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بسمه تعالی

فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که 
تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در 
یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی 

نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی 
درسی است، سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت 
که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب 
مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، 
آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای 
بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصت های 
مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه 
کسب  به  دانش آموزان  دستیابی  زمینه ساز  خاص،  نیازهای  با  متربیان  ویژه  هویت  به 

شایستگی های الزم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری 
از این کتاب بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری 

نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان 
استثنایی و گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی 
در  متبوع که  وزارت  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  این عزیزان و همکاران سازمان 

مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای 

خود را در خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی

معاون وزیر و رییس سازمان

آموزش و پرورش استثنایی کشور



 سخني با همكاران گرامى 

امروزه رشد همه جانبه ى دانش آموزان ، مهم ترين هدف تعليم وتربيت 
محسوب مي شود و تربيت جامع و همه جانبه زماني تحقق مي يابد كه تمام 
توانايي ها و ابعاد وجودي آنان اعم از ذهني، بدني، عاطفي، شخصيت فردي 

و اجتماعي و رشد اخالقي و معنوي در كانون توّجه قرارگيرد.
ــرو پرورش اجتماعي، هدف هاي زيادي را دنبال مي كنيم؛ مانند:  درقلم
آموزش قوانين و اجراي صحيح آن ها، ارتباط با ديگران، چگونگي زندگي 

در اجتماع، مسئوليت پذيري، توليد، مصرف، خودكفايي اقتصادي و...
دراين درس به منظور دست يابي به هدف هاي فوق سرفصل هاي زير 

در نظرگرفته شده است:
ــتان  ــات، ارتباط، حكومت، جغرافياي اس ــا، خانواده، گروه، مؤسس نيازه
ــوزان هر پايه مفاهيمي از  ــه با توّجه به توانايي هاي دانش آم ــاد ك و اقتص

سرفصل هاي فوق تدريس مى شود.
براى آشنايي با ساختار كتاب و انتخاب روشي موّفق براي تدريس آن 

توّجه همكاران عزيز را به نكات زير جلب مي كنيم :
- درطّراحي و انتخاب محتواي كتاب سعي شده از موضوعات مورد نياز 

فرد و اجتماع استفاده شود. 
- متن درس ها ساده و روان نگارش يافته است.

- تصاوير از موقعيت هاي واقعي انتخاب شده است. 
- در انتخاب مفاهيم، دانسته هاي دانش آموزان مبنا قرارگرفته است.

ــردرس براي ايجاد انگيزه و برانگيختن حس كنجكاوي  - در ابتداي ه
دانش آموزان سؤال هايي مطرح شده كه گاهي همراه با تصاوير است. 

ــخ  ــؤال هايي، تحت عنوان «فكركنيد و پاس - پس از متن هردرس س
ــده است كه دانش آموزان با توّجه به درك مفاهيم درس  دهيد» مطرح ش
ــؤال ها متفاوت است و به  ــخ به اين س ــخ دهند. پاس مي توانند به آن پاس

تفاوت هاي فردي دانش آموزان بستگي دارد.



ــده  - تمرين هايى با عنوان «فّعالّيت هاي تكميلي» در نظر گرفته ش
است كه هدف آن ها تثبيت و تعميم يادگيرهاي انجام شده است.

ــوان «تحقيق كنيد» وجود دارد  ــاي هردرس پروژه اي با عن - در انته
كه الزم است دانش آموزان در مورد موضوع خواسته شده تحقيقي انجام 
دهند كه مي تواند انفرادي يا گروهي باشد، هم چنين مى توانند همكارى 

اعضاى خانواده را نيز در برداشته باشند.
- براي ارزش يابي اين درس، هم ارزش يابي مستمر و هم ارزش يابي 
ــد درهرمرحله  ــش آموزان باي ــت. در طي تدريس،دان ــي مدنظر اس پايان
ــدي را با توّجه به ارزش يابي قبلي  ــوند كه بتوان مرحله بع ارزش يابي ش

طّراحي كرد.
ــوه ي تدريس و  ــاب راهنماي معلّم مي تواند در نح ــه ى كت - مطالع

انتخاب روش براي اين درس به همكاران گرامي كمك كند.
از آن جـا كـه ايـن كتاب بـا توّجه به پيچيدگـي ها و تركيـب آن از 
بخش هاي مختلفي تدوين يافته اسـت ، استفاده از تجارب و نظرهاى 
شما مربّيان عزيز مي تواند راهگشاي ما باشد ، لذا ما را از نظرهاى خود 

بهره مند سازيد. تا بتوانيم نقائص و ابهامات آن  را برطرف كنيم.
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درس اّول 
نيازهاى جوانى



ــتند. نيازهاى مادى و نيازهاى  ــال هاى قبل خوانده ايد، نياز ها بر دو نوع هس همان طور كه در س
غير مادى.

با بعضى از اين نوع نيازها در محيط خانواده و مدرسه آشنا شديد و دانستيد چگونه مى توان اين 
نيازها را برطرف كرد.

ــان مى دهد، در باره ى اين  ــان را در مراحل مختلف زندگى نش تصاوير زير برخى از نيازهاى انس
نيازها گفت وگو كنيد:

كودك
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نوجوان

جوان18ساله

جوان25ساله
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گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 

ــكيل خانواده،  ــتغال، تش ــان در دوران جوانى، نيازهاى زيادى دارد؛ مانند: آموزش، كار و اش انس
شركت در گروه هاى مختلف و بسيارى از نيازهاى ديگر.

حال اين سؤال پيش مى آيد: چگونه مى توان به نيازهاى دوران جوانى به شكل صحيح و 
مناسب پاسخ داد؟  در اين مورد با هم كالسى هايتان  گفت  وگو كنيد. 

همان طور كه متوّجه شديد، انسان در هر مرحله از زندگى نيازهاى مختلفى دارد و براى برطرف 
كردن اين نيازها در هر زمان، راه هاى متفاوتى نيز وجود دارد.

ــت، مى  ــان اس ــى، كه مـرحلـه ى ديـگرى از زنـدگى انس ــه نيازهـاى دوران جـوان ــن جـا ب در اي
پردازيم راه هاى رفع آن را بررسى مى كنيم. 

به نظر شما نيازهاى دوران جوانى كدامند؟
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كار و تالش
در دوران جوانى انسان در اجتماع وارد مرحله ى جديدى مى شود و نيازهاى او نيز شكل تازه اى 
ــوان بايد بتواند نيازهاى مادى خود را تأمين كند. او مى تواند از طريـق  ــه خود مى گيرد. يك ج ب
كار وتالش در يك شغل، درآمـدى داشته باشد  و بـه  اين  ترتيب  نه تنها باعـث استـقالل خـود 

مى شود بلكه با داشتن كار و در آمد مى تواند از خانواده ى خود نيز حمايت كند.
همان طوركه مى دانيد براى به دست آوردن يك شغل مناسب، بايد به موارد مهّمى توّجه كردتاميزان 
موّفقّيت درآن شغل افزايش يابد.با توّجه به آموخته هاى قبلى خود به اين سؤال پاسخ دهيد:        

چند عامل را براى به دست آوردن يك شغل مناسب، نام ببريد؟
ــب، بايد بتواند آن شغل را حفظ كند. براى اين  ــغل مناس هر فرد پس از به دســت آوردن يك ش

كار بايد موارد زير را رعايت كند:
-  مسئوليت پذيرى و انجام كارها به طور صحيح؛ 

-  داشتن صداقت و امانت در كار؛
-  برقرارى ارتباط خوب و مناسب با همكاران و افراد مراجعه كننده؛ 

-  تالش و پشتكار در انجام كار؛ 
- سعى در باال بردن توانايى ها براى پيشرفت در كار از طريق افزايش دانش، مهارت و تجربه؛ 
ــتورات  ــن و مقّررات محيط كار مانند: حضور به موقع در محّل كار، اطاعت از دس ــت قواني - رعاي

سرپرست و ... .
تشكيل خانواده

ــق و آرامش در زندگى نياز دارد. در دوران كودكى، خانواده بهترين مكان  ــان به محّبت، عش انس
ــت؛ اّما با ورود به مرحله ى جوانى، فرد، نيازمند آن اســت كه  ــدن نيازهاى اوس براى برآورده ش
خود، تشكيل خانواده دهد. در اين خانواده ى جديد او با آرامش، شخصيت مستقل خود را بروز 
داده و با كار در داخل و خارج از خانه به استقالل دست يابد و براى اين كه بتواند اين خانواده را 
حفظ كند، بايد به عوامل مختلفى توّجه داشته باشد و شرايطى را فراهم كند كه نيازهاى خانواده ى 

او  بر آورده شود.
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فكركنيدو پاسخ دهيدفكركنيدو پاسخ دهيد

فعّاليّت  هاي تكميلي 
ــش و امنيت  ــظ آرام ــوان به حف ــى ت ــه م چگون

خانواده كمك كرد؟

از گفت وگوى باال نتيجه مى گيريم كه عوامل زيادى در حفظ و آرامش خانواده مؤثر است؛ مانند: تفاهم، 
همكارى، تقسيم كار، اخالق خوش، مسئوليت پذيرى، صداقت، مشورت كردن، ابراز محّبت و ...

1-  دو مورد از نيازهاى يك جوان را بنويسيد. 
2- كار و تالش ممكن است چه نتايجى در برداشته باشند؟

3- سه مورد از عوامل مؤثر در حفظ شغل را بنويسيد.
4- چرا انسان تشكيل خانواده مى دهد؟

5- چه عواملى در حفظ و آرامش خانواده مؤثر است؟

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 
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فعّاليّت  هاي تكميلي فعّاليّت  هاي تكميلي 
1- به نظر شما براى حفظ هر يك از شغل هاى زير چه عاملى مهم تر است؟ آن را بنويسيد .

ــنده ى لباس   ................................................................................................................ فروش

ــى   ................................................................................................................... راننده ى تاكس

كارگر  ساختمانى  ....................................................................................................................
كارمند بانك   .........................................................................................................................

ــته بندى يك كارخانه هستيد. بنويسيد با هريك از افراد  ــما كارگر قسمت بس 2- فرض كنيد ش
زير در مّحل كار  چه رابطه اى برقرار مى كنيد؟

- با همكاران 
............................................................................................................................................

- با سرپرست بخش 
..............................................................................................................................................

- با مدير كارخانه 
...............................................................................................................................................

ــّل زندگى خود را تغيير دهند و به  ــوان را در نظر بگيريد. آن ها مى خواهند مح ــك زوج ج 3- ي
خانه ى جديدى بروند. به نظرشما براى موّفقّيت در اين كار بايد چه فّعالّيت هايى را با كمك  هم 

انجام دهند؟
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4- شما كه يك فرد جوان هستيد چه نيازهايى داريد؟ آن ها را بنويسيد.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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تحقيق كنيدتحقيق كنيد
1- با راهنمايى خانواده ى خود از ميان اطرافيان، فردى را كه از نظر شغلى موّفق است، شناسايى 

كنيد و در مورد عوامل اين موّفقّيت گزارشى به دوستانتان در كالس ارائه دهيد.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2- خانواده موّفقى را شناسايى كنيد و عوامل موّفقّيت در زندگى آن ها را بررسى كنيد و دركالس  
به هم كالسى هاى خود ارائه دهيد.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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درس دوم 
خانواده 



ــرادر و ...  اعضاى  ــم ترين گروه در هر اجتماع اســت. پدر، مادر، خواهر، ب ــن و مه ــواده اّولي خان
ــى مؤثر در  ــعى مى كنند نيازهاى يكديگر را برطرف كنند تا نقش ــتند و هر كدام س خانواده هس

خانواده داشته باشند.

اعضاى خانواده بايد تالش كنند تا با انجام صحيح وظايف خود به صميميت و پايدارى خانواده كمك 
ــورت در كارها، همكارى و همدلى، مقاومت در برابر مشكالت، پيروى ازبزرگ ترهاى  كنند. مش

خانواده و حفظ آرامش و امنيت آن از مهم ترين وظايف اعضاى هر خانواده است.
ــنا شده ايد. اكنون مى خواهيم درباره ى حفظ آرامش و امنيت  تاكنون با بعضى از اين وظايف آش

در خانواده و عواملى كه باعث برهم خوردن آن مى شود، صحبت كنيم.

گفت  وگو كنيد 
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ــود؟ نتايج گفت وگوى خود را  ــما چه عواملى موجب آرامش و امنيت خانواده مى ش - به نظر ش
بنويسيد.

همان طور كه بعضى از عوامل باعث ايجاد آرامش در محيط خانواده مى شود، عوامل ديگرى هم 
ــيم و تا حد امكان از  وجود دارد كه اين آرامش را برهم مى زند. الزم اســت اين عوامل را بشناس

آن ها دورى كنيم.
- آيا مى توانيد اين عوامل را نام ببريد؟

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 

عوامل مؤثرى كه باعث آرامش و 
امنيت در خانواده مى شود

عواملى كه آرامش خانواده را برهم 
مى زند
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مهم ترين عواملى كه رعايت آن ها باعث آرامش و امنيت درخانواده مى شود عبارت اند از: 
* عوامل  قبل از ازدواج                *  عوامل بعد از ازدواج

عوامل قبل از ازدواج 
ــر شرايطى  داشته  ــكيل خانواده الزم اســت دختر و پس همان طور كه مى دانيد براى ازدواج و تش

باشند.
با توّجه به دانسته هاى قبلى در مورد اين شرايط گفت وگو كنيد. 

شناخت كافى از يك ديگر :
ــبت به يكديگر  ــر بايد نس ــتن يك زندگى موّفق و آرام، ابتدا خانواده هاى دختر و پس براى داش
ــناخت مى تواند در زمينه ى اعتقادات، عالقه ها، سليقه ها و  ــند. اين ش ــناخت كافى داشته باش ش
ــر بايد بدانند: آيا در موارد مختلف با هم تفاهم دارند يا نه؟ و با  ــد.  همين طور دختر و پس ... باش

شناخت كافى براى زندگى مشترك و تشكيل خانواده تصميم بگيرند.

گفت  وگو كنيد 
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ــغلى در  ــا يكديگر ازدواج كنند. دختر عالقه دارد ش ــر قصد دارند ب ــرض كنيد يك دختر و پس ف
بيرون از خانه داشته باشد؛ اما پسر مخالف است. نظر شما در مورد اين ازدواج چيست؟

ويژگى هاى خانواده :
داشتن آمادگى جسمى، اقتصادى و شناخت كافى دختر و پسر از يكديگر به تنهايى، براى ازدواج 
و تشكيل خانواده كافى نيست؛ بلكه خانواده هاى آن ها بايد از نظر مذهبى، فرهنگى، اجتماعى و 

اقتصادى باهم متناسب باشند.
تفاوت سنى :

ــنِىّ مناســب بين  ــود،  فاصله ى س يكى از مهم ترين مواردى كه بايد قبل از ازدواج به آن توّجه ش
دختر و پسر است. داشتن تفاوت سنِىّ مناسب باعث مى شود تا آن ها در بسيارى از موارد، هم فكر 

باشند. اين امر، به تفاهم بيش تر آن ها كمك مى كند و باعث ثبات و استحكام ازدواج مى شود.

عوامل بعد از ازدواج
ــترك كافى  ــت؛ اما براى ادامه ى زندگى مش ــكيل خانواده الزم اس تفاهم قبل از ازدواج براى تش
ــيار نزديك با هم قرار مى گيرند و  ــكيل خانواده در ارتباط بس نيســت. زيرا يك  زوج پس ازتش
ــود. وجود اين تفاوت ها، طبيعى است و احترام  ــناخته مى ش بعضى از تفاوت ها، بعد از ازدواج ش
ــترك را شيرين  ــود و زندگى مش متقابل به اين تفاوت ها باعث آرامش و امنّيت در خانواده مى ش

مى كند.
همسران بعد از ازدواج براى دست يابى به تفاهم بيش تر الزم است به عوامل بسيارى توّجه كنند 

كه در اينجا به چند مورد اشاره مى شود:
احترام متقابل به يكديگر:

ــر از ايجاد تنش  ــادى دارد. اين ام ــترك اهّمّيت زي ــه يكديگر در زندگى مش ــتن ب احترام گذاش
جلوگيرى مى كند و باعث مى شود آرامش در محيط خانواده برقرار شود.

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 
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به نظر شما چگونه مى توان از انتظارات و سليقه ى همسر خود آگاه شد؟

ــناخت بهتر، گفت وگو و پرســش از همديگر در باره ى موارد مختلف زندگى؛  يكى از راه هاى ش
مانند: نوع رفتار در جمع، نوع پوشش، غذا و تفريح مورد عالقه و ... است. 

از نمونه هاى احترام متقابل به يكديگر مى توان به موارد زير اشاره كرد:
ــردن با لحن آرام و ماليم ، گوش كردن و توّجه كامل به صحبت هاى يكديگر، پرهيز  ــت ك صحب

از پرخاشگرى و عصبانيت، مسخره نكردن  نظرهاى هم و احترام به خانواده هاى يكديگر.
برآوردن انتظارات و سليقه ها:

ــه كرد تا درحد  ــه بايد به آن ها توّج ــليقه هاى خاّصى دارد ك ــى، انتظارها و س ــس در زندگ هرك
امكان برآورده شوند، لذا پس از تشكيل خانواده، توّجه به اين امر بسيار مهم است و باعث ايجاد  

اعتماد، مهر و محبت در طرف مقابل مى شود و رابطه ى بين همسران را محكم مى كند.

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 
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پايدارى و مقاومت در برابر مشكالت:
ــوند؛ اّما  ــكالت مختلفى روبه رو ش ــختى و مش ــترك ممكن اســت با س ــك زوج در زندگى مش ي
مى توانند به كمك هم مشكالت را حل كنند و با تجربه اى كه به دست مى آورند، زندگى بهترى 

را بسازند.
ــته باشند و به دور از عصبانيت  ــكالت، بايد صبر و شكيبايى داش ــدن با مش آنان هنگام روبه رو ش

مشكل را بررسى كنند. سپس با مشورت هم، راه حّل مناسبى براى آن پيدا كنند. 

وفادارى، راست گويى و رازدارى:
ــران به يكديگر اعتماد داشته باشند و رابطه ى بين  وفادارى و راســت گويى باعث مى شود همس
ــران بايد راز دار  باشند و مسائل زندگى خود را فقط در  ــود. عالوه بر آن همس آن ها محكم تر ش

خانواده مطرح كنند.
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1- سه مورد از مهم ترين وظايف اعضاى خانواده را بيان كنيد.
2- خانواده هاى دختر و پسر، قبل از ازدواج در چه زمينه هايى بايد نسبت به هم شناخت داشته 

باشند؟
3- رعايت فاصله ى سنِّى مناسب بين يك زوج چه فايده هايى دارد؟

4- چه مواردى بايد براى تفاهم بيش تر در خانواده رعايت شود؟ دو مورد را نام ببريد.
5- يكى از راه هاى شناخت انتظارها و سليقه هاى همسران از يكديگر را بنويسيد؟

6- همسران درصورت بروز مشكالت چگونه بايد آن را رفع كنند؟

فكركنيدو پاسخ دهيدفكركنيدو پاسخ دهيد
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1- به موارد زير توّجه كنيد و انتظارات صحيح همسران را از يكديگر در جاى مناسب عالمت 
بزنيد:

                                                                                      صحيح                          غلط
*احترام گذاشتن به يكديگر                                                                               

*مطرح كردن راز خانواده با ديگران                                 
*توّجه به غذاى مورد عالقه ى همسر                               
*راست گو بودن با يكديگر                                             
*عصبانى شدن هنگام بروز مشكالت                                 
*داشتن پوشش مناسب با توّجه به عالقه ى همسر           
*مسخره كردن نظرهاى همسر                                       

*صحبت كردن با صداى بلند هنگام عصبانّيت                   
*گوش كردن و توّجه كامل به صحبت هاى يكديگر           

*تشّكر و قدردانى از زحمات همسر                                  

2- فرض كنيد يك زوج درباره ى انتخاب نوع تفريح در روز تعطيل با هم اختالف سليقه 
دارند. به نظر شما چگونه بايد مشكل خود را حل كنند؟ چند راه حل را كه مى تواند مشكل 

آن ها را حل كند، بنويسيد.
راه حّل اّول: .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
راه حّل دوم: ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
راه حّل سوم: ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................

فعّاليّت  هاي تكميلي فعّاليّت  هاي تكميلي 
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تحقيق كنيدتحقيق كنيد
ــاى آن ها را در  ــترك و تفاوت ه ــايى كنيد و پس از مصاحبه، نقاط مش ــى را شناس 1- زوج موّفق

جدول زير بنويسيد.

2- در اين درس با عواملى كه آرامش خانواده را برهم مى زنند آشنا شديد. تحقيق كنيد هنگام 
بروز اختالفات جدى در خانواده، براى رفع آن از چه افراد يا مراكزى مى توان كمك گرفت؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3-يك زوج ممكن است چه انتظارهايى از يكديگر داشته باشند؟ آن ها را بنويسيد:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

تفاوت  هااشتراك  ها

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
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درس سوم 
گروه هاى شغلى



ــته با بعضى از گروه هاى جامعه آشنا شديد و دانستيد كه هرگروه براى رفع نيازهاى  ــال گذش س
خاّصى از جامعه تشكيل شده است. 

ــا، كارگاه ها،  ــود، كارخانه ه ــرفت آن مى ش ــى از بخــش هاى مهّم هر جامعه، كه موجب پيش يك
محل هاى كسب و كار و افراد شاغل در آن ها هستند. بنابراين جامعه بايد براى پيشرفت مناسب 
به اين مراكز توّجه زيادى داشته باشد. معموالً در اين مراكزگـروه هاى شغلى تشكيل مى شوندو 
ــغل، توليد محصول يا ارائه ى خدمات مورد نياز  ــائلى مانند: ايجاد ش هدف آن ها در ارتباط با مس
ــاغل در يك كارخانه در قسمت هاى مختلف آن مشغول به كار  جامعه اســت. براى مثال افراد ش
هستند و هر گروه توليد قسمتى از محصول را به عهده دارند. براى اين كه محصوالت اين كارخانه 

با كيفيتى خوب توليد شود، بخش ها و گروه هاى كارى مختلف بايد مواردى را رعايت كنند. 
- آيا مى توانيد اين موارد را نام ببريد؟

  اطاعت از مسئول گروه، تقسيم وظايف، نظم و هماهنگى در كارها، حضور به موقع در محّل كار 
ــود. اين موارد  ــتند كه باعث توليد بيش تر و كيفيت بهتر محصول مى ش و ... از جمله عواملى هس
ــود بلكه در كارگاه  نه تنها الزم اســت در محيط هاى بزرگى مثل كارخانه ها يا اداره ها رعايت ش

هاى كوچك، مغازه ها و محيط هاى كسب و كار نيز رعايت آن ها ضرورى است. 
آيا مى توانيد چند نمونه ازكارگاه ها و محيط هاى كسب و كار شهر خود را نام ببريد؟
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ــيدگى به  با توّجه به اين كه در جامعه، محيط هاى كســب و كار مختلفى وجود دارد، نظارت و رس
مشاغل گوناگون و شيو ه ى كار آن ها بسيار مشكل است. بنابر اين در ارتباط با هر شغل، مراكزى 
ــاغل در آن ارائه دهد و در صورت لزوم از حقوق  ــده تا آگاهى هاى الزم را به افراد ش ــكيل ش تش
آن ها دفاع كند يا به شكايت هاى مردم از آنان رسيدگى كند. اين مراكز اتحاديه هاى صنـفى نام 

دارند. ممكن است در نزديكى محّل زندگى شما نيز يكى از اين اتحاديه ها و جود داشته باشد. 
- آيا مى توانيد چند اتّحاديه ى صنفى را نام ببريد.
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آيا مى دانيد صنف چيست؟آيا مى دانيد صنف چيست؟
ــغل مشترك فّعالّيت مى كنند؛ مانند: صنف  صنف به مجموعه اى از افراد مى گويند كه در يك ش

كّفاشان، صنف نانوايان، صنف گل فروشان، صنف عّكاسان و ... .  
معموالً وظايف مربوط به هر اتحاديه ى صنفى را نمايندگان آن صنف انجام مى دهند. اين نمايندگان 

كه با رأى اعضاى صنف انتخاب مى شوند، وظايفى دارند كه مهم ترين آن ها عبارت اند از :
- نظارت بر اجراى صحيح قوانين و مقررات شغلى 

- صدور مجوزكار (پروانه ى كسب) براى راه اندازى كسب و كار؛ 
- برقرارى ارتباط، نظم و هماهنگى بين اعضاى صنف؛ 

- آموزش شغلى به اعضاى صنف با توّجه به نيازهاى جامعه؛ 
- قيمت گذارى توليدات و خدمات؛

- چاپ مجلّه هاى علمى درباره ى مشاغل؛ 
- راه اندازى سايت اينترنتى؛

- برگزارى نمايشگاه؛ 
- بررسى و دفاع از حقوق اعضا؛

- رسيدگى به شكايت هاى مصرف كننده؛
- رسيدگى به تخلفات اعضا؛

ــوند و مراكز  ــود، مى توانند باعث ايجاد رقابت صحيح ش ــاى صنفى با انجام وظايف خ ــه ه اتحادي
كسب و كار را تشويق كنند تا كيفيت خدمات و توليدات را در جامعه بهبود بخشند. 
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آيا مى دانيد پروانه ى كسب چيست؟آيا مى دانيد پروانه ى كسب چيست؟
پروانه ى كسب به مجوزى گفته مى شود كه بر اساس قانون براى شروع و ادامه ى كسب وكار به اشخاص 
داده مى شود تا بتوانند در مكانى معّين؛ مانند مغازه يا وسيله اى مشّخص مثل تاكسى، كسب و كار خود را 
ــه اتّحاديه ى صنف  ــازه ى نانوايى باز كند، ابتدا بايد ب ــال هرگاه فردى بخواهد مغ ــروع كنند. براى مث ش
نانوايان مراجعه كرده، از آنان اجازه ى كسب، درخواست كند. سپس اتّحاديه براساس قانون، مدارك او 
را بررسى كرده، پس از بازديد از مغازه براى او پروانه ى كسب صادر مى كند. به اين ترتيب او مى تواند 

مغازه ى خود را باز كرده، شروع به كار كند.

فكركنيدو پاسخ دهيدفكركنيدو پاسخ دهيد
1- بايد در محيط هاى كار چه چيزهايى را رعايت كرد؟ سه مورد بنويسيد. 

2- چرا اتّحاديه هاى صنفى تشكيل مى شوند؟
3- سه مورد از وظايف اتّحاديه هاى صنفى را بنويسيد.

4- اتّحاديه هاى صنفى با انجام  وظايف خود، چه تأثيرى در جامعه دارند؟
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تحقيق كنيدتحقيق كنيد
1- به چه شغلى عالقه داريد؟ براى اين شغل چه اتّحاديه اى وجود دارد؟

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2- چه مراحلى بايد طى شود تا مجوز شغل مور نظرتان را دريافت كنيد؟
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

فعّاليّت  هاي تكميلي فعّاليّت  هاي تكميلي 
1-  اگر كسى از كيفيت كااليى كه خريدارى كرده راضى نباشد، بايد چه كار كند؟

...............................................................................................................................................
ــود، مسئوالن آن كارگاه  ــده ى محصولى باعث ضرر كارگاه توليد آن ش 2-  اگر قيمت تعيين ش

بايد به كجا مراجعه كنند؟
...............................................................................................................................................

ــته و تصويب شود، چگونه به اّطالع اعضاى آن  ــغل نوش 3-  وقتى قوانين جديدى درباره ى هر ش
صنف مى رسد؟

...............................................................................................................................................
4- پروانه ى كسب براى چه مواردى صادر مى شود؟  

...............................................................................................................................................
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درس چهارم 
مؤّسسات 



گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 

ــتيد كه هر كدام از آن ها براى  ــديد و دانس ــنا ش ــات آش ــته با انواع مؤسس ــال هاى گذش در س
ــى از نيازهاى جامعه به وجود آمده است. هم چنين درمورد بعضى از  ــانى و رفع بخش خدمات رس

خدمات آن ها مطالبى آموختيد.

آيا مى توانيد چند مؤسسه را نام ببريد و در مورد خدمات آن ها توضيح كوتاهى دهيد؟

همان طور كه مى دانيد، مؤسسات مى توانند با هدف هاى آموزشى، درمانى، خدماتى و ... درجامعه 
تشكيل شوند. در اين جا مى خواهيم با نمونه هاى ديگرى از مؤسسات آشنا شويم.
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بيـمه
ــكالت  ــيار مورد نياز افراد اســت و مش ــاتى كه در زندگى اجتماعى، بس  يكى از مهم ترين مؤسس

زيادى را در موقعّيت هاى سخت حل مى كند، مؤسسه ى بيمه است. 

ــكالت آن ها را تا  ــه اى اســت كه هنگام حوادث مختلف به كمك افراد مى آيد و مش بيمه مؤسس
ــا و حوادث گوناگون  ــان در طول زندگى ممكن اســت با خطره ــد زيادى برطرف مى كند. انس ح
ــت؛ مانند سيل، زلزله، توفان،  ــود كه بعضى از آن ها قابل پيش بينى و پيش گيرى نيس روبه رو ش
ــالى، تصادفات رانندگى و ...  اين نوع حوادث ممكن است هم خسارت  ــوزى، خشــك س آتش س
ــيار سخت است.  ــد كه جبران آن ها براى افراد بس ــته باش ــارت مالى در پى داش جانى و هم خس

شما از بيمه چه مى دانيد؟
چند نوع بيمه را نام ببريد.

آيا تاكنون از بيمه استفاده كرده ايد؟

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 
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ــى توانند از خدمات  ــا همه ى افراد م ــى توانند از خدمات آي ــا همه ى افراد م آي
بيمه استفاده كنند؟ چگونه؟بيمه استفاده كنند؟ چگونه؟

ــت؛ يعنى  ــده اس ــردى بيمه ش ــى گوييم ف ــى م وقت
قراردادى بين او و مؤسسه ى بيمه بسته شده است. 
ــل پرداخت مبلغى به نام  ــق اين قرارداد در مقاب طب
حق بيمه ، مؤسسه بايد هنگام بروز حوادث با توّجه 

به نوع بيمه، خسارت هاى آن را جبران كند.
آيا مى دانيد شما هم با كارت بيمه ى دانش آموزى 

در برابر حوادث، بيمه هستيد؟

ــه وجود آمده  ــات بيمه ب ــه اين منظور مؤسس ب
ــه افراد كمك كنند  ــا دراين گونه موارد ب اند ت
ــارت هاى آن ها را تا حد زيادى جبران  تا خس

كنند.

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 
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دانش آموزان در چه مواردى مى توانند از كارت بيمه ى دانش آموزى استفاده كنند؟
گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 
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گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 

ــه پرداخت مى كند تا  ــدارى پول به عنوان حق بيم ــال تحصيلى، هر دانش آموز مق ــداى س در ابت
ــود و بتواند كارت بيمه ى خود را دريافت كند. با اين كارت دانش آموزان مى  بيمه ى حوادث  ش

توانند هنگام بروز حادثه بخشى از هزينه هاى ناشى از حادثه را دريافت كنند.

ــما به جز بيمه ى دانش آموزى، تحت پوشــش بيمه هاى درمانى ديگرى نيز  ــما به جز بيمه ى دانش آموزى، تحت پوشــش بيمه هاى درمانى ديگرى نيز آيا ش آيا ش
هستيد؟ نام ببريد.هستيد؟ نام ببريد.

ــد: بيمه ى خدمات  ــتند؛ مانن ــر افراد جامعه تحت پوشــش بيمه هاى درمانى مختلف هس ــش ت بي
ــكى را به  ــى از هزينه هاى درمان و خدمات پزش درمانى، تأمين اجتماعى و ... . اين  بيمه ها بخش
ــد تا افراد هنگام مراجعه به مراكز  ــدگان دفترچه هايى صادر مى كنن ــده دارند و براى بيمه ش عه

درمانى - بهداشتى از خدمات بيمه استفاده كنند.
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سازمان بهزيستى
ــه اى اســت كه با هدف بهبود زندگى افراد و گروه هاى آسيب پذير  ــازمان بهزيستى، مؤسس س

جامعه در زمينه هاى  توانبخشى، آموزشى و تربيتى، شغلى و ... فّعالّيت مى كند.
منظور از گروه هاى آسيب پذير، افراد ضعيف جامعه هستند كه نياز به كمك  هاى خاّصى دارند؛ 

مانند: كودكان، سال خوردگان، معلوالن و ... . 

آيا مى دانيد بهزيستى چه نوع خدماتى ارائه مى دهد؟آيا مى دانيد بهزيستى چه نوع خدماتى ارائه مى دهد؟
گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 

مؤسسه ى بهزيستى وظايف گوناگونى در مقابل افراد آسيب پذير جامعه دارد كه در زير با چند 
نمونه ى آن آشنا مى شويد:

- سرپرستى و كمك هاى مالى به افراد بى سرپرست؛ 
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ــتى و تقاضاى  ــه به حمايت هاى خاص نياز دارند، مى توانند با مراجعه به مراكز بهزيس ــرادى ك اف
عضويت در آن، پرونده تشكيل داده، به عنوان «مددجو» تحت پوشش و حمايت اين مؤسسه قرار 

گيرند و از خدمات آن بهره مند شوند.

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 
آيا مى دانيد چگونه مى توان از خدمات سازمان  بهزيستى استفاده كرد؟ آيا مى دانيد چگونه مى توان از خدمات سازمان  بهزيستى استفاده كرد؟ 

ــغلى،  ــاوره اى به صورت حضورى و تلفنى در زمينه هاى خانواده، كودك، ش - ارائه ى خدمات مش
روانى و...؛

- ارائه ى خدمات مشاوره اى به زوج ها براى پيش گيرى از معلوليت ها؛ 
- پيش گيرى از انحرافات اخالقى در جامعه؛ 

- فّعالّيت در زمينه ى پيش گيرى از اعتياد و درمان آن؛ 
- نگه دارى، مراقبت و توانبخشى معلوالن و آماده كردن آن ها براى زندگى اجتماعى؛

- نظارت بر فّعالّيت هاى مهدهاى كودك  و خانه هاى سالمندان. 
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آيا مى دانيد سازمان هاى مردمى چيست؟
ــات ديگرى نيز وجود دارند كه مى توانند افرادى را كه به  ــتى مؤسس ــازمان  بهزيس عالوه بر س
ــات غير دولتى، سازمان هاى  حمايت نياز دارند، تحت پوشــش خود قرار دهند. اين گونه مؤسس
ــتى فّعالّيت مى كنند و از عده اى افراد با هدف هاى  ــازمان بهزيس مردمى نام دارند كه زير نظر س
ــده اند كه به صورت داوطلبانه به عضويت اين گروه ها در آمده اند؛ مانند:  ــكيل ش ــترك تش مش
مؤسسه ى حمايت از كودكان بى سرپرست يا بدسرپرست، مؤسسه حمايت از زنان بى سرپرست، 

مؤسسه ى حمايت از معلوالن، آسايشگاه سالمندان و ... .
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ــّم آن ها كه باعث  ــد. ازويژگى هاى مه ــداف فرهنگى و اجتماعى دارن ــر دولتى اه ــات غي مؤسس
ــتن ارتباط نزديك با اجتماعات  ــود، مشاركت مردم، داش ــات مى ش جذابيت كار اين گونه مؤسس
محلّى، درك مشكالت و نيازهاى آنان است كه هر عضو خود را در رسيدن به اهداف و برنامه هاى 

آن مؤسسه سهيم و مسئول مى داند. 

1- مؤسسات با چه هدف هايى تشكيل مى شوند؟ دو مورد نام ببريد. 
2- نام چند حادثه را كه بيمه  خسارت آن ها را جبران مى كند بنويسيد.

3- افراد چگونه مى توانند از خدمات بيمه استفاده كنند؟
4- كارت بيمه ى حوادث دانش آموزى چيست؟
5- هدف هاى اصلى سازمان بهزيستى چيست؟

6- دو مورد از وظايف بهزيستى را تعريف كنيد.
7- مددجو كيست؟

به سازمان هاى مردمى NGO  هم مى گويند.

فكركنيدو پاسخ دهيدفكركنيدو پاسخ دهيد

فعّاليّت  هاي تكميلي فعّاليّت  هاي تكميلي 
ــش حقوقى يك  ــر روبرو في 1- تصوي
ــان مى دهد، قسمت هاى  كارمند را نش

مربوط به بيمه را مشّخص كنيد.
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3-  دانش آموزان عزيز، به همراه مربّى خود به سازمان هالل احمر شهر خود مراجعه كنيد و با 
فّعالّيت ها و وظايف اعضاى آن آشنا شويد.

 

ــتفاده از  ــّخصات و نحوه ى اس ــه بياوريد و در مورد مش 4- دفترچه هاى بيمه ى خود را به مدرس
آن ها به همكالس هاى خود توضيح دهيد؟

2- تصوير زير صفحه ى اّول يك دفترچه بيمه را نشان مى دهد. اين دفترچه تا چه تاريخى قابل 
استفاده است؟ در صورت پايان يافتن مهلت آن چه بايد كرد؟
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تحقيق كنيدتحقيق كنيد
-  نام مؤسسات مورد نظر را در جاى خالى بنويسيد.

چه مؤسسه اى را مى شناسيد كه كشاورزان را راهنمايى مى كند؟

چه مؤسسه اى را مى شناسيد كه به آب گرفتگى كوچه ها و خيابان ها رسيدگى مى كند؟

ــفرهاى زيارتى را در داخل و خارج از   ــيد كه وظيفه ى رسيدگى به س ــه اى را مى شناس چه مؤسس

كشور را بر عهده دارد.

چه مؤسسه اى وظيفه معاينه ى فّنى خودروها را بر عهده دارد؟
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درس پنجم 
ارتباط



ــنا شديد و دانستيد كه انسان به  ــال هاى قبل با انواع راه هاى برقرارى ارتباط با ديگران آش در س
روش هاى كالمى و غير كالمى، پيام خود را به ديگران مى رساند. 

ــه در زندگى اجتماعى مجبور است با  افراد و مؤسسات مختلفى در ارتباط باشد. در  ــان هميش انس
ــرعتى بيش تر، در مكان هاى  نتيجه به دنبال روش هايى اســت كه بتواند در زمانى كوتاه و با  س
ــته روش ها و  ــان توانس ــرفت علم، انس مختلف با افراد ارتباط برقرار كند. به همين دليل با پيش

وسايلى اختراع كند تا بتواند هر چه بهتر اين نياز خود را بر طرف كند. 
براى مثال در سال هاى گذشته وقتى دو نفر در دو شهر مختلف زندگى مى كردند، فقط با نوشتن 
نامه از حال هم باخبر مى شدند و ارتباط برقرار مى كردند؛ اما اكنون مى توانند با تماس تلفنى يا 

فرستادن «پيامك» با تلفن همراه  يا از طريق اينترنت نيز اين كار را انجام دهند.

 كنيد ؟آيا مى توانيد «نامه» و «پيامك» را با هم مقايسه كنيد ؟

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 



افراد معموالً به دنبال بهترين وسيله و راه ارتباطى هستند تا بتوانند پيام خود را به طور صحيح و 
روشن به ديگران برسانند. بنابراين، بهتر است در انتخاب خود، عالوه بر سرعت، به عواملى مثل 
دّقت در رساندن پيام، در دسترس بودن وسيله يا راه ارتباطى، ميزان هزينه و ... نيزتوّجه كنند.

ــرعت  ــته اى را با س ــرض كنيد مى خواهيد نوش ف
ــا توّجه به  ــال كنيد. ب ــه جايى ارس ــت كافى ب و دّق
تصاويرباالى صفحه، كدام يك از راه هاى ارتباطى 

بهتر به شما كمك مى كند؟

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 
عت
ه به
طى
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فكركنيدو پاسخ دهيدفكركنيدو پاسخ دهيد

ــايل و راه ها ى ارتباطى فوايد و ويژگى هاى خاّص خود را دارد و افراد هنگام  هر يك از اين وس
استفاده از آن ها بايد به موقعيت و شرايطى كه در آن قرار دارند، توّجه كنند.

ــريع تر منتقل مى  ــتند كه منظور ما را بهتر و س ــايل و راه هاى ارتباطى، آن هايى هس بهترين وس
كنند، اگر وسايل ارتباطى، مناسب نباشند و ضعيف يا ُكند، عمل كنند، بسيارى از نيازهاى جامعه 

برطرف  نمى شود. 
ــور وجود داشته باشد تا  ــايل و راه هاى ارتباطى بايد در كش ــديد اين وس همان طور كه متوّجه ش
مردم بتوانند از آن ها استفاده كنند. بنابراين الزم است دولت ها، امكانات ارتباط سريع، دقيق و 

آسان را براى مردم فراهم كنند.

1- انسان براى ارسال پيام خود از چه روش هايى استفاده مى كند؟
2- علم براى برقرارى ارتباط چه كمكى به انسان كرده است؟

3- سيستم پيامك تلفن همراه چه نقشى در ارتباط دارد؟
4- براى ارسال پيام و ايجاد ارتباط چه مسائلى مهم است؟ دو مورد را نام ببريد.

5- دولت ها براى آسان تر شدن ارتباط چه وظيفه اى دارند؟

1- با توّجه به تصاوير بگوييد  هر يك از آن ها 
چه امكاناتى در اختيار افراد قرار مى دهد؟

فعّاليّت  هاي تكميلي فعّاليّت  هاي تكميلي 
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2- ارسال نامه با پست و پست تصويرى  را  با هم مقايسه كنيد.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3- آيا تاكنون از اينترنت براى ارتباط استفاده كرده ايد؟ يك مورد را بنويسيد.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4- آيا تاكنون از پست تصويرى استفاده كرده ايد؟  يك مورد را بنويسيد.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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تحقيق كنيدتحقيق كنيد
1- مهم ترين نقش اينترنت را در ايجاد ارتباط  بنويسيد.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
2- مهم ترين نقش پست تصويرى را  در ايجاد ارتباط بنويسيد.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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درس ششم 
حكومت



ــود، قوانيني وجود دارد. هيچ   ــوري بـراي آن كه كارها به طور صحيح و با نظم انجام ش در هر كش
ــى  ــدون قانون به حيات خود ادامه دهد. نياز جامعه به قوانين، نيازى اساس ــه اى نمى تواند ب جامع
ــد، كار همه ى بخش ها مختل مى شود و مردم قادر نخواهند  اســت. اگر در جامعه اى قانون نباش

بود نيازهاى خود را برطرف كنند. 
ــان مي دهد. درباره ي آن ها گفت وگو  هريك از تصاوير زير قوانين را در محيط هاي مختلف نش

كنيد: 

درحكومت جمهوري اسالمي ايران، قوانين براساس دستورات اسالمي نوشته شده است. 
آيا مي دانيد مهم ترين قانون در جمهوري اسالمي ايران چه نام دارد؟
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ــردم، قوانين  ــه به نياز م ــي و با توّج ــاس قانون اساس ــالمى بر اس ــوراى اس ــدگان مجلس ش نماين
جزئي تري را نيز تصويب مي كنند. به اين بخش از حكومت كه وظيفه ي قانون گذاري را بر عهده 

دارد، قّوه ي مقّننه مي گويند.
ــور اجرا شود. وظيفه ى اجراى قوانين  ــد بايد در كش پس از اين كه قوانين در مجلس تصويب ش

به عهده ي دولت است. 
باالترين مقام در دولت، رئيس جمهور است. او با همكاري وزيران و معاونان خود، مسئول اجراي 

قوانين در كشور است. به اين بخش از حكومت قّوه ي مجريّه مي گويند.

ــراد ديگرى درحكومت،  ــه را اداره كنند. بنابراين اف ــت به تنهايي نمي توانند جامع ــس و دول مجل
ــردم نظارت كنند. به اين بخش از حكومت  ــت مي كنند تا بر اجراي كامل قوانين در ميان م فّعالّي

قّوه ي قضاييه مي گويند.
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گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 

ــاهد بوده ايد. بعضي از اين  بارها دركوچه و خيابان و... درگيري و اختالف افراد و گروه ها را  ش
اختالف ها با دخالت افراد آگاه و با تجربه حل شده، باعث آشتي مي شود؛  اّما بعضي از آن ها به 
ــود. در اين صورت افراد بايد به دادگاه مراجعه كنند تا يك فرد عاقل، مؤمن،  ــاني حل نمي ش آس
ــاس حق و عدالت  ــيدگي كرده، براس ــكايت آن ها رس ــادل و آگاه به قوانين به نام قاضي به ش ع

قضاوت كند. 

- اگر كسي در جامعه از قوانين سرپيچي كند و حقوق مردم را رعايت نكند، چه پيش مي آيد؟
- چگونه بايد از اين تخلفات جلوگيري كرد؟

- در مورد افرادي كه از قانون سرپيچي مي كنند، چه اقدامي بايد كرد؟
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قّوه ي قضاييه وظايف متعددي دارد كه در اين جا به چند مورد اشاره مي شود. 
- به اختالف ها و شكايت هاى مردم رسيدگي مي كند.

- براي پيش گيري از جرم يا سرپيچي از قوانين، فّعالّيت مي كند.
- اگر ُجرمي يا خالفي اتّفاق افتاد، آن را كشف و براي مجرم يا متخلف، مجازات تعيين مي كند.

- عدالت را در سراسر كشور اجرا مي كند. به اين معنا كه قوانين، در همه جا و در مورد همه كس، 
يكسان اجرا مى شود. 

ــديد كه حكومت جمهوري اسالمي ايران را سه قّوه اداره  ــده متوّجه ش  با توّجه به مطالب گفته ش
مي كند كه عبارت اند از: قّوه ي مّقننه، قّوه ي مجريه و قّوه ي قضاييه و رهبر كه به عنوان  باالترين 

مقام كشور براين سه قّوه نظارت مي كند.

قّوه ي مّقننه

قّوه ي مجريه

قّوه ي قضاييه
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فكركنيدو پاسخ دهيدفكركنيدو پاسخ دهيد
1- چرا كشورها بايد قانون داشته باشند؟ 

2- در حكومت جمهورى اسالمى ايران، قوانين بر چه اساسى نوشته شده است؟ 
3- وظيفه ى قّوه ى مقننه چيست؟ 

4- چه كسانى مسئول اجراى قوانين در كشور هستند؟ 
5- دو مورد از وظايف قّوه ى قضاييه را بيان كنيد.

6- دو مورد از ويژگى هاى قاضى را بنويسيد.
7- سه قّوه ى حكومت جمهورى اسالمى ايران را نام ببريد.
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فعّاليّت  هاي تكميلي فعّاليّت  هاي تكميلي 
1- يكى  از قوانين  كشور را درباره ى تحصيل دانش آموزان بنويسيد.

…....……………………………………………………………………………

………....………………………………………………………………………

2-  در حال حاضر باالترين مقام دولت كيست؟ 
………....………………………………………………………………………

ــاى اين هفته را مطالعه كنيد، يك خبر در باره ى دولت پيدا كنيد و در كالس ارائه  ــه ه 3-روزنام
دهيد.

……………………....…………………………………………………………

………………....………………………………………………………………
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تحقيق كنيدتحقيق كنيد
1- نام رئيس هر قّوه را در جاى خالى خود بنويسيد.

قّوه ى مقننه           

قوه ى مجريه         

قّوه ى قضاييه         

2- يكى از قوانين را كه به تازگى در مجلس تصويب شده است، بنويسيد.
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درس هفتم 
فعاليت هاى اقتصادى



ــد تا با درآمد حاصل  ــته باش ــغلى داش ــتيد هر فردى براى رفع نيازهاى خود بايد ش تاكنون دانس
ــراد، اجتماع را به وجود  ــم چنين مى دانيد اف ــى اش را پرداخت كند، ه ــاى زندگ از آن، هزينه ه

مى آورند، بنابر اين رفع نيازهاى آنان باعث رفع نيازهاى جامعه نيز مى شود. 
افراد براى ادامه ى زندگى و حفظ اجتماع ، الزم است فّعالّيت كنند تا هزينه هاى زندگى خود را 

تأمين كنند كه به آن فّعالّيت اقتصادى مى گويند.
درباره ى تصاوير زير گفت وگو كنيد.

ــاورزان در زمين هاى  ــوند؛ مانند: كار كش بعضــى از فّعالّيت هاى اقتصادى باعث توليدكاال مى ش
كشاورزى كه طى اين فّعالّيت اقتصادى، محصوالتى چون: گندم، جو، برنج، سيب زمينى، انواع ميوه 
و ... توليد مى شوند. يا كار مهندسان و كارگران كارخانه ها، كه در اين فّعالّيت اقتصادى كاالهايى 

چون: خودرو، لوازم خانگى ، محصوالت غذايى، محصوالت بهداشتى و ... توليد مى شوند.
درباره ى تصاوير زير گفت و گو كنيد .

       كار كشاورزان در زمين هاى كشاورزى                 كار مهندسان و كارگران در كارخانه

 ارائه خدمات بهداشتى، درمانى توسط پرستاران        ارائه خدمات حمل و نقل توسط رانندگان
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         توزيع كننده ى دارو در داروخانه                          توزيع كننده ى محصوالت غذايى

نوعى ديگر از فّعالّيت هاى اقتصادى، خدماتى را به مردم عرضه مى كند براى مثال: كار پرستاران 
ــيدگى به  ــتى، درمانى؛ مانند؛ رس ــز درمانى كه طى اين فّعالّيت اقتصادى، خدمات بهداش در مراك
بيماران، درمان آنان، اجراى واكسناسيون و .... به افراد ارائه مى شوند. يا كار راننـدگان شـركت 

واحـد كه در ايـن فّعالّيت اقتـصادى، جابه جايى مسافران بـه نقاط مختلف انجام مى شود.
درباره ى تصاوير زير گفت وگو كنيد.

بعضى ديگر از فّعالّيت هاى اقتصادى باعث توزيع و پخش كاال و خدمات مى شوند؛ مانند: توزيع 
و پخش دارو يا مواّد غذايى به داروخانه ها و فروشگاه ها و رساندن آن به مصرف كننده ها. 

بنابراين به هر گونه فّعالّيت در زمينه ى توليد محصول، توزيع و ارائه ى خدمات كه باعث كسب 
درآمد و بهتر شدن وضعيت اقتصادى جامعه شود ، فعاليت اقتصادى مى گويند.

ــاره  ــا به بعضى از آن ها اش ــه دارد كه در اين ج ــادى رابط ــادى با عوامل زي ــاى اقتص ــت ه فّعالّي
مى كنيم.

رابطه ى فّعالّيت هاى اقتصادى با عوامل طبيعى رابطه ى فّعالّيت هاى اقتصادى با عوامل طبيعى 
يكى از عوامل مهم كه بر اقتصاد هر كشور تأثير زيادى دارد، عوامل طبيعى است. براى مثال اگر 
ــورى آب و هواى معتدل، ميزان رطوبت مناسب و بارندگى كافى داشته باشد، زمين هاى آن  كش
حاصل خيز مى شود و كشاورزى و دامدارى در آن رونق خواهدداشت. بنابراين توليد محصوالت 

كشاورزى و دامدارى باعث رشد اقتصادى آن كشور مى شود.   
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اگر كشورى آب و هواى خشك و كم آب داشته باشد، فّعالّيت هاى كشاورزى و دامدارى در آن 
با مشكل روبرو مى شود و فّعالّيت اقتصادى خوبى در اين زمينه نخواهد داشت.

يكى ديگر از عوامل طبيعى كه بر فّعالّيت هاى اقتصادى هر كشور تأثير زيادى دارد داشتن منابع 
ــورى منابع طبيعى و معادن خوبى نظير معادن سنگ،  طبيعى و معادن اســت. براى مثال: اگر كش
فلز، نفت و جنگل داشته باشد، فّعالّيت اقتصادى آن در زمينه ى صنعت رونق خواهد داشت و به 

راحتى مى تواند مواّد اوليه ى مورد نياز خود را تهّيه كرده، محصوالت زيادى توليد كند. 
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بنابر اين نتيجه مى گيريم محيط طبيعى مناسب يكى از عوامل مهم در فّعالّيت هاى اقتصادى هر كشور است.

عالوه بر آب و هوا و منابع طبيعى چه عامل ديگرى در صنعت هر كشور نقش مهم دارد ؟

ساختمان سازى 

كارخانه ى ساخت لولهتوليد تير آهن 

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 

ورقه هاى آهنى 

كارخانه ى خودروسازىمغازه ى لوله فروشى

 معدن آهن
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رابطه ى فّعالّيت هاى اقتصادى با آموزش رابطه ى فّعالّيت هاى اقتصادى با آموزش 
يكى از عوامل مهّم ديگر كه بر پيشرفت اقتصادى هر كشور اثر مى گذارد، آموزش افراد است؛ 
ــى توانند بهتر كار كنند و  ــند م ــته هاى مختلف متخصص و ماهرتر باش ــرا هر چه افراد در رش زي

محصوالت خوب و با كيفيت باالترى توليد كنند.

رابطه ى فّعالّيت هاى اقتصادى با صنعترابطه ى فّعالّيت هاى اقتصادى با صنعت
ــور  ــرفته براى توليد، يكى از عوامل مهم در صنعت هر كش ــايل پيش ــتن وس علم و دانش و داش
است. بعضى از كشورها با وجود داشتن منابع طبيعى و معادن كم، كارخانجات گوناگون دارند و 
ــورها داراى دانش جديد و وسايل پيشرفته هستندكه   محصوالت زيادى  توليد مى كنند. اين كش
براى توليد محصوالت گوناگون از آن ها استفاده مى كنند. آن ها مواّد اوليه ى صنعت خود را از 
ــورها خريدارى كرده، محصوالت صنعتى جديدى را توليد مى كنند و در اختيار كشور  ــاير كش س

خود و ديگر كشورها قرار مى دهند. 
كارخانه ساخت كشتى

كارخانه ساخت اتوبوس

كارخانه ساخت پايه هاى آهنى كارخانه لوله سازى
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ــاورز را در نظر بگيريد: يكى از آن ها؛ بدون آموزش در زمينه ى دانش جديد، از روش  دو كش
ــتن، آبيارى و بـرداشت محصـول استـفاده مى كند؛  ــخـم زدن، كاش ها و ابـزار قـديـمى  بـراى ش
ــايل صنعتى پيشرفته آشنا است،  ــاورز ديگر آموزش ديده و با دانِش روش هاى جديد و وس كش
ــين هاى مخصوص  ــى براى آبيارى و  ماش ــخم زدن، پمپ و لوله كش مى تواند از تراكتور براى ش

براى برداشت و جمع آورى محصول استفاده كند.
نتيجه ى كار دو كشاورز را باهم مقايسه كنيد.نتيجه ى كار دو كشاورز را باهم مقايسه كنيد.

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 
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1- فّعالّيت اقتصادى را تعريف كنيد.
2- دو توليد كننده ى كاال را نام ببريد .

3- يك فّعالّيت اقتصادى را كه باعث ارائه ى خدماتى به مردم مى شود، نام ببريد.
 4- دو توزيع كننده ى كاال و خدمات را نام ببريد.

5- يكى از عواملى را كه بر فّعالّيت هاى اقتصادى يك كشور تأثير دارد، نام ببريد.

ــرفته نقش  ــايل پيش ــه ى دو نمونه ى صفحه قبل نتيجه مى گيريم دانش، آموزش و وس از مقايس
مهّمى در فّعالّيت هاى اقتصادى دارد و عالوه بر سرعت كار، باعث باال رفتن كيفيت و ميزان توليد 

نيز مى شود.

فكركنيدو پاسخ دهيدفكركنيدو پاسخ دهيد

68



با توّجه به تصاوير، فّعالّيت هاى اقتصادى هر يك را مانند نمونه، عالمت بزنيد.
فعّاليّت  هاي تكميلي فعّاليّت  هاي تكميلي 

توليد

توليد

توليد

توليد

توليد

توليد

توزيع

توزيع

توزيع

توزيع

توزيع

توزيع

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات
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تحقيق كنيدتحقيق كنيد
1- به دو گروه تقسيم شويد و هر گروه يك كارخانه ى صنعتى را انتخاب كنيد و به سؤال  هاى 

زير پاسخ دهيد.
............................................................................................................................ كارخانه:  نام 
مواّد اوليه ى الزم:.....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
كاالهاى توليد شده:..................................................................................................................
...............................................................................................................................................
مكان هاى توزيع  اين كاالها: ...................................................................................................

2- يك نوع فّعالّيت خدماتى را انتخاب كرده، درباره ى آن يك روزنامه ديوارى تهيه كنيد.

توليدتوليد توزيعتوزيع خدماتخدمات
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درس هشتم 
جغرافيا



يادآورىيادآورى

- استان خود را روى نقشه پيدا كرده، رنگ كنيد. 
- كدام استان در شمال استان شما قرار دارد؟ 

- كدام استان در جنوب استان شما قرار دارد؟ 
- كدام استان در شرق استان شما قرار دارد؟ 
- كدام استان در  غرب استان شما قرار دارد؟

- آيا استان شما با كشورهاى همسايه مرز مشترك دارد؟ آن كشورها را نام ببريد. 

به نقشه ى زير نگاه كنيد و به سؤال پاسخ دهيد. 

شمال
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آيا مى دانيد مرز چيست؟ 
آخرين حدى كه سرزمين يك كشور را از كشور همسايه جدا مى كند، مرز مى گويند. 

- كدام كشورها در شمال با ايران مرز مشترك دارند؟
- كدام كشورها در جنوب با ايران مرز مشترك دارند؟
- كدام كشور ها در شرق با ايران مرز مشترك دارند؟
- كدام كشورها درغرب با ايران مرز مشترك دارند؟

جمهورى آذربايجان

جمهورى تركمنستان

ارمنستان

نخجوان

تركيه

عراق

پاكستان

افغانستان

كويت

قطر امارات 
متحده عربى

عمان
عربستان سعودى

بحرين

راهنماى نقشه
خط مرزى

شمال
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- استان شما در كدام منطقه ى آب و هوايى قرار دارد؟ 
- آب و هواى استان شما چگونه است؟ 

- آيا دما در همه ى نقاط استان شما يكسان است؟ 
- ميزان بارندگى در استان شما چگونه است؟ 

- آيا در استان شما جنگل وجود دارد؟

منطقه معتدل ومرطوب شمال
منطقه گرم وخشك
منطقه كوهستانى

دريا

با توّجه به نقشه، سؤال ها را پاسخ دهيد. 

شمال
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ــما رود يا رودخانه هايى وجود  آيا در استان ش
دارد؟ نام ببريد.

ــود دارد؟  ــما كوه وج ــتان ش آيا در اطراف اس
آن ها را نام ببريد.

ــما در كنار دريا قرار دارد؟ كدام  ــتان ش آيا اس
دريا؟ 

خطرهاى طبيعى   
 در طى سال هاى گذشته با طبيعت ايران و ويژگى هاى آن آشنا شديد. اكنون مى خواهيم شما را 
با خطرهاى طبيعى كه كشور ما را تهديـد مى كند و هـر سال باعث به وجود آمدن خسارت  هاى 

سنگين مى شود، آشنا كنيم.
ــالى، آتش سوزى و ...                                                                 ــيل، زلزله، توفان، خشــك س خطرهاى طبيعى معموالً به حوادثى؛ مانند: س
ــناخت هر چه بيش تر از محيط خود مى تواند در مقابل خطرهاى طبيعى  ــان با ش مى گويند. انس

رفتار مناسبى نشان داده، تا حد امكان خسارت هاى مالى و جانى آن را كاهش دهد. 
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گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 

زلزله: 
ــق زلزله خيز جهان اســت و  ــران جزء مناط اي
ــال در اثر اين بالى طبيعى خسارت هاى  هر س

زيادى به كشور وارد مى شود. 
ــان نتوانسته پيش بينى كند كه زلزله  هنوز انس
در چه زمان، مكان و با چه شّدتى اتّفاق مى افتد؛ 
ــوارد ايمنى را رعايت كند، مى تواند  ولى اگر م

خطرهاى زلزله را كاهش دهد. 

هنگام وقوع زلزله چه موارد ايمنى را بايد رعايت كرد تا باعث كاهش خطرهاى آن شود. 
راه هاى كاهش خسارت هاى ناشى از زلزله 

1- آموزش مردم در مقابل زلزله قبل از وقوع؛
2- ايجاد آمادگى كامل در اداره ها و سازمان ها 

براى مقابله با بحران زلزله؛
ــاختمان ها با رعايت اصول  ــازى س 3- مقاوم س

ايمنى در برابر زلزله؛
ــاى  واحده در  ــن  ام ــاى  ه ــكان  م ــاد  ايج  -4

مسكونى. 
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سيل : 
ــديد  ــه ها گاهى هنگام بارندگى هاى ش رودخان
ــاى اطراف خود  ــيل در زمين ه ــث ايجاد س باع
ــارت هايى مانند: خراب شدن  ــوند و خس مى ش
ــاورزى،   ــن زمين هاى كش ــا، از بين رفت خانه ه
باغ ها، شكستن  پل ها و ... را به وجود مى آورند. 
ــيل در مناطق  ــث بروز س ــل مهمى كه باع عوام

مختلف  مى شوند عبارت اند از: 

- از بين رفتن مراتع و تخريب جنگل ها؛ 

- چراى بيش از حد دام؛

- رگبارهاى تند و باران هاى شديد؛
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خشك سالى : 
خشك سالى پديده اى است كه ممكن است در هرمنطقه اى رخ دهد؛ اما در مناطق خشك و نيمه 
ــت، خسارت بيش ترى بر جاى  ــال كم و نامنظم اس ــك، كه ميزان بارندگى آن ها در طول س خش

مى گذارد و آثار آن   سال ها پس از پايان خشك سالى نيز باقى مى ماند. 

ــاى  ــى برج ــارت هاي ــه خس ــالى چ خشــك س
مى گذارد؟

ــدها و كانال ها براى نگه دارى - شيب تند؛  - عدم وجود س
و هدايت جريان آب. 

گفت  وگو كنيد گفت  وگو كنيد 
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فعّاليّت  هاي تكميلي فعّاليّت  هاي تكميلي 

راه هاى مقابله با خشك سالى 

ــويق مردم براى صرفه جويى  - آموزش و تش
در مصرف آب؛ 

- مصرف درســت از منابع آبى و جلوگيرى از 
هدر رفتن آب؛

ــع و  ــا و مرات ــگل ه ــترش جن ــاد و گس - ايج
جلوگيرى از تخريب آن؛

* با توّجه به نقشه ى استان خود به سؤال هاى زير پاسخ دهيد. 
 - شما در چه شهرى زندگى مى كنيد؟  

- نام شهرهاى همسايه ى شهر  خود را در جاى مناسب بنويسيد. 

همسايه ى شمالى                                                همسايه ى شرقى 

همسايه ى جنوبى                                                همسايه ى غربى 

- احداث سد براى ذخيره كردن آب ها. 
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تحقيق كنيدتحقيق كنيدتحقيق كنيد

* استان من در منطقه ى آب و هوايى ............................................... قرار دارد. 
- شهر من  آب و هواى ..............................................................دارد.

- ميزان بارندگى در شهر من ........................................................ است.
* تاكنون در شهر من اين خطرهاى طبيعى اتّفاق افتاده است:

زلزله                                                              سيل  
خشك سالى                                                   توفان

آتش سوزى                                                     و

آيا تاكنون به استان ها و يا شهر هاى همسايه ى شهر خود سفر كرده ايد؟ 
- براى سفر از چه راه ارتباطى استفاده كرده ايد؟ عالمت بزنيد. 

- با چه وسيله اى سفر كرده ايد؟ عالمت بزنيد. 

- با توّجه به شهر يا استانى كه سفر كرده ايد به سؤال هاى زير پاسخ دهيد. 
چه جاهاى ديدنى را ديده ايد؟ 

سوغات آن جا را نام ببريد.
لباس محلّى آن جا چگونه بود ؟ 

مردم به چه زبانى صحبت مى كردند؟ 
غذاهاى محلّى آن جا را نام ببريد؟ 

صنايع دستى آن را نام ببريد. 
ويژگى هاى خانه هاى محلّى آن را نام ببريد. 

چه ميوه ها و سبزى هايى دارد؟ 
چه صنعتى در آن جا وجود دارد؟ 

چه كارخانه هايى دارد؟ 

اتوبوسمينى بوس ماشين سوارى  چهار پايان

اتوبوس دريايى قايقهواپيما كشتى

قطار 

آبىهوايىزمينى
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