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جمعیت ایران

حتماًتاکنونکلمهی»جمعیت«راشنیدهاید.اینکلمهچهچیزیرابهذهنشمامیآورد؟

درس

فّعالیت
1ــجمعیتکالسشماچندنفراست؟

2ــباراهنماییمعلّم،دراینبارهپرسوجوکنیدکهجمعیتهرکالسمدرسهوهمچنین،جمعیتکّلمدرسهی
شماچندنفراست؟

3ــجمعیتکالسششمازجمعیتکالسشمابیشتراستیاکمتر؟
4ــاکنونکاربرگهیشمارهی)3()جمعیتمدرسهیما(راکاملکنید.

5ــآیامیتوانیدبگوییدجمعیتشهریاروستایمحّلزندگیشماتقریباًچندنفراست؟

بهمجموعهیافرادیکهدریکجا
زندگیمیکنند،جمعیتمیگویند.
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ایرانتوّجهکنیدو بهنمودارجمعیت نفراست. درحالحاضر،جمعیتکشورمابیشاز75میلیون
جمعیتکنونیایرانراباجمعیتسالهایگذشتهمقایسهکنید.ازاینمقایسهچهنتیجهایمیگیرید؟

● جمعیت چگونه افزایش می یابد؟
بیشتر میمیرند که افرادی تعداد از میشوند متولّد که افرادی تعداد اگر

باشد،جمعیتافزایشمییابد.
افزایشجمعیتدرکشورماچهخوبیهاییدارد؟

اگرجمعیتزیادباشد،نیرویزیادیبرای
دفاعازکشورمانداریم.

وقتیتعدادجوانانیککشورزیادباشد،نیرویبیشتری
برایکارفراهممیشود.عالوهبراین،جوانانباتحصیل

وتالشبهپیشرفتکشورکمکمیکنند.

مادوستنداریمدریکخانوادهیکمجمعیتزندگیکنیم.دلمانمیخواهدبا
برادرهاوخواهرهایمانبازیکنیم،بههمکمککنیموتنهانباشیم.

۸۰
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● پراکندگی جمعیت در ایران 
بهنقشهتوّجهکنید.

همانطورکهمیبینید،جمعیتایراندرهمهجایآنبهطوریکسانپراکندهنشدهاست.بعضینواحی
جمعیتبیشتروبعضی،جمعیتکمتریدارند؛چرا؟
فّعالیت

1ــبامراجعهبهنقشهیایرانونقشهیباال،ازناحیهی2و3چندشهرمثالبزنید.
2ــمحّلزندگیخودرادرروینقشهبادایرهایمشّخصکنیدوبگوییدجزءکدامنواحیجمعیتیایراناست.
3ــهرچهازناحیهیمرکزیایرانبهسمتکوهپایههایالبرزوزاگرسپیشبرویم،تعدادشهرهاوروستاهاچه

تغییریمیکند؟چرا؟

اّما دارد کمی وسعت دریایخزر کنارهی ناحیهی
در است. داده جای خود در را زیادی جمعیت
وخاک کافی باران مساعد، آبوهوای ناحیه، این

حاصلخیزموجبرونقکشاورزیشدهاست.

زاگرس و البرز رشتهکوههای کوهپایهاِی نواحی در
وکوههایآذربایجانوخراسان،بهدلیلآبوهوای
معتدل،خاکآبرفتیووجودمعدنهایمختلفتعداد
زیادیشهروروستایپرجمعیتبهوجودآمدهاست.

بارندگی دلیل به ایران داخلی نواحی
نامناسب، خاک و شور زمینهای کم،
بسیارکمجمعیتیاخالیازجمعیتاست.

جای پرجمعیتترین آن اطراف و تهران ناحیهی
کشوراست.تهرانبهدلیلپایتختبودنووجود
ادارهها،دانشگاههاوکارخانهها،جمعیتزیادیرا

بهخودجذبکردهاست.
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فّعالیت
بهتصویرباالدّقتکنیدوپاسخدهید.

1ــالف(چهعواملیممکناستموجبشودکهمردمیکمکانراترککنندوبهجایدیگریمهاجرتکنند؟
ب(چهعواملیباعثمیشودمردممهاجربهیکمکانجذبشوند؟

پ(چهعواملدیگریممکناستموجبشودکهمردمیکمنطقهبهمنطقهیدیگریمهاجرتکنند؟
2ــاگرجمعیتسرزمینالف نخواهدبهسرزمینبمهاجرتکند،چهکارهاوبرنامههاییبایداجراشودتا

درهمانجابماند؟دوپیشنهادبدهید.
3ــازپدرومادروپدربزرگومادربزرگخودبپرسیدآیامتولّدهمینمکانیهستندکهدرآنزندگیمیکنند،

یابهآنجامهاجرتکردهاند؟نتیجهرادرکالسبهدوستانتانبگویید.

● مهاجرت
یکیازدالیلافزایشجمعیتدریکناحیه،مهاجرت مردمازنواحیدیگربهآنجاست.مهاجرتیعنیاینکه

مردمبرایزندگییاکارازجاییبهجایدیگربروند.
بعضیازنواحیبهدلیلآبوهوایمساعدوخاکحاصلخیزیاوجودکارخانههاومعدنها،جمعیتزیادی

رابهخودجذبکردهاند.

عوامل جذب کننده ی جمعیت

سرزمین )الف(
سرزمین )ب(

عوامل دورکننده ی جمعیت

شغل های بیشتر

بیمارستان مجهز

در آمد بیشتر

فروشگاه های بزرگ

دانشگاه

کمبود آبخشکسالی

کمبود درآمدجنگ
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درس
منابع آب ایران

فّعالیت
1ــفرضکنیدیکروزازصبحتاشبدرمحّلزندگیتان،آبنباشد.چهمشکالتیبرایشماواعضای

خانوادهتانپیشمیآید؟بهطورگروهیهمفکریکنیدوفهرستمشکالترادرکالسبخوانید.
2ــدرکتابمطالعاتاجتماعیسالچهارمخواندیدکهدرگذشتههایدور،مهمترینتمّدنهادرکناررودها

بهوجودآمدند.چرا؟

فّعالیت
1ــبهتصویرصفحهیمقابلتوّجهکنیدومراحلتشکیلرودراتوضیحدهید.

2ــچرانواحیکوهستانیبرایمااهّمیتدارند؟
3ــکاربرگهیشمارهی4رادرکالسانجامدهید.

ممکناستبرخیتصّورکنندکهباوجوددریاهایبزرگواقیانوسها،انسانمشکلیبرایتأمینآبندارد.
اّمامیدانیدکهآبدریاهاواقیانوسهاشوراستوبرایآشامیدن،شستوشو،کشاورزیوسایرفّعالیتهامناسب

نیست.
انسانآبشیرینموردنیازخودراازمنابعبرفوبارانبهدستمیآورد.

الفــبخشیازآبحاصلازبرفوبارانرویزمینجاریمیشودورودهارابهوجودمیآورد.
بــبخشیازآبحاصلازبرفوبارانبهداخلزمینفرومیرودوآب های زیرزمینیراتشکیلمیدهد.

رود
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●آب های زیرزمینی
درعلومسالسومباانجامدادنآزمایش،پیبردیدکه

آبهایزیرزمینی،چگونهتشکیلمیشوند.
قنات یا چاه زیرزمینی آبهای از استفاده برای مردم

حفرمیکنند.
ایرانیاناّولینکسانیبودندکهباکندنقناتازآبهای
زیرزمینیاستفادهکردند.قناتیکتونلزیرزمینیاستکه
آبدرآنخودبهخودازمناطقپرآببهنواحیکمآب،جاری
میزان میکند، عبور زمین زیِر از قنات آب چون میشود.

تبخیروآلودگیآنبسیارکماست.

گاهیدربعضینواحی،آبهایزیرزمینیخودبهخود
وجود به را چشمهها و میکنند پیدا راه زمین سطح به

میآورند.

قنات

چشمه

●رود چگونه تشکیل می شود؟

دهانه ی رود و ورود به دریا

منبع یا سرچشمه ی رود 1

4

تشکیل جویبار 2

به هم پیوستن جویبارها و تشکیل رود 3

دریا
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فّعاليت
نقشه خوانی

با توّجه به نقشه ی پراکندگی رودهای ايران به پرسش ها پاسخ دهيد.
۱ــ کدام رود به خليج فارس می ريزد؟

۲ــ کدام رودها به درياچه ی اروميه می ريزند؟
۳ــ آبی که مردم شهر تهران مصرف می کنند، از کدام رودها تأمين می شود؟

۴ــ سه رود را که به دريای خزر می ريزند، نام ببريد.
۵  ــ رودهای کارون و زاينده رود از کدام شهرها عبور می کنند؟
۶  ــ سفيدرود از به هم پيوستن کدام رودها به وجود آمده است؟

نقشه ی رودهای ايران

●پراکندگی رودهای ايران
بيشتر رودهای ايران از رشته کوه های بلند البرز و زاگرس و يا کوه های پراکنده ی داخلی سرچشمه می گيرند. 
اين رودها پس از عبور از دشت ها، جلگه ها، روستاها و شهرها به دريای خزر، خليج فارس و دريای عمان يا 

درياچه های داخلی می ريزند.
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فّعالیت
1ــروستانشینانازآبرودهابرایچهکارهاییاستفادهمیکنند؟
2ــشهرنشینانازآبرودهابرایچهکارهاییاستفادهمیکنند؟

3ــچراآببعضیازرودهایکشورمابرایکشاورزیمناسبنیست؟
4ــپرسوجوکنیدکهآیادرنزدیکیشهریاروستایمحّلزندگیشمارودی

وجوددارد،نامآنچیستوازآنچهاستفادههاییمیشود؟

●ایران، کشوری کم آب
از ما کشور دلیل، همین به است. میلیمتر 25۰ از کمتر ایران در ساالنه بارندگی متوّسط میزان ●
کشورهایکمآبدنیابهحسابمیآید.آیامیتوانیدباتوّجهبهآنچهدرسالگذشتهخواندهاید،بگوییدوسعت

کدامناحیهیآبوهواییایرانبیشتراست؟ازاینموضوعچهنتیجهایمیگیرید؟
●تعدادرودهایپرآبودائمینیزدرایرانکماستوبیشتررودهافصلیوموّقتیهستند؛یعنیدرهنگام
تابستانوباشروعفصلگرماخشکمیشوند.بهعالوه،بعضیازرودهابهدلیلعبورازنمکزارها،شورندو

نمیتوانازآنهااستفادهکرد.  

●از منابع آب محافظت کنیم
رودهامهمترینمنبعآبشیرینهستندونقشمهّمیدرزندگیما
دارند.رودهاهمچنینزیستگاهبسیاریازماهیهاوجانورانآبزیو
پرندگانمهاجرند.آلودهکردنآبومصرفنادرستآبباعثبههدر

رفتنآنمیشود.

از  رودهاست.  روی  سد  ساختن  آب،  ذخیره ی  راه های  از  یکی   
کمک  به  می شود،  جمع  سد  پشت  در  که  آبی  شده ی  ذخیره  انرژی 

چرخ های آبی )توربین( برق تولید می کنند.

به هدر رفتن آب در  با استفاده از روش های جدید آبیاری مانند آبیاری قطره ای، از    امروزه 

مزارع و باغ ها جلوگیری می شود.

و  است  حیات  مایه ی  آب  بّچه ها! 
کمبود آن  خطر بزرگی است. بیایید 

قدر نعمت آب سالم را بدانیم.
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فّعالیت
1ــفّعالیتهایشمارهی1و2»بهکارببندیم«صفحهی4۸راانجامدهید.

2ــدربارهیسرگذشتیکرودانشابنویسیدودرآناززبانرود،مسئلهیآلودگیرودوراههایجلوگیری
ازآنراشرحدهید.

تصاویرراشرحدهید.
● برایمصرفدرستدرهریکاز

مواردباالچهپیشنهادهاییدارید؟

آب آلودگی موجب عواملی ● چه
میشود؟توضیحدهید.

نمونه هایی از مصرف نادرست آب    

نمونه هایی از راه های آلوده کردن آب    
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از میکنیم استفاده آنها از که کاالهایی همهی که خواندید سوم سال اجتماعی مطالعات کتاب در
گاز، و نفت مانند دارند؛ مختلفی انواع طبیعی منابع که بردید پی همچنین میآیند. دست به »منابع طبیعی«

سنگهایمعدنی،خاکوگیاهان.
بهشکلزیرتوّجهکنید.

چهچیزیمشاهدهمیکنید؟توضیحدهید.
هرکارخانهایبرایتولیدکاالبه»مواّداّولیه«نیازدارد.مواّداّولیهرابهکارخانهمیبرند.درکارخانه،کارگران
بهکمکماشینآالتدرآنهاتغییراتیبهوجودمیآورندوآنهارابهکاالهایموردنیازتبدیلمیکنند.بهاینفّعالیت

»صنعت«میگویند.

مواّداّولیهیکارخانههاازمنابعطبیعیبهدستمیآید.بهنظرشما،برایتهیهینخازکداممنابعطبیعی
استفادهمیشود؟

فّعالیت
بخشالفکاربرگهیشمارهی)5(رادرکالسانجامدهیدتابا»مواّداّولیه«بیشترآشناشوید.

نواحی صنعتی مهّم ایران  درس7

بّچهها،درگذشتههایدور،اغلبمردمچیزهاییراکهبهآنهانیازداشتند،خودشاندر
خانهیاکارگاههایکوچکتولیدمیکردند.مثالً،برایاعضایخانوادهیخودلباسمیدوختند
یافرشمیبافتند.یککّفاشدرکارگاهیکوچکروزیچندجفتکفشتولیدمیکرداّماامروزه
یککارخانهیتولیدکفشروزیصدهاجفتکفشتولیدمیکندتانیازجمعیترابرطرفکند.

)مواّد اّولیه(کارخانه)کاال(
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مادر

گفتیمکهکارخانههابرایتولیدکاالبهمواّداّولیهنیازدارند.اکنونبهتصویرنگاهکنیدوبگوییدیککارخانه
برایاینکهکاالتولیدکند،عالوهبرمواّداّولیهبهچهچیزهایدیگرینیازدارد؟

●صنایع کارخانه ای ایران  
درکشورماصنایعمختلفیوجوددارد.

بهطورکلیصنایعکارخانهایرامیتوانیمبهدودستهتقسیمکنیم:صنایعمادروصنایعمصرفی.
صنایع مادرکاالهاییتولیدمیکنندکهمردمآنهارانمیخرندوازآنهابهطورمستقیماستفادهنمیکنند.
ازاینکاالهادرکارخانههایدیگراستفادهمیشود.برایمثال،کارخانهیذوبآهنورقههایآهنیتولیدمیکند.
اینورقههادرکارخانهیاکارگاههایدیگربهکاالهایموردنیازمانندیخچالواتومبیلتبدیلمیشود.صنایعذوبآهن

وفوالدازصنایعمادرهستند.

صنایع مصرفیکاالهاییتولیدمیکنندکه
مصرف مستقیم بهطور و میخرند را آنها مردم

میکنندیامورداستفادهقرارمیدهند.

دانش آموزان یک مدرسه به همراه معّلم خود از کارخانه ی خودروسازی بازدید کردند.

مواّد اّولیه سرمایه

ماشین آالت و ابزارنیروی کار

مصرفی
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●پراکندگی صنایع ایران 
به نمودار زیر توّجه کنید.مهم ترین استان صنعتی ایران که بیشترین صنایع مصرفی را در خود جای داده 

کدام استان است؟

اکنون، در روی نقشه مهم ترین صنایع مادر کشور را مشاهده کنید.

فّعالیت
1ــ چرا در اطراف شهرهای بزرگ، کارخانه های 

بیشتری تأسیس می شود؟ 
2ــ معّین کنید کدام صنایع زیر مصرفی و کدام 

مادر هستند. 
)پتروشیمی(
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 صنایع ذوب آهن: در کارخانه های ذوب آهن قطعات آهن تولید 
ساخته  اصفهان  نزدیکی  در  ایران  آهن  ذوب  کارخانه ی  اّولین  می شود. 
شده است. سنگ آهن مورد نیاز این کارخانه از معادن آهن استان یزد 
تأمین می شود. سپس در کوره های بسیار داغ ذوب می گردد و به آهن 

تبدیل می شود.

به  را  گاز  و  نفت  پتروشیمی  کارخانه های  پتروشیمی:  صنایع 
برای  دیگر  کارخانه های  در  مواد  این  از  می کنند.  تبدیل  شیمیایی  مواّد 
)پودرهای  شوینده  مواّد  و  الستیک  شیمیایی،  چسب،کود  رنگ،  تولید 

لباس شویی( استفاده می شود.

 صنایع     ماشین سازی: در کارخانه های ماشین سازی، ماشین آالت و 
ابزار، دیگ بخار، جرثقیل و دستگاه هایی مانند این ها برای سایر کارخانه ها 

تولید می شود. 
مواّد اّولیه ی کارخانه های ماشین سازی معموالً از معادن آهن، سرب، 

روی و مس تهیه می شود. 
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 کارخانه ی ذوب آهن، اصفهان

 کارخانه ی پتروشیمی، شازند اراک

 کارخانه ی تولید ماشین آالت، )کمباین سازی اراک(

 معادن 
صنایع مادر برای تولید کاال به مواّد اّولیه نیاز دارند. آن ها این مواّد اّولیه را از »معدن ها« تأمین می کنند. کشور 

پهناور ما ایران معادن فراوانی دارد. معدن نعمتی خدادادی است.

 معدن سنگ آهن بافق، یزد معدن مس سرچشمه ی کرمان از بزرگ ترین معادن مس دنیاست. 

فّعالیت
1ــ به نقشه ی پراکندگی صنایع و معادن ایران توّجه کنید. برای هریک از صنایع دو شهر را نام ببرید.

 پتروشیمی:                                         ذوب آهن:                                        ماشین سازی:
ـ  آیا در نزدیکی محّل زندگی شما کارخانه ای وجود دارد؟ در باره ی آن گزارشی تهیه کنید. 2ـ
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راه ها و حمل و نقل )1(

آیاتاکنونفکرکردهایدکهراههاچهنقشیدرزندگیمادارند؟بهتصویرزیرنگاهکنیدوبگوییدراههاکدام
نیازهایمردمرارفعمیکنند؟

به برایرفتن مثال،مردم برای بهمکاندیگر،الزماست. ازمکانی برایجابهجاییمردموکاالها راه
مدرسهیامحّلکارخود،رفتنبهمغازههاوخریدکردن،رفتنبهتعطیالتیادیدناقوامودوستانخودبهراهها
نیازدارند.بسیاریازکاالهاییکهمردممصرفمیکنند،مانندمواّدغذایی،ازراههایدورونزدیکبهآنها

میرسند.همهیمکانهابهوسیلهیراهبهیکدیگرمربوطمیشوند.
بهوسایلیکهمردموکاالهاراجابهجامیکنند،وسایلحملونقلمیگویند.

●حمل  ونقل در گذشته

درس8
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●حمل  ونقل درون شهری
امروزهمردمبرایجابهجاشدندرشهرهاازوسایلمختلف،استفادهمیکنند.

درشهرهایبزرگیکیازوسایلیکهمردمراازجاییبهجایدیگرمیبرد،قطارشهری)مترو(استکه
بیشتراززیِرزمینعبورمیکندوسرعتزیادیدارد.

فّعالیت
1ــدرکالسدربارهیمواردزیر،گفتوگوکنید.

ــبهنظرشماکدامیکازوسایلیکهتصویرآنهارامیبینید،برایسفرهایدرونشهری،مناسبترند؟کدامیک
ازاینوسایل،آلودگیهوایکمتریایجادمیکنند؟

ــبااستفادهازکدامیکازآنها،مشکلترافیک،کمترمیشود؟کدامیککمهزینهتراست؟تعدادکدامیکرا
بهتراستدرآیندهدرجامعهافزایشدهیم؟چرا؟

2ــکاربرگهیشمارهی7)رفتوآمدبهمدرسه(راانجامدهید.

فّعالیت
پرسوجوکنیدکهپیشازاختراعاتومبیل،مردمازچهوسایلیبرایحملونقلاستفادهمیکردهاند

واینوسایلچهتفاوتیباوسایلحملونقلامروزیداشتهاند؟
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فّعالیت
تصویرزیر،یککارخانهیکمپوتسازیرانشانمیدهد.اینکارخانهبرایچهچیزهاییبهراههاووسایل

حملونقلنیازدارد؟

●راه ها و بازرگانی
وسایل با کاالها این میشوند. تولید کارخانهها در ما نیاز مورد کاالهای که خواندید پیش درس در
حملونقلازراههایارتباطیمیانشهرهاوروستاهامیگذرندوبهفروشگاههاومراکزخریدفرستادهمیشوند

تاماآنهاراخریداریکنیم.پسراههانقشمهّمیدررفعنیازهایمادارند.

راه ها چه نقشی در صادرات و واردات کشور ما دارند؟
و اّولیه مواّد کشاورزی، محصوالت به همهجا در مردم امروزه،
بههم دلیل، همین به و دارند نیاز یکدیگر به همچنین و صنعتی کاالهای
وابستهاند.آیامیتوانیدچندکاالرانامببریدکهدرخارجازمحّلزندگی
شماتولیدمیشودوسپسبرایمصرفبهمحّلزندگیشماحملمیشود؟
اگردریکناحیه،محصولیبیشترازنیازمردمتولیدشود،مقداری

ازآنمحصولرابرایفروشبهجاهایدیگرمیفرستند.
برایمثال،دراستانگیالنبرنجوچایتولیدمیشود؛درحالیکه
بیشترنواحیکشورمابرایکشتایندومحصولشرایطمناسبیندارد.

بنابراین،چایوبرنجگیالنبهسایرنقاطکشورفرستادهمیشوندودرآنجابهفروشمیرسند.ازسویدیگر،
استانگیالنشرایطآبوهواییوخاکمناسببرایکشتخرما،پستهوزعفرانندارد.برایهمین،ساکنان

آناستان،اینمحصوالتراازنواحیدیگربهمحّلزندگیشانواردمیکنندومیخرند.
اکنونباتوّجهبهموضوعبازرگانی،بهترمیتوانیمبهاهّمیتراهها،پیببریم.

فروشگاه

بهخریدوفروشکاالدرداخل
یککشوریاباکشورهایدیگر،

بازرگانیمیگویند.
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فّعالیت
1ــبهبستهبندییککاالتوّجهکنیدوببینیدکارخانهایکهآنراتولیدکرده،درکجاست.مسیریراکهاین

کاالطیکردهاستتابهشهریاروستایشمابرسد،درروینقشهمشّخصکنید.
2ــباپرسوجوازبزرگترها،چندنمونهازمیوههایاسبزیجاتیراکهدرناحیهیشماتولیدنمیشونداّمادر

بازارمحّلزندگیشماوجوددارند،نامببرید.

انواع راه ها و وسایل حمل و نقل
بهطورکلّی،راههاووسایلحملونقلبهسهدستهتقسیممیشوند:زمینی،هواییوآبی.

 حمل  ونقل زمینی
بهتصویرنگاهکنیدووسایلحملونقلزمینیرانامببرید.حملونقلزمینیازدوطریق،انجاممیشود:

راههایجاّدهای،راهآهن.

بهنقشهیجاّدههایکشور راه های جاّده ای:
ایرانتوّجهکنید.دراینراهها،مسافرانوکاالهادر

شهرهاوروستاهایکشورجابهجامیشوند.
»آزاد راه«هستند؛ راههایجاّدهای از بعضی
یعنیدرآنها،مسیررفتوبرگشتبامانعهاییازهم
جداشدهاند.بنابراین،درآزادراههاخطرتصادفدو

خودروازروبهروکمتراست.

کاالهاییکهدرداخلیکناحیهتولیدشدهاند،برایفروشبهجاهایدیگرفرستادهمیشوند؛بهاینکارصادرات
میگویند.

کاالهاییکهدرخارجازیکناحیهتولیدشدهاند،برایفروشبهآنجاواردمیشوند،بهاینکاروارداتمیگویند.
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 همهیسرنشینانخودروها،یعنیرانندگانومسافران،باید
کمربندهایایمنیراببندند.

 رانندگانبایدباحواسجمعرانندگیکنند.صحبتکردن
رانندهباتلفنهمراهیادیگرانونیزخوردنوآشامیدندرحین

رانندگیباعثبروزحادثهمیشود.
میدهند. رخ غیرمجاز سرعت اثر در تصادفها اغلب  
شجاعت و مهارت نشانهی زیاد سرعت با کردن رانندگی

نیست.

رعایت ایمنی در جاّده ها 
رانندگانومسافرانبایددرسفرهایجاّدهای،نکاتایمنیرارعایتکنندتاحادثهیناگواریبرایآنها،

پیشنیاید.بیتوّجهیبهایننکاتایمنی،باعثحوادثناگوارمیشود:

نقشه ی راه های اصلی زمینی کشور
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بهنقشهیراهآهنسراسریایراننگاهکنید.راهآهنایرانعالوهبرحملمسافران،کارجابهجاییکاالهارا
همانجاممیدهد.حملبارهایسنگینباقطارباربری،ارزانترتماممیشود.بهعالوه،قطاردرمقایسهباکامیون

مقداربیشتریکاالراحملوجابهجامیکند.

راه ها و حمل و نقل )۲( درس9

یا قطار« »راهبر میکند، هدایت را قطار که کسی به هستم. لوکوموتیوران یک من
»لوکوموتیوران«میگویند.درمسیرهایکوتاه،دوراهبرودرمسیرهایطوالنیچندین

راهبرقطارراهدایتمیکنند.
راهبربرایتعیینمسیرازطریقشبکهیبیسیمبامرکزدرتماساستزیرااگرمانعی
برسرراهقطارباشد،راهبرنمیتواندناگهانیودرهمانلحظهقطاررامتوّقفکند.

حّتٰیپسازاینکهراهبرترمزرامیکشد،قطار۸۰۰تا1۰۰۰مترجلومیرودوبعد
بهطورکاملتوّقفمیکند.بنابراین،هیچگاهدرمسیرقطارحرکتنکنید.

●راه آهن
آیاتاکنونباقطاربهمسافرترفتهاید؟اگرپاسخشما»بله«است،برایهمکالسیهایتاندربارهیسفرباقطار

توضیحدهید.
قطارهاممکناستمسافربرییامخصوصحملبارباشند.
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●حمل و نقل آبی: همانطورکهمیدانید،کشورماازشمالوجنوببهدریاراهداردومامیتوانیمازاین
طریقباکشورهایدیگرارتباطبرقرارکنیم.

حملونقلباکشتیوازراهدریابسیارارزاناست.کشتیهابرایحملکاالهایسنگین،بسیارمناسباند
ولیخیلیآهستهحرکتمیکنند.

عالوهبراین،همهیکشورهابهدریادسترسیندارند.

بندر امیرآباد
بندرآستارا

بندربوشهر

بندرچابهار

بندر

نقشه ی شبکه ی حمل و نقل راه آهن 
و بنادر تجاری ایران

کشتیباریـبندرعبّاسبندرامیرآبادـمازندران

فّعالیت
باتوّجهبهنقشه،پاسخدهید.

در بندر کدام به ایران سراسری راهآهن 1ــ
کنارهیدریایخزرمربوطمیشود؟

در بندرها کدام به ایران سراسری راهآهن 2ــ
کنارهیخلیجفارسمربوطمیشود؟

آهن سنگ پیش، درس مطالب به توّجه با 3ــ
به وسیلهای چه با بافق و چاُدرَملو معدنهای

کارخانهیذوبآهنمیرسد؟
راهآهن ایستگاه شما روستای یا شهر در اگر
باشدوقطارازآنجاعبورکند،برایحفظایمنی
ساکنانمنطقهوقطارچهکارهاییانجاممیشود؟
دراینبارهبهکمکبزرگترهاپرسوجوکنید.

بندرانزلی



وسایلبرقی

کاغذ

پتروشیمی،گاز،نفت

قالی،خشکبار

مس

ماشینآالت،دارو

محصوالتکشاورزی
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بخشعمدهیصادراتووارداتکشورماازطریقبندرها
وبهوسیلهیکشتیصورتمیگیرد.بندرجاییدرکناردریاست
کهکشتیهادرآنجاتوّقفوبارگیریمیکنندیابارخودراتخلیه

میکنند.

منناخداییککشتییدککشهستم.بهکسیکهکشتیراهدایتمیکند،
»ناخدا«یا»کاپیتان«میگویند.ناخدامیتواندکشتیراازمسیرهایمشّخص
شدهروینقشههدایتکند.اوهمچنینمدیریتافرادیراکهدرکشتیکار
تادرشرایطی باشد بایدروحیهایقویداشته ناخدا بهعهدهدارد. میکنند،

مثلتوفانبتواندباآرامش،کشتیوسرنشینان
آنرانجاتدهد.

امروزههمهینواحیوکشورهابرایرفعنیازهایخودبههموابستهاند.
درکشورمانیزبعضیمواّداّولیهوکاالهابهکشورهایدیگرصادرمیگرددوکاالهاییواردکشورمیشود.

راهآهنوراههایجاّدهایمابهراههایکشورهایهمسایهمّتصلاندوازاینطریقکاالهاییبهسایرکشورها
صادریاواردکشورمامیشود.

درگذشته،پیداکردنمسیرهاکارچندانآسانینبود.امروزهبااستفادهازرایانهوسامانٔه
موقعیتیابجهانییا»جیپیاس«بهراحتیمیتوانیممسیرهاوفاصلهیآنهارادردریاپیداکنیم.
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●حمل و نقل هوایی: هواپیمابرایحملمسافروکاالهایسبک،بسیارمناسباست؛زیراسرعت

زیادیداردومسافتهایطوالنیرادرمّدتکمیطیمیکندولیهزینهیمسافرتباآنزیاداست.

منیکخلبانهستم.هدایتهواپیمارا»خلبان«و»کمکخلبان«،بهعهدهدارند.

خلباندورههایآموزشیخاّصیراگذراندهاستوگواهینامهیخلبانیدارد.

ازشرایط بررسیمیکند، را آن ایمنی مقدارسوختهواپیماوسیستم پرواز، از قبل او

آبوهواییمسیرخودآگاهمیشودوباهماهنگیبرجمراقبت،پروازراانجاممیدهد.
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بهنقشهیفرودگاههایایرانتوّجهکنید.باهواپیمامیتوانیمبهبعضیازشهرهایداخلیاخارجازکشور
سفرکنیم.بعضیازشهرهافرودگاهبینالمللیدارندوپروازهایخارجیازاینفرودگاههاانجاممیشود.

فّعالیت
1ــکاربرگهیشمارهی8)مقایسهیانواعوسایلحملونقل(رادرکالسانجامدهید.

2ــاگردرجنوبکشوردریاوجودنداشت،ماچهمشکالتیداشتیم؟
3ــاگرقرارباشدبهسفربروید،کدامیکازوسایلحملونقلراکهدرایندرسخواندید،انتخابمیکنید؟چرا؟

نقشه ی فرودگاه های داخلی و بین المللی ایران 
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درس

اردو
گروهیازدانشآموزانمدرسهایبهمّدتچندروزبهاردورفتند.محّلاردویآنها،منطقهایخوش
آبوهواوجنگلیبودکهرودخانهاینیزازوسطآنمیگذشت.ساختمانیدرکناررودخانهبرایاقامتافراد
درنظرگرفتهشدهبودوبّچههامیتوانستندهرروزبرایگردشوبازیبهمناطقاطرافبروند.مدرسهبرای
سرپرستیوهدایتاینگروه،یکمدیروچندمعاونانتخابکرد.درابتدا،مدیرومعاونانباهمفکریبّچهها،
مقّرراتیبرایبرگزاریبهتراردونوشتند؛برایمثال،ساعتخوابیدنوبیدارشدن،ساعتغذاخوردن،دور
نشدنبّچههاازگروهبدوناجازهیمدیر،قراردادنساکهاوکولهپشتیهادرجایمخصوصو….مدیرگروه
همچنینوظایفونقشهاییبرایهریکازافرادمعّینکرد.آقایاحمدیمسئولتهیهوتوزیعغذاوآقای
ناصریمسئولایمنیوحفاظتازبّچههاشدتامباداکسیدرموقعگردش،زخمیشودیاآسیبببیند.همچنین
قرارشداگراختالفیامشکلیبینبّچههابروزکرد،بهآقایعلویمراجعهکنند.مدیرگروه،مسئولیتهاییرا
نیزبهدانشآموزانسپرد؛مانندحضوروغیابدانشآموزاندرموقعسوارشدنبهماشین،توزیعخوراکیبین

بّچهها،جمعکردنوتفکیکزبالهو….
و معاونان مدیر، همکاری بازگشتند. خانههایشان به سالمت به دانشآموزان همهی اردو پایان از پس

دانشآموزانورعایتمقّرراتموجبشدکهاردوبهخوبیبرگزارشودوبههمه،خیلیخوشبگذرد.

فّعالیت
1ــگفتوگوکنید.

متنرابخوانید.فرضکنیدکهاینگروهمدیرومعاونانینداشتند؛چهمشکالتیدراردوبرایشانپیشمیآمد؟

کشور ما چگونه اداره می شود؟ 10
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وظایف حکومت چیست؟
مهمترینوظایفحکومتهاعبارتانداز:

ــوضعقوانینومقّرراتبرایادارهیجامعه
ــتأمینوسایلرفاهوآسایشمردموپیشرفتکشور،مانندآموزشوپرورش،بهداشتودرمان،ایجاد

شغل،ساختنجاّده،پلو...
ــرسیدگیبهشکایتهاوحّلاختالفاتمردم

ــحفظامنیتوجلوگیریازکارافرادیکهقانونومقّرراترارعایتنمیکنند
ــدفاعازکشوردرمقابلحملهیدشمن.

حکومت در کشور ما
انقالب پیروزی از حکومتکشورما»جمهوریاسالمی«است.پس
پهلوی سلطنتی حکومت خمینی، امام رهبری به 1357 سال در اسالمی
سرنگونشد.حکومتپهلویستمگربودومردمآنراانتخابنکردهبودند.
پسازپیروزیانقالباسالمی،مردمدرروز11فروردین135۸بهپای

صندوقهایرأیرفتندوبیشاز9۸درصدآنهابهحکومتجمهوریاسالمی،
رأی»آری«دادند.حکومتایراندرتاریخ12فروردین135۸بهجمهوریاسالمی

تبدیلشد.
جمهوریاسالمیحکومتیاستکهدرآنقوانیناسالمیاجرامیشودومردم

درادارهیکشوروانتخابافرادشایستهبرایحکومتنقشدارند.

بهنمودارتوّجهکنید.هریکازافرادنقشهاووظایفیراپذیرفتهاندتااردوبهخوبیبرگزارشود.
به نیز ادارهییککشور برای داریم، نیاز نقشهایی و افراد به گروه ادارهییک برای که همانطور

حکومتنیازمندیم.

فّعالیت
2ــمیانوظایفاصلیحکومتهاووظایفیکهدرنمودارباالمیبینید،چهشباهتهاییمیتوانیدپیداکنید؟

مدیر مدرسه

رسیدگی به اختالفات و حفظ ایمنی نوشتن قوانین و مقّررات اردو

آقای علوی و آقای ناصریآقای احمدی نماینده ی دانش آموزانمدیر، معاونان و دانش آموزان

امور اجرایی
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●قانون اساسی
را شایستهای افراد ایران مردم اسالمی، انقالب پیروزی از پس
انتخابکردندتاقانوناساسیکشوررابنویسند.درسالگذشتهخواندید
کهمهمترینقانونهرکشور،قانوناساسیآناست.درقانوناساسی،

روشادارهیکشورمشّخصشدهاست.

●چه کسانی کشور را اداره می کنند؟

برطبققانوناساسی،رهبریجامعهیاسالمیمابهعهدهیفقیهیاستکهازمسائلزمانآگاهیدارد.
رهبرجامعهیاسالمیبایدنمونهییکمسلمانکاملباشد.اوبایدعاِلم،عادلوشجاعباشد،ازدستورهای

اسالمپیرویکندوازاوضاعجامعهبهخوبی
آگاهباشدتابتواندجامعهرابهبهترینشکل،

هدایتورهبریکند.
ایران، اسالمی انقالب رهبر اّولین 
انقالب که بودند )ره(، خمینی امام حضرت
پیروزی به را آن و کردند هدایت را اسالمی

رساندند.
سال در خمینی امام رحلت از پس 
بهعنوان خامنهای آیتاللّه حضرت ،136۸

رهبرانقالباسالمیایرانانتخابشدندورهبریکشوراسالمیمارابهدستگرفتند.

قوای سه گانه
قّوه، هر و است تقسیمشده قّوه سه به دهد، انجام بهخوبی را وظایفخود بتواند آنکه برای حکومت

مسئولیتهاییبهعهدهدارد.
مقامرهبریبرهمهیفّعالیتهاییکهاینسهقّوهانجاممیدهند،نظارتداردوآنهاراهدایتمیکند.

رهبر
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قّوه ی مقننه

درداستاناردو،پیبردیدکهگروهبهقوانینومقّرراتینیازداشتوبههمیندلیل،ابتداعّدهایمقّرراتیرا
برایآنتعیینکردند.

برایادارهییککشوروتصمیمگیریدربارهی
است. الزم قوانینی و مقّررات نیز مختلف فّعالیتهای
به ازدرآمدکشور اینکهدریکسالچقدر مثال، برای
مّدت و زمان یا کند پیدا اختصاص پرورش آموزشو

سربازیبرایجوانان،چقدرباشد.

درکشورماقّوهیمقننهوظیفهیقانونگذاری
رابهعهدهدارد.تصویرروبهرو،نمایندگانمجلسشورای
اسالمیرادرحالتصمیمگیریووضعقانوننشانمیدهد.
سال چهار هر اسالمی شورای مجلس نمایندگان

یکباربارأیمردمانتخابمیشوند.

مردم

رهبری

قّوه ی قضاییهقّوه ی مقننه

مجلس شورای اسالمی

 شورای نگهبان

رئیس جمهور 

وزیران

رئیس قّوه ی قضاییه 

دادسراها و دادگاه ها و ....

قّوه ی مجریه
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وظیفهیقّوهیمجریه،اجرایقوانینوتأمینوسایلرفاهوآسایشمردموپیشرفتکشوراست.
قّوهیمجریههماندولتاست.دولتازرئیسجمهوروهیئتوزیرانتشکیلشدهاست.رئیسجمهورهر

چهارسالیکباربارأیمردمانتخابمیشود.
دولتکارهایمختلفیانجاممیدهد؛برایمثال،ساختنجاّده،پل،بیمارستان،کمکبهکشاورزیوصنایع،
فراهمکردنامکاناتبرایآموزشوپرورشوبهداشتودرمانمردم،صادراتوواردات،روابطباکشورهایخارجی

وحفظامنیتمردم.

قّوهیقضاییهبراجرایدرسِتقوانیننظارتمیکند؛
یعنیاگردرجاییقانونرعایتنشودوتخلّفیصورتبگیرد،

بهآنرسیدگیمیکند.قّوهیقضاییههمچنینازطریقدادگاهها
بهاختالفهاوشکایتهایمردمرسیدگیمیکند.

فّعالیت
1ــهماکنون،رئیسجمهورکشورماچهکسیاست؟وزیرآموزشوپرورشکیست؟پرسوجوکنید.

2ــدریکروزنامه،خبریدربارهیمجلسشورایاسالمییادولتپیداکنید.آنراجداکنیدوبهکالسببرید.
3ــکاربرگهیشمارهی)9(رااجراکنید.

قّوه ی مجریه

قّوه ی قضاییه

جلسه ی رئیس جمهور و هیئت وزیران
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1ــبهجدولمواردمصرفآبخانگیدریکروزتوّجهکنید.میزانمتوّسطمصرفآبیک
روزبایدحّداکثرتا150لیتربرایهرنفرباشد.البّتهمیزانمصرفدرکشورمابیشترازاینمقداراست.

الفــبیشترینوکمترینمیزانمصرفدرچهمواردیاست؟
بــشماسهموردازجدولراانتخابکنیدوبرایهرموردپیشنهادیبدهیدکهدرنتیجهیآن

درمصرفآبصرفهجوییشود.

لیترنوع مصرفلیترنوع مصرف

1-آشامیدن
2-پختوپز

3-حّمام
4-لباسشویی

5-دستشوییوتوالت

5
10
50
20
30

6-نظافتخانه
7-کولر

8-ظرفشویی
9-سایرموارد

10
5
15
5

150جمعکل

2ــیکیازدوفّعالیتزیرراانجامدهید.
الف(بهطورگروهی،پوستریباموضوعهشداردربارهیمصرفنادرستآبطّراحیونّقاشی

کنید.چندنمونهازبهترینپوسترهارادرمحوطهیآبخوریمدرسهنصبکنید.
ب(یکگروهنمایشتشکیلدهیدوباکمکوراهنماییمعلّم،نمایشچرخهیآبرادرکالس
اجراکنید.اعضایگروهنقشدریا،ابر،رودو…،رابهعهدهبگیرندوهرکدامکارخودراتوضیح

دهند.
3ــبههمراهمعلّم،ازیکرودیاتأسیساتیکسدیامحّلتصفیهیآبدرمحّلزندگیتانبازدید

کنیدوگزارشبازدیدخودرابنویسید.
4ــاگرشماهمیارپلیسراهباشید،بهخانوادهایکهمیخواهندبهمسافرتبروند،چهتوصیههایی

میکنید؟


