
خّط زمان

خّط زمان نشان می دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است. این خّط زمان بر اساس قرن ) صد سال (
تنظیم شده است:

در سال گذشته خواندید که مبدأ تاریخ ما مسلمانان هجرت پیامبر اکرم )ص( از مّکه به مدینه است. به هر 
صدسال یک قرن یا یک سده می گویند.

 از سال یکم تا  صدم را قرن اّول هجری می گویند و از 101 تا 200 قرن دوم، از 201 تا 300 قرن سوم و ...
از سال یکم تا پنجاه، نیمه ی اّول قرن است و از پنجاه و یکم تا صدم نیمه ی دوم قرن.

ابن سینا در  ٣٧٠ هجری به دنیا آمده است؛ یعنی در نیمه ی دوم قرن چهارم.
ابن سینا در ٤٢٨ هجری  از دنیا رفته است یعنی نیمه ی اّول قرن پنجم.
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هجرت حضرت 
پیامبر اکرم )ص( 

از مّکه به مدینه

ابن سینا 
]428 ـ   370 هجری[

616
حمله ی  
مغول ها به ایران

132هجری
سقوط بنی امیه و 
ظهور بنی عباس

هجری

با راهنمایی معّلم موارد زیر را روی خّط زمان نشان دهید و بگویید هریک از این افراد در چه زمانی 
زندگی می کرده اند؟

ابوریحان بیرونی 440 - 362 هجری   نیمه ی دوم قرن چهارم ـ نیمه ی اول قرن پنجم 
زکریای رازی 313 - 251 هجری   ..................... ـ ....................

خیام 517 - 429 هجری    ..................... ـ ....................
 

فعّالیّت 4

قرن اول هجری قرن دوم هجری قرن سوم هجری قرن چهارم هجری قرن پنجم هجری
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چه عواملی موجب گسترش علوم و 
فنون در دوره ی اسالمی شد؟

درس10

تعالیم دین اسالم

مهم ترین علّت پیشرفت علمی مسلمانان، تعالیم دین اسالم  بود. آیات قرآن کریم انسان ها  را به تفّکر درباره ی آفرینش 
جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن، دعوت می کند. پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند: 
به دنبال کسب علم باشید؛ حّتی اگر مجبور شوید تا چین بروید. امامان، عالمان بزرگی بودند و مردم برای یافتن پاسخ های 
علمی به نزد آن ها می رفتند. امام محّمد باقر )ع( و امام جعفر صادق )ع( کالس های درس داشتند و شاگردان زیادی در 

کالس های آن ها حاضر می شدند. 

نیاز های جدید جوامع مسلمان

مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله )جهت رو به 
خانه ی کعبه(  پی بردن به  ساعت  طلوع و غروب خورشید و 

تقویم و برای انجام عبادت ها، کشتیرانی در دریا و نظایر 
آن به  علم  ریاضیات  و   ستاره شناسی  نیاز  داشتند. 

آن ها با ُاسطرالب،  موقعّیت ستاره ها را مطالعه 
می کردند. مسلمانان در ساختن و هدایت کشتی ها 
مهارت داشتند و با توّجه به جهت ستاره ی قطبی 
در آسمان مسیر خودشان را در دریا پیدا می کردند. 

 
اسطرالب
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ترجمه

وقتی مسلمانان سرزمین های پهناور آن روز را فتح کردند، علوم و 
فنون  این سرزمین ها در اختیار آن ها قرار گرفت.

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

حمایت فرمانروایان از دانشمندان

بعضی از فرمانروایان  از دانشمندان و هنرمندان حمایت می کردند و خودشان برای ایجاد کتابخانه، مدارس و مراکز 
علمی پیشقدم می شدند.

تجارت و بازرگانی 

بازرگانان در سراسر سرزمین های اسالمی، کاالها را 
از جایی به جای دیگر حمل می کردند.

 تجارت و بازرگانی هم از طریق راه های خشکی و هم 
راه های دریایی رونق داشت. در این سفر ها و آمد و رفت ها، 

علوم و فنون نیز از جایی به جای دیگر منتقل می شد. 

کاغذ سازی

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

بخارا و ... وجود داشت. 
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مراکز علمی جهان اسالم

دانشگاه  و کتابخانه 

دانشگاه  دوره  آن  علمی  مراکز  مهم ترین  از  یکی 
جندی  شاپور بود. دانشگاه جندی شاپور در اهواز در 
زمان ساسانیان تأسیس شده بود اّما تا سیصد  سال بعد از 

ورود اسالم به ایران به کار خود ادامه داد.
در بسیاری از شهر های اسالمی، کتابخانه های بزرگی 
وجود داشت. برای مثال سامانیان در بخارا کتابخانه ی 
عظیمی داشتند که ابن سینا سال ها در آن جا مشغول تحقیق 

و مطالعه بود.  

نظامیه

نظامیه ها مدارسی بودند که عّده ی زیادی از افراد در آن ها علم می آموختند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج 
تحصیل و زندگی آن ها را می داد.

یکی از وزیران معروف ایرانی به نام خواجه نظام الملک، این نوع مدرسه را تأسیس کرده بود.  نظامیه های نیشابور و 
بغداد معروف بودند. دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از مدارس نظامیه است. 

رصدخانه

رصدخانه ها  محّل تحقیق درباره ی ستارگان بودند. شهر هایی چون بغداد، اصفهان و ری رصدخانه داشتند. 

بیمارستان 

نخستین بیمارستانی که از آن اطالعی در دست است ، بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جندی   شاپور است.
 معروف ترین بیمارستان دوره ی اسالمی،  بیمارستانی بود که عضد الدوله دیلمی در بغداد بنا کرده بود و داروخانه ای 

نیز داشت.
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در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های بزرگ علمی دست یافته بودند و ده ها کتابخانه و دانشگاه و مرکز علمی در سرزمین های 
اسالمی وجود داشت، مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پیشرفت های علمی در آن جا خبری نبود. این دوره به »عصر 
تاریکی« اروپا معروف است.اروپاییان با حسرت به مسلمانان نگاه می کردند. بعد ها به تدریج اروپاییان آثار علمی مسلمانان را ترجمه 

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

ـ ادبی ایرانیان ) قرن سوم تا هفتم هجری( نمونه هایی از آثار علمیـ 
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فعّالیّت 1 
کاربرگه ی شماره ی   13 را کامل کنید .

فعّالیّت 2 
با استفاده از اطالعاتی که  درباره ی دانشمندان وحکیمان و آثار آن ها  ) فعالیت درس قبل( 

گرد آوری کردید؛ یک روزنامه ی دیواری درست کنید و به دیوار مدرسه بزنید.


اکنون که این فصل را به پایان رساندید،  روی یک برگ کاغذ بنویسید چه سؤال های دیگری 
درباره  ی دانشمندان و علوم وفنون دوره ی اسالمی دارید؟

ّ
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در دنیا هزاران شهر کوچک و بزرگ وجود دارد اما فقط تعداد کمی از آن ها در 
جهان مشهور هستند. اصفهان یکی از شهرهای معروف جهان است.

آیا تاکنون به اصفهان سفر کرده اید؟ اگر آری، چه خاطره ای از سفر به این 
شهر دارید؟ آیا می دانید هر ساله هزاران نفر از مردم کشور در بهترین روز های 
تعطیالت خود به این شهر سفر می کنند؟ هر گردشگر خارجی هم که به ایران 

سفر می کند، سراغ اصفهان را می گیرد و می خواهد از این شهر دیدن کند.  
راستی چرا اصفهان شهرت جهانی دارد؟ کدام بناها و آثار تاریخی باشکوه در 
این شهر وجود دارد؟ این آثار در چه دوره ای به وجود آمده اند؟ و چه ویژگی هایی 

دارند؟

حوزه های موضوعی: 
زمان، تداوم و تغییر

مکان و فضا
 فرهنگ و هویّت

فصل ششم

موضوع این فصل »اصفهان« است. امید است شما با 

آموختن مطالب و انجام فّعالّیت های آن پاسخ پرسش های 

خود را بیابید. 

سفری به 
اصفهان

ّ
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گردش در اصفهان

در  اصفهان  است. شهر  اصفهان  استان  مرکز  اصفهان،  شهر 
کوهپایه های زاگرس قرار دارد  و رود زاینده رود از وسط آن عبور می کند. 
جمعّیت شهر اصفهان حدود 2 میلیون نفر است. این شهر بعد از 
تهران و مشهد پرجمعّیت ترین شهر ایران است. به نقشه ی زیر توّجه کنید. 
این نقشه، شهر اصفهان را نشان می دهد. به این نوع نقشه، نقشه ی 

گردشگری می گویند. نقشه  ی گردشگری، نقشه  ای است که بر روی آن، مکان های دیدنی و آثار تاریخی نشان داده می شود. 

اصفهان، نصف جهان
درس11

عالی قاپو

مسجد شیخ لطف اهلل

مسجد امام

چهلستون

هشت بهشت

اصفهان

شمال
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اهمیّت شهر اصفهان در دوره های مختلف تاریخی

آثار به جا مانده ی تاریخی نشان می دهد که شهر اصفهان از گذشته های دور اهمّیت داشته است. در دوره ی اسالمی، 
این شهر چند بار در زمان های مختلف به پایتختی انتخاب شده است، اّما اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به دوره ی 

صفویّه است. 
در این دوره به دلیل حمایت شاهان صفوی،  تعداد زیادی از صنعتگران، معماران، هنرمندان و دانشمندان به اصفهان 

آمدند و چنان آثار باشکوه و زیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف جهان معروف شد. 

مکان های تاریخی و دیدنی

در شهر اصفهان ده ها اثر تاریخی و دیدنی وجود دارد. 
در این جا چند نمونه ی مهم معرفی می شود: 

میدان امام )نقش جهان(

این میدان به فرمان شاه عباس صفوی در مرکز شهر اصفهان  
ساخته شده است و در آن زمان از بزرگ ترین میدان های جهان بوده 

است. 
در اطراف این میدان که حدود 500 متر طول دارد، بناهای بزرگ  

و باشکوهی قرار گرفته اند. 
با توّجه به شکل مقابل این بناها را نام ببرید. 

فعّالیّت 1
 شما و دوستانتان می خواهید از اصفهان دیدن کنید و این نقشه را خریده اید. همفکری کنید و 

روی نقشه مکان های تاریخی و دیدنی مساجد، بازار و… را پیدا کنید و نام ببرید. 

فعّالیّت 2
اگر بخواهید مهمان سرایی انتخاب کنید که به آثار تاریخی نزدیک باشد، کدام را انتخاب می کنید؟

مسجد شیخ لطف الّله

بازار قیصریه

مسجد امام

کاخ عالی قاپو

شمال

میدان
نقش جهان
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 میدان نقش جهان

مسجد
شیخ لطف اهلل

کاخ
عالی قاپو

بازار
قیصریه

مسجد
امام

میدان نقش جهان
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مسجد شیخ لطف الّلٰه

این مسجد به فرمان شاه عباس ساخته شد تا شیخ لطف اللّٰه که عالم بزرگی بود، در آن نماز جماعت برگزار کند و به تربیت 
و تدریس شاگردان بپردازد. ساختن این مسجد حدود 18 سال  طول کشید. مسجد شیخ لطف اللّٰه گنبد بسیار زیبایی دارد 

که بر روی آن کاشی کاری های بی نظیری دیده می شود. 
گنبد یکی از نشانه های معماری اسالمی است. 

مسجد امام )مسجد جامع عّباسی(

این مسجد نیز از شاهکار های معماری اسالمی محسوب می شود. مسجد امام چهار ایوان 
در چهار جهت جغرافیایی دارد.

هریک از مناره های مسجد بیش از ٤٠ متر ارتفاع دارند. داخل این مناره ها یا گلدسته ها 
پلکان های مارپیچ  وجود دارد که از آن باال می رفتند تا اذان بگویند یا خبررسانی کنند. 

40 متر؟ چطور در 
آن زمان که ابزار و 
وسایل امروزی را 
نداشتند این کار را 

انجام می دادند؟!

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

در این مساجد کتیبه هایی بر روی گنبد، محراب و مناره ها دیده می شود.
کتیبه نوشته هایی بر روی سنگ، کاشی و مانند آن است. معموالً در کتیبه های دوره ی اسالمی، آیات قرآن، دعا و نام 

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

تزیینی زیبایی دیده می شود.

 نمونه هایی از کتیبه، خط و کاشی کاری

 مسجد امام
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کاخ عالی قاپو 

این کاخ در 6 طبقه ساخته شده است و حدود پنجاه اتاق دارد. شاه عبّاس در این مکان به امور کشور می پرداخت و 
دستورات الزم را صادر می کرد و در تاالر های آن از مهمانان پذیرایی می کرد. 

شاه و درباریان از ایوان این کاخ، چوگان بازی، جشن ها یا رژه های سربازان را در میدان امام )نقش جهان(، تماشا 
می کردند. در داخل تاالر ها و اتاق ها، نقاشی های مینیاتوری زیبایی که کار استاد رضا عبّاسی است، دیده می شود. 

فعّالیّت 3 
مسجد  دو  این  در  که  تفاوتی  مهم ترین  کنید.  دّقت  شیخ  لطف اهلل  مسجد  و  امام  مسجد  تصاویر  به 

مشاهده می کنید، چیست؟

فعّالیّت 4 
با توجه به مطالبی که در این درس آموختید، انواع فنون و هنر هایی را که در ساختن بنا های تاریخی 

اصفهان به کار رفته،  فهرست کنید. 

فعّالیّت 5 
فرض کنید دوستی در خارج از ایران دارید که می خواهد به ایران بیاید و از اصفهان دیدن کند. 
به طور گروهی یک کارت پستال با نشانه هایی از شهر اصفهان درست کنید و او را به دیدن اصفهان 

دعوت کنید.کارت دعوت گروه خود را به تابلوی کالس نصب کنید.

 تصویر مینیاتور از داخل کاخ
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تشکیل حکومت صفویّه 

 عصر صفویّه عصر شکوفایی دانش و معماری هنر در ایران است. بسیاری از دانشمندان، نویسندگان و هنرمندان در این 
دوره ظهور کردند. 

چرا فرهنگ و هنر 
در دوره ی صفویّه شکوفا شد؟ 

درس12

996 هجری
آغاز حکومت 
شاه عباس اول

1006 هجری
انتخاب اصفهان
به پایتختی

1011  هجری
آغاز بنای مسجد 
شیخ لطف اهلل

1020 هجری
آغاز بنای
مسجد امام

شیخ بهایی  ]953-1030[ کمال الدین بهزاد  ]942-855[عالمه مجلسی  ]1038-1110[

علیرضا عباسی ]996-1038[

1028 هجری
طراحی مجموعه
میدان نقش جهان

هجری

تبریز

قزوین

تفلیس

اصفهان

بندرعباس

شیراز کرمان

مشهد
هرات

بغداد
نجفشوش

خلیج فارس

دریای عمان

دریای 
خزر

موصول
تهران

قلمرو صفویه  
پایتخت های صفوی

ّ

907  هجری
تأسیس سلسله صفویه
توسط شاه اسماعیل اول

ّ
ّ

در اوایل قرن دهم هجری، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت و هر 
بخش آن در اختیار حکومتی بود. سال گذشته خواندید که شاه اسماعیل صفوی در چنین اوضاع آشفته ای، سلسله ی صفویّه را 
تأسیس کرد. مشهور ترین پادشاه صفوی شاه عبّاس اّول است که اصفهان را به پایتختی انتخاب کرد. صفویان، مذهب شیعه را 

مذهب رسمی کشور اعالم کردند. آن ها از عالمان دینی و مراسم مذهبی حمایت می کردند و به ساختن مساجد عالقه مند بودند. 
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گسترش هنر و معماری در دوره ی  صفویّه

حکومت قدرتمند و یکپارچه

صفویان توانستند مخالفان خود را در داخل کشور سرکوب 
کنند. آن ها با دشمنان قدرتمند خود مانند عثمانی ها در غرب و 
ازبکان در شرق نیز  جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند. 
بدین ترتیب آن ها حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آوردند.

رونق تجارت 

در دوره ی صفویّه تجارت و داد و ستد رونق زیادی پیدا 
و  ابریشم  زمان ،  آن  در  ایران  مهم  کرد .کاال های صادراتی 

پارچه های زربفت و سنگ های قیمتی و خشکبار بود که هم از راه خشکی با کاروان ها و هم از راه دریا با کشتی به کشور های 
دیگر فرستاده می شد. از این تجارت، ثروت و درآمد خوبی به دست می آمد. 

برقراری امنّیت در راه ها و شهرها

حکومت صفویّه به ساختن راه ها و کاروانسراها اهمّیت زیادی می داد. کاروانسراها محّل استراحت و تأمین آذوقه ی 
مسافران و چهار پایانی بود که راه های طوالنی را از شهری به شهری دیگر طی می کردند. صفویان امنّیت را در راه ها و 

شهر ها برقرار کردند و همین امنّیت باعث می شد تا کاروان ها با آسودگی سفر کنند. 
حمایت از هنرمندان

حاکمان صفوی به ویژه شاه عبّاس از هنرمندان و صنعتگران و دانشمندان حمایت می کردند. آن ها برای ساختن بناهای 
باشکوه پول زیادی خرج می کردند. 

شاهان صفوی مانند سایر شاهان ثروتمند بودند. آن ها زمین های زیادی را در کشور به ملک شخصی خود درآورده بودند.  
درآمد حکومت و مخارج شاه و درباریان از راه مالیات هایی که از والیات می گرفتند، تأمین می شد. کشاورزان، بازرگانان و 

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

   فعّالیّت 1 
کاربرگه ی شماره ی 14 را انجام دهید.

  کاروانسرای شاه عّباسی، سمنان

65



فعّالیّت 2 
به طور گروهی روی یک برگه ی کاغذ، نمودار عّلت و معلول را رسم کنید. سپس علل رونق هنر و 

معماری در دوره ی صفویه را روی آن به طور خالصه در محّل مناسب بنویسید.

فعّالیّت 3
کاربرگه ها ی 15 و 16را کامل کنید. 

اصفهان در سفر نامه ها
در گذشته های دور، سفر از سرزمینی به سرزمین دیگر بسیار دشوار بود.  چرا؟ اّما در آن زمان گاهی افرادی 
پیدا می شدند که برای آشنایی با  شهر های دیگر و مردمان آن ها یا به قصد زیارت یا تحصیل علوم دینی با همه ی رنج و 

مشّقت ، سفر می کردند و سفر آن ها گاهی روز ها،  ماه ها یا سال ها طول می کشید. 
گاهی نیز بعضی حکومت ها ،  افرادی را به سفر های دور و دراز به  کشور های دیگر روانه می کردند تا اطاّلعاتی از 

آن کشور ها به دست بیاورند. چرا؟
بسیاری از این جهانگردان ، دیده ها و شنیده ها و خاطرات خود را از سفر هایشان می نوشتند و گاهی با نّقاشی نیز 

تصویر می کردند. به این نوشته ها »سفر نامه« می گویند.
در دوره های مختلف تاریخی، جهانگردان زیادی از اصفهان دیدن کرده اند و در سفر نامه های خود درباره ی این 

شهر مطالبی نوشته اند. 

  تصویری  از میدان امام )نقش جهان( که توسط یک باستان شناس اروپایی که حدود 140 سال پیش به ایران 
سفر کرده، ترسیم شده است. 

سفرنامه 
سفرنامه تاورنیه

شاردن

ّ
معلول )نتیجه( عّلت ها
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آیا تاکنون به برنامه ی روزانه ی زندگی خودتان فکر کرده اید؟
شما چند ساعت در شبانه روز می خوابید؟ چند ساعت را در مدرسه  

می گذرانید؟ چه مدت در روز تلویزیون تماشا می کنید یا بازی می کنید؟ 
چه مدت از وقت خودتان را به عبادت و خواندن قرآن اختصاص می دهید؟
راستی وقتی از تکالیف درسی و وظایف روزانه فارغ می شوید، دوست 

دارید چه کار هایی انجام بدهید؟
به نظر شما آیا بهتر نیست که برای فعالیت های روزانه و اوقات فراغت 
خودمان برنامه ریزی داشته باشیم؟ شما برای روز های تعطیل سال یا تعطیالت 

تابستان  خود چه برنامه ای در نظر گرفته اید؟ .... 

حوزه های موضوعی: 
 نظام اجتماعی

فرهنگ و هویّت
زمان، تداوم و تغییر 

مکان و فضا

فـصـل هفتم

موضوع این فصل کتاب، اوقات فراغت و برنامه ی 

زندگی است. امید است شما با آموختن مطالب این فصل و 

انجام فّعالّیت های آن، پاسخ پرسش های خود را بیابید. 

اوقات 
فراغت

ّ
ّ

ّ
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برنامه ی روزانه ی متعادل
درس13

 نمودار زندگی روزانه

شاید تا به حال این ضرب المثل را شنیده باشید که »وقت طالست«. منظور از این عبارت چیست؟
زندگی انسان، مّدت زمانی است که در اختیار دارد. این زمان به لحظه ها و ثانیه ها و روز ها و هفته ها و سال ها تقسیم شده 

است که در اصطالح به آن »وقت« یا »اوقات« می گوییم. 
ممکن است شما تا به حال دّقت نکرده باشید که در یک شبانه روز چند ساعت را به چه کاری اختصاص می دهیم. 

اگر درباره ی فّعالّیت های یک روز خودمان به دّقت فکر کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که کار هایی را بیش از 
حد یا کمتر از حّد الزم  انجام می دهیم. یک راه مناسب برای فهم بهتر این موضوع این است که نمودار زندگی روزانه ی 

خودمان را ترسیم کنیم. 
به نمودار پایین توّجه کنید. این نمودار، فّعالّیت های یک شبانه روز امیر را نشان می دهد. 

هر یک از فّعالّیت  ها چه مّدتی را به خود اختصاص داده است؟ امیر برای چه فّعالّیت هایی زمان بیش تر و برای کدام 
فّعالّیت ها زمان بسیار کمی صرف می کند؟

نظر شما درباره ی برنامه ی زندگی روزانه ی امیر چیست؟

  7 ساعت خواب
  2 ساعت بازی های کامپیوتری

  5 ساعت تماشای تلویزیون
  1 ساعت انجام تکالیف درسی

  6 ساعت مدرسه و رفت و آمد
  1 ساعت نماز و دعا

  2 ساعت غذاخوردن و نظافت
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چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم کنیم؟

یک شبانه روز چند ساعت است؟
ابتدا یک دایره رسم و آن را به 24 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. هر قسمت نشان دهنده ی یک ساعت است. 
سپس فّعالّیت های یک شبانه روز خود را در نظر می گیریم. برای مثال، شب گذشته چه ساعتی خوابیدیم و صبح چه 
ساعتی از خواب بیدار شدیم؟ یعنی چند ساعت خواب؟ به همان میزان، تعداد ساعات را روی نمودار جدا می کنیم و 

رنگ می زنیم. اکنون شما فّعالّیت را انجام دهید. 

حال که نمودار فّعالّیت های روزانه ی خودتان را رسم کردید، بگویید آیا از برنامه ی زندگی خودتان راضی هستید یا خیر. 
اگر قرار باشد نمودار دیگری رسم کنید، کدام قسمت های آن را تغییر می دهید؟ با راهنمایی معلّم این کار را انجام دهید و 

نمودار جدیدی روی یک کاغذ جداگانه رسم کنید. 

فعّالیّت 1 
نمودار زندگی روزانه ی خودتان را روی کاربرگه ی شماره ی 17 کتاب کار ترسیم کنید. 

فعّالیّت 2
نمودار خودتان را با نمودار همکالسی هایتان مقایسه کنید. چه  شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد؟
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 برنامه ی متعادل 

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

الزم توّجه می شود. 
نماز، دعا و  از طریق  که  داریم  نیاز  ما  همه ی 

خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم و باید بخشی از زندگی روزانه ی خود را به این کار اختصاص بدهیم. در یک 
برنامه ی متعادل، استراحت و خواب کافی وجود دارد. دیر خوابیدن و کمبود خواب روی سالمتی جسم و روان ما تأثیرات 

بدی به جای می گذارد.
کم خوابی می تواند موجب خستگی، بداخالقی و کندی یادگیری بشود. در یک برنامه ی متعادل، ساعات درس خواندن و 
ساعات کار کردن نیز باید به اندازه ی کافی باشد؛ یعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس یا کار را فراموش یا به آن ها کم توّجهی 
کند ونه آن قدر در درس و کار غرق شود که هیچ وقتی برای تفریح یا ارتباط با خانواده و دوستان و خویشان نداشته باشد. 
تفریح و سرگرمی نیز برای انسان الزم است؛ چون باعث می شود دوباره برای فّعالّیت های دیگر انرژی و نشاط پیدا کنیم. 

   فعّالیّت 3
در گروه گفت وگوکنید و نتیجه را در کالس بگویید.

الف  ـ به نظر شما ارتباط با خداوند از طریق نماز، دعا و تالوت قرآن چه تأثیری بر زندگی روزانه ی 
ما دارد؟ 

بـ  به نظر شما چه کار هایی هدر دادن وقت است؟ برای چه کار هایی دوست دارید وقت بیش تری 
بگذارید؟  در چند سطر بنویسید و در کالس بخوانید.  

فعّالیّت 4
حضرت علی بن ابیطالب)ع( فرموده اند: »از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است«

الف ـ منظور از این عبارت چیست؟ در کالس گفت و گو کنید. ب ـ این سخن امام)ع( را با خّط خوش 
بنویسید و آن را با نقش های زیبا تزیین و به دیوار کالس یا خانه تان نصب کنید. 

70



گذراندن اوقات فراغت 
درس14

انسان ها، اغلب اوقات خود را برای انجام کار یا تحصیل یا وظایف و تکالیفی که بر عهده دارند، صرف می کنند. به 
اوقاتی که فرد از این امور فارغ یا آسوده است، اوقات فراغت می گویند. فراغت زمانی است که پس از انجام کار یا تکالیف 
درسی، فرصت پیدا می کنیم تا به فّعالّیت های دلخواه خودمان مانند کارهای هنری، ورزش و بازی و سرگرمی های مفید یا 

آموختن مهارت های مختلف بپردازیم. 
برای دانش آموزان، روز های تعطیل و همچنین تعطیالت تابستان فرصت خوبی برای این فّعالّیت هاست. 

راه های استفاده از اوقات فراغت 

برای استفاده از اوقات فراغت باید برنامه ریزی مناسب داشته باشیم تا بتوانیم بهترین و مفید ترین استفاده 
را از این اوقات ببریم. 

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

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

می توانیم داشته باشیم؟  

   فعّالیّت 1
الف ـ روی یک کاغذ کار ها و فعالیت هایی را که تاکنون برای پر کردن روز های تعطیل یا تعطیالت 

تابستان انجام داده اید، فهرست کنید. 

ب ـ اکنون  برگه ی  خودتان  را در  گروه  با  پاسخ های  دوستانتان  مقایسه  کنید. چه  تفاوت ها و 
شباهت هایی وجود دارد؟  بیان کنید.

ّ ّ

مطالعه برای 

انجام فّعالّیت
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اخالق و معنوّیت
شرکت در هیئت ها و مراسم مذهبی، کالس های انس با قرآن، حضور 
در مجالس و کالس های آموزشی دینی، امور خیریه و کمک به همنوعان.

مشارکت های اجتماعی
دید و بازدید اقوام و دوستان، حضور در انجمن های مختلف و قبول 
مسئولّیت های اجتماعی مانند بسیج، سازمان جوانان هالل احمر و ...

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

دستی، سفالگری، نمایش، نویسندگی و موسیقی.
شرکت در کالس های آموزشی هنری، بازدید از نمایشگاه های هنری، 

پرورش گل و گیاه، رفتن به تئاتر و سینما. 

سیر و سفر
زیارت مکان های مقدس، حرم اهل بیت)ع( و امام زاده ها، سفر به 
شهر ها و روستاها، بازدید از موزه ها و بناهای تاریخی، رفتن به بوستان ها 

و گردشگاه ها، شرکت در اردوهای تفریحی و سیاحتی.

مطالعه و مهارت آموزی
مطالعه ی کتاب های مفید، مجاّلت و روزنامه ها و شرکت در کالس های 
مهارت آموزی )مانند خّیاطی، آشپزی، زبان خارجی، رایانه، تایپ و ...(

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

و بازی های رایانه ای. 
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بازی های قدیمی

با گذشت زمان، به تدریج شیوه های گذران اوقات فراغت تغییر کرده 
است. در هر دوره ی تاریخی، گروه های مختلف مردم، شیوه های متفاوتی 

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

فعّالیّت 2
با راهنمایی معّلم یک جدول هفتگی برای زمان حال یا ایام تابستان طراحی کنید و در جلوی هر یک  

از روز های هفته، برنامه های خود را بنویسید و آن را به معّلم نشان بدهید. 

فعّالیّت 3
فکر کنید و چند شیوه ی خوب و جالب برای پر کردن اوقات فراغت پیشنهاد کنید که کم ترین هزینه 

و امکانات را نیاز داشته باشد. 

   شما می توانید برای اوقات فراغت خود به طور فردی یا گروهی برنامه ریزی 
کنید. مثالً  بعضی از کار ها مانند مطالعه یا حل کردن جدول، ساختن کاردستی، 
پرورش حیوانات یا جمع آوری مجموعه های سنگ، تمبر و نظایر آن را ممکن است 
به تنهایی انجام دهید، اّما برای رفتن به سفر های زیارتی یا دیدار اقوام یا رفتن به 
گردشگاه ها، با خانواده و دوستانتان همراهی کنید.                                                  

   برای پر کردن اوقات فراغت، عالوه بر عالقه مندی های خودمان، شرایط 
و امکانات را هم در نظر بگیریم. ممکن است در محّل زندگی ما برخی از امکانات 
این  در  باشیم.  نداشته  ها  آن  به  دسترسی  برای  کافی  پول  یا  باشد  نداشته  وجود 
صورت بهتر است از روش های دیگر که با امکانات و هزینه ی کم تری قابل انجام 

است، استفاده کنیم. 

ّ ّ

  شهربازی و وسایل متحرک برقی

  چوگان بازی قدیم
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فعّالیّت 4 
بازی های  از  زیاد  استفاده ی  شما  نظر  به  کنید:  گفت وگو 

رایانه ای ممکن است چه ضرر هایی  داشته باشد؟

فعّالیّت 5
سالخورده ی  افراد  از  نفر  یک  یا  مادربزرگ  یا  پدربزرگ  با 

فامیل مصاحبه کنید و از او بخواهید درباره ی چگونگی گذراندن اوقات فراغت در گذشته برای شما 
صحبت کند. گفته های او را بنویسید و به کالس بیاورید. 

فعّالیّت 6 
نام چند بازی محّلی را از بزرگ تر ها پرس و جو کنید و چگونگی انجام آن را در کالس تعریف کنید 

و نمایش دهید. 

ما روی زمین مستطیلی رسم می کردیم و آن 
را 6 قسمت می کردیم. در انتهای 6 قسمت 
یک نیم دایره می کشیدیم که نشانه ی جهنم بود. 
و  می کردیم  شروع  یک  ی  خانه  از  بعد، 
به  پا  یک  با  و  می انداختیم  آن  در  را  سنگ 
صورت لی لی سنگ را از همه ی خانه ها عبور 

می دادیم. 
بعد از اتمام همه ی خانه ها باید چشم هایمان 
پا گذاشتن روی خط و  را می بستیم و بدون 

جهنم از همه ی خانه ها عبور می کردیم.  
هر وقت سنگ روی خط قرار می گرفت 
یا از خانه خارج می شد نوبت فرد دیگر بود که 

بازی را ادامه بدهد. 

مادر مریم درباره ی یکی از بازی های دوره ی نوجوانی 
خودش توضیح می دهد. 

باشک)قایم  قایم  چون  بازی هایی  م  نا تاکنون  شما  آیا 
موشک(، نون بیار کباب ببر، عموزنجیرباف، الک و دولک، 
بادبادک بازی و طناب بازی را شنیده  اید یا در این بازی ها 
تر  شرکت کرده اید؟ این بازی ها از گذشته تاکنون در بیش 

نواحی ایران رایج است. 
در گذشته، بّچه ها بیش تر بازی های گروهی انجام می دادند. 
این بازی ها اغلب جنبه های حرکتی یا قدرتی داشتند. امروزه 

بازی های رایانه ای در بین بّچه ها رواج پیدا کرده است.
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مکان های عمومی گذران اوقات فراغت 

همه ی فّعالّیت های مربوط به اوقات فراغت در منزل انجام نمی گیرند. ما برای بسیاری از فّعالّیت ها از مکان های 
عمومی استفاده می کنیم.

   کتابخانه های عمومی
   کتابخانه های مدارس

   سالن های تئاتر و سینما
   نمایشگاه ها

   بوستان ها )پارک ها(
   مجموعه های شهر بازی

   اردوگاه ها
   مجتمع های فرهنگی ــ هنری

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

   فرهنگسرا ها
   نگار خانه ها

 مساجد )پایگاه های مقاومت بسیج، 
کتابخانه ی مساجد،کالس های آموزشی، 

کانون های فرهنگی ــ هنری(

رفتارهای مناسب در مکان های عمومی گذران اوقات فراغت

مکان های عمومی گذران اوقات فراغت متعلق به همه ی مردم هستند. وظیفه ی ما است که در حفاظت از این مکان ها 
و وسایل و امکانات داخل آن ها بکوشیم.

هر یک از مکان های گذراندن اوقات فراغت، مقّررات مخصوص به خود دارند. در این مکان ها چه آداب و مقّرراتی 
را رعایت می کنیم؟

فعّالیّت 7
به چند گروه تقسیم شوید و همفکری کنید. در محّل زندگی شما چه امکانات عمومی برای گذران 

اوقات فراغت وجود دارد؟ پرس وجو کنید ونام و نشانی آن ها را بنویسید. 

فعّالیّت 8
فرض کنید قرار است مسئوالن شهری یا روستایی در محّل زندگی شما امکاناتی برای گذراندن 
اوقات فراغت نوجوانان فراهم کنند واز شما خواسته اند اظهار نظر کنید. چه پیشنهاد هایی می دهید؟ 

  فرهنگسرا

  کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان
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فعّالیّت 9
به طور گروهی کاربرگه ی شماره ی 18 را درباره ی آداب و مقررات برخی مکان های عمومی گذران 

اوقات فراغت، کامل کنید. 

فعّالیّت 10
اگر به اینتر نت دسترسی دارید،  با  راهنمایی و نظارت معّلم به پایگاه اینتر نتی یکی از مؤسسات و 

سازمان های جدول باال بروید و برنامه های آن ها را برای کودکان و نوجوانان مشاهده کنید. 

اکنون که این فصل را به پایان رساندید، فکر کنید و بگویید چه سؤال های دیگری درباره ی 
برنامه ی متعادل یا اوقات فراغت دارید؟

 برای   تهّیه ی   بلیت،  نوبت  در  صف  را 
رعایت کنیم.

  از مسخره کردن یک تیم یا هواداران آن 
خودداری کنیم و فقط تیم مورد عالقه مان را 

تشویق کنیم. 
  از اموال عمومی حفاظت کنیم. 

  با نظم و آرامش به سالن ها وارد یا خارج 
شویم. 

  با  انتظامات یا کارکنان ورزشگاه همکاری 
کنیم. 
و ...

  روی چمن ها راه نرویم و فقط از پیاده روها 
استفاده کنیم. 

  گل ها را نچینیم.
  زباله ها را در سطل های مخصوص بریزیم. 

و…

در  که  سازمان هایی  و  مؤسسات  از  برخی 
امور اوقات فراغت فّعالّیت می کنند: 

   کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
   سازمان دانش آموزی

   سازمان فرهنگی هنری شهرداری
   سازمان تربیت بدنی

   سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

…         

بوستان ها )پارک ها(در ورزشگاه ها

ّ
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می کنید؟روپوش  تن  به  مخصوص  لباس  مدرسه  به  رفتن  برای  شما  آیا 
یا لباس مدرسه ی شما چه رنگی است و چه مشّخصاتی دارد؟ آیا گروه های 

اجتماعی دیگری را می شناسید که لباس مخصوصی داشته باشند؟
وقتی با پدر و مادر و یا دیگر اعضای خانواده برای خرید لباس به فروشگاه 
می روید، چگونه لباس مورد نظر خودتان را انتخاب می کنید؟  راستی  پوشاک 

مورد نیاز ما  چگونه تولید می شود و به دست ما می رسد؟

حوزه های موضوعی: 
منابع و فعّالیّت های 

اقتصادی
فرهنگ و هویّت

زمان، تداوم، تغییر
نظام اجتماعی

مکان و فضا

فـصـل هشتم

موضوع این فصل کتاب، پوشاک است. امید است شما 

با آموختن مطالب این فصل و انجام فّعالّیت های آن، پاسخ 

پرسش های خودتان را پیدا کنید. 

پوشاک ما
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انواع لباس
درس15

گروه ها، فّعالیّت های اجتماعی و انواع لباس

به این تصاویر توّجه کنید. هر یک از این لباس  ها، کدام گروه اجتماعی یا شغلی یا کدام فّعالّیت ها یا مراسم را نشان می دهد؟ 

آیا تاکنون دّقت کرده اید که ما در موقعّیت های مختلف، لباس های مختلفی به تن می کنیم؟ برای مثال لباس منزل ما با لباس 
مدرسه و با لباسی که در مهمانی می پوشیم، فرق دارد. وقتی می خواهیم ورزش کنیم از لباس های ورزشی یا لباس های 
راحت استفاده می کنیم. بعضی از لباس ها را نیز در مراسم مختلف اجتماعی می پوشیم. برای مثال در مراسم عزاداری برای 

حضرت اباعبداللّٰه امام حسین )ع( لباس سیاه بر تن می کنیم.
گروه های مختلف اجتماعی و شغلی نیز لباس های بخصوصی به تن می کنند. لباس های این گروه ها بسته به کار و نقش 
آن ها در اجتماع، متفاوت است. ما می توانیم از روی لباس این گروه ها پی ببریم که شغل و حرفه ی این افراد چیست یا چه 

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

در فصول مختلف سال نیز لباس های ما متفاوت است. در زمستان بیش تر چه نوع لباس هایی می پوشیم؟ پوشاک ما در 
تابستان و زمستان چه تفاوت هایی با هم دارند؟

چرا در زمستان بیش تر از رنگ های تیره و در تابستان از رنگ های روشن استفاده می کنیم؟
پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از نظر شکل، جنس و رنگ با هم فرق می کند. در سال های گذشته خواندید 
که در کشور عزیز و پهناورمان ایران، تنوع آب و هوایی وجود دارد. یعنی نوع آب و هوا در همه جا یکسان نیست. در بعضی 

جاها آب و هوا گرم و خشک، در بعضی جاها سرد، در بعضی مکان ها گرم و مرطوب و در بعضی نواحی معتدل است. 
به این تصاویر توّجه کنید. آیا می توانید با توّجه به نوع پوشاک، حدس بزنید که آب و هوای ناحیه ای که این افراد در آن 

زندگی می کنند چگونه است؟ 

فعّالیّت 1
همفکری کنید و به جز مواردی که در تصویر ها می بینید، سه گروه اجتماعی یا شغلی دیگر نام ببرید 

که لباس مخصوص به تن می کنند و بگویید لباس های هر گروه چه ویژگی هایی دارد؟
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 لباس های محلّی

در کشور پهناور ما اقوام مختلفی مانند فارس، ترک، 
لر، گیلک، کرد، بلوچ و ... زندگی می کنند. هر یک از این 

اقوام لباس های مخصوص به خود دارند. 
لباس های محلّی اقوام ایرانی بسیار زیبا است. البته این 
لباس ها در گذشته بیش تر مورد استفاده قرار می گرفته است 
به طوری که در قدیم هر کس از روی شکل لباس فرد دیگر 
می توانست حدس بزند که او اهل کدام منطقه ی ایران است. 

امروزه لباس های محلّی اغلب در مراسم یا جشن های 
خاص پوشیده می شوند. این تصاویر، چند نمونه از لباس های 

محلّی اقوام مختلف را نشان می دهد. 
اگر روزی سری به یک »موزه ی مردم شناسی« بزنید، 
در آن جا می توانید انواع لباس های محلّی را مشاهده کنید. 

 در کرانه ی دریای خزر، زنان قاسم آبادی، دامن های بلند می پوشند که تا روی کفش  لباس مرد ُکرد
می افتد و با نوار های رنگی تزیین شده است. پهنای دامن گاه بیش از 10 متر است.

 مجّسمه لباس محلّی در موزه مردم شناسی
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فعّالیّت 4
کاربرگه ی شماره ی 19 »بررسی لباس های تاریخی« را در منزل انجام دهید. 

پوشاک ایرانیان در گذشته

در  دوره های   مختلف   تاریخی،  پوشاک   مردم 
زمان های گذشته  در  البته  است.  داشته  تغییراتی 
نیز گروه های مختلف اجتماعی مانند شاهزادگان، 
روحانیون، نظامیان و ... لباس های مخصوص به 

خود می پوشیدند. 
این تصاویر چند نمونه لباس را در دوران های 
مختلف تاریخی نشان می دهد. برخی از جلوه  های 
لباس ها، در طّی زمان همچنان ثابت مانده اند و برخی 

از آن ها تغییراتی کرده اند.
اگر در تصاویر دوره های مختلف  مثال  برای   
تاریخی دّقت کنیم، می بینیم که مردان همواره سرپوش 
اند و این سرپوش تاج، انواع کاله، عمامه،  داشته 

دستار و نظایر آن بوده است. 

فعّالیّت 2 
شما در کدام استان زندگی می کنید؟ از بزرگ تر ها درباره ی لباس محّلی استان خودتان پرس و جو 
کنید و بگویید لباس مردان و زنان چه ویژگی هایی دارد؟ اگر لباس محّلی استان خود یا عکس آن را دارید، 

به کالس بیاورید.

فعّالیّت 3
به نظر شما چرا لباس های محّلی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند؟ 

طرحی از پیراهن های زنان 
در دوره ی اشکانی 

لباس مردان در دوره ی 
صفویّه

لباس مردان در دوره ی 
هخامنشی 

تصویر مردی با کاله نادری

مجّسمه ی مرد  اشکانی با 
کاله و شلوار گشاد تا روی پا

لباس زنان 
در دوره ی قاجار
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فعّالیّت 1
همفکری کنید و چند کاال یا محصول دیگر نام ببرید که در گذشته به تعداد کم و توسط یک نفر تولید 

می شد اما امروزه به صورت انبوه در کارگاه ها و کارخانه ها تولید می شود.

لباس، از تولید تا مصرف 
درس16

تولید لباس در گذشته و حال

در گذشته ی نه چندان دور بیش تر مردم برای تهّیه ی لباس به خّیاط مراجعه می کردند و خّیاط نیز اندازه ی آن ها را می گرفت 
و با پارچه  ای که مشتری ها به او می دادند و به سلیقه ی آن ها، لباسی برایشان می دوخت. اگرچه امروزه نیز در هر شهری، 
خّیاط هایی وجود دارند که به سفارش افراد لباس  می دوزند و مزدی دریافت می کنند، بیش تر مردم پوشاک مورد نیاز خود 

را به صورت آماده از فروشگاه های مختلف می خرند. 

با گذشت زمان و افزایش جمعّیت، چون دیگر یک یا چند خّیاط نمی  توانستند نیاز های تعداد زیادی از مردم را برآورده 
کنند، کم کم کار گاه های تولید لباس به وجود آمدند. در این کارگاه ها انواع لباس به تعداد زیاد تولید می شود. 

به تولید یک کاال به یک شکل و به تعداد زیاد »تولید انبوه« می گویند. امروزه کارگاه های تولید لباس، تولید انبوه دارند. 
به تصاویر صفحه ی بعد توّجه کنید. 

ّ
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 تولید انبوه

یک کارگاه تولیدی برای دوختن لباس به پارچه نیاز دارد. پارچه از نخ درست می شود. نخ ممکن است طبیعی یا مصنوعی 
باشد. پس از تولید نخ در کارخانه های نخ ریسی، نخ ها به کارخانه ی پارچه بافی )نّساجی( فرستاده می شود.

در ایران، تعداد زیادی کارخانه ی نّساجی وجود دارد. بخش دیگری از پارچه از خارج از کشور وارد می شود.

صاحبان کارگاه های تولید لباس، پارچه را از »عمده فروشان« خریداری می کنند. 
در هرکارگاه تولیدی لباس، تعدادی افراد مشغول به کار هستند. تعداد کارکنان کارگاه های کوچک کم تر 
است اّما کارگاه های بزرگ ممکن است ده ها نفر نیروی کار داشته باشند. در این کارگاه ها هر یک از افراد مهارت 

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

کار می رود. 
سپس هر یک از خّیاط هایی که در کارگاه  هستند، یک بخش از لباس را می دوزند. برای مثال یک نفر فقط آستین 

می دوزد و لباس ها را به دیگری می دهد. نفر بعدی یقه ها را متصل می کند. فرد دیگری دگمه و زیپ به لباس می دوزد. 

این همه لباس چگونه تولید 
می شود و چگونه به دست 

ما می رسد؟

٣

4

2

5

١

6
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بدین ترتیب در یک کارگاه تولیدی ممکن است روزانه ده ها دست لباس دوخته شود. 
سپس صاحب کارگاه لباس های دوخته شده را به فروشگاه ها و مغازه ها می فروشد و صاحبان فروشگاه ها نیز دوباره 

به کارگاه تولیدی سفارش دوخت می دهند. 

در پایان یک نفر درز های لباس و جای دوخت ها را اتو می کند. 
همه ی کسانی که در کارگاه مشغول به کار هستند، بخشی از کار تولید را انجام می دهند تا کاال به صورت نهایی 

آماده شود. به این همکاری »خّط تولید« گفته می شود. 

فعّالیّت 2 
مغازه دار ها، لباس ها را با مبلغی بیش تر از آنچه که از کارگاه تولیدی خریده اند، به مردم می فروشند.

چرا؟ 

فعّالیّت 3 
فعالیت کاربرگه ی شماره ی 20 را انجام دهید. 

فعّالیّت 4 
به همراه معّلم و همکالسی ها از یک کارگاه تولید پوشاک بازدید کنید و گزارشی در این باره بنویسید. 

ّ
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فعّالیّت 5 
با راهنمایی معّلم درباره ی موضوع حجاب و پوشش مناسب در کالس گفت وگو کنید. 

خرید لباس

لباسی که انتخاب می کنیم باید با 
باور های دینی ما تناسب داشته باشد. 

همان طور که ما در موقعّیت های مختلف مانند منزل، مدرسه، محل کار، ورزش و مراسم گوناگون، لباس های مختلف 
می پوشیم، موقع حضور افراد نامحرم نیز باید لباس مناسب به تن داشته باشیم. لباس باید پوشش مناسب را برای یک 

زن یا مرد مسلمان فراهم کند. رعایت حجاب و عفاف موجب وقار و متانت شخص می شود.

لباسی را که انتخاب می کنیم باید 
کیفیت خوب و قیمت مناسب داشته باشد.

در هنگام خرید باید لباسی را انتخاب کنیم که هم جنس آن خوب باشد و هم از نظر قیمت مناسب باشد. یعنی با بودجه ی 
ما تناسب داشته باشد. بودجه یعنی چه؟

»بودجه« یعنی مقدار پولی که می توانیم برای انجام یک کار یا خرید یک چیز بپردازیم. در هنگام خرید لباس باید هم 
پرس و جو و قیمت ها را با هم مقایسه کنیم و هم ببینیم خانواده چقدر می تواند برای لباس مورد نظر ما پول بپردازد؟ 

اکنون به نظرات این بّچه ها درباره ی خرید لباس توّجه و در کالس گفت وگو کنید. نظر شما چیست؟ 

را  مناسب  لباس  چگونه 
انتخاب کنیم و بخریم؟  
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اکنون که این فصل را به پایان رساندید، روی یک کاغذ بنویسید چه سؤال های دیگری درباره ی 
پوشاک دارید؟

مانند  هم  دلخواه  لباس  خرید  برای 
چیز های     دیگر     می توانیم     پول 

توجیبی مان را پس انداز کنیم.  

تمیز  و  آراستگی  می کنم  فکر  من 
بودن  لباس  مهم  است   نه  پیروی 

از مد.
ضمنًا ما باید در پاکیزگی و شستن 
لباس هایمان   با   خانواده  همکاری 
کنیم. من هر شب جوراب هایم را 

می شویم.

بعضی وقت ها هیچ ضرورتی ندارد 
لباس های  اگر  بخریم.  نو  لباس  که 
قدیمی  هنوز قابل استفاده است چه 
اشکالی دارد که آن ها را بپوشیم؟ 
ما می توانیم حّتی لباس های قدیمی 
را تعمیر کنیم. من امسال روپوش 
فقط  و  شیدم  پو را  گذشته ام  سال 

دگمه هایش را عوض کردم. 

من   ترجیح    می دهم    لباس های 
ایرانی   بپوشم.   یعنی  پوشاکی  که 
تولیدکنندگان  کشور  ما  آن را تهّیه 

کرده اند.

فعّالیّت 6
 در کالس گفت و گوکنید. بعضی بچه ها بدون در نظر گرفتن میزان درآمد خانواده، تقاضای لباس های 

جدید یا گران قیمت می کنند. آیا به نظر شما این کار درست است؟ چگونه باید تصمیم گیری کرد؟ 

فعّالیّت 7
اگر هر یک از کار های زیر را تاکنون انجام داده اید، در کالس تعریف کنید. 

   پس انداز برای خرید لباس
   همکاری در شست وشوی لباس هایتان

   استفاده از لباس های قدیمی و نخریدن لباس جدید

فعّالیّت 8
فرض کنید مبلغ 30 هزار تومان پس انداز کرده اید تا با آن پوشاک بخرید؛ با این پول چه می خرید 

و در موقع خرید به چه نکاتی توجه می کنید؟
پاسخ را هفته ی آینده به کالس بیاورید. 

ّ
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بخشی از جمعیت کشور ما در سوا حل دریا  زندگی می کنند.آیا شما جزِء 
این گروه هستید ؟ شاید هم شما در کنار دریا ساکن نباشید، اما به کنار دریا 

سفر کرده باشید یا بخواهید در آینده سفر کنید.
خداوند به کشور ما ثروت ها و نعمت های زیادی بخشیده است.یکی از این 
ثروت ها دسترسی به دریا است. ایران از شمال و  جنوب به دریا راه دارد. راستی 
چرا دریا برای یک کشور ثروت  به حساب می آید؟ دریا های ایران چه ویژ گی هایی 

دارند و ما از این منبع ثروت چه استفاده هایی می کنیم؟

حوزه های موضوعی: 
مکان و فضا

منابع و فعّالیّت های 
اقتصادی

فرهنگ و هویّت

فـصـل نهم

موضوع این فصل دریاهای ایران  است. امید 

است شما با آموختن مطالب و انجام فّعالّیت ها پاسخ 

پرسش های خود را پیدا کنید.

دریا های ایران

دریای خزر

دریای عمان

خلیج فارس

ّ
ّ
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ویژگی های دریاهای ایران
درس17

در سال های گذشته آموختید که ایران از شمال و جنوب به دریاها دسترسی 
دارد.

دریاها گودال های پر از آبی هستند که به اقیانوس ها راه دارند. اقیانوس ها 
پهنه های بسیار بزرگ آبی کره ی زمین  هستند. 

با کمک معلّم یک کره ی جغرافیایی را به کالس بیاورید و دریاها  و اقیانوس ها 
را روی آن پیدا کنید و نشان دهید.
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دریای خزر

دریای خزر در واقع یک دریاچه است؛ اّما به آن دریا می گویند آیا 
می دانید چرا؟

دریای خزر  در طول تاریخ نام های گوناگونی مانند دریای گیالن، 
دریای مازندران، دریای قزوین و دریای  گرگان و ... داشته است. در 

نقشه های خارجی این دریا کاسپین نامیده می شود. 
عمق دریای خزر در نواحی شمالی آن بسیار کم است به طوری 
که در بعضی نواحی به کم تر از ١٠ متر می رسد اّما در نواحی جنوبی 
نزدیک به ایران، عمق آن  بیش از ١٠٠٠ متر است. میزان شوری آب 
دریای خزر از دیگر  دریاها و اقیانوس ها کم تر است. رودهایی که از 

ایران به این دریا می ریزند، جلگه ی حاصلخیزی را در طول ساحل دریا به وجود آورده اند.
به نقشه توّجه کنید و پاسخ دهید:

ــ چند رود که به دریای خزر می ریزند، نام ببرید. 
ــ دریای خزر، ایران را به کدام کشورها مربوط می کند؟

ایران

قزاقستان

ترکمنستان

روسیه

آذربایجان

گرگان

هراز
چالوس

سفیدرود

دریای 
خزر
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خلیج فارس

به پیشروی آب دریا ها در خشکی خلیج می گویند.به نقشه دّقت کنید؛ خلیج فارس پیشروی آب  دریای عمان و اقیانوس 
هند در خشکی های ایران و عربستان  است .ساحل خلیج فارس از دهانه ی اروند رود تا بندرعباس امتداد یافته است.

در کناره های خلیج فارس بریدگی های عمیقی وجود دارد که ساکنان اطراف به آن ها خور می گویند. خورها برای ایجاد 
بندر و پهلو گرفتن کشتی ها بسیار مناسب هستند .

شوری آب  خلیج فارس بیش تر از دریای عمان است. اّما عمق خلیج فارس  بسیار کم تر از دریای عمان  است 
و به طور متوسط ٣٠ متر عمق دارد. در خلیج فارس جزیره های بزرگ و کوچکی سر از آب بیرون آورده اند که 

بسیاری از آن ها متعلّق به ایران هستند.

دریای عمان

ساحل دریای عمان از بندرعبّاس تا بندر گواتر امتداد دارد. دریای عمان به اقیانوس هند  راه دارد.
عمق این دریا به سمت اقیانوس بیش تر می شود و در اطراف چابهار به حدود ٣٠٠٠ متر می رسد.خلیج فارس از طریق 

یک آبراهه به دریای عمان وصل می شود. 
ــ به آبراهه ای که دو دریا را به هم وصل می کند، تنگه می گویند.

به  نقشه توّجه کنید و پاسخ دهید:
ــ نام تنگه ای که  خلیج فارس را به دریای عمان مربوط می کند، چیست؟

ــ چند رود که به دریاهای جنوب می ریزند، نام ببرید.
ــ جزیره های کشور ما در خلیج فارس را نام ببرید و بگویید بزرگ ترین جزیره کدام است؟

پاکستان

ایران

عمان اقیانوس هند

تنگه هرمز

کویت

عراق

عربستان

امارات

افغانستان

بحرین
قطر

خارک

خارکو

کیش

تنب کوچک

فرور
بنی فرور

سیری
تنب بزرگ

ابوموسی

هندورابی

الوان

بندر عباس

چابهار

کارون
جراحی

هندیجان

رودشور
رود

سرباز

اروند
رود

بوشهر

خلیج فارس

دریای عمان

قشم هرمز
الرک

گواتر

رود
جزیره

شهر

راهنما
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فعّالیّت 1
روز 10 اردیبهشت در تقویم  روز مّلی خلیج فارس نامیده شده است . عّلت چیست ؟ پرس و جو کنید.

فعّالیّت 2
کاربرگه ی شماره ی 21 ، 22 و 23 را انجام دهید.

فعّالیّت 3 )اختیاری(
به طور گروهی و با راهنمایی معّلم و با استفاده از چوب، کاغذ، مقوا، گچ و مانند آن ها، یک مدل خلیج فارس 

و دریای عمان بسازید. جزیره ها ومنابع را روی مدل نشان دهید.

نام خلیج فارس 
خلیج فارس یکی از مهم ترین مناطق کره ی زمین 
است و از گذشته های بسیار دور مردمان این منطقه 
اند.قوم پارس  به تجارت و دریانوردی مشغول بوده 
این دریا را دریای پارس نامیدند.در کتیبه ای که از 
داریوش پادشاه هخامنشی به دست آمده، از این محل 
به نام دریای پارس یاد شده است. بعدها بسیاری از 
دانشمندان وجغرافیدانان مسلمان چون ابوریحان بیرونی 
نیز در کتاب هایشان  نام خلیج فارس و دریای پارس را 
آورده اند. بر روی  نقشه های اروپاییان هم که از عصر 
اکتشافات جغرافیایی به جا مانده، نام خلیج فارس مشاهده 

می شود. 

 نقشه ی خلیج فارس در قرن هشتم هجری

 نقشه ی خلیج فارس در دوره ی صفویّه

خلیج فارس و دریای عمان کشور ما را به همسایگان جنوبی مربوط می کند.
ــ ایران از طریق خلیج فارس با کدام کشورها همسایه است؟

ــ فعالیت 2 را انجام دهید.
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دریا، نعمت خداوندی
درس18

                        قرآن کریم می فرماید: 

)و خداوند دریا را برای استفاده ی شما قرار داد ...( 
                                                                        ) آیه ی ٩٧ سوره ی انعام (

دریا و منابع انرژی

یکی از مهم ترین دالیل اهمّیت خلیج فارس، وجود منابع سرشار نفت و  گاز است و مقدار این منابع در خلیج فارس آن قدر 
زیاد است که به این منطقه  »انبار نفت جهان« می گویند. نفت و گاز از کف خلیج فارس در ناحیه ی کم عمق نزدیک به ساحل 

استخراج می شود. 
همه روزه نفتکش های عظیمی از خلیج فارس و تنگه  ی هرمز عبور می کنند و نفت کشورهای نفت خیز را به سایر کشور های 

جهان انتقال می دهند. 

دریای خزر نیز دارای منابع نفت و گاز است 
و کشورهای   اطراف   این  دریا  به  کشف  و 

استخراج نفت از آن مشغولند.

فعّالیّت 1 
از  کشتیرانی  مسیر  معّلم  کمک  به  و  بیاورید  کالس  به  جهان نما  نقشه ی  یا  جغرافیایی  کره ی  یک 
خلیج فارس و تنگه ی هرمز تا  اقیانوس ها را دنبال کنید . کشور های مهم نفت خیز اطراف خلیج فارس 

را به یکدیگر نشان دهید. 

فعّالیّت 2
چرا  خلیج فارس از دیر باز مورد توجه کشور های قدرتمند بوده  و  آن ها همواره در پی نفوذ به این 

منطقه هستند ؟ در کالس  گفت و گو کنید.

 سکوی استخراج نفت در آب های سکوی نفتی در سواحل دریای خزر
خلیج فارس

ّ

ّ
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   در دریا های ایران صد ها نوع ماهی زندگی می کنند که هر یک 
ارزش غذایی و طعم خاّصی دارند و بعضی هم  زینتی  هستند. 
شما تا به حال کدام نوع ماهی شمال یا جنوب را مصرف 
کرده اید؟ خانواده ی شما دوست دارند بیش تر از کدام نوع ماهی 

بخرند؟ شما دوست دارید کدام نوع ماهی جدول مقابل  را امتحان کنید؟
میگو یکی از آبزیان مهّم دریا های جنوب 
است. با نزدیک شدن به ماه مهر، ماهیگیران جنوب 

خود را برای صید میگو آماده می کنند. 
دریای خزر بزرگ ترین منبع ماهیان خاویاری 
در جهان است. خاویار  یا تخم ماهیان خاویاری 
دریای خزر به مروارید سیاه مشهور و از گران ترین 

غذا های جهان است. 
ایران همه ساله، مقدار  زیادی میگو  و  خاویار به کشور های  دیگر  

صادر می کند و از این را ه درآمدی  به دست می آورد.
   صید ماهی در دریا قوانین و مقّرراتی دارد .برای مثال صید 
ماهی در دریای خزر از اوایل بهار تا اوایل پاییز ممنوع است . آیا 

می دانید چرا ؟
   هرچند برای ماهیگیری در آب های اطراف سواحل از 
کشتی ها و لنج های کوچک استفاده می شود اّما صیادان، برای 

ماهیگیری در آب های عمیق به کشتی های مجهز نیاز دارند. 
در این کشتی ها لوازم پیشرفته ی ماهیگیری و سردخانه وجود 
دارد.به نظر شما چرا کشتی ها و کامیون های  حمل ماهی باید یخچال و سرد خانه داشته باشند؟                                                          

خلیج فارس و دریای خزر
دریای عمان

ماهی کولی

سوف

کیلکا

ماهی سفید

کفال

کپور

ماهیان خاویاری 
)تاس ماهی، 
اوزون برون، 

دراکول، فیل ماهی(

سرخو

زبیده

سنگسر

شوریده

قباد

زبیده

میگو

ماهی شیر

 بازار ماهی فروشان در جنوب

 خاویار

دریا و منابع غذایی
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بخشیازماهیهایصیدشدهبهکارخانههایکنسروسازیمنتقلمیشوند.

دریا و بازرگانی

بخشعمدهایازصادراتووارداتکشورماازطریقبندرها
صورتمیگیرد.

درشهرهایبندریعّدهایازمردمبهبارگیریوباراندازی
کاالهایکشتیهامشغولند.دراینمناطقانبارهایینیزبرای
نگهداریکاالهابهوجودآمدهاستوبرخیازمردمبهشغل

انبارداریمشغولند.
باتوّجهبهتنوعفّعالّیتهادردریا،انواعکشتیهایماهیگیری،
تفریحی،تجاریونفتکشدرکارخانههایکشتیسازیتولید
اطراف در لنجسازی و کشتیسازی میشود.کارخانههای
بندرعبّاس،بوشهروچابهاردرجنوبونکادرسواحلدریایخزر
نمونهایازاینمراکزهستند.درایننواحی،مراکزینیزبرایتعمیر
کشتیهابهوجودآمدهاست.درنتیجهدریاشغلهایگوناگونیرا

برایمردمبهخصوصساحلنشینانفراهمآوردهاست.

دانشآموزانازیککارخانهیتولیدکنسرودربندرعبّاس
دیدنوباکارشناسانوکارگرانگفتوگوکردند.

پس را ماهیها ّچهها، ب داد: توضیح کارشناسان از یکی
ازصیدباکامیونهاییخچالداربهاینجاحملمیکنند.در
اینجاماهیرابهقطعاتبزرگبرشمیدهندودردیگهای
مخصوصمیریزندتادرمّدتمعینیبپزد.بعددستگاهخودکار،
تّکههایپختهشدهرادرونقوطیمیریزدونمکوروغنبه

آناضافهمیکند.
هوایقوطیهاخارجمیشودتافاسدنشوند....

   فعّالیّت 3
یک کنسرو ماهی را به کالس بیاورید و با راهنمایی معّلم برچسب مشخصات )تاریخ مصرف، نوع 

ماهی، طریقه ی مصرف، محلّ تولید و ...( آن را بررسی کنید. 

        چگونه می توانیم کنسرو ماهی فاسد شده را تشخیص بدهیم ؟

کارگاهکشتیسازیدرجنوب

بارگیریکشتیهادرخلیجفارس
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دریا و گردشگری

همه ساله عّده ی زیادی از مردم کشور ما برای تفریح و گذراندن تعطیالت  تابستان به سواحل شمالی ایران سفر می کنند. 
سواحل زیبای  جنوبی ایران و جزایر کیش، قشم، بندر عباس و چابهار نیز برای گردشگری در فصل زمستان مناسب 

هستند و مسافران از دریا ، بنا های تاریخی و بازار های این نواحی دیدن می کنند. 

فعّالیّت 4
همفکری کنید و ده شغل را که با دریا سر و کار دارد، فهرست کنید و بنویسید. 

فعّالیّت 5
فرض کنید شما و دوستانتان برنده ی جایزه ی سفر دو روزه   به دریا شده اید. اما محّل دقیق آن 
را باید خودتان انتخاب کنید. با همفکری یکدیگر مکانی را روی نقشه  انتخاب کنید و برای نظر خود 

دلیل بیاورید. 

فعّالیّت 6
به این دو تصویر توجه کنید و بگویید هر یک  از این 

سازمان ها  در کدام امور دریایی فعالیت می کنند؟

 سازمان شیالت 
جمهوری اسالمی ایران

 سازمان بنادر و کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران

 قایقرانی در چابهار اوقات فراغت در کنار دریای خزر

ّ

ّ
ّ ّ
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از دریا حفاظت کنیم

خلیج فارس و دریای عمان از بزرگ ترین  زیستگاه های  موجودات دریایی هستند  .ماهی های تزیینی، مرجان ها، صدف ها 
و الک پشت های کمیاب و پستاندارانی چون  دلفین ها و نهنگ هادر آن ها زندگی می کنند. دریای خزر نیز محّل زندگی 
انواع ماهیان و پرندگان مهاجر است. متأسفانه این موجودات در معرض خطر نابودی قرار گرفته  و هر ساله تعداد آن ها 

کاهش می یابد. چرا؟ 

فعّالیّت 7
 الف ـ با راهنمایی معّلم و به طور گروهی پوستری درباره ی حفاظت از دریا طراحی و رنگ آمیزی کنید 

و روی آن یک پیام هشدار بنویسید.
ـ همفکری کنید و فعالیت هایی را که به محیط زیست دریا آسیب می رساند، بیان کنید. اگر شما مسئول  ب 

یک منطقه ی ساحلی بودید،  برای حفظ دریا  ـ این نعمت  خداوندی ـ چه کار هایی  می کردید؟ 

اکنون که این فصل را به پایان رساندید، روی یک کاغذ بنویسید چه سؤال های دیگری درباره ی 
دریا دارید؟

 اعماق آب های خلیج فارس نفتکش و خروج نفت

ّ

ّ ّ
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خلیج فارس

دریای عمان

دریای 
خزر

سال گذشته آموختید که کشور ما با کشورهای دیگر همسایه است. به نقشه 
توجه  کنید. ما  با  15 کشور  همسایه  هستیم .  برخی  از  این  کشورها  از طریق 
خشکی و برخی دیگر از طریق دریا با ما هم مرز هستند.آیا می دانید مرز چیست؟  

مرز چگونه ایجاد می شود ؟راستی ، ما چه روابطی با کشورهای همسایه داریم؟ 

حوزه های موضوعی: 
فضا و مکان

فرهنگ وهویّت 
نظام اجتماعی

فـصـل دهم

موضوع این فصل ایران و همسایگان است. امید 

است شما با آموختن مطالب و انجام فّعالّیت ها پاسخ 

پرسش های خود را پیدا کنید.

ایران و همسایگان

ایــــران افغانستان

پاکستان

ترکمنستان

عراق

کویت

عربستان

امارات
عمان

ترکیه 

ارمنستان
آذربایجان

قطر

روسیه
قزاقستان

بحرین
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همسایگان ما
درس19

تعیین مرز کشورها

  برای تعیین مرز، ابتدا کشور ها بر سر خطوط مرزی به توافق می رسند و مابین خود 
خطوطی را معّین می کنند. سپس نقشه کش ها، با دّقت نقشه هایی از مرز ها ترسیم می کنند. 

در مرحله ی بعد بر طبق آن نقشه، روی زمین در محل، خطوط مرزی عالمت گذاری می کنند. 
این عالمت ها معموالً میله ها یا تیرک هایی است که در زمین فرو می کنند. 

در بعضی از مناطق  مرز ی، پاسگاه های مرزی مستقر می شوند. در این پاسگاه ها، افرادی مشغول دیده بانی و حفاظت از 
مرز ها هستند تا عبور غیرقانونی از مرز صورت نگیرد. مرزبانان پرتالش از این راه به کشور خدمت می کنند. 

مرز چیست؟ 

به این تصاویر توّجه کنید. چه چیزی این مزرعه را از مزرعه ی  مجاور جدا می کند؟ 
بین این دو باغ چه چیزی وجود دارد؟

چرا بین این دو مزرعه یا باغ چنین مانعی ایجاد کرده اند؟ خانه ای که شما در آن زندگی می کنید، به  وسیله ی دیوار از خانه ی 
همسایه جدا شده است. این مکان به شما تعلّق دارد و کسی نمی تواند بدون اجازه یا موافقت شما به خانه تان وارد شود. 

در بین کشور ها نیز مرز وجود دارد. مرز یک خّط مشخص است که کشوری را از کشور دیگر جدا می کند. 
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عراق

عربستان

ترکمنستان
ارمنستانآذربایجان

ترکیه

کویت

پاکستان

افغانستان

امارات
عمان

قطر

بحرین

دریای خزر

خــلــیــج فــــــارس

دریای عمان

خارک

کیش

تنب کوچک تنب بزرگ

ابوموسی

قشم

َاترک

َارس

َاروند رود

ایــــران

   فعّالیّت 1 
کاربرگه ی شماره ی 24 را در کالس کامل کنید. 

با بعضی کشور ها  نیز  به وسیله ی مرز های خشکی از کشور های همسایه جدا نمی شویم بلکه از طریق دریا  ما فقط 
همسایه هستیم. 

 پاسگاه دیده بانی مرزی

ــ  .  ــ  . مرز

راهنما

خّط مرزی تنها روی زمین نیست. بلکه 
فضای باالی مرز زمینی هم جزء آن است. 
یعنی در باالی مرز های زمینی، یک دیوار 

فرضی وجود دارد. 
خلبانان در هنگام عبور از مرز هوایی یا آسمان یک کشور  باید به 

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

اکنون به نقشه  توّجه کنید. این نقشه مرز های خشکی ایران را با 
کشور های همسایه نشان می دهد. 

   ایران با کدام کشور طوالنی ترین مرز را دارد؟
   کوتاه ترین مرز ایران با کدام کشور است؟

گاهی یک پدیده ی طبیعی مانند رودخانه، کوه، بیابان و دریاچه 
بین دو کشور قرار دارد و از همان پدیده ها برای تعیین مرز استفاده 

می کنند. مثالً ارتفاعات آرارات بخشی از مرز ایران و ترکیه 
را تشکیل می دهد. 

به نقشه توّجه کنید و چند رود مرزی ایران را نام 
ببرید. این رود ها، ایران را از کدام کشور هاجدا    می کنند؟ 
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نکته: 
  برای این که یک فرد از کشور خارج بشود، به  »گذر نامه« یا پاسپورت نیاز دارد. برای مثال وقتی یک فرد ایرانی می خواهد به 
کشور دیگر برود، باید از دولت ایران گذرنامه بگیرد. گذرنامه مانند شناسنامه ی خارجی فرد است و در آن مشخصات فرد و ایرانی بودن 

او ذکر شده است. 
  برای مسافرت به کشور دیگر باید از سفارتخانه ی  آن کشور اجازه گرفت. به این اجازه »روادید« یا ویزا می گویند. وقتی یک کشور 

به یک فرد ویزا می دهد، به او اجازه یا پذیرش داده است تا به آن جا سفر کند. 

روابط ما با همسایگان

ما با کشور های همسایه ی خود روابط مختلفی داریم. 
   بخشی  از روابط ما روابط بازرگانی است؛ یعنی ما به این کشورها کاالهایی را صادر می کنیم و از آن ها کاالهایی 

را می خریم.
   ما همچنین با کشور های همسایه روابط فرهنگی داریم. همه ساله عّده  ی زیادی از مردم کشور ما برای زیارت خانه ی 

کعبه و مرقد مطّهر پیامبر گرامی اسالم )ص( به کشور عربستان سفر می کنند. 
همچنین زائران حرم حضرت علی بن ابیطالب )ع(، امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( به کشور عراق سفر می کنند. 
عّده ای از مسلمانان کشور های همسایه ی ایران نیز برای زیارت مرقد امام هشتم امام رضا )ع( و حضرت معصومه  )س( 

به ایران سفر می کنند. 

  حرم مطّهر حضرت امام حسین )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( در کربال مدینه ی منّوره،مرقد مطّهر پیامبر اکرم )ص(
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