بســم الـله الـرحـمـن الـرحیـم

مطالعات اجتامعی
(مدنی ،تاریخ ،جغرافیا)

پایۀ هشتم دورۀ ا ّول متوسطه

این کتاب شامل کتاب درسی و کاربرگه های ف ّعالیت است.

1393

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف :دفترتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

اول متوسطه ـ 122
نام کتاب :مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ ّ

شورای نظارت بر برنامه ریزی و تألیف :محمدباقر آرام ،بهروز انصاری ،عباس پرتوی مقدم ،فاطمه خسروی ،محمدرضا سنگری ،محمدشریف متولّی الموتی،
ناهید فالحیان ،محمدمهدی موسی خان ،منصور ملک عباسی ،محمود معافی و سوسن نوروزی

مؤل ّفان :ناهید فالحیان ،عباس پرتوی مقدم با همکاری محی الدین بهرام محمدیان در فصل ٥

ویراستار :امید مجد

آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع :ادارۀ کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران:خیابان ایرانشهرشمالی ـ ساختمان شمارۀ ٤آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن9 :ـ ،88831161دورنگار ،88309266 :کد پستی،1584747359 :

وب سایتwww.chap.sch.ir :

سید احمد حسینی
مدیر امور فنی و چاپّ :

                                        مدیر هنری :مجید ذاکری یونسی
                  طراح گرافیک ،صفحه آرا   :محمد عباسی

تصویرگران :الله ضیایی ،نرگس میکائیلی ،صادق صندوقی و مرتضی یزدانی دینانی
عکاسان :اعظم الریجانی ،محمد عباسی ،مریم جوادی و ابوالفضل بهرامی

قاره ها    :مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
         نقشه های طبیعی ّ
     نقشه های گنگ کاربرگه ها    :معصومه آزادمهر
طراح جلد     :مریم کیوان

حروفچین :فاطمه باقری مهر

مصحح :فرشته ارجمند ،فاطمه صغری ذوالفقاری

                     امور آماده سازی خبر    :زینت بهشتی شیرازی

امور فنی رایانه ای :سیده شیوا شیخ االسالمی ،احمدرضا امینی

ناشر :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران ـ تهران :کیلومتر  ١٧جادّۀ مخصوص کرج ـ خیابان ( ٦١داروپخش)
تلفن ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،٤٤٩٨٥١٦٠ :صندوق پستی١٣٩ :ـ  ٣٧٥١٥

چاپخانه :شركت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»

اول 1393
سال انتشار و نوبت چاپ :چاپ ّ

حقّ چاپ محفوظ است.

شابک ٩٧٨-٩٦٤-٠٥-٢٣٧٠-٤

ISBN   978-964-05-2370-4

تقوی و سازندگى خودشان صرف کنند
جوان ها قدر جوانى شان را بدانند و آن را در علم و ٰ
که اشخاصى امىن و صالح بشوند.

امام خمىنى (رحمة الله علیه)

فهرست
اول :تعاون1.................................................................
فصل ّ
درس  :١تعاون (2....................................................................... )1
درس  :٢تعاون (7....................................................................... )2

اداره کشور13................................................
فصل دوم :نقش دولت در
ٔ
درس  :3ساختار و تشکیالت دولت 14..........................................................
درس  :4وظایف دولت 18....................................................................

فصل پنجم :از حرا تا نینوا47..........................................................
جزیره عربستان48....................................................
درس  :9ظهور اسالم در شبه
ٔ
درس  :10از رحلت پیامبر تا قیام کربال (نینوا) 55..................................................

فصل ششم :عصری تازه در تاریخ ایران63...............................................
درس  :11ورود اسالم به ایران 64..............................................................
درس  :12عصر طالیی فرهنگ و تمدن ایرانی ــ اسالمی69...........................................

قاره 105....................................................
فصل نهم :آسیا ،پهناورترین ّ
درس  :17ویژگیهای طبیعی آسیا 106............................................................
درس  :18ویژگیهای انسانی و اقتصادی آسیا 113..................................................

فصل دهم :منطقۀ جنوبغربی آسیا و جایگاه ایران در آن121.................................
منطقه جنوبغربی آسیا 122...................................................
درس  :19ویژگیهای
ٔ
منطقه جنوبغربی آسیا127......................................................
درس  :20ایران و
ٔ

فصل سوم :نوجوانان و قانون23...................................................................
درس  :٥آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها 24................................................
درس ّ :٦قو ٔه قضائیه 30......................................................................

فصل چهارم :عصر ارتباطات35........................................................
درس  :7ارتباط و رسانه 36...................................................................
درس  :8رسانهها در زندگی ما41...............................................................

فصل هفتم :از غزنویان تا هجوم چنگیزخان 77............................................
درس  :13غزنویان ،سلجوقیان و خوارزمشاهیان 78................................................
درس  :14میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی 84...............................................

فصل هشتم :عصر مغول و تیموری91...................................................
حمله چنگیز و تیمور به ایران 92.......................................................
درس ٔ :15
درس  :16پیروزی فرهنگ بر شمشیر 98.........................................................

فصل یازدهم :اروپا و افریقا ،دو چهرۀ متفاوت 135.........................................
درس  :21ویژگیهای طبیعی اروپا و افریقا 136.....................................................
درس  :22ویژگیهای انسانی و اقتصادی اروپا و افریقا142............................................

فصل دوازدهمّ :بر جدید 151............................................................
قاره آمریکا152 .....................................................................
درس ٔ :23
قاره استرالیا و اقیانوسیه 160 ..........................................................
درس ٔ :24

سخنی با دبیران گرامی

لطف ًا بخوانید

دوره ّاول متوسطه را به شما تقدیم کنیم.
خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی ٔ
پایه هشتم ٔ

با توجه به بروز مشکالت ناشی از تعدد دروس و درخواست شما معلمان عزیز از سال ها قبل و همچنین سیاست های آموزشی و

برنامه درسی ملی مبنی بر تلفیق دروس مرتبط ،اکنون درس مطالعات اجتماعی در قالب یک عنوان کتاب و موضوع درسی به
خط مشی های
ٔ

دانش آموزان عزیز ارائه می شود.

حوزه مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف (حال ،گذشته و آینده)
مطالعات اجتماعی یک
ٔ

و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و…) بحث می کند .به همین دلیل ،این حوزه ،مفاهیم رشته های

متعدد و مختلف چون تاریخ ،جغرافیا ،مدنی ،اقتصاد ،حقوق ،مردم شناسی و نظایر آن را دربر می گیرد .در برنامۀ جدید در دورۀ ابتدایی از

اول متوسطه از درجۀ تلفیق کاسته شده و با توجه به
تلفیق بیشتری در سازماندهی محتوا استفاده می شود؛ اما با رسیدن به دورۀ ّ
درجه و نوع تلفیق به کار رفته ،رشته ها هویت خود را از دست نمی دهند ،بلکه یک حوزۀ موضوعی غالب بوده و در جاهای مناسب

از پیوند با حوزه های دیگر و مفاهیم کلیدی مربوطه استفاده می شود.

حوزه موضوعی انتخاب شده است:
برنامه درسی جدید مطالعات اجتماعی ،به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا ،پنج
در ٔ
ٔ

فعالیت های اقتصادی.
١ــ فضا و مکان ٢ــ زمان ،تداوم و تغییر ٣ــ فرهنگ و هویت ٤ــ نظام اجتماعی  ٥ــ منابع و ّ

هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور است .این کتاب شامل  ١٢فصل و  ٢٤درس است که در هر فصل ،دو یا چند

حوزه موضوعی و مفاهیم کلیدی مربوط به آنها با یکدیگر تلفیق شده اند.
ٔ

رویکرد و هدف اصلی برنامه

برنامه درسی ملی مبنی بر فطرت گرایی توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن ،سعی می کند
درس مطالعات اجتماعی با توجه به رویکرد کلی ٔ

زمینه های تربیت فردی و اجتماعی نوجوانان را فراهم آورد .از این روی ،هدف غایی این درس تربیت افرادی مؤمن ،مسئول ،توانمند و آگاه در
زندگی فردی و اجتماعی ،پایبند به اخالق و ارزش های دینی و عالقه مند به ایران و هویت فرهنگی ــ تمدنی آن است .این درس پیوند نزدیکی با

مهارت های زندگی دارد.

روش های آموزش :به همراه این کتاب راهنمای تدریس معلّم تهیه شده است .به شما توصیه می کنیم این راهنما را به دقت مطالعه کنید.
ــ با توجه به رویکرد و هدف اصلی برنامه ،و به منظور کاربردی کردن دروس و پیوند آن با زندگی واقعی ،الزم است شما معلّمان عزیز،

الگوهای تدریس و شیوه های ارزشیابی خود را با اهداف این درس منطبق کنید و از شیوه های سنتی تأکید بر محفوظات و دانستنی ها و تدریس های
توجه کنید
مبتنی بر روش های
ّ
غیرفعال یا تماماً سخنرانی و روش مرسوم و غلط سؤال و جواب درآوردن های کلیشه ای از متن درس ها بپرهیزیدّ .

که اطالعات و دانستنی های کتاب وسیله است و نه هدف .آنها را به عنوان منبعی برای کاوشگری دانش آموزان و انجام ّفعالیت ها قلمداد کنید .این

کتاب شامل ّفعالیت هایی در متن و همچنین کاربرگه هایی در پایان کتاب است .این ّفعالیت ها و کاربرگه ها که عمدتاً باید در کالس و در حین فرایند

تدریس (و نه بعد از تدریس) انجام شوند ،طوری طراحی شده اند که فضای الزم برای پرورش مهارت ها و نگرش های مختلف را به وجود بیاورند.
بکوشید تا دانش آموزان این ّفعالیت ها را به طور صحیح انجام دهند .چنانچه این ّفعالیت ها به خوبی انجام شوند ،اهداف برنامه محقق می شود.

ابنیه تاریخی،
ــ به محیط های آموزشی و روش های یاددهی ــ یادگیری تنوع ببخشید و از بازدید دانش آموزان از محیط های جغرافیاییٔ ،

موزه ها ،فرهنگ سراها و مؤسسات اجتماعی و نظایر آن غفلت نورزید.

ــ مشارکت خانواده ها را جلب کنید و از همراهی آنها در تحقق اهداف تربیتی برنامه و حتی ارزشیابی استفاده کنید.

همه دانش آموزان کشور اختصاص دارد ،اما این کتاب تنها کلیاتی را در اختیار
ــ اگرچه بخش اعظم کتاب به موضوعات ضروری برای ٔ

شما می گذارد .از شما معلّم عزیز انتظار می رود در موارد مقتضی ،تدریس موضوعات را با شرایط بومی و محلّی منطبق کنید و به نیازهای خاص

منطقه خودتان پاسخ دهید.

محدوده کتاب و کاربرگه ها انجام می گیرد .دانش آموزان را وادار به ترسیم نقشه های
ــ ّفعالیت های مربوط به نقشه و نمودار ،تنها در
ٔ

اضافی یا ّفعالیت های بیش از این نکنید.

ــ فصول این کتاب باید به ترتیب تدریس و در هر نوبت تقریباً نیمی از کتاب آموزش داده شود.

شیوۀ ارزشیابی :با توجه به رویکرد تربیت اجتماعی و مهارت های زندگی و هدف واالی آماده کردن دانش آموزان برای زندگی

شایسته ،ارزشیابی از این درس به هیچ عنوان نباید احساس سرخوردگی یا شکست در دانش آموزان پدید آورد.

ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی ،به صورت جمع ارزشیابی مستمر و ارزشیابی کتبی پایانی در هر نوبت تحصیلی صورت می گیرد و

توجه کنید که منظور از ارزشیابی مستمر آزمون های
در هر نیمسال  ٢٠نمره به ارزشیابی مستمر و  ٢٠نمره به آزمون پایانی اختصاص می یابدّ .

مکرر نیست .ارزشیابی مستمر کلیه ّفعالیت های خارج از کالس و داخل کالس نظیر انجام ّفعالیت های محوله ،شرکت در بحث و گفت وگو،
ّ

درست کردن روزنامه دیواری و مدل و ماکت ،پرس وجو و تحقیق و نوشتن مطلب و گزارش ،جمع آوری عکس یا نمونه ها و… را دربر می گیرد.

بارم بندی مربوط به هریک از ّفعالیت ها را که متعاقباً اعالم می شود رعایت کنید.

پوشه کار را فراهم
به ارزشیابی مستمر بها بدهید .شایسته است به این منظور چک لیست های ثبت مشاهدات و بررسی ّفعالیت ها و ٔ

نمایید .فراموش نکنید ارزشیابی باید به منظور اصالح نواقص آموزش و یادگیری و ایجاد فرصت های مناسب تر برای یادگیری دانش آموزان

صورت بگیرد .در ارزشیابی کتبی پایانی ،اهداف اصلی درس را درنظر بگیرید.

در پایان هر فصل کتاب ،بخش واژه ها وجود دارد .این بخش به منظور پرورش مهارت مراجعه دانش آموزان به اصطالحات
و تعاریف صورت گرفته است و درج عالمت

بر روی آن ،به این معنا است که در ارزشیابی مستمر و کتبی نباید از این تعاریف

سؤال طرح شود و دانشآموزان را مجبور به حفظ کردن آنها نکنید.
همچنین عالمت  

در بخش هایی از کتاب مشاهده می شود .این عالمت به معنای آن است که این بخش ها ،به منظور

دانستن مطلب یا انجام ف ّعالیتی در کالس طراحی شده اند و در ارزشیابی های کتبی پایانی نباید از آنها سؤالی طرح شود.
از طرح سؤال از زیرنویس عکس ها و نقشه ها بپرهیزید.

بسته آموزشی نظیر فیلم و اسالید و نقشه و… در حال طراحی و تولید می باشد که
عالوه بر کتاب درسی و راهنمای معلّم ،سایر اجزای ٔ

به تدریج در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

امید است شما معلّمان عزیز با استفاده از روش های ّفعال فضایی پرنشاط و دلپذیر در کالس های درس مطالعات اجتماعی پدید آورید.
گروه مطالعات اجتماعی
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
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