرکشور به ویژه قانون اساسی آن، حقوق و تکالیف شهروندی را معین می کند. 

3. مشارکت سیاسی مردم تنها از راه شرکت در انتخابات صورت می گیرد.  
4. حقوق شهروندی طیف وسیعی از انواع حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ............... را شامل می شود.

5. دفاع از کشور در مقابل دشمنان در زمان صلح و جنگ، تکلیف نیروهای نظامی و انتظامی است.  

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. قوانین هر کشور به خصوص قانون اساسی تعیین کنندۀ چیست؟ )نمونه دولتی(
الف( حقوق و تکالیف حکومت                                       ب( حقوق و تکالیف کشور     

ج( حقوق و تکالیف شهروندی                                       د( حقوق و تکالیف اداری 

2. »این که حکومت در وضع قوانین، اجرای قوانین و نظارت براجرای قوانین بین شهروندان تبعیض قائل نشود« 
مربوط به کدام یک از حقوق شهروندی است؟

الف( حق برخورداری از عدالت قضایی      ب( حق مشارکت سیاسی  
ج( حق برخورداری از عدالت قانونی      د(  حقوق فرهنگی  

     
       
       
       
       

درست   نادرست
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3. حکومت چگونه می تواند »برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد شرایط مناسب زندگی« تاش کند؟
ج( با برنامه ریزی      د( با ایجاد سازمان ها   الف( با وضع قانون        ب( مبارزه با ظلم       

4. عبارت زیر در خصوص حقوق شهروندی، در ارتباط با حق برخورداری از ..... مطرح شده است. )نمونه دولتی(
»هر شهروند حق دارد به آموزش و پرورش و مراکز فرهنگی و ورزشی دسترسی آسان داشته باشد.«

الف( عدالت قانونی        ب( عدالت قضایی             ج( رفاه و تأمین اجتماعی   د( حقوق فرهنگی  

5. مطابق قانون اساسی مردم به طور غیرمستقیم در کدام انتخابات شرکت می کنند؟
ج( مجلس خبرگان         د( رهبری  ب( رئیس جمهور    الف( مجلس شورای اسامی   

6. کدام یک از گزینه های زیر از حقوق فرهنگی مورد تأکید قانون اساسی نمی باشد؟
ب( آزاد بودن استفاده از زبان قومی   الف( عدالت قانونی       

د( حمایت از تشکیل خانواده   ج( حمایت از تعلیم و تربیت      

7. کدام گزینه از مهم ترین تکالیف شهروندی نیست؟
الف( همکاری با دولت                ب( حق مشارکت سیاسی  

د( دفاع از کشور   ج( امربه معروف و نهی از منکر    

8. دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی کشور وظیفۀ کیست؟ )نمونه دولتی(
الف( رهبر                    ب( مردم                          ج( حکومت            د( نیروهای نظامی و انتظامی 

9. طبق کدام اصل قانون اساسی، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ا ی همگانی است؟
ج( اصل 5                  د( اصل 40   الف( اصل 110        ب( اصل 8    

10. کدام یک از گزینه های زیر هم حق و تکلیف مردم و هم حق و تکلیف حکومت محسوب می شود؟
الف( دفاع از کشور                                                    ب( امر به معروف و نهی از منکر    

   ج( پرداخت عوارض و مالیات                                       د( رعایت قانون و مقررات 

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
 

                     )الف(                                                                                   )ب(
                 از تکالیف مهم شهروندان                                 مالیات

      اشاره به روابط متقابل میان مردم و حکومت                                             رعایت قانون و مقررات
       پرداخت مبلغی به صورت باعوض به دولت                                            عوارض

   حق و تکلیف مردم بر حکومت و حکومت بر مردم                           شهروندی                                                         
مبلغی در مقابل دریافت خدمتی از دستگاه های دولتی        امر به معروف و نهی از منکر  
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    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
1. منظور از واژه »شهروندی« چیست؟

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

2. رابطۀ شهروندان و حکومت در یک کشور چگونه است؟ توضیح دهید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. آیا حقوق و تکالیف شهروندی در همه کشورها یکسان است؟ دلیل بیاورید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. حقوق شهروندی چگونه تعیین می شود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. طبق فرمایش پیامبر)ص( رعایت نکردن کدام یک از حقوق شهروندی باعث نابودی اُمت های پیشین شده بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. طبق قانون اساسی کشور ایران، مهم ترین حقوق شهروندی را نام ببرید؟ )4مورد( 
........................................................................................................................... .2            ........................................................................................................................... .1  
........................................................................................................................... .4            ........................................................................................................................... .3  

7. هر یک از توضیحات زیر اشاره به کدام یک از حقوق شهروندی دارد؟

حق قضایی      عدالت قانونی      تأمین اجتماعی      حقوق فرهنگی      مشارکت سیاسی

الف( عدم تبعیض حکومت بین شهروندان     ...................................................
ب( حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی     ................................................... 

ج( همکاری و عضویت در احزاب     ...................................................
د( دریافت خدمات عمومی به صورت برابر    ...................................................

ه( حق دادخواهی در دادگاه های صالح      ...................................................

8. منظور ازحق برخورداری از عدالت قضایی چیست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. شهروندان حق دارند از رفاه و تأمین اجتماعی در چه مواردی استفاده کنند؟

.............................................................................................. .2            .............................................................................................. .1                            

.............................................................................................. .4            .............................................................................................. .3                            

10. مشارکت سیاسی از چه راه هایی صورت می گیرد؟

    ................................................................................................. .3     ................................................................................................. .2       ................................................................................................. .1        
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11.  برای هریک از مشارکت های سیاسی مردم در انتخابات مثالی بزنید.
الف( مستقیم: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ب( غیرمستقیم: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. مهم ترین تکالیف شهروندی را نام ببرید.
................................................................... .4         ................................................................... .3      ................................................................... .2       ................................................................... .1        

13.  جدول زیر را کامل کنید.
توضیح   واژه      

   حق عدالت قانونی   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

حق مشارکت سیاسی  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. چه موقعی قانون جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. برنامه ها و اقدامات عمرانی، اقتصادی و اجتماعی حکومت ها در چه زمانی ثمر می دهند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. در مورد »مالیات و عوارض« به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف( مالیات و عوارض چه تفاوتی با هم دارند؟

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

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

ب( در مورد عوارض مثال بزنید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. هدف از تشکیل نیروی نظامی و انتظامی چیست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. اصل هشتم قانون اساسی درباره امربه معروف و نهی از منکر چه می گوید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

       جدول 
1. کدام اصل به امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد.                                               

شود.                                                                    2. توسط مجلس خبرگان انتخاب می 
3. حمایت از تشکیل خانواده جزء این حقوق است.                                                       

4. مبلغی که در مقابل دریافت خدمتی به دستگاه های دولتی می پردازیم.                   
5. نادیده گرفتن آن باعث هرج ومرج می شود.                                                               

6. بین شهروندان تبعیض قائل نشویم.                                                                                
                  

                      رمز جدول       ..........................................

ول
جد

مز
ر

شود.                                                               
. بین شهروندان تبعیض قائل نشویم.                                                                                
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درسنامه

بهره ورى چیست؟ 

درس
23

ــر و  ــا را مؤثرت ــردن و چاره اندیشــی، کاره ــا فکرک ــم ب ــه، مدرســه و ... می توانی ــه هســتیم، در خان ــر محیطــی ک ــا در ه م
مفیدتــر انجــام دهیــم. بــه عبــارت دیگــر، می توانیــم هدف هــای درســت را انتخــاب کنیــم، از امکاناتــی کــه داریــم عاقانــه 

و صحیــح بهــره ببریــم و از اســراف و اتــاف منابــع بپرهیزیــم. 

تعریف بهره وری: بهره وری یعنی از بین کارهای ممکن، کار درست را انتخاب کنیم و آن
را با روش درست انجام دهیم. 

       ) اثربخشی و کارآیی(

                                           1. انجام دادن کارها به صورت آگاهانه و عاقانه
ارتباط بهره وری با صرفه جویی     2. جلوگیری از اسراف و اتاف منابع

                3. استفادۀ صحیح از امکانات و نعمت های الهی
                                           4.کاهش هزینه ها و ... 

پیامبراکرم )ص( درباره بهره وری فرمود: 

خداوند دوست دارد اگر کسی از شما کاری انجام می دهد، آن را محکم و بی عیب انجام دهد.

حضرت علی)ع( نیز درباره بهره وری فرمود:

 فردی که به کاری بی اهمیت بپردازد، امور مهم تر را تباه ساخته است.
فرهنگ بهره وری

ــرای بهبــود کارهــا و اســتفادۀ بهتــر از  بهــره وری از زمان هــای دور در زندگــی مــردم جــا داشــته اســت و آنهــا همــواره ب
می کرده انــد.  چاره اندیشــی  امکانــات، 
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نمونه هایی از تفکر بهره وری در زندگی مردم گذشته

           1. ابداع و حفر قنات           2. ذخیره کردن آب              3. خشک کردن و ذخیرۀ                  4. تعاون و همیاری در
                                                   در آب انبارها                       محصوالت کشاورزی                         امور کشاورزی

فرهنــگ، نقــش مهمــی در افزایــش بهــره وری یــک جامعــه دارد. اگــر همــۀ افــراد بهــره وری در فّعالیت هــای مختلــف را ارزش 
بداننــد، جامعــه از نظــر مــادی و معنــوی پیشــرفت می کنــد.

در عقاید دینی مسلمانان، بر نکات مهمی برای بهره وری در امور و کارها تأکید و سفارش شده است.

اگــر بــه زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود و همچنیــن محیــط زندگی مــان بیشــتر دقــت کنیــم، در می یابیــم کــه گاه ارزش هــا 
و هنجارهایــی در زندگــی مــا شــکل گرفته انــد کــه بــا ایــن آموزه هــا و آرمان هــای دینــی مغایــرت دارنــد.
برای آنکه وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کنیم، باید تغییراتی در شیوۀ زندگی خود به وجود بیاوریم.

بهــره وری، یــک نگــرش نســبت بــه زندگــی اســت. نگرشــی کــه بــر اســاس آن، انســان می کوشــد هوشــمندانه کار کنــد، بــا 
به کارگیــری روش هــای عاقانــه، بهتــر بــه اهــداف مــادی و معنــوی خــود برســد و بهتریــن نتیجــه را بــه دســت آورد.

بهره وری در زندگی فردی و اجتماعی
راهکارهای مهم برای افزایش بهره وری

2. نظم، ترتیب و انضباط درکارها 1. استفاده مناسب از وقت و زمان     

4. انجام دادن کارها از روی آگاهی 3. اصاح عادت های غلط مصرفی     

5. تنظیم جدول بودجۀ اقتصادی      
ــه و اولویت بنــدی  ــان اســت. اگــر برنام ــان: یکــی از عوامــل مهــم در بهــره وری، ارزش زم 1. اســتفاده مناســب از وقــت و زم
مناســب نداشــته باشــیم و از وقــت، درســت اســتفاده نکنیــم، وقــت تلــف می شــود و زمــان دیگــر بــه عقــب بــر نمی گــردد.

 وقت و زمان ثروتی است که قابل ذخیره و پس انداز نیست.
2. نظم، ترتیب و انضباط در کارها: وسایل و لوازمی که با آنها در محیط های مختلف سروکار داریم، باید مرتب و منظم باشند.

ساعت مقرر سرکار حاضر شدن + برنامه ریزی در کارها =  افزایش بهره وری 

3. اصــاح عادت هــای غلــط مصرفــی: بایــد خــوب فکرکنیــم و ببینیــم مصــرف یــا روش مصــرف چــه چیزهایــی درســت نیســت 
و موجــب اتــاف هزینــه و منابع می شــود.

  صرفه جویی کم مصرف کردن نیست بلکه مصرف درست و به اندازه است.

بنابرایــن اســتفادۀ صحیــح از منابــع و انــرژی و اتــاف نکــردن آنهــا نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. بــرای مثــال، بــا توجــه 
بــه مشــکل جــدی کمبــود آب در کشــورمان بایــد مصــرف درســت آب را تمریــن کنیــم.                                       

4. انجــام دادن کارهــا از روی آگاهــی: بــا کســب دانــش و مهــارت الزم بــرای هــرکار، بازدهــی کار مــا 
ــم. ــتباه می کنی ــر اش ــود و کمت بیشــتر می ش

برخــی از مــواد و وســایل بــه دلیــل نا آگاهــی افــراد از روش هــای درســت نگــه داری آنهــا، از بیــن می رونــد. 
بــرای مثــال، اگــر شــیوۀ صحیــح شست وشــوی یــک لبــاس یــا نگهــداری مــواد غذایــی را ندانیــم، زودتــر از 



ت؟
س

چی
ى 

ور
ره 

به

سه
 و 

ت
س

 بی
س

در

148

بیــن می رونــد یــا غیرقابــل اســتفاده می شــوند.
5. تنظیــم جــدول بودجــۀ اقتصــادی: تنظیــم جدولــی کــه درآن »درآمدهــا« و »هزینه هــا« )دخــل و خــرج( ماهانــۀ افــراد یــا 

خانــواده نوشــته می شــود و همــکاری بیــن اعضــای خانــواده نیــز از راهکارهــای کمــک بــه بهــره وری اســت. 

  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. صرفه جویــی کــم  مصــرف کــردن نیســت بلکــه ........................................ و بــه اندازه اســت.
2. امام علی)ع( می فرمایند: »فرصت ها مانند ابر می گذرند؛ پس ........................................ را غنیمت بشمارید«.

3. تعاون و همیاری در امور کشاورزی، نمونه ای از .............................................................. در زندگی مردم گذشته بوده است. 
4. نام دیگر بهره وری ........................................ و ........................................ است.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. فرهنگ، نقش مهمی در افزایش بهره وری یک جامعه دارد.  
2. مدگرایی، مصرف گرایی و چشم و هم چشمی از مصادیق بهره وری محسوب می شوند. 

3. هرچه بازدهی بیشتر شود، بهره وری نیز بیشتر خواهد شد.  
4. بهره وری یعنی از بین کارهای ممکن ، آسان ترین را انتخاب کنیم و با روش درست تر انجام دهیم. 

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. »خداوند دوست دارد اگر کسی از شما کاری انجام می دهد، آن را محکم و بی عیب انجام دهد.« این سخن از کیست؟
الف( حضرت علی)ع(      ب( پیامبر)ص(               ج( امام سجاد)ع(           د( امام صادق )ع(  

2. کدام گزینه، در تعریف » فرهنگ بهره وری« درست تر است؟
الف( انتخاب بهترین هدف در فعالیت های مختلف             ب( تبدیل شدن صرفه جویی به ارزش اجتماعی 

د( استفاده عاقانه از منابع و امکانات زندگی   ج( به کارگیری روش جدید برای سود بیشتر    
3. خداوند در سورۀ شورا آیۀ 38 می فرماید: »و در امورشان با یکدیگر مشورت می کنند« معنی و مفهوم این آیه به 

محتوای کدام یک از عوامل مؤثر در بهره وری اشاره دارد؟ )نمونه دولتی(
الف( انجام دادن کارها به صورت آگاهانه و عاقانه              ب( جلوگیری از زیاده روی و اسراف و اتاف منابع 

ج( استفادۀ صحیح از امکانات و نعمت های الهی                 د( صرفه جویی و کاهش هزینه ها 

4. »از بین کارهای ممکن، کار درست را انتخاب کنیم و آن را با روش درست انجام دهیم« چه می گویند؟
الف( بهره وری      ب( صرفه جویی               ج( با انضباط بودن        د( مسئولیت پذیری  

5. یکی از قدیمی ترین روش های بهره وری در گذشته کدام گزینه است؟
الف( سدسازی     ب( ابداع قنات         ج( عایق کاری        د( استفاده از کودهای شیمیایی 

     
       
       
       

درست   نادرست
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6. کدام گزینه از راهکارهای مهم برای افزایش بهره وری در زندگی نیست؟
الف( تنظیم جدول بودجۀ اقتصادی                               ب( استفادۀ مناسب از وقت و زمان  

ج( نظم، ترتیب و انضباط در کارها                                د( عدم اصاح عادت های غلط مصرفی  

7. »مــادر زهــرا از شــیوه های صحیــح نگهــداری مــواد غذایــی اطاعــات زیــادی دارد.« او در ایــن مــورد بــه 
کــدام یــک از راهکارهــای مهــم افزایــش بهــره وری توجــه بیشــتری داشــته اســت؟

الف( اصاح عادت غلط مصرفی               ب( انجام دادن کارها با نظم و ترتیب  
ج( انجام دادن کارها از روی آگاهی               د( استفاده مناسب از زمان  

8. بهره وری با کدام یک از موارد زیر ارتباطی ندارد؟ )نمونه دولتی(
الف( سرعت در تصمیم و انجام امور               ب( جلوگیری از اسراف و اتاف منابع  

ج( انجام آگاهانه و عاقانۀ کارها               د( استفاده مناسب از امکانات و نعمت ها 

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
 

                        )الف(                                                                            )ب(

وقت و زمان                        نام دیگر بهره وری       
نقش مهم در افزایش بهره وری یک جامعه دارد                                               فرهنگ  

صرفه جویی           ثروتی که قابل ذخیره و پس انداز نیست     
             مصرف درست و به اندازه                      کارآیی

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. بهره وری را تعریف کنید.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ارتباط بهره وری با صرفه جویی را بیان کنید.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

3. حدیثی از امام علی)ع( در مورد موضوع بهره وری بنویسید.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نمونه هایی از تفکر بهره وری در زندگی مردم گذشته4. نمودار را کامل کنید.

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

5. شما چه راهکارهایی برای افزایش بهره وری در مدرسه خود پیشنهاد می دهید؟
راهکار 1:   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
راهکار 2:   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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6. چهار راهکار مهم برای افزایش بهره وری در زندگی را نام ببرید.

.............................................................................................. .2            .............................................................................................. .1                            

.............................................................................................. .4            .............................................................................................. .3                            

7. دربارۀ »اهمیت بهره وری« آیه ای از قرآن کریم بیان کنید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. فرهنگ، در افزایش بهره وری یک جامعه چه نقش مهمی می تواند داشته باشد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

9. اصاح عادت های نادرست مصرفی چه تأثیری در بهره وری دارد؟ با مثال توضیح دهید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

10. منظور از تنظیم جدول بودجه اقتصادی چیست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کند؟ با مثال توضیح دهید. 11. » انجام دادن کارها از روی آگاهی« چگونه به بهره وری کمک می 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

12. با توجه به این که بسیاری از کشورها با مشکل جدی کمبود آب مواجه هستند، شما چه راهکارهایی را برای استفاده 
بهینه از آب پیشنهاد می دهید. 

پیشنهاد اول .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
پیشنهاد دوم .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      جدول
1. محلی برای ذخیره کردن آب درگذشته بود.                                                                               

2. مصرف درست و به اندازه است.                                                                                       
3. یکی از معانی بهره وری چیست؟                                                                                                        

4. در کنار »درآمدها«، باعث تنظیم جدول بودجه اقتصادی می شود.                                                          
5. ثروتی که قابل ذخیره و پس انداز نیست.                                                                            

6. مردم در گذشته، برای امور کشاورزی با یکدیگر تعاون 
   و .............................. داشتند.                  

                                                                                                                  
                             رمز جدول       ..................................................
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درسنامه

اقتصاد و بهره ورى
درس
24

نیاز به فّعالیت اقتصادی
ــر  ــرای ادامــۀ زندگــی و رفــع نیازهــای خــود ناگزی فعالیــت اقتصــادی: هرجامعــه ای ب
اســت از منابــع طبیعــی اســتفاده کنــد و وســایل مــورد نیــاز خــود را تولیــد کنــد. بــه 

ایــن کار»فّعالیــت اقتصــادی« گفتــه می شــود. 

       تولید کاال: کشاورزان در مزرعه و باغ و کارگران در کارخانه و کارگاه، کاال تولید می کنند.
انواع تولید    تولید خدمات: معلمان، پزشکان، پلیس، کارمندان و ... خدمت ارائه می کنند.

مصرف کننده     +   
توزیع

  +   »مبادلۀ کاالی تولید شده«
تولید

»خدمات و کاالی تولید شده«    =   
فعالیت های 

اقتصادی            

همــه افــراد جامعــه و حتــی تولیدکننــدگان و توزیع کننــدگان بــه نوبــۀ خــود مصــرف کننده انــد. افــراد در ایــن فّعالیت هــا 
ــه  ــادی ب ــای اقتص ــدون فّعالیت ه ــد ب ــه ای نمی توان ــچ جامع ــب هی ــن ترتی ــد. بدی ــرار می کنن ــاط برق ــر ارتب ــا یکدیگ ب
حیــات خــود ادامــه دهــد. در همــه جوامــع، چرخــه تولیــد، توزیــع و مصــرف وجــود دارد و همــواره بیــن افــراد روابــط 

اقتصــادی برقــرار می شــود. 
بهره وری در تولید، توزیع و مصرف

ــوی  ــم و الگ ــش دهی ــع« افزای ــد و توزی ــره وری را در »تولی ــد به ــادی بای ــای اقتص ــره وری در فّعالیت ه ــش به ــرای افزای ب
ــم. ــی کنی ــز عقان »مصــرف« را نی

  در اقتصاد بهره وری را »نسبت ستانده ها به داده ها« تعریف کرده اند.
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اگــر بخواهیــم تولیــد کاال یــا خدمــات )ســتانده ها( را افزایــش دهیــم یــا کیفیــت آنهــا را بهتــر کنیــم، بایــد در نهاده هــا یــا 
فرایندهــا تغییــرات مطلوبــی بــه وجــود بیاوریــم.

عاوه بر افزایش میزان تولید کاالها و خدمات، افزایش کیفیت آنها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
بهره وری سبز

از دیــدگاه اســام، طبیعــت و منابــع طبیعــی، آیــات و نشــانه های حکمــت خداونــد و نعمــت الهــی هســتند و انســان حــق 
اســتفادۀ بی رویــه از طبیعــت و لطمــه زدن بــه آن را نــدارد.

   از منظــر اســام، اقتصــاد و تولیــد وســیله اند نــه هــدف. یعنــی تولیــد وســیله ای اســت کــه انســان از طریــق 
ــردازد. ــر می پ ــه مســائل مهم ت ــد و ب ــع می کن ــود را رف ــای ضــروری خ آن نیازه

نحوه برخورد کشورهای صنعتی و قدرتمند در بهره برداری از منابع طبیعی 
در دنیــای امــروز، تولیــد بــا هــدف کســب ســود بیشــتر انجــام می گیــرد و ســودجویان بــدون توّجــه بــه تخریــب و نابــودی 

طبیعــت همچنــان بــه تولیــد بیشــتر ادامــه می دهنــد.
ــه از  ــرداری بی روی ــه بهره ب ــد ب ــی و قدرتمن ــر، کشــورهای صنعت ــژه در 150 ســال اخی ــه وی ــی و ب ــس از انقــاب صنعت پ

منابــع طبیعــی و طبیعــت دســت زده انــد تــا بتواننــد کاالهــای بیشــتری تولیــد کننــد.

1. از طبیعت و منابع طبیعی خود محافظت کنند.
ــه  ــی را ک ــر کشــورها، مصرف گرای ــردم دیگ ــراردادن م ــر ق ــات و تحــت تأثی ــا تبلیغ 2. ب

ــد. ــویق کنن ــود، تش ــت می ش ــب محیط زیس ــب تخری موج

کشورهای قدرتمند صنعتی     
   امروزه سعی می کنند که

افزایــش تولیــد بــه هــر روشــی و هــر قیمتــی مجــاز نیســت. افزایــش تولیــد و فّعالیت هــای اقتصــادی اگــر بــه محیط زیســت 
لطمــه بزنــد، بــا اصــول بهــره وری ســازگار نیســت؛ زیــرا نابــودی و تخریــب طبیعــت، خــود هزینه هــای مجــدد و مشــکات 

جبران ناپذیــری بــرای مــا بــه وجــود مــی آورد.

نهاده )داده ها(

                 منابع طبیعی، معدن، مواد خام و انرژی...

            نیروی کار )مدیر، متخصصان، کارکنان، کارگران و...(

سرمایه )پول، زمین، کارخانه، تجهیزات و ماشین آالت، ساختمان ...(

                   سایر هزینه ها )مالیات، تحقیقات و....(

ورودی

           

فرآیند
روش های تولید

با
توزیع

        

     ستانده

کاال

خدمت

خروجی
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دو مثال: 

2. اســتفادۀ بی رویــه از کودهــای شــیمیایی و ســموم 
ــبزیجات و  ــد س ــزان تولی ــش می ــت افزای ــاورزی جه کش
میوه هــا مشــکات زیــادی را بــه دنبــال داشــت. از جملــه:

1.  شیوع بیماری های خطرناک
 2. صرف هزینه های زیادی برای درمان مردم 

      

1. در دو دهــۀ اخیــر بــا حفــر چاه هــای عمیــق در نواحــی 
ــون  ــی چ ــد محصوالت ــش تولی ــرای افزای ــران ب ــی ای داخل
پســته، مشــکات زیــادی را بــه دنبــال داشــت کــه جبــران 

آنهــا بســیار دشــوار اســت. از جملــه:
1. کم آبی شدید در منطقه

2. خشک شدن مزارع و تخلیۀ روستاها
3. افزایش احتمال بروز زمین لرزه 

  امروزه با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، به جای واژۀ بهره وری از »بهره وری سبز« استفاده می شود.

منظــور از بهــره وری ســبز ایــن اســت کــه از ابزارهــا، روش هــا و فناوری هــای مختلــف در 
همــۀ مراحــل تولیــد، توزیــع و مصــرف بــه گونــه ای اســتفاده کنیــم کــه تأثیــرات مضــر و منفی 

فعالیت هــا بــر محیــط زیســت بــه کمتریــن حــد ممکــن برســد.  
بهره وری در کشور ما

متأســفانه کشــور مــا در مقایســه بــا برخــی کشــورها از نظــر بهــره وری وضعیــت چنــدان مطلوبــی نــدارد. بنابرایــن همــه 
ــا برنامه ریــزی صحیــح، نگــرش بهــره وری را در همــه فّعالیت هــای بخش هــای مختلــف اقتصــادی )کشــاورزی،  موظفیــم ب

صنعــت و خدمــات( ترویــج کنیــم و بــه کار بگیریــم.
اقتصاد مقاومتی

پــس از انقــاب اســامی، کشــورهای ســلطه گر و قدرت هــای بــزرگ اقتصــادی کــه بــا وقوع 
انقــاب، منافــع خــود را در خطــر می دیدنــد مشــکاتی ماننــد جنــگ تحمیلــی، تحریــم 
اقتصــادی و ... را بــر ســر راه مــا قــرار دادنــد تــا از پیشــرفت کشــورمان جلوگیــری کننــد. 
ــر  ــران را از نظ ــد ای ــعی می کنن ــا س ــه دارد و آنه ــز ادام ــروز نی ــا ام ــا ت ــن مخالفت ه ای

اقتصــادی شکســت بدهنــد. 

  جمهــوری اســامی ایــران بنــا بــه توصیه هــا و رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب، حضــرت آیــت ا... خامنــه ای، 
سیاســت اقتصــاد مقاومتــی را طراحــی و در پیــش گرفتــه اســت.

اقتصاد مقاومتی یعنی:
1. در شرایط سخت بتوانیم کمترین اتاف هزینه را داشته باشیم.

2. روی پای خود بایستیم.
3. از تولید ملی حمایت کنیم.

4. از اِسراف بپرهیزیم.
5. از منابع و امکانات حداکثر استفاده را بکنیم.

    محور اصلی اقتصاد مقاومتی، »بهره وری« است.

سازمان ملی بهره وری ایران
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  جمات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. امــروزه بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ محیــط  زیســت، بــه جــای واژۀ بهــره وری از ........................................ اســتفاده می شــود.
2. اگر بخواهیم تولید کاال یا خدمت را افزایش دهیم، باید ........................................ و ........................................ تغییرات مطلوبی به وجود آوریم.

3. محور اصلی اقتصاد مقاومتی، ........................................ است.
4. هیچ جامعه ای نمی تواند بدون ........................................ به حیات خود ادامه دهد.

5. حمایت از تولید ملّی و پرهیز از اسراف اشاره به مفهوم ........................................ دارد.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. تولید در دنیای امروز عمدتاً با هدف سود بیشتر انجام می گیرد.   
2. کشور ما در مقایسه با برخی کشورها از نظر بهره وری وضعیت مطلوبی دارد.  

3. افزایش مصرف موجب افزایش بهره وری اقتصادی می شود.  

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عامت (

1. جمهوری اسامی ایران بنابر توصیه ها و رهنمودهای کدام شخصیت، »سیاست اقتصاد مقاومتی« را طراحی و در 
پیش گرفته است؟

الف( امام خمینی )ره(      ب( آیت ا... رفسنجانی             ج( آیت ا... دکتر بهشتی          د( آیت ا... خامنه ای   

2. بهره وری بی رویه از منابع طبیعی در جهان از چه زمانی آغاز شد؟
الف( بعد از جنگ جهانی                    ب( بعد از انقاب صنعتی   

ج( بعد از جنگ جهانی دوم                     د( بعد از انقاب کبیر فرانسه   

3. با توجه به مدل یا نمودار بهره وری، کدام یک از موارد زیر »ستانده« محسوب می شود؟ )نمونه دولتی(
الف( نیروی کار        ب( سرمایه       ج( خدمت               د( روش های توزیع   

4. کدام یک از گزینه های زیر نادرست  است؟
الف( محور اقتصاد مقاومتی بهره وری است.    

ب( بهره وری سبز به افزایش بهره وری با حفظ محیط زیست تأکید دارد.   
ج( از نظر اسام اقتصاد و تولید وسیله اند نه هدف.   

د( در چرخۀ تولید، دو عامل توزیع و مصرف )کاال( به عنوان واسط بین بخش ها ارتباط برقرار می کنند.   

5. در اقتصاد، بهره وری را نسبت ».....................................« به »داده « تعریف کرده اند. )نمونه دولتی(
الف( سرمایه          ب( نهاده                  ج( فرایند                           د( ستانده   

6. نظر اسام درباره اقتصاد و تولید چیست؟
الف( هدف هستند، نه وسیله                     ب( وسیله هستند، نه هدف   

ج( نه هدف هستند، نه وسیله         د( هم هدف هستند، هم وسیله   

     
       
       

درست   نادرست
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7. آرم مقابل، نشانۀ کدام سازمان است؟ 
الف( سازمان انرژی اتمی                          ب( سازمان حفاظت محیط زیست 

ج( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری      د( سازمان ملی بهره وری ایران 

8. مدیر یک کارخانه تولید شکات، قصد دارد با یک اقدام به »بهره وری سبز« کمک کند. کدام فّعالیت برای این 
موضوع مناسب است؟ )نمونه دولتی(

الف( در بسته بندی شکات، تغییری به وجود بیاورد که کاغذ کمتری مصرف شود  
ب( پاداش کارگران را زیاد کند تا تولید بیشتر شود  

ج( میزان کاکائو را افزایش دهد  
د( دستگاهی بخرد که تعداد بیشتری شکات در یک ساعت بسته بندی کند   

9.  منظور از بهره وری سبز چیست؟
الف( افزایش تولید و سود بیشتر                                   ب( رشد و توسعۀ اقتصاد سرمایه داری 

ج( رفع مشکات محرومان به وسیلۀ رشد اقتصادی            د( افزایش تولید بدون آسیب به محیط زیست 

 10. کدام یک از موارد زیر نقش مهمی در افزایش بهره وری دارد؟
الف( فرهنگ                 ب( حکومت                     ج( اقتصاد                    د( سیاست 

  
رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

 

              )الف(                                                                                        )ب(

               محور اقتصاد مقاومتی                                                                    سرمایه
                   کاال و خدمت                                      نهاده )داده( 

              تجهیزات و ماشین آالت                                        ستانده 
یکی از مشکات برای جلوگیری از پیشرفت                                     بهره وری  

                مواد خام و انرژی           تحریم اقتصادی

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. »فعالیت اقتصادی« را تعریف کنید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. نمودار را کامل کنید.
مانند: .................................................................................................................................................................................................   ...............................................         
مانند: معلمان، ........................................................................................................................................................................ انواع تولید     ...............................................  

3. رابطه اقتصادی بین افراد چگونه شکل می گیرد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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4. برای افزایش بهره وری اقتصادی چه باید کرد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. چهار مورد از نهاده ها )ورودی( در جریان تولید کدامند؟
................................................................... .4    ................................................................... .3     ................................................................... .2       ................................................................... .1        

6. در اقتصاد، »بهره وری« را چه تعریف کرده اند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. چگونه می توان بهره وری در تولید، یا توزیع یک کاال را افزایش داد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. نظر اسام درباره اقتصاد و تولید چیست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. در دنیای امروز تولید با چه هدفی انجام می گیرد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. به نظرشما، اگر میزان هزینه های تولید )نهاده ها( را افزایش دهیم و به همان اندازه میزان تولید افزایش یابد، بازهم 
می توانیم ادعا کنیم بهره وری اتفاق افتاده است؟ چرا؟

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

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

11. کشورهای صنعتی قدرتمند از چه زمانی و چرا به بهره برداری از منابع طبیعی و طبیعت دست زدند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. کشورهای قدرتمند صنعتی در بهره برداری از طبیعت و منابع طبیعی چه سیاست هایی را در پیش گرفته اند؟ ) دو مورد(
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .1
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .2

13. آیا افزایش تولید به هر روش و به هر قیمتی مجاز است؟ چرا؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. چرا افزایش تولید و فعالیت های اقتصادی اگر به محیط زیست لطمه بزند، با اصول بهره وری سازگار نیست؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

آورد؟ 15. حفر بی رویه چاه های عمیق و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی چه مشکاتی را به وجود می 

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی          حفر بی رویه چاه های عمیق  
 .1            .1             
.2           .2             

 .3             



م)
 نه

ى
اع

تم
 اج

ت
عا

طال
(م

ک 
وبی

ى ر
ش

وز
آم

ى 
ها

ب 
کتا

157

16. چرا امروزه به جای واژۀ بهره وری از »بهره وری سبز« استفاده می شود؟

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

17. منظور از »بهره وری سبز« چیست؟ ....................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. وضعیت بهره وری در کشور ما چگونه است؟ ما چه وظیفه ای داریم؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

19. چرا جمهوری اسامی ایران بنا به توصیه های رهبر معظم انقاب، حضرت آیت ا... خامنه ای، سیاست اقتصاد 

مقاومتی را طراحی و در پیش گرفته است؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

20. اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

      
    جدول

1. نام دیگر نهاده است.                                                                                                            
2. کشورهای صنعتی و ......................... به بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی دست زده اند.                        

3. به تولید کاال یا خدمات می گویند.                                                                                              
4. برای افزایش بهره وری باید الگوی آن را عقانی کنیم.                                                       

5. از نظر کدام دین اقتصاد و تولید وسیله اند نه هدف.                                                                   
6. یکی از بخش های مهم اقتصادی است.  

                                                                                 
         رمز جدول     .................................................                                       
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نام:
نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:

 تاریخ امتحان:  /  /  
مدت امتحان: 60 دقیقه

تعداد صفحات: 3 صفحه
تعداد سوال: 39

شرح سوال

باسمه تعالی
سواالت امتحانی نهم

مطالعات اجتماعی
نوبت دوم

فصل اول: سیاره ما، زمین
1     تمام نقاط و مکان های که روی یک مدار قرار دارند، دارای »طول جغرافیایی« یکسانی هستند.  صحیح     غلط  

2     هم اکنون که در نیمکره شمالی فصل تابستان را سپری می  کنیم، در نیمکره جنوبی چه فصلی است؟
        الف( تابستان      ب( بهار                           ج( پاییز                       د( زمستان  

3     کدام گزینه در مورد سیاره   های منظومه خورشیدی درست نیست؟
        الف( تعداد قمرهای سیاره  های درونی، بیشتر از تعداد قمرهای سیاره های بیرونی است.  

        ب( تیر، ناهید)زهره(، زمین و بهرام)مریخ(، چهار سیاره درونی منظومه خورشیدی هستند.  
        ج( مدار گردش سیاره   های بیرونی، طوالنی  تر)بزرگ تر( از مدار گردش سیاره   های درونی است.  

        د( سیاره   های درونی سطوح سنگی و جامد دارند، اما سیاره   های بیرونی از گازهای مختلف تشکیل شده   اند.  
4     دو نتیجه حرکت وضعی)چرخشی( زمین را بنویسید. 

فصل دوم: سنگ کره، آب کره، هوا کره
5      پیدایش»چین  خوردگی   ها و رشته کوه   ها، شکست   ها )گسل   ها( و کوه   های آتشفشانی« از نتایج حرکت ورقه   های پوسته زمین  
صحیح    غلط           است.            

6     محیطی است متشکل از گازهایی که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته   اند: 
        الف( هیدروسفر     ب( اتمسفر                          ج( لیتوسفر                       د( بیوسفر 

7     کدام مورد از عوامل مرثر بر آب و هوای جهان نیست؟
        الف( ارتفاع از سطح زمین                           ب( فشار هوا و جریان باد 

        ج( طول جغرافیایی                د( دوری و نزدیکی به اقیانوس   ها و دریاها 
8     گرم شدن کره زمین )به دلیل فعالیت   های صنعتی، افزایش خودروها و ...( چه پیامدهای ناخوشایندی ممکن است داشته  

          باشد؟ )2 مورد(

فصل سوم: زیست کره، تنوع شگفت انگیز
9     کدام عامل، مهم  ترین و بیشترین تأثیر را بر تنوع زیست  بوم   ها دارد؟

        الف( جنس خاک     ب( میزان ارتفاع زمین             ج( شکل ناهمواری ها          د( آب و هوا 
10   کدام زیست  بوم به داشتن جنگل   های مخروطیان و سوزنی بر  گ  ها )مانند کاج و سرو( معروف است؟

د( جنگل   های بارانی استوایی          الف( ساوان      ب( تایگا                         ج( توندرا  
11    مهم  ترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه  ها می   شوند، کدام  اند؟ )3 مورد(

فصل چهارم: ساکنان سیاره زمین
12    علت اصلی رشد بسیار زیاد جمعیت جهان در دو قرن اخیر، »کاهش مرگ  و  میرها و به ویژه مرگ  و  میر کودکان« بوده است؟  

                   صحیح      غلط 
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بارمردیف
13   دو مورد از ماک   های توسعه انسانی را فقط نام ببرید؟

14   در مهاجرت اجباری، افراد به چه دالیلی ممکن است محل زندگی خود را ترک کنند؟ )2 مورد(

فصل پنجم: عصر یکپارچگی و شکوفایی
15   کدام پادشاه صفوی، پرتغالی   ها را از جزایر و سواحل جنوبی ایران بیرون راند؟

        الف( شاه سلطان حسین   ب( شاه عباس            ج( شاه تهماسب   د( شاه اسماعیل 
16   دو منبع عمده درآمد حکومت صفوی را بنویسید. 

17   با تأسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد؟ )2 مورد(

فصل ششم: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه 
18   »وکیل الرعایا« یعنی نماینده مردم، لقب کدام پادشاه بود؟

         الف( نادرشاه  افشار                          ب( کریم  خان    زند 
         ج( آقا محمد  خان  قاجار                          د( لطفعلی  خان  زند 

19   کدام گزینه، ترتیب تاریخی سلسله   های حکومتی چهارگانه زیر را به درستی نشان می   دهد؟
        الف( افشاریه، زندیه، صفویه، قاجاریه              ب( صفویه، زندیه، افشاریه، قاجاریه 
        ج( قاجاریه، صفویه، زندیه، افشاریه              د( صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه 

20   موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟

دانش  آموزان عزیز؛ به تمام سؤاالت این بخش)از سؤال 21 تا 39( به  طور کامل پاسخ دهید.
صحیح یا غلط بودن جمات زیر را با عامت  مشخص کنید. 

21   الیه   های چهارگانه فرهنگ عبارتند از: »نمادها، هنجارها، ارزش  ها و عقاید«.                               صحیح  غلط 
22   مهم  ترین مرحله جامعه پذیری )اجتماعی شدن( »دوران نوجوانی و جوانی« است.                         صحیح  غلط 
23    »ایمان به اسام«، »وحدت ملت« و »رهبری قاطع امام خمینی« سه عامل مؤثر در موفقیت انقاب اسامی بودند.   صحیح     غلط 

درست ترین گزینه را انتخاب کرده و با عامت  مشخص نمایید. 
24   کدام یک از کشورهای زیر، در جنگ جهانی دوم جزء »دولت   های محور« نبود؟

         الف( ایتالیا      ب( انگلستان             ج( ژاپن                د( آلمان 
25   جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در چه تاریخی آغاز شد؟

       الف( 12 بهمن 1357  ب( 13 خرداد 1368            ج( 22 بهمن 1357   د(31 شهریور 1359 
26   کدام یک از موارد زیر، هویت اجتماعی محسوب می   شود؟

        الف( ایرانی بودن      ب( قد، وزن، سن و جنسیت    ج( صبور بودن             د( عاقه داشتن به هنر 
27   کدام گزینه در مورد »فرهنگ« درست نیست؟

        الف( فرهنگ یک جامعه، شیوه زندگی آن جامعه است.    ب( بسیاری از جوامع بدون فرهنگ هستند. 
        ج( فرهنگ، پدیده   ای آموختنی است.              د( فرهنگ، را آگاهی و اندیشه اعضای یک جامعه نیز می  گویند. 

28    کدام مورد با اصول بهره   وری سازگار است و بهره   وری محسوب می   شود؟
ب( حفر بی رویه چاه   های عمیق          الف( استفاده بی  رویه از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی  

د( استفاده مداوم از خودرو شخصی          ج( استفاده از روش آبیاری قطره  ای در کشاورزی    
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بارمردیف
29   نوع حقوق شهروندی را از بین عبارات داده شده انتخاب کرده و در جدول زیر در جای مناسب بنویسید. )یک مورد اضافه است(

)مشارکت سیاسی – عدالت قضایی – رفاه و تأمین اجتماعی – عدالت قانونی(

...........................................................................................الف. عدم تبعیض بین شهروندان در اجرای قوانین

...........................................................................................ب. شرکت در انتخابات، راه پیمایی  ها و عضویت در احزاب

...........................................................................................ج. برخورداری از محیط سالم و امکانات بهداشتی و درمانی مناسب

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 

30   هدف از تشکیل »جهاد سازندگی« چه بود؟

31   رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت را چه کسانی بر عهده داشتند؟

32   چه گروه   ها یا قشرهایی در انقاب مشروطیت نقش مؤثری داشتند؟)4 مورد(

33   هویت را تعریف کنید.

34   دو مورد از مهم  ترین کارکردهای خانواده را بنویسید. 

35   منظور از تنظیم بودجه ماهانه خانواده چیست؟ 

36   صله ارحام چه فایده   هایی برای خانواده   ها دارد؟ )2 مورد(

37   دو مورد از مهم  ترین وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسامی را بنویسید. 

38   دو مورد از دالیل سیاسی و اجتماعی نارضایتی مردم از حکومت محمدرضا  شاه پهلوی را بنویسید. 

39   افزایش تولید و فعالیت   های اقتصادی اگر به محیط  زیست لطمه بزند، با اصول بهره  وری سازگار نیست؛ چرا؟ 
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