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سخنی با دانش آموزان عزىز
شاىد از خود سؤال کنىد که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه رىزان درسی از تألىف کتاب استان شناسی 
چىست و مطالعٔه اىن کتاب چه اهمىتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزىز اىن است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دىگر ىکی از انتظارات تربىتی دنىای 
امروز، تربىت شهروندانی آگاه است. ىک شهروند مطلوب، نىازمند پىدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سىاسی کشور خود و سرزمىن 
ملی در زمىنه های مختلف است. اىن برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پىدا کنىد. کسب 
بصىرت نسبت به محىط زندگی و آگاهی از خصوصىات آنچه در گذشته و حال و مسائل محىطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پىشىنٔه 
تارىخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بىنشی عمىق از اىن مسائل پىدا کرده و راه حل های اىن مشکالت را پىدا 

کنىد.
بدون شک شما مدىران آىندٔه جامعه خواهىد بود. زندگی مدرسه ای باىد شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنىد توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافىاىی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از اىن سرماىه و توانمندی هاىىد. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه ىک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نىز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و ىا 

اىن که تهدىدها و ناتوانی ها را چگونه می توانىد به فرصت تبدىل کنىد؟
فراموش نکنىد که همٔه امکانات موجود در محىط فرصت است، آب و هوا، بىابان، کوه، رودخانه، جنگل، نىروی انسانی، مىراث 
فرهنگی، صناىع دستی و خىلی چىزهای دىگر، مهم اىن است که بىاموزىد چگونه از اىن فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنىد.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پىشرفت و ىا عقب ماندگی استان خود آگاه شوىد و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پىدا کنىد.
ممکن است اىن سؤال در ذهن شما مطرح شود که آىا بهتر نىست آموزش دربارٔه محىط زندگی ىا موضوعات اجتماعی از محىط 
نزدىک آغاز شود و سپس به محىط دورتر مانند استان و ىا کشور بىنجامد. ما در اىن برنامه از طرىق طرح پرسش ها و فعالىت های مختلف 

اىن فرصت را براىتان فراهم کرده اىم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمىنه های جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمىن ملی شود، بلکه اىن فرصت را فراهم می کند تا با گنجىنه های مختلف طبىعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوىد. در اىن برنامه درمی ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند.
انقالب اسالمی اىران در سال ١٣٥٧ شراىطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولىت بىشتری برای پىشرفت همه جانبٔه 
اىران عزىز تالش کنند. در ادامٔه اىن تالش ها جهت رسىدن به قلّٔه رفىع سربلندی و شکوفاىی اىران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزىز بستگی دارد امىد است با عناىت حق تعالی و اعتماد به نفس از هىچ کوشش و خدمتی درىغ نکنىد. در اىن راه قطعاً 

راهنماىی های مفىد دبىران محترم جغرافىا بسىار سودمند خواهد بود.
به امىد موفقىت شما  

گروه جغرافىای دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری



دىدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی در مورد استان سمنان
بسىار خرسند و مسرورم و خدای متعال را سپاسگزارم که توفىق داد امروز در مىان مردمی باشم که ىادگار نشانه های کهن ترىن 
فرهنگ غنی اسالمی و اىرانی را در مىان خود دارند. عزىزان من! در گذشتٔه تارىخی، ما همىشه استان سمنان را به عنوان استانی متدىن و 
دانش پژوه دانسته اىم و شناخته اىم. در مىان شاخصه های متعدد اىن استان، آن چىزی که از همه برجسته تر است، عبارت است از اىن دو 
شاخصه: دىنداری و علم؛ دانش پژوهشی و برجستگی علمی. در دوران خود ما هم، آنچه که از استان پهناور شما دىده اىم و به ىاد دارىم، 
همه نشانه های ُخلقىات خوب، عمل صالح، هوش و استعداد بشرِی سطح باال و حضور مردانه و دالورانه در مىدان های مختلف انقالب 
بوده است؛ هم در دوران انقالب که من خودم در برخی از نقاط اىن استان از نزدىک شاهد بوده ام؛ هم در دوران دفاع مقدس که ماجرای 
حىرت انگىز و شنىدنی بسىاری از تىپ قائم سمنان، از مجموعٔه پشتىبانی جنگ سمنان و ستاد جهاد سازندگی در سمنان، از بسىجىان 
سمنان، از خانواده های شهدا و اىثارگران استان سمنان در ذهن و خاطرٔه ما هست. از لحاظ هوش بشری و استعداد انسانی هم اىن استان 
جزو استان های پىشرو کشور است. درصد باالی سواد، درصد باالی رتبٔه قبولی در دانشگاه، شخصىت های برجستٔه علمی، سىاسی 
و اجتماعی، فعاالن گوناگون و حضور محىط های دانشگاهی بزرگ در اىن استان، همه مؤىد همان معناست که تارىخ به ما منعکس کرده 

است. دىنداری مردم هم آن شاخصٔه اصلی و پشتوانٔه همٔه زىباىی ها و نىکی ها است.
استان پهناور سمنان استعدادهای فراوانی دارد؛ از بعضی از اىن استعدادها استفاده شده و از بعضی استفاده نشده است. در اىن 
استان، غىر از استعداد و ظرفىت عظىم انسانی، استعدادهای صنعتی، استعدادهای معدنی ــ که در اىن استان معادنی هست که هنوز دست 
نخورده است و باىد به آنها رسىدگی شود و از آنها به نفع مردم استان و کشور بهره برداری شود ــ حّتی استعدادهای کشاورزی ــ با اىن که 
اىن استان جزو استان های کم آب است، در عىن حال، در همان بخش از زمىن، خاک حاصل خىز و امکانات کشاورزی خوبی دارد؛ همىن 
حاال هم طبق گزارش، با همٔه اىن محدودىت ها، اىن استان صادرکنندٔه محصوالت دامداری، گوشت و محصوالت باغی به خارج اىن 
استان است، که اىن نشان دهندٔه تواناىی های طبىعی و انسانی اىن استان است ــ استعداد گردشگری، شهرک های صنعتی و تنوع اقلىمی 
وجود دارد، و همان طور که گفتىم از همٔه اىنها باالتر، دارای مردم صبور، سختکوش، عالقه مند، مؤمن و با سطح هوشی باالست. اىن 
استان می تواند آىنده ای به مراتب بهتر از امروز داشته باشد؛ همچنانی که امروز اىن استان نسبت به آنچه که قبل از انقالب بود، بسىار بهتر 

و پىشرفته تر است و روزبه روز هم باىد ان شاء اللّٰه اىن روند ادامه پىدا کند.



تصوىر فوق ىک تصوىر ماهواره ای 7ـLandsat است که از کل استان در سال های 1381 تا 1382 هجری شمسی 
گرفته شده است. در اىن تصوىر که تحت عنوان تصوىر گوىا شده، شناخته می شود، خطوط بنفش رنگ، رودخانه ها، خطوط 
سىاه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافىاىی را نشان می دهد. همچنىن زمىن های زراعی دارای 
محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تىره و اراضی باىر و لم ىزرع به رنگ سفىد و شوره زار 

به رنگ آبی دىده می شوند.
(عکس از سازمان فضاىی اىران)


