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

بکشيد. 

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

شباهت هاى ما و همسايگان

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

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

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

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

برا سفر به آن کشور چيست؟

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

جشن ها و اعياد 

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

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

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

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

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

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

مطالعه برای مطالعه ى موردى (1)

اجنام فعاليّت

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

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

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

 
موقعّيت مکانی: قسمت بيش تر آن در 

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

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

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

جمعّيت: ۷۲ ميليون نفر
۶۵٪ شهرنشين  
پايتخت: آنکارا

زبان رسمی: ترکی (استانبولی)
دين: اسالم

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

واحد پول: ليره

 بنای سلطان احمد، استانبول صنايع دستی

 چهره ی مردم ترکيه بنای اياصوفيه، استانبول

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

اجنام فعاليّت

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

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

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

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

 
موقعّيت مکانی: در آسيای ميانه قرار دارد 

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

است.
آب و هوا:  زمستان های سرد و 

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

     ٢١ درصد  شهرنشين
پايتخت: کابل 

زبان رسمی: فارسی دری : پشتو
دين: اسالم

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

واحد پول: افغانی

 صنايع دستی

 چهره ی کودکان افغانی

 غذا: قابُلی پلو

 مناره ی جم

 بنای مسجد آبی در مزار شريف
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ايــــران
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دريای سياه
گرجستان

ارمنستان

ايران

عراق

سوريه
دريای مديترانه
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آنتاليا

رود فرات
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درياچه اوان
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 نقشه ی هوايی کشور ترکيه

 نقشه ی هوايی کشور افغانستان

بلغارستان
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فعاليّت 1
مقايسه کنيد:

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

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

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

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

برا مردم افغانستان چه آرزويي داريد؟

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

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

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

نقشه و تصاوير از آن کشور به کار ببريد. 

ّ

ّ

ّ

ّ

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

مي دهند تا در کشور دخالت کنند؟

حوزه های موضوعی: 
زمان، تداوم و تغيير

مكان و فضا
فرهنگ و هويّت

فـصـل يازدهم

ستادگى در برابر بيگانگان 
وضوع اين فصل استعمار و اي

م

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

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

ايستادگى در 
برابر بيگانگان

ّ
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تغيير و تحول در اروپا

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

انتقال علوم و فنون به اروپا: 

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

مسلمانان از طرق مختلف به اروپا انتقال يافت.

رونق تجارت و بازرگانی: 

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

استعمار چيست؟
درس21

استعمار يعنی چه؟
استعمارگر کيست؟

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

عقب برگرديم…

 ساختن شهرها در اروپا
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تحوالت علمی و هنری در اروپا: 

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

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

و تجارت کمک می کرد.

اکتشافات جغرافيايی: 

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

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

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

مسير هلند ها
مسير اسپانيايي هامسير پرتغالي ها

آســـــيـــــا

آفريقا

استراليا

آمريكای
شمالی

آمريكای
جنوبی

اقيانوس
آرام

اروپــا

ايرانچني

اکتشافات جغرافيايی: 

 نقشه ی مسيرهای اکتشافات جغرافيايی

 ابزار نجومی اروپاييان
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نفوذ استعمار در ايران

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

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

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

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

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

بودند؟

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

آيا استعمارگران 
به کشور ما هم نفوذ 

کردند؟

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

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

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

مطالعه برای 

اجنام فعاليّت

نمونه هايی از امتيازات و دخالت های بيگانگان در کشور ما

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

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

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

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

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

شاه، او را در فين کاشان به شهادت رساندند.

مطالعه برای 

اجنام فعاليّت

مبارزه ى مردم ايران با استعمار
درس22

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

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

 تنديس اميرکبير

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

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

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

چه کسانی با 
استعمارگران مبارزه 

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

چند نمونه برايت می گويم.

ّّ

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

شد و به شهادت رسيد.

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

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

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

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

 آرامگاه ميرزا کوچک خان در رشت

 مجّسمه ی رئيس علی دلواری در بوشهر

 ميرزاکوچک خان جنگلی

 رئيس علی

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

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

شبکه  رشد استفاده کنيد.

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

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

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

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

رسمي است؟

1150 1200 1250 13501300

تأسيس 
سلسله 
قاجار

پيروز 
انقالب 
اسالمي 
١٣٥٧

امام خميني(ره)
١٥ خرداد ١٣٤٢

اميرکبير ميرزاکوچک خان

سيد حسن مدرس

شيخ محمد خياباني

رئيس علي دلوارآيت اهللا کاشاني و محمد مصدق

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

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

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

حوزه های موضوعی: 
زبان، تداوم و تغيير

فضا و مكان
فرهنگ و هويت
نظام اجتماعی

فصل دوازدهم

موضوع اين فصل آزادى خرمشهر و دفاع مقّدس 

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

پاسخ پرسش هاى خود را پيدا كنيد.

آزادى خرمشهر

ّ

ّ
ّ

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

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

مردم ايران در مقابل دشمنان بود. 

درس23

عـراقايـران
كويت

عربستان

تركيه

تهران

بغداد

اروميه تبريز

پيرانشهر
بانه
مريوان

نوسود
سنندج

زنجان
رشت

همدان
کرمانشاه

گيالن غرب
سرپل ذهاب

قصرشيرين
اراک

مهرانايالم دهلران انديمشک
دزفول

اهواز
سوسنگرد

خرمشهر آبادان

اصفهان

بوشهر

ناصريه

کوت

کرکوک

عـراقايـران
كويت

عربستان

تركيه

تهران

بغداد

اروميه تبريز

پيرانشهر

مريوان

نوسود
سنندج

همدان
کرمانشاه

گيالن غرب
سرپل ذهاب

قصرشيرين

ايالم
مهران دهلران انديمشک

دزفول

اهواز
سوسنگرد

خرمشهر آبادان

اصفهان

بوشهر

ناصريه

کوت

کرکوک

 حمله ی هوايی ارتش عراق حمله ی زمينی ارتش عراق

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

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

و بنويسيد.  

دريا خزردريا خزر

س
خليج فار

س
خليج فار

ننن

هاب
صرش نوس

سنندج

پلسرپلل ذهالذهاب

س
ن

ه
غنغرب

شاه
گ

د

سسس

شهرکرد
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علل حمله ى نظامى عراق به ايران 

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

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

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

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

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

عراق  از  اوضاع  سوء استفاده کرد و حمله ی نظامی را به ايران آغاز کرد. 
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 عکس هوايی خرمشهر بعد از حمله ی نظامی

 عکس هوايی خرمشهر قبل از حمله ی نظامی

اشغال خرمشهر 

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

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

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

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

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

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

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

آبادان، اين شهر را محاصره کردند. 

زندگينامه ی  شهيد محّمد علی جهان آرا

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

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

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

به شهادت رسيدند.  

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

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

قدرتي ندار د، عراق که چيز نيست.

مطالعه برای 

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

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

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

دسته جمعي بخوانيد. 

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

رو آن بنويسيد.

ّ

ّ

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

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

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

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

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

١٣٦١ از چنگال دشمن آزاد شد.               

درس24

 تصوير عملّيات بيت المقّدس

ـ لحظه آزادسازی خرمشهر  مسجد جامعـ 
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در جريان عملّيات بيت المقّدس مردم ايران منتظر شنيدن اخبار جنگ 
بودند. در ساعت ٤ بعدازظهر گوينده ی راديو اعالم کرد: 

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

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

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

و فاتحه بخوانيد.

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

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

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

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

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

اسالم، فرمودند:
خرمشهر  را خدا آزاد کرد.

  شهيد بهنام محمدی

ّ
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هشت سال دفاع مقّدس

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

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

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

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

زيادی را تحّمل کردند تا استقالل ميهن اسالمی حفظ شود.

پس از آزادی 
خرمشهر چه شد؟

 کمک های مردمی در پشت جبهه ها
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   فعاليّت 3 
چرا امام خميني پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسالم فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد 

کرد».

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

مي شديد، چه کارهايي مي کرديد؟

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

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