


یوسفی رویا هشتم مطالعات یک درس جزوه

همکاری                   تعاون

همدیگر                            به رساندن یاری

موجودی                                         آانسان مسئول و است.اجتماعی شده فریده

تعاون به انسان نیاز بدانیم.            علت جدا دیگران از را خود توانیم نمی

باشیم.                                                  تفاوت بی اطرافیانمان به نسبت توانیم نمی

وهمدل                                    دادنی قرض

ها تعاونجلوه کردن                  ی                                       همکاری

بیمار از عیادت

دادن کردنوهدیه دوستی اظهار

میشه صمیمیت و محبت و ایجاد باعث

شود می تقسیم خانه وظایف

خانه در شود.همکاری می واقع مفید هرکسی

اف نمی یکدیگر دوش به تد.کارها

درس در ضعیف ها همکلاسی به کردن کمک

مدرسه در مدرسهتعاون نظافت در همکاری

صبحگاهی های برنامه در مشارکت

پیامبران و درامامان کردندتعاون می رعایت را خانه

خانه در امامان و پیامبران کردند.تعاون می همکاری ها نظافت در

کردند. می کمک چهارپایان دوشیدن در

گندم کردن آرد
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باشند. داشته همکاری و همدلی باهم باید محله یک افراد

محله در است.دهمکاریتعاون شده تاکید توجه و محبت به اسلام دین ر

شود. می کار رفتن پیش بهتر باعث صمیمیت ایجاد بر علاوه محله در

جشنمثلکارهایی در همکاری محله، نظافت در همکاری ، بیمار همسایه از عیادت ، جدید همسایه به کمک می: نشان را محله در ،تعاون

دهند.

درس سوالات

نیست؟ تعاون مصداق زیر موارد از یک کدام

دادن-1 بیمار-2هدیه از کردن-3عیادت منکر-4رانندگی از نهی و معروف به امر

گیرد؟ می صورت ما زندگی از سطوحی چه در تعاون

کنیم؟ جدا دیگران از را خود زندگی و رفتار و اعمال توانیم می ما آیا

کنید: کامل را جدول

تعاون تعاوناثرات های جلوه

........................................................ خانواده: ............................در

......................................................................................... محله: در

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

........................................................................................................
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یوسفی رویا هشتم مطالعات دوم درس جزوه

از قسمتی بخشش

خودانفاق هایی توانایی و دقت علم، مال،

نیازمند افراد برای

کنند.نکته می کمک دیگران به نهاد، مردم خیریه مؤسسات قالب در ، نیکوکار افراد :

شود:نکته می گرفته کشور وزارت از مجوز

خواص های بیماری از حمایت انجمن

معلولان و سالمندان نگهداری انجمن خیریه مؤسسات

خیریه درمانگاه

ساز کتابخانه و ساز مدرسه خیرین

تعمی به اقدام خود، توانایی به توجه کندبا می مدرسه یاتأسیس بازسازی ر

ساز مدرسه اخخیرین در رایگان صورت به را دهندمدارس می قرار پرورش و آموزش  تیار

بگذا مدرسه روی را ... و مادر و پدر یا خود نام توانند رند.می

اقدامای از استکی وقف تعاون و انفاق برای خوب ت

کاروانسراها پل، علمیه، مدارس : مثل . داشت وجود ایران در قدیم روزگارهای از عمومیوقف های حمام ، 

دوقف حاصرگاهی کردند.آمد می وقف را فعالیت یک از ل

ندارد را وقف در تصرف حق کس هیچ

ک:نکته هایی دارایی و اموال موقوفاتبه گویند می شود می وقف ه
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: تعاونی های شرکت

شوند..1 می جمع هم دور شخصی و شغلی نیازهای رفع برای برای مردم از گروهی

شرک.2 حداقلیک تعاونی .7ت شود می تشکیل را دارد عضو

هستند..3 شریک هم زیان و سودذ در همه

خصوصی.4 های شرکت برعکس دارد را رأی دادن حق کس هر

دارند.همه.5 مشترکی هدف داوطلبانه صورت به افراد ی

کنند..6 می انتخاب مدیر هیأت یک خود بین از اعضاء

ب.7 زندگی و اقتصادی مشکلات حل اند.برای شده جمع هتر

درس سوالات

می جامعه مشکلات از برخی حل یا نیازمندان یاری به خیریه و نهاد مردم های سازمان قلب در ............................ افراد پردازند.گاهی

مح مسجد به را ها کتاب کند.او وقف را خود شخصی کتابخانه های کتاب از تعدادی خواهد می زهرا میمادر مسجد کتابخانه وقف و برده له

کند:

گویند؟ می چه است کرده وقف زهرا مادر که هایی کتاب الف(به

گویند؟ می چه زهرا مادر ب(به

است؟ واقع ها کتاب آن بر شرایطی چ(چه

کنند،به می جامعه مشکلات از برخی حل به اقدام ها سازمان قالب در نیازمندان یاری جهت نیکوکار افراد میگاهی چه ها سازمان این

گویند؟

چیست؟ گیری تصمیم و رای حق در غیرتعاونی و تعاونی های شرکت اعضای تفاوت
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یوسفی رویا هشتم مطالعات سوم درس جزوه

قضائیه قوه

ایرانج اسلامی مجریهمهوری نظراادقوه زیر قوه سه این : شوند می شوند.«رهبری»ره می اداره

مقننه قوه

و استدولت دولت به وابسته های سازمان

مجریه .قوه است مقام مهمترین رهبری از بعد است جمهور رئیس همان : مجریه قوه رئیس

است مجلس مصوب قوانین و اساسی قانون اجرای : مجریه قوه کار

:چگو جمهور رئیس انتخاب نگی

مدت-1 برای جمهور شود.4رئیس می انتخاب مردم رأی با سال

از-2 ،4بعد متوالی صورت به تواند می مردم4سال رأی با شود، انتخاب نیز دیگر سال

کنند.-3 رد یا تأیید را آنها نگهبان شورای باید دارند جمهوری ریاست شرایط که کسانی

صلاح-4 از ...بعد و مجلات ، روزنامه ، سیما و صدا ، شود می شروع تبلیغات ، یت

تبعه-5 که کسانی بالایهمه و کشور از خارج حتی هستند ایران دهند.11ی رأی توانند می دارند سال

آورد را رأی حداکثر ، جمهور رئیس اینکه از بعد

.تنفیذ شود می تأیید ، شود می امضاء رهبری توسط او حکم

گویند می تنفیذ مرحله این به

اسلامی شورای مجلس در جمهور رئیس

قضا و نگهبان شورای مقابل یهدر

.لیفتح دهند. انجام درستی به را وظایف ، خورند می سوگند ، قرآن گاه پیش در

است. مسئول شوراء مجلس و رهبر و مردم ، دولت مقابل در جمهور رئیس
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کند.ر می معرفی مجلس به وزیر و معاون عنوان به را افرادی جمهور ئیس

معاونان و وزیران جمهور رئیس از عبارتند دولت هیئت

کابینه دربارهتشکیل مجلس منمایندگان گیری ورأی کرده صبحت افراد صلاحیت کنند.ی ی

دهند. می ارائه را خود های برنامه ها نماینده برابر در افراد این

شوند. می انتخاب وزیر یا معاون عنوان به بدهند، اعتماد( ( موافق رأی مجلس نمایندگان اگر

ونکته کار محل گویند:به می زیران،وزارتخانه

استنکته تهران در وزارتخانه و دولت هیئات :مقر

درس سوالات

است. ....................... یک مسئول وزیر هر

کنید: اصلاح را آن رفته کار به نادرست عبارت یک زیر جمله در

رئی از کردن سوال حق و کنند می نظارت دولت های فعالیت بر قضائیه قوه دارند.رئیس را جمهور س

است؟ مسئول کسانی چه مقابل در ایران جمهور رئیس

بنویسید. را جمهوری ریاست داوطلبان تبلیغاتی های روش از مورد سه

شود؟ می اداره چگونه ایران اسلامی جمهوری کشور

کنید: کامل را زیر نمودار

ایران اسلامی جمهوری حکومت ساختار

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

.......................................................................................................................................................................
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هشتم مطالعات چهارم درس یوسفیجزوه رویا

کشور یک اتباع

استشهروند ایران اسلامی جمهوری حاکمیت تحت که کسی هر

، شهری روستاییچه کشور،چه از خارج وچه داخل عشایر،چه حتی

دارندوظ قانون طبق متعددی ایف

وظ ترین دولتمهم اموزشایف سواد ،ایجاد امنیت بهداشتتامین

،مدرسه ,بیمارستان ,جاده ,سد :پل ساخت مانند عمومی خدمات

خارجیامضا های داد قرار

جمهور رییس وظایف ترین ووزیرانمهم معاونان واداره هماهنگی

سفیران نامه استوار امضای

دولتنکته اقدامات از است:یکی لایه تنظیم

، است نوشته دولت که ایی میرودلایحه مجلس به شدن قانونی برای

دولت و مجلس داردهمکاری نظارت معاونان و جمهور رئیس روی مجلس

کن می رابازخواست آنها ندهند،مجلس انجام درستی به خود وظایف به )استیضاح(داگر

،بهداشی،فعال مختلف،آموزشی های فراغتیت اوقات

دولت های زیرهزینه ،پل،جاده،فرودگاه،نیروگاهتجیزات عمرانی(بنایی )خدمات

نفت فروش

دولت های مالیلاتدرامد

موارد سایر
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است پولی

میگیردمالیات موسساات و افراد از دولت

میکندو استفاده کشور اداره برای

میگیرند غیره و تلفن و گاز برق بابت که درامدی

سایردرامدها از ناشی اندرامد از و....درامدحاصل خدمات،صدورگواهینامه برخی جام

اید می دست به بزرگ صنایع بزرگ های گزاریی سرمایه که درامدی

دولت های هزینه و ها درامد دولتیعنی خرج دخل بینی /پیش

بودجه

میگویند سال یک در دولت های درامد و ها هزینه به سند

درس سوالات

انتخابات در بیان آزادی با و هستم مند بهره میشود ارائه مختلف های زمینه در که ایران دولت خدمات از ایرانی شهروند یک عنوان به هبمن

جنگ هنگام ودر پردازم می متن:اظهارنظر به توجه کنم.با می دفاع کشور از

بنویسید. را شهروندی حقوق از مورد الف(دو

بنویسید. را شهروندی های مسئولیت از مورد ب(دو

بنویسید. را جمهور رئیس وظایف از مورد سه

بنویسیدک را مورد کند،سه می فعالیت مختلف های زمین در دولت

شک روی را ساده زبان به بودجه دهید.تعریف نشان مقابل ل

1

 بودجه



یوسفی رویا هشتم مطالعات پنجم درس جزوه

سنی سال11تا12گروه

بلوغ

است همراه به جسمی و روحی تغییرات با

پرخاشگری

اجتماعی های نزاعآسیب

اعتیاد

است خشم نکردن کنترل نتیجه پرخاشگری

نزاع و داردخشپرخاشگری وجود همه در که است طبیعی احساس م

شوند می پرخاشگر فرد به تبدیل نکنند کنترل را خود خشم که افرادی

: استنکته اعتیاد مکند تهدید را نوجوان که اجتماعی های آسیب از یکی

میروند سمت این به خودنمایی و کنجکاوی روی از برخی

مخدر مواد به نوجوان گرایش نهعلت شهامت ندارندبرخی گفتن

آورند می اعتیاد به رو مشکلات از فرار برای برخی

درس سوالات

مم مدریسه به همراه تلفن آوردن مثلا است شده وضع مقررات سری یک زیبا مدرسه ساعتدر باید آموزان باشد،دانش می صبح33/7نوع

کنند. خودداری مدرسه به درسی غیر و آموزشی غیر های کتاب و عکس،فیلم آوردن از و باشند حاضر رسه مد مد در

دارد؟چرا؟ را مقرراتی چنین گذاشتن حق مدرسه الف(آیا

چیست؟ نقررات این برقراری از ب(هدف

د افراد گیرند؟چرا می قرار اجتماعی های آسیب معرض در بیشتر نوجوانی دوره ر

مورد( دهد؟)سه بروز هایی شکل چه به است ممکن پرخاشگرانه رفتار

است. اجتماعی ........................ جزو اعتیاد و ،نزاع پرخاشگری
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هشتم مطالعات شش درس یوسفیجزوه رویا

هستند.نکته مساوی قانون برابر در همه و میکند حمایت مردم همه از قانون :

. بگذارند احترام هم حقوق به افراد اگرهمه

قضائیه قوه امدن بوجود دهندعلت انجام درستی به را خود وظیفه آید.و نمی پیش مشکلی

پ زیر را قانون که کسانی هستند میگذارنداما داریم.      ا نیاز قضائیه قوه به نتیجه در

. کند می برقرار را اجتماعی عدالت

قضائیهوظ قوه داردایف نظارت قوانین اجرای تخلفبر صورت .در میکند مجازات

است. اجتماعی و فردی حقوق پشتیبان

مردم اختلافات حل قضائیه قوه وظایف مهمترین از یکی .نکته: است

مدت                                                          میشود.5به انتخاب رهبری سوی از سال

قضائیه قوه رئیس اگاه          مشخصات فردی باشد.,مدبر,مدیر,عادل,باید مجتهد

. کنند حل را موضوع آمیز مسالمت صورت یه باید ابتدا

اختلافاتم حل کنند.مردمراحل مراجعه سفیدها ریش و بزرگترها به نشد حل موضوع که صورتی در

کنند. مراجعه محله اختلاف حل شورای به نشدن حل صورت در

. کنند مراجعه قضائیه قوه به نگرفتند نتیجه کدام هیچ از وقتی

میکند. تعیین مجازات دادگاه که اعمالی کیفری:

) اختلافات ( دعاوی انواع

عمل خود تکالیف به که میکنند موظف را فرد اما ندارند مجازات که حقوقی:اعمالی

بپردازد خسارت و کند

) شاکی ( .خواهان کند می شکایت که کسی

) متهم ( شدخوانده شکایت او از که باشدکسی ه
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.در باشد خواند در حقوق رشته

.وکیل باشد مسلط قانون به

باشدپروانه داشته نامه وکالت یا وکالت

باشندنکته داشته وکیل دارند حق همه ها دادگاه :در

درس سوالات

است؟ جامعه در اجتماعی عدالت برقراری مسئول نهاد کدام

............. قضائیه قوه وظایق ترین مهم از استیکی .................................

کنید: اصلاح را آن رفته کار به نادرست عبارت یک زیر درجمله

دهند. انجام را تکالیفشان که کند می ملزم را افراد بلکه کند نمی تعیین مجازاتی دادگاه که است اعمالی به مربوط کیفری دعاوی
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مطالعات هفتم درس یوسفیجزوه رویا هشتم

: استنکته انسان مهم های نیاز از یکی ارتباط

فرستنده

گیرن ارتباط دهعناصر

پیام

گویند می بازخورد عمل این به است کرده دریافت را او پیام کند متوجه را فرستنده و بدهد فرستنده به پیامی گیرنده اگر : بازخورد

گیرند به فرستنده از را پیام که است ای وسیله : داردرسانه نام رسانه دهد می انتقال ه

زبان

... و مجلات , روزنامه , کتاب چاپی ابزارهای رسانه ابزارهای

الکترونیکی و...ابزارهای اینترنت , ,تلویزیون رادیو

: استنکته فناوری و ارتباطات وزارت به مربوط رسانه مسئولیت ایران در

پستی خدمات

مخابراتی خدمات

رادیویی ارتباطات وزارت وظایف

تصویری و صدایی خدمات

کشور ارتباطی وسایل توسعه مسئولیت

درس سوالات

اجتماعی شبکه طریق از ایران مردم از بسیاری مانند نیز ملاقات instagramلیلا خیر،سلامتیبه دعای نوشتن با و رفته رهبری صفحه

ابراز ایشان به خود علاقه و عشق میزان و شده خواستار خداوند درگاه از را تشکرایشان مردم از سیما و صدا طریق از رهبری کرد.مقام

کردند.

کیست؟ پیام باشد؟الف(گیرنده می چه ج(پیام

چیست؟ پیام این د(بازخورد کیست؟ پیام ب(فرستنده
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یوسفی رویا هشتم مطالعات هشت درس جزوه

دیگران با سریع ارتباط

فروش و خرید روزمره زندگی در رسانه های کاربرد از هایی نمونه

بانکی خدمات

آموزشی علمی خدمات

دهد می اطلاعات و اخبار مردم به

کند می ایجاد مردم برای سرگرمی و تفریح وسایل

داردتاثی افراد هویت و زندگی سبک بر تاثیر عمومی فرهنگ در جمعی رسانه ر

گذارد می تاثیر مردم اعتقادات و باورها , افکار بر

شود می تلویزیون تماشای صرف مردم وقت از زیادی بخش

گذارد می جامعه فرهنگ روی منفی اثر جمعی رسانه منفی اثرات

کنند می گرایی مصرف ترویج و گویند نمی را واقعیت همیشه بازرگانی های آگهی

به چهره تماس جمعی ارتباط وسایل از استفاده دلیل شودبه می کم چهره

کنیم تحقیق آن درستی درباره باید و نیست صحیح اینترنت مطالب همه

از استفاده در که داردنکاتی وجود سرقت امکان چون ندهیم قرار اینترنت در را خانوادگی فیلم و عکس

نکنید فاش را والدین عابربانک رمز و ایمیل رمز شود رعایت باید اینترنت

با به میشوداعتیاد تحصیل و زندگی در اختلال باعث اینترنتی های زی

درس سوالات

کنید: کامل را زیر جدول

جمعی ارتباط مثبت جمعیاثرات ارتباط منفی اثرات

1-

2-

3-

1-

2-

3-
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یوسفی رویا هشتم مطالعات نه درس جزوه

می العرب جزیره را عربستان جزیره نامند.شبه

دارد. قرار آسیا غربی جنوب در جزیره شبه این عربستان جغرافیایی موقعیت

تقریباً جزیره شبه میمی3مساحت کیلومترمربع باشد.لیون

است. بیابانی آن جاهای بیشتر دارد. خشک و گرم هوای و آب

خصوصاً دام محدودی تعداد مردم بیابانی و گرم هوای و آب علت داشتند.به شتر

عربستان مردم یثرب.شغل و طایف مثل داشت رونق کشاورزی داشتند آب که شهرها برخی

مکه. مردم مثل بودند مشهور تجارت و ستد و داد به عربستان مردم از برخی

دوره دوره آن به که بود ای گونه میبه جاهلیت گفتند.ی

می بت عربستان بودند.پرستیدندمردم یهود و ابراهیم دین پیرو مردم از برخی

اجتماعی نداشتند.اوضاع دانش و علم از چندانی بهره

عربستان میمردم حقارت احساس دختر فرزند داشتن از خانواده داشتند. پایین موقعیت اغلب کردندزنان

قبیله شدید میتعصب خونریزی و جنگ باعث گاهی که داشتند شد.ای

آمدند. بدنیا مکه در )ص( محمد حضرت

بعثت از بعد پیامبر پاکدادوران و راستگویی علت یافت.به شهرت امین محمد به منی

سن27در در شد.43رجب مبعوث پیامبری به حرا غار در سالکی

ا که بودند کسانی نخستین )ع( علی امام و خدیجه آوردند.حضرت یمان

پنهانیسال دعوت ایمان3های کمی افراد نتیجه در کردند پنهان را خود دعوت پیامبر بعثت اول آوردندسال

از کرد.3بعد آشکار را خود دعوت خویشاوندی مهمانی یک در سال

ابوسفیان ابوجهل، ابولهب، مکه: کردند.اشراف مخالفت پیامبر با

از اشراف دادند.دعوت مقام و فراوان ثروت وعده پیامبر کردن منصرف برای آنها

روقتیپیامبر را آنها پیشنهاد کردپیامبر نشروعد کردند مسلمانان اذیت و آزار ناپسندبه کارهای تهمت، ودشناماسزا،

.

پیامبر کردندیاران اذیت را بلال و عمار سمیه، اولینیاسر، سمیه و هستندیاسر اسلام شهدای
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شدنکته: زیاد مشرکان اذیت و آزار کنند.وقتی هجرت حبشه به خواست مسلمانان از پیامبر

ن نتیجه مسلمانان آزار از مشرکان دیدند.وقتی

اجتماعی و اقتصادی کردندتحریم تحریم را فروش،اقتصادیمسلمانان و ازدواجخرید و اجتماعی

رفتند ابوطالب شعب در به ابوطالب پیشنهاد به سال3مسلمانان

آمدند.)مهاجرین(نکته: مدینه به پیامبر با و کردند رها مکه در را خود اکوال و مال که مردم از گروهی

کنندگان(نکته: یاری )انصار: کردند. یاری را او و بستند پیمان پیامبر با که یثرب مردم از گروهی

مسجد     تاسیس

مدینه به ورود از پس پیامبر قومی  اقدامات تعصب جای به برادری پیمان

سیاسی      پیمان

پیامبرجنگ     های

عبادت            جای به عبادی اهمیت بود. پیامبر اقدام نخستین

مسجد می   تاسیس گرفته مسجد در مهم های تصمیم و ها مشورت سیاسی: شوداهمیت

افراد           بودپناهگاه تهیدست

می        یاد نوشتن و خواندن آنجا در که محلی دادندعلمی:

قبیله از مهاجرین( و انصار ( پیامبر بودند.مسلمانان مختلف های

قبیله پیمان جای به پیامبر جای به برادری علیپیمان امام کردند. برادر دو به دو را آنها شدای پیامبر برادر

قومیتعص بود.اینب اسلامی امت تشکیل جهت در گامی پیامبر کار

بودند. مدینه در یهودی قبایل مسلمانان، بر علاوه

ویهودیان مسلمانان بین پیامبر سیاسی کرد.پیمان برقرار سیاسی اتحاد

بود. اسلامی حکومت تشکیل برای گامی نامه پیمان امضای و تدوین

غزوه داشتند حضور آنها در پیامبر که هایی جنگ

پیامبرجنگ سریهجنگهای نداشتند حضور آنها در پیامبر که هایی

نمی غنیمت و کشورگشایی برای جهانپیامبر مردم هدایت برای بلکه جنگیدندجنگید می
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درس سوالات

زیر سوالات به عربستان در جاهلیت عصر مورد دهید:در پاسخ

شود؟ می اطلاق زمانی دوره چه الف(به

بود؟ چه قبایل بین در غارتگری رواج و ای قبیله های درگیری ب(علت

کرد: اعلام برادر یکدیگر با دو به دو را مسلمانان مدینه به ورود آغاز در پیامبر

گرفت؟ صورت منظوری چه به پیامبر اقدام الف(این

مسلمان برای ای نتیجه داشت؟ب(چه ان

بین در دانش و علم گسترش برای مدینه به ورود آغاز در کردند،ایشان می توصیه علم آموختن به را مسلملنان همواره اکرم پیامبر

کردند؟ چه مسلمانان

شد. بسته مدینه اطراف ....................................... قبایل و مسلمانان بین سیاسی نامه پیمان

ایستگ بودند؟دو هایی شهر چه عربستان تجاری مهم اه

کنید: کامل را زیر نمودار عربستان جزیره شبه با رابطه در

عربستان جریره شبه دیگر نام

عربستان جزیره استشبه شده واقع آسیا قسمت کدام در

جزیره شبه مهم شهر دو
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یوسفی رویا هشتم مطالعات ده درس جزوه

  

کرد11صفر21پیامبر                                  رحلت هجری

وا          مهاجرین و کردندانصار فراموش را خم قدیر ی قعه

ک حالی در سقیفه نامماجرای به محلی رد افراد بودند پیامبر دفع مراسم مشغول یاران و علی امام شدنده جمع سقیفه

مهاجرین         از یکی کردندابوبکر انتخاب خلیفه عنوان به

ع         پایدارامام و دعوا از جلوگیری برای کردندلی سکوت اسلام ی

کرد     ابوبکر       خلافت سال عمر     دو برگزیدو خود جانشین عنوان به را

کرد   عمر خلافت سال دوازده

کرد    دنبال جدیت با را ابوبکر سوریه    فتوحات فلسطین ایران فتح

بود              کرده انتخاب عمر که شورایی رسید      توسط خلافت به

اول            عثمان ی خلیفه دو خلاف دبر تجملاتی شدزندگی رایج گری اشراف تدریج اشت

کردند                 انتقاد او از پیامبر یاران از ای عده

کرد             مقابله پیامبر یاران با ابوذرعثمان و اشتر مالک .دمانند شد کشته دشمنان توسط نهایت ر

دنیا به کعبه مکه در ابوطالبعلی فرزند آمد

نوجوانی و کودکی .دوران بود پیامبر تعالیم تحت

علی .امام آورد ایمان پیامبر به که بود کسی اولین

. بودند مشغول قرآن تفسیر کار به خلیفه سه زمان در

علیاصرا امام عدالتر بر تاکید قرآن به عمل شدبرای دشمنی باعث

علی امام های کردجنگ سعی و نداشت تمایل خونریزی و جنگ به علی .امام کند مدارا گفتگو با

علی امام های نهروانجنگ و جمل و صفین

شد پیروز جمل حنگ صفیندر جنگ عاصدر و عمر حیله شدبا پیروز معاویه

17



: علینکته کرد5امام خلافت کوفهسال به مدینه از را خلافت دادمرکز انتقال

اشراف با مقابله و زیستی ساده

عدالت بر تاکید دستاوردهای و های ویژگی

افر برگزیدن علی امام حکومتحکومت به صالح اد

مخالفان با مدارا

شدهم زیاد ها ثروت فتوحات با راه

زیستی نتساده کرددر پیدا رواج اندوزی ثروت یجه

را مردم خود های صحبت با علی کردامام آشنا زیستی ساده و دینی های ارزش با

بودند برخوردار یکسان حقوق از مسلمانان ی همه

بین علی امام عدالت بر گذاشتتاکید نمی فرقی المال بیت تقسیم در عرب غیر و عرب

شوند. می انتخاب ولایات حکومت برای لیاقت اساس بر افراد

حکومتخابانت برای صالح شوافراد و مصر حکومت را علی با بیعت شرط معاویه نپذیرفتلایات علی امام ولی گذاشت ام

مخالفان با ااماممدارا شدعلی نمی ناراحت مخالفان انتقاد ز

کر می برخورد ها آن با زمانی بردندتنها می شمشیر به دست که د

علی رسیدهجری43رمضان21امام شهادت به

کردند بیعت حسن امام با همه نکردمردم بیعت معاویه

جنگ خواستار حسن امام کرد کشی لشکر حسن امام با جنگ برای شدمعاویه

حسن مقامامام و ثروت وعده با دادمعاویه فریب را حسن امام یاران

ندارند چنگ قصد یارانش دید وقتی حسن دهدامام معاویه به را شدحکومت مجبور

شام:نکته در رسیدمعاویه خلافت به

بودمعاویه فریبکاری و سیاستمدار انسان

خرید می مقام و پول با را نفوذ با عمروعاصاشخاص

کرد اعلام خود جانشین را یزید فرزندش

کرحکومتمعاویه موروثی درا
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حسن امام شهادت افشاگرانه،با های سخنرانی و ها نامه با حسین پر،امام معاویه با مبارزه داختبه

کربلا قیام های خانوادهزمینه نکردبا بیعت یزید با حسین مکهامام طرف به یاران و رفتبستگان

ح مراسم و خدا ی خانه در داشت تصمیم حسین کندامام آماده یزید با مبارزه برای را مردم ج

انحرا دچار اسلامی جامعه پیامبر رحلت از قرن بودنیم شده ف

دهد نجات انحراف را اسلام توانست می یارانش و حسین امام قیام و کربلا مثل بزرگی قیام کربلا قیام دستاوردهای

جدم امت اصلاح من هدف حسین امام زبان از کربلا قیام هدف

منکر از نهی و معروف به امر

ا سیره کردن استپیاده علی مام

داشت:نکته نگه زنده را کربلا کربلا،یاد از بعد خود های سخنرانی با زینب حضرت

درس سوالات

از یک هر در دهد،او نجات شکست از را خود سپاه نیرنگ بردن کار به با توانست داشت حسن امام و علی امام با که هایی جنگ در معاویه

کرد؟ استفاده روشی چه از ها جنگ این

علی:ا امام با لف(جنگ

حسن: امام با جنگ

بود؟ چه برادرش شهادت از بعد زینب حضرت نقش

کنید: وصل چپ سمت مناسب های عبارت به را راست سمت های گزین علی امام حکومت های ویژگی به توجه با

گری-1 اشرف با مقابله و زیستی ساده

عدالت-2 بر تاکید

ول-3 حکومت به صالح افراد ایاتبرگزیدن

مخالفان-4 با مدارا

بودند برخوردار برابر حقوق از همه علی امام حکومت الف(در

شد نمی ناراحت مخالفان انتقاد از ب(امام

دادند نمی مقامی ستمگر و ناصالح افراد به ج(امام

بود دیگران برای خوبی الگوی تجملات بدون زندگی با علی د(امام

جن به تمایلی گونه هیچ علی نداشتو(امام مسلمانان میان گ

شد؟ سوم خلیفه شدن کشته باعث عاملی چه
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مطالعات یازده درس یوسفیجزوه رویا

شدنش ضعیف باعث فرماندهان شدورش سپاهیان روحیه

نظاووجمسلماناعرابحملهاستانهدرایران ود تبعیض ، عدالتی بی ، طبقاتی استم نارضایتی باعث سنگین مالیات

وباقحط و طاعون بیماریها شیوع و عی

داد را شرق امپراتوری و ایران به حمله دستور ابوبکر

شد تصرف ایران های قسمت بیشتر عمر زمان در

شد کشته ایران سپاه فرمانده زاد فرخ رستم و خوردند شکست ایرانیان قادسیه نبر در مسلمان اعراب توسط ایران فتح

افتاد مسلمان اعراب دست کامل ظور به ایران نهاوند تصرف از بعد

ایران پادشاه شد.:آخرین کشته مروی آسیابان دست به و کرد فرار نهاوند جنگ در بود سوم یزدگرد

خشون برپایه بودحکومت ظلم و ت

حکومت قبایرانشیوه سران و کردنداشراف می حکومت ایران بر عرب ایل

دانستند می برتر را عرب قوم

کردندام می تحقیر را ایرانیان ویان

ایرانیا با امویان ولایاتنبرخورد مثل حکومتی مقام نداشتند حق داشتندبهایرانیان سپاه فرماندهی

از امیهایرانیان بنی با مخالفت برای فرصتی کردندهر می استفاده

بود آنها از یکی مختارنامه قیام

بودندبنیعباسیان امیه بنی مخالفان از عباس

کرد کمک عباس بنی به خراسانی ابومسلم

بود سفاح اول خلیفه

بغدادی منصور دوم شدخلیفه بغداد پایتخت و کرد تأسیس را

23



بود امویان مثل آنها ستم و ظلم

رساند قتل به را ابوالمسلم منصور

حکومتی های مقام به ایرانیان دوره این شدنددر می منصوب بزرگ و

بودایرانیانباعباسیانبرخورد ایرانی خاندان برمکیان

بودند ولابات حکومت و وزارت دار عهده آنها

رسیدند قتل به هارون دستور به

فارسی سلمان مسلمان ایرانی نخستین

بودندمر پرست یکتا باستان ایران دم

ای شدن پرانمسلمان برادریان و برابری اسلام ایرانیانییام برای داشتعبور جذابیت

اعراب غیر و اعراب بین امتیازی هیچ علی گرفتامام نمی نظر در

ایران همین داشتندبخاطر ارادت فرزندانش او به یان

درس سوالات

رساند. خلافت به عباسیان خاندان از را ........................... امویان، شکست با خراسانی ابومسلم

امپراتوری و ساسانیان حکومت مرزهای به حمله فرمان خلیفه کرکدام صادر را شرقی د؟روم

کنید: اصلاح را آن است رفته کار به نادرست عبارت یک زیر جمله در

داد. قرار عباسیان خلافت مرکز را آن و کرد بنا را بغداد شهر عباسی،سفاح دوم خلیفه

کنید: پیدا را آن رفته کار به نادرست عبارت یک زیر جمله در

یارانش و حسین اما خونخواهی به کوفه در خراسانی کرد.ابومسلم قیام

درآمد؟ اعراب تصرف به ایران سرزمین بیشتر خلیفه کدام زمان در

بود؟ کسی چه نهاوند جنگ در ایران فرمانده

بود؟ کسی چه قادسیه جنگ در ایران فرمانده
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یوسفی رویا هشتم مطالعات دوازده درس جزوه

خلافنکته داشت.: دوام قرن یک عباسی ت

رسید. قدرت به عباسی فرمان با طاهرذوالیمینین موسس طاهریان

های قرنسلسله از دصفاریانهجری5تا3ایرانی لیث یعقوب قدرتموسس به سیستان عیارانرسیدر گروه پشتیبانی با

پشتیبا مردمبا نی

نداشتند. خوبی رابطه عباسیان با

بودند.دشمنعلویان شیعه مذهب پیرو بودند عباسی خلیفه

آوردندبغداد در خود تسلط تحت را عباس بنی کردند تصرف را

داشتندسامانیان عباسی خلیفه با دوستانه اسماعیلروابط                       ،موسس:امیر

بویه بودندآل شیعه مذهب پیرو

آنها زمان شددر بازسازی کاظمین ، نجف در امامان حرم

سوگ و فطر اعیاد شدمراسم می برگزار )ع( حسین امام واری

نوشتند زیادی کتاب اسلامی معارف در

ایر نخستاقدامات قرن در دانش و علم در نوشتندانیان مهمی آثار قرآن تفسیر رشته در

بودند خوب موسیقی و فلسفه جغرافیا، ، تاریخ رشته در ایرانی دانشمندان

به زبان بودنددر پیشتاز عربی ادبیات

ع مهم فرهنگیاقدامات و اسلامیلمی جامعه به باستان ایران تاریخی و ادبی میراث از بخشی انتقال

هجری نخست پهلویدرقرون زبان از را ایرانی پادشاهان موضوع مقفع بن عبدالله ایرانی کرد.مترجمان ترجمه عربی به

داشتند.س اسلامی ایرانی تمدن و فرهنگ رونق در چشمگیری نقش بویه آل و امانیان

در عالم وزیران بلعمیمهمترین و جیهانی دوره این
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عربی اداری زبان

عربی فرمان و ها نامه

نوشتنداسلامازپسایرانادبیاتزبان می عربی به را خود کتاب دانشمندان

گرفت رونق فارسی ادبیات سامانیان و صفاریان زمان از

سرود فارسی را خود اشعار رودکی

سرود را شاهنامه سامانیان حکومت اواخر در فردوسی

درس سوالات

کنید: وصل هم به را مناسب های گزینه

موسس سلسلهنام نام

اسماعیل الف(امیر

لیث ب(یعقوب

ذوالیمینین ج(طاهر

علویان-1

سامانیان-2

نصفاریا-3

طاهریان-4

کنید: اصلاح را آن شده داه قرار نادرست عبارت یک زیر جمله در

رسید. حکومت به سیستان مردم پشتیبانی با سامانیان سلسله موسس ساسانی اسماعیل امیر
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یوسفی رویا هشتم مطالعات سیزده درس جزوه

غزنویان

ایران تبار ترک سلسله سلجوقیانسه

خوارزمشاهیان

قرن اوایل4اواخر هجری7تا

غزن از ها آن شد.نیحکومت شروع

گذارعلت غزنینام شهر علت است.نیبه بوده

ساماندرغزنویان حکومت ضعف غزنوانیزمان کرد.یمحمود تصرف را خراسان

رسماویعباسفهیخل به شناخت.تیرا

سپاه رنیرومندبا شهر ایتا مرکز رفت.شیپرانیدر

شدچندمین مشهور ایران تاریخ در کرد کشی لشگر هند به بار

غزنوی بودمحمود ثروت طمع برای اصل در اسلام ترویج بهانه به هند به حمله

کرد ویران را هند در سومنات معبد

بود غزنوی محمود سلطان پسر

غزنوی نداشتمسعود را پدرش تدبیر اما بود، صبور و باک بی

خورد شکست سلجوقیان از

شو دست به بعد رسیدمدتی قتل به خود سپاه رشیان

بود استوار نظامی نیروی بر

صفاریان و سامانیان بویه، آل مثل غزنویان حکومت نداشتخصوصیات مردمی محبوبیت

بود دوستانه عباسی خلیفه با غزنویان رابطه

بودند عباسیان مطیع

قدرت به دستیابی

سلجوقیان حکومت قدرتمراحل اوج

فروپاشی و تجزیه

ترک اسلامطایفه پذیرش از بودندبعد ماوراءالنهر در

قدرت به غزنویدستیابی مسعود شکست از پس نشستطغرل تخت بر نیشابور در

انداخت بر را بویه آل ایران تسخیر از پس

بودند عباسیان مخالف که برانداخت را مصر فاطمی خلافت

لقب طغرل به عباسی الدین»خلیفه داد«رکن
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ارسلان بودآلب او جانشین و طغرل برادرزاره

افزود سلجوقیان قدرت بر وزیر، الملک نظام خواجه راهنمایی با

گرد مَلاز نبرد دادرومیق463درسالدر شکست را ان

گر َملاز نبرد گرفتددر اسارت به را شرقی روم امپراطور

قدرت درآمداوج سلجوقیان تصرف به صغیر آسای های قسمت بیشتر که بود این ملازگرد جنگ نتیجه

ارسلانملکشاه آلب بودپسر سلجوقی مشهور پادشاهان از

رساند قدرت اوج به را سلجوقیان النهر ماوراء و شام فتح با ملکشاه

بود ساسانیان دوره با برابر ملکشاه دوره در ایران مساحت

بود آباد و بزرگ بسیار ها، آن پایتخت اصفهان

ملکشاه مرگ از پس

نظامی فرماندهان و شاهزادگان فروپاشی و تجزیه

جنگیدند تخت و تاج به رسیدن برای

شد ها آن سقوط باعث اختلافات این

بود آرال( خوارزم) دریاچه جنوب در آباد و حاصلخیز ناحیه یک

گفتند می خوارزمشاهیان خوارزم پادشاهان به

دادند شکست را سلجوقی پادشاه آخرین سلجوقیان ضعف از پس خوارزمشاهیان

تسل ایران از زیادی های بخش کردندبر پیدا ط

نبود محکم خوارزمشاهیان حکومت های پایه

کرد حمله ایران به مغول خان چنگیز خوارزمشاهیان زمان در

رسمیت به را ها آن عباسی نشناختخلیفه

خوارزمشاهیان حکومت های پایه نبودن محکم علت

نداشتند تسلط محّلی فرمانرواین بر خوارزمشاهیان

حمنکته: ایران به مغول خوارزمشاه،چنگیز محمد دوره کرددر له

درس سوالات

کنید: کامل را زیر نمودار

جنگ طرفین

ملازگرد جنگ

جنگنتایج
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یوسفی رویا هشتم مطالعات چهارده درس جزوه

سلجوقیان اهمیت اسلامیعلت های وسرزمین ایران تحولات تأثیردر

آنها قلمرو وسعت

غزنویان و سامانیان از سلجوقیان اداری تشیکلات

ترک های سلسله حکومتی باستانتشکیلات نظام از غزنویان و سامانیان تشکیلات

داشت قرار حکومت رأس در

بود عباسی خلیفه اختیار در دینی و معنوی قدرت

نظامی و سیاسی سلطانقدرت اختیار در

کردندسلاطین می حکومت کامگی خود و ظلم با سلاطین

داشتند تجملی پر زندگی

کردند می مجازات سختی به را مخالفان

بود وزارت سلجوقیان عهد در ها مقام ترین مهم از

آورد دست به ایرانی وزیران وکفایت سیاست با را خود قدرت سلجوقی حکومت

استفادهوزیران به ناگزیر بودند دار گله و بیابانگرد مردم شدندسلجوقیان ایرانی وزیران از

طغرل وزیر کندری عبدالملک

ملکشاه و ارسلان آلب وزیر الملک نظان خواجه

اداره در مهمی داشتندنقش سلجوقی حکومت

سلجوقی حکومت در وزیران شدنقش بهتر فرهنگی و اقتصادی اوضاع وزیران مدیریت و تدبیر با

کرد رشد معماری و صنعت و هنر ، کشاورزی وزیران توسط

بود فرمانروایان دیگر و خلیفه با سلطان رابطه تنظیم وزیران مهم وظایف از یکی
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بود مساجد در درس کلاس اسلام ورود از پس

آمد بوجود زیادی مدارس سلجوقیان دوره در

آورد بوجود زیاد مدارس الملک داشتنظامیهکهخواجه نام

بودنظامیه بغداد و نیشابور ، اصفهان ها نظامیه ترین مهم

داشتند خاصی مقررات مدارس این

بود نظامیه استادان از غزالی محمد امام

بود نظامیه آموزان دانش از سعدی

، سلجوقیان دوره بوددر توجه مورد فارسی زبان ، وخوارزمشاهیان غزنویان

شد هند در فارسی رواج باعث غزنوی محمود های کشی لشگر

فارسی وادب زبان درگسترش فارسی زبان رواج باعث سلجوقیان قلمرو شدتوسعه صغیر آسیای

کرد تغییر فارسی به عربی از دیوانی و حکومتی وفرمانهای ها نامه سلجوقیان دوره ابتدای در

علا دانشمندان و مورخان شدبیشتر فارسی زبان به خود های کتاب نوشتن به قه

یافت گسترش نشینی شهر بازرگانی رونق و آرامش سبب به سلجوقی دوره در

اصفهان و نیشابور ، ری آمد بوجود پرجمعیت شهرهای دوره آن در

رسید خود شکوفایی اوج به معماری

ومعماری شهرها توسعه و ابتکرونق مساجد ساختن رفتدر کار به خاصی ار

قرن بهه7تا5در کاری کاشی و کاری آجر قمری رسیدجری شکوفایی اوج

مع مهم ابتکارات از کاری بودکاشی ایرانی ماران

لعاب بدون و دار لعاب سفالین ظروف

فام زرین ظروف

چرمخوشنویسهنر از کتاب جلد ساختن ، تذهب ، ی

داشت رونق کاری فلز دوره این در
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درس سوالات

به فارسی زبان رواج سبب سلجوقی و غزنوی سلاطین سلاطین های زبالشکرکشی سلاطین از یک هر زمان شد،در ایران مرزهای از نخارج

کرد؟ پیدا رواج ناحیه کدام تا فارسی

غزنویان و محمود الف(سلطان

ب(سلجوقیان

کیستم؟ من

پرداختم تحصیل کسب به نظامیه مدارس در که ایرانی معروف شاعر

کندری-1 عمیدالملک

الملک-2 نظام خواجه

سنجر الف(سلطان

طغرل ب(سلطان

ملکشاه ج(سلطان

سوال به نظامیه مدارس با رابطه دهید:در پاسخ زیر ات

بود؟ کسی چه مداری این الف(بنیانگذار

بودند؟ شهرها کدام در مدارس ترین ب(مهم

بنویسید. را مدارس این بزرگ اساتید از یکی ج(نام

بود. ................................... سلجوقی دوره در ها ایرانی ابتکارات از

ه به غزنوی محمود لشکرکشی با رابطه دهید:در پاسخ زیر سوالات به ندوستان

سلطان بود؟الف(بهانه چه لشکرکشی برای محمود

بود؟ چه حمله این از محمود سلطان اصلی ب(هدف

کرد؟ خراب را هند معبد ج(کدام

کنید: اصلاح را آن رفته کار به نادرست عبارت یک زیر جمله در

قلم خود نیرومند سپاه پشتوانه به غزنوی محمود داد.سلطان گسترش ایران مرکز در ری تا را غزنویان رو
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یوسفی رویا هشتم مطالعات پانزده درس جزوه

بودند بیابانگرد اقوام

زیستنددرسرزمین می سیبری درجنوب مغرلستان

داشتندمغولان سردوخشک وهوای آب

نشینی کوچ آنها زندگی بودشیوه ودامداری

پ ازتا نداشتندپراکندهچنگیزخانیش بودندوحکومت

از یکی بودرئیس مغول قبایل

مغول های آوردقبیله در خود رازیرفرمان

کرد تدوین را چنگیزی یاسای بودچنگیزخان قوانین مجموعه

داشت کامل مهارت رزمی درفنون

بایدا بودوهمه رحم بی کردندمردی می اواظاعت ز

همسایگان به مغولان حمله جمعیتعلت افزایش

مراتع کمبود

چی به شهرنخست و کرد حمله کردندن تسخیر را پکن

غرب سرزمینهای ایران به ازحمله قبل مغول کردحملات فتح را مغولستان

شد. نزدیک ایران مرزهای به

کردند حمله ایران به خوارزمشاهیان زمان در

تجاری کاروان اعضای از یکی ... خوارزمشاه محمد زمان در

شده کشته و دستگیر جاسوسی جرم به مغول

ایران به مغولان حمله کردعلت حمله ایران به بهانه این به خان چنگیز

تضعیف فرارباعث بعد و مقاومت ابتدا در محمد شدسلطان مردم روحیه

رساند می قتل به بود مقاومت جا کردندهر حمله مختلف های شهر به ها مغول
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و مغولان بودهجوم خوارزمشاه محمد جانشین و پسر الدین جلال

محمود شدسلطان پیروز مغولان بر جنگ یک در

نبرد پیش از کاری داخلی های درگیری و اختلافات دلیل به

نکردند یاری را عباسی ی خلیفه و محلی حاکمان سرداران

بود ایران تاریخ نتایج از یکی خان چنگیز هجوم

شدند گرفته اسارت به و باختند جان بسیاری

ایران به مغول حمله گرفتنتایج را ایران سراسر وحشت و ترس

شدند ویران ایران در هایی آبادی و شهرهایی

شدند سوزانده زیادی های کتاب و خراب ها خانه کتاب و مدارس مساجد

داشت ادامه ایران در پراکنده حملات خان چنگیز مرگ از پس

ایلخانا تشکیل کردنچگونگی کامل ایران در را فتوحات چنگیز ی نوه هلاکوخان

عباسی خلیفه کشتن و بغداد تسخیر برد بین از را اسماعیلیان

کرد تاسیس را ایلخانان عباسی خلافت نابودی از پس هلاکوخان

شد متحد و پارچه یک سیاسی نظر از ایرانیان

مغولا حاکمیت تحت محلی سرداران و حاکمان ایلخانان دوره در آمدندایران در ن

کردند برقرار ارتباط اروپا و آسیا با ایلخانان

داشت بازرگانی و سیاسی ی رابطه آسیا با اروپا دوره این در

پاشید فرو ایلخانان حکومت سعید ابو مرگ با

شد جنگ و آشوب و مرج و هرج گرفتار ایرانیان ایلخانان از پس ایران

رفتیک بین از سیاسی پارچگی

برخواستند رقابت به محلی حاکمان
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شد شروع ستمگری و عدالتی بی ایلخانان پاشی فرو با

قیام . شدند ناراضی آمدمردم وجود به کنار و گوشه در مردمی های

بود داران به سر ها قیام ترین مهم از یکی سربداران قیام

شد شروع سبزوار در باشتین روستای از قیام این

بودند جودی حسن شیخ و خلیفه شیخ تعالیم تحت

بود شیعه مذهب پشتیبان سربداران حکومت

شد مواجه یورش با دیگر بار ایران هشت قرن اواخر در

تیمور ، میکردند حمله شرقی شمال سمت از گرد بیابان اقوام

کرد حمله ایران به بار چند ماورالنهر تصرف از پس تیمور ایران به تیمور هجوم

و آسیب باعث چنگیز مثل تیمور شدهجوم شدن کشته و صدمه

کرد پیدا تسلط ایران بیشتر در تیمور از بعد شاهرخ تیمور پسر

رفت بین از صفویان آمدن کار روی با تیموریان حکومت

درس سوالات

ایلخانان،ایرا فرمانروایی دوران شد.در متحد و یکپارچه ........................ نظر از ن

دهید: پاسخ زیر سوالات به سربداران قیام با رابطه در

کردند؟ تاسیس را خود حکومت شهر کدام تصرف از الف(پس

بود؟ چه آنها ب(شعار

بود؟ کرده ایلخانان حکومت ظلم با مقابله آماده را سبزوار مردم کسانی چه تعلیمات

کیست؟او

داد. تشکیل نیرومند حکومتی و آورد خود فرمان زیر را مغول های قبیله که مغول قبایل از یکی رئیس

کنید: کامل را جدول

سلسله سلطانموسسنام نابودیپایتختدومین علت

...............هرات-سمرقند....................تیمور..................
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شا درس یوسفیجزوه رویا هشتم مطالعات نزده

کنند مهار را مغولان خشن خوی کوشیدند دانشمندان

شمشیر بر فرهنگ ایرپیروزی تمدن و فرهنگ با را کردند-انیمغولان اشنا اسلامی

اموختند مغولان به را کشورداری رسم و راه دانشمندان

بود هلاکوخان مشاور

توسیخو نصیرالدین کرداجه غارت و قتل کاهش و مردم جان حفظ برای زیادی تلاش

است مراغه رصدخانه ساختن برای هلاکو تشویق او ارزشمند کارهای از یکی

یافت راه ایلخانان دربار به پزشک عنوان به

داشت ابادی و عمران به بسیاری علاقه

همدانی الله فضل رشیدالدین و...خواجه بیمارستان و رشیدی:مدرسه ربع تاسیس

است التواریخ جامع او کتاب ترین معروف و نوشت زیادی های کتاب

حمل در نداشتندمغولان واحدی دین ایران به ه

ایلخانان شدن داشتندمسلمان اعتقاد گذشتگان ایین به انها از ایی عده

بودند مسیحی برخی و بودایی ایین پیرو گروهی

شدند مسلمان وزیران و عالمان تلاش با

کرد قضایی و مالی و اداری امور اصلاح به اقدام خود وزیر تشویق با

خان برایغازان بسیاری کردتلاش ابادانی و عمران

کرد تاسیس را تبریز در شنب)گنبد(غازانیه

و... داشت:بیمارستان،مسجد،مدرسه مهم بنای دوازده غازانیه گنبد
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بود خان غازان جانشین

خدابنده محمد داشتسلطان علاقه ابادانی و عمران به

پیشنهادلجایتو(و)ا پایبا الدین رشید خود،خواجه اوردوزیر در سلطانیه به را تخت

است اسلام جهان های شاهکار از یکی که کرد تاسیس را سلطانیه گنبد

بود ایلخانان اخرین

شدابوسعید ساخته باشکوه های بنا او ی دوره در

داشت رونق بسیار کاری کاشی و گچبری

کرد رشد معماری و ادبیات و هنر تیمور جانشینان زمان در

بود اسلامی و ایرانی فرهنگ تاثیر تحت تیمور پسر شاهرخ

بود ایران شهر ترین باشکوه و بود،بزرگترین تیموریان پایتخت هرات

بود نیکوکاری شاهرخ،زن همسر گوهرشاد

هنر و تیمور ساختجانشینان مشهد و هرات در متعددی بناهای گوهرشاد

رضا امام حرم کنار در گوهرشاد توسط گوهرشاد شدمسجد ساخته

است شاهنامه کهن های نسخه ترین نقیس از یکی بایسنقری شاهنامه

شد تذهیب میرزا بایسنقر سفارش به شاهنامه این

درس سوالات

د زیر بناهای از یک شد؟هر ساخته ایرانی دانشمند وزیر کدام ر

مراغه الف(رصدخانه

رسیدی ب(ربع

کنید: کامل را زیر نمودار مغول ایلخانان از یکی اولجایتو با رابطه در

او دیگر نام

او وزیر نام

اواولجایتو پایتخت

او آرامگاه بنای نام
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هشتم مطالعات هفده درس یوسفجزوه یرویا

جهان قاره پهناورترین

آسیا وسعت  

است شده کشیده استوا مدار جنوب تا شمال قظب از

 

شمالیشمال منجمد اقیانوس

اروپا غرب آسیا موقعیت  

آرام اقیانوس شرق

هند اقیانوس جنوب

 

آمریکا                                                                    قاره شودت           از می جدا برینگ تنگه وسط

شود می جدا سوئز کانال توسط آفریقا قاره از دیگر های قاره با آسیا ارتباط  

ا و آسیا قاره دو استتنها چسپیده هم به روپا

میدانند یکی را قاره دو این جغرافیدانان از برخی

اروپا و آسیا قاره دو انداوراسیا نامیده اوراسیا

استم ادرال کوه رشته اروپا و آسیا قاره رز

مرتفع های کوه و بلند های فلات

آسیا همواریهای پستنا های سرزمین

آتشفشانی الجزایر جمع

آناتولی شرق به غرب از آسیا بلند های مغولستان-تبت-ایران–فلات

هاست فلات این در جهان قله بلندترین اورست قله

ه داردفلات لقب دنیا بام است هیمالیا کوه رشته در اورست قله آسیا مرتفع های کوه و بلند ای
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سیبری بزرگ استجلگه آمده پدید سشی ینی رود از

سند و گنگ رود آبرفت از سند و گنگ جلگه

از چین جلگه پست های استسرزمین آمده پدید کیانگ تسه یانگ رود آبرفت

: برمیگیردنکته در را بنگلادش و پاکستان از وسیعی بخش میگیرد سرچشمه هیمالیا کوه رشته از سند و گنگ رود

ها آبرفت شدن انباشته از

رود مصب در

شود می نامیده دلتا که آیند می بوجود شکل مثلث های سرزمین دلتا

ها آبرفت شدن انباشته با یابنددلتاها می توسعه

هستند کشاورزی برای مناسب های زمین فواید

دهند می جای خود در را انبوهی جمعیت فواید دلتا خطرات و فواید

دریایی های طوفان رود–خطرات سیلاب-طغیان

آسیا شرقی جنوب و شرق در

آرام اقیانوس کنار در

آتشفشانی الجزایر داردمجمع وجود آتشفشانی الجزایر مجمع

ژاپنمجمع : اندونزی–فیلیپین–الجزایر

لرزههاآتشفشانخطرات آتشفشانی–سونامی–زمین های کوه شدن فعال

یخبندان و سرد سیبری در شمال قطب مجاورت در

زمستا ای قاره یا بری مرکزی و داخلی های بخش آسیا هوای و تابآب سرد ...ن ستان

.... چین شرق در تایوان جزایر تا سرخ دریای از دریاها مجاورت در
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آسیا–شرق شرقی جنوب و جنوب

سبز( ( مرطوب استآسیای موسمی بادهای معرض در

بها اواخر ...از بادها این تابستان اوایل و ازر آسیا

از بارشآسیا نظر

آسیا غربی جنوب و غرب

خشک ایران–عربستانآسیای و آناتولی و ..... داخل

مرکزی گبی–آسیای خشک–بیابان نواحی

درس سوالات

دهید: پاسخ زیر سوالات به آسیا قاره با ارتباط در

شود؟ می محدود ها اقیانوس کدام به جنوب و شرق سمت از الف(آسیا

آمر از طریقی چه از شود؟ب(آسیا می جدا شمالی یکای

گویند؟ج( می چه قاره دو این به وجغرافیدانان است چسبیده قاره کدام به آسیا

سال دهد،علت1393در می رخ ژاپن در فراوانینیز های زلزله ساله شد.هر فراوانی خسارات بروز باعث که داد روی زلپن در بزرگی سونامی

چیست؟ ژاپن در طبیعی بلایای این

رو گیرند.دو می سرچشمه .......................... کوه رشته از سند و گمگ د

است؟ گرفته قرار آن سمت کدام در آسیا الجزایر مجمع

شود. می منتهی پست نواحی به اطراف از که است بلند سرزمینی فلات

ببرید. نام را شرق به غرب از آسیا بلند های الف(فلات

نام چه جهان قله قراردارد؟ب(بلندترین فلات کدام در و دارد

دهید. مرطوب)سبز(پاسخ آسیای با ارتباط در زیر سوالات به

گویند؟چرا؟ می مرطوب آسیا،آسیای سمت کدام الف(به

باشد؟ می فصل کدام در ناحیه ایت در باران ریزش ب(بیشترین

می جدا آفریقا قاره از .......................... طریق از آسیا شود.قاره
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یوسفی رویا هشتم مطالعات هجده درس جزوه

است قاره ترین پرجمعیت و پهناورترین آسیا

جمعیت نظر از جآسیا جمعیت صد در کنندشصت می زندگی آسیا در هان

جمعیت کم بیابانها و هیمالیا و تبت فلات مرتفع نواحی

آسیا تراکم کم و تراکم پر پرجمعیتنواحی آسیا شرقی جنوب و جنوب

نفر میلیون وسیصد میلیون یک چین جهان کشورهای ترین پرجمعیت

نفر میلیون سیصد و میلیارد یک هند

است جهان منطقه ترین متراکم اندونزی در جاوه جزیره کشورها ترین  پرجمعیت

جاوه دارد141جزیره جمعیت نفر میلیون

هستند پوست زرد آسیا جمعیت بیشتر

ج هستندونیمه پوست سفید معیت

میکنند زندگی رگه دو و پوست سیاه های تیره آسیا جنوب در آسیا مردم زبان و نژاد  

آسیا میکنندمردم صحبت لهجه و زبان ها صد به

است جهان بزرگ ادیان مهد آسیا

یهود دین آم,مهد وجود به آسیا در اسلام و دندمسیحیت

آسیا مردم کنند63دین می زندگی آسیا در جهان مسلمانان درصد

است عربستان اسلام دین خاستگاه

غربی آسیای های کشور به تدریج به یافت–مرکزی–اسلام راه شرقی جنوب و شرق

 

هند جزیره شبه در برهمایی آیین

است هند ان اصلی خاستگاه که بودا آیین

چین مثل آسیا شرق کشورهای در بودا آسیا دیگر یافت–ادیان انتشار تایلند و کره و ژاپن
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میکنندبی کشاورزی کار مردم شتر

دارد کشورها اقتصاد در مهمی جایگاه کشاورزی

برنج کشاورزی محصول مهمترین آسیا در شود93کشاورزی می مصرف و تولید آسیا در دنیا برنج درصد

چین هستنند-اندونزی–هند-پاکستان-کشورهای برنج کننده تولید و... فیلیپین

: استنکته هشت گروه عضو روسیه با و است جهان اقتصادی های قدرت بزرگترین از که است ژاپن آسیا صنعتی کشور مهمترین  

 

اخیر دهه دو در جدید های ریزی برنامه با چین

است داده افزایش را تولیدات و صادرات میزان چین  اقتصاد

استاقت کرده بهتر را خود آمد در و صاد

 

جنوبی اقتصادی–تایوان-کره ببرهای سنگاپور و کنک هنگ

اقتصادی صدورتببرهای و الکتریکیولید ایلوازم رایانه اتومبیل–و و خانگی لوازم

 

: استنکته داشته صنعت در زیادی پیشرفت اخیر دهه دو در مالزی  

 

باشد داشته ادامه شهر به روستا از مهاجرت که است شده باعث

است دیگر های قاره از بیشتر آسیا در نفر میلیون ده از بیش های شهر

آسیا در اقتصادی تحولات آسیانتایج شهر ترین پرجمعیت ژاپن پایتخت میلیون33توکیو

 

ها نقشه از ای مجموعه

است شده گردآوری آن در

که است کتابی میشوداطلس دیده نیز مقادیر و نمودارها ها اطلس برخی در

سیاسی و طبیعی : دارد وجود اطلس نوع دو

 

ها نقشه این روی

طبیعی هااطلس کوه رشته

ها فلات

رو و ها شوددریا می داده نمایش و... ها دخانه
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ها نقشه این روی

سیاسی هااطلس کشور ها–مرز ها–ایالت شود–استان می دیده مهم ی ها شهر و ها پایتخت

درس  سوالات

اس کدام آسیا شهر ترین جمیت ت؟پر

است؟ کجا جهان منطقه ترین است؟ متراکم آمده کشورها و ها قاره نقشه اطلس کدام ؟ در

دارد نفوذی چندان دیگر های قاره در ما دارد زیادی پیروان آسیا در که دارد. ادیانی نام

.................................................. است شده آوری جمع آن در ها نقشه از ای مجموعه که  کتابی

دهید:د پاسخ زیر سوالات به اقتصادی ببرهای با رابطه ر

بنویسید. را ها کشور این اقتصادی الف(هدف

کنید. ذکر را معروفند نام این به که کشوری چهار از کشور سه ب(نام

بنویسید. را اند کرده پیشرفت آن تولید در که محصول دو  ج(نام

پاس زیر سوالات به آسیا کشاورزی با رابطه دهید:در خ

هستند؟ مشغول کاری چه به آسیا مردم الف(بیشترین

چیست؟ آسیا مردم اصلی ب(غذای

بنویسید. را آسیا در محصول این کننده تولید کشور  ج(دو

آسیا در بزرگ دین سه  نام
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رویا هشتم مطالعات نوزده درس یوسفیجزوه

داد جای مثلث یک درون میتوان را منطقه این

داردانل و بسفر تنگه مثلث غرب در

جنو منطقه اسیاموقعیت غربی پاییرب های کوه شرق در

عد خلیج مثلت جنوب المندبدر باب و ن

منطقه های ترکناهمواری در قفقاز های کوه به که ابران بلند های میشودکوه وصل یه

اسیا غربی درجنوب سند جلگه و غرب در النهرین بین مثل ایی جلگه و پست های ایرانسرزمین شرق

دشت و عربستان بیابان مثل خشک و پست های لوتسرزمین و کویر

غربستان در الخانی ربع دارد643333بیابان مساحت مربع کیلومتر

منطقه هوای و معتاب های تابستان و سرد ها زمستان ، کوهستانی مرتفع دلنواحی

اسیا غربی نیبیشجنوب و خشک اسیا غربی جنوب منطقه استتر خشک مه

سرخ دریای و هند اثیانوس و عمان دریای و فارس خلیج سواحل استگرمقسمت

دارد ایی مدیترانه هوای و اب ، مدیترانه دریای کنار در واقع سرزمین

ایی مدیترانه هوای و باراناب پر و معتدل های زمستان

خشک و گرم های تابستان

انسانی های استویژگی جهان تمدن کانون نخستین از یکی منطقه این

اسیا غربی جنوب هستندمنطقه منطقه این های زبان عربی و اردو و ترکی و فارسی های زبان

کان اسیا غربی جنوب استمنطقه توحیدی ادیان ون

از هستند93بیش مسلمان منطقه مردم درصد

است اسلامی تمدن قلب اسیا غربی جنوب منطقه
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اقتصادی های هستندفعالیت گاز و نفت ذخایر دارای منطقه های کشور اغلب

اسیا غری جنوب هستندمنطقه وابسته نفت به اقتصادی نظر از ها کشور این

دارد درامد حج مراسم طریق از برنغت علاوه عربستان

امارات و ترکیه مثل هایی بازرگانکشور و تجاری و گردشگری دارندرونق

ن از اند نتوانسته ها کشور عراقبرخی مثل کنند پیشرفت اقتصادی افغانستانظر و

پیشرفت عدم جنگعلت

افغانستان و امریکاعراق توسط نظامی اشغال

امنیت نبودن

درس سوالات

ببرید. نام را آسیا غربی جنوب منطقه وخشک پست ناحیه سه

زیادی پیشرفت اقتصادی نظر از او کشور متاسفانه که است عراقی نوجوان یک امزراحله این ندارد،علت مناسبی چندان وضعیت و نکرده

چیست؟

کنید: کامل را زیر نمودار

آسیا غربی جنوب های ناهمواری

آسیا غربی جنوب در عربی متحده امارات و ترکیه چون هایی کنندچگونهکشور متحول را خود اقتصاد اند ؟توانسته
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هشتم مطالعات بیست درس یوسفیجزوه رویا

آفریقا و اروپا و آسیا قاره سه اتصال

بودن استراژیک هرمزعلت و بابالمندب و داردانل و بسفر های تنگه وجود

آسیا غربی جنوب بندرگاهیمنطقه موقعیت و ها اقیانوس و دریاها اتصال

جهان گاز سوم یک و نفت سوم دو : منطقه این در جهان انرژی منابع مهم انبار

د وجود و اسلام جهان مدینهکانون و مکه مثل مذهبی مهم شهر و

عربستان

نفت کننده صادر های ایرانکشور

آسیا غربی جنوب کویتمنطقه

عراق

عربی متحده امارات

دارندبرخ اقتصادی و سیاسی های نامه پیمان بیشتر همکاری برای منطقه های کشور ی

اکو نامه استپیمان اکو ها نامه پیمان این از یکی

سال در ایرانبی1341اکو دارد,ن عضو ده الان و شده بسته پاکستان و ترکیه

مکان این در دریایی های راه و صنعتی های کشور نیاز مورد انرژی از ای عمده بخش وجود

بودن تنش پر اندعلت وابسته بزرگ های قدرت به منطقه های کشور برخی

آسیا غربی جنوب ندارندمنطقه حکومت در چندانی نقش مردم و هستند نشین امیر و پادشاهی ها کشور برخی

ر قدسوجود اشغالگر ژیم

 

آزادی و استقلال برابری و خمینی امام رهبری به ظلم با مبارزه

ایران خاص جایگاه دارندعلت همبستگی و وحدت اما شده تشکیل مختلف اقوام از ایران

آسیا غربی جنوب منطقه دارددر را منطقه دوم مقام جمعیت و وسعت نظر از

منطقه در گاز اول و نفت چهارم مقام : دارد انرژی مهم منابع
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هرمز تنگه تا غربی جنوب در رود اروند از

فارس خلیج در ایران سواحل  

شرقی جنوب در گواتر بندر تا هرمز تنگه از

لارک–لاوان–قشم–کیش–خارک

فارس خلیج در ایران  جزایر

آ اهمیت نفتنهاو استخراج نظر از جزایر دارند–بازرگانی–این اهمیت نظامی و تجارت

دارد وجود کهن شهری فلسطین کشور در

گوینداورشلیم می المقدس بیت شر این به مسلمانان

گویند می اورشلیم شهر این به مسیحیان و یهودیان

مکه در الحرام مسجد اول

مسلمانان مهم مدینهمساجد در النبی مسجد دوم

بیت در الاقصی مسجد المقدسسوم

درس  سوالات

دارد. قرار آسیا ....................... منطقه در اسلامی تمدن  قلب

بنویسید. را هرمز تنگه  اهمیت

چیست؟ آسیا غربی جنوب منطقه در ها آبراهه  نقش

بنویسید. را نفت صادرات عمده کشورهای از مورد  چهار

بنویسید. را آسیا غربی جنوب منطقه بودن راهبردی های علت از مورد  دو
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یوسفی رویا هشتم مطالعات یک و بیست درس  جزوه

شمالی منجمد اقیانوس شمال

دریای جنوب اروپا مدیترانهموقعیت

آسیا شرق

اطلس اقیانوس غرب

شود:نکته می تقسیم جوان اروپای و پیر اروپای به ناهمواری نظر از اروپا

است اروپا شمالی مناطق در

پیر مدتاروپای طولانی در و فرسایش اثر در ها کوه

است شده باز ها دره و شکل گنبدی ها قله ارتفاع کم

دارد قرار زیادی های دریاچه و پهناور های جلگه قسمت این در

قس این دارددر وجود بلند های کوه رشته و خوردگی چین مت

است تنگ ها دره و تند شیب ها دامنه تیز نوک ها قله جوان اروپای

میدهد رخ ها آتشفشان و لرزه زمین ها قسمت این در

اروپای در پیرینه و آلپ کوه هستندرشته جوان

ایسلند و اسکاندیناوی جزیره شبه قطبی و سرد قطب نزدیک اروپا شمالی بخش

ا و انگلستان اقیانوسی متعدل هوای و آب اطلس اقیانوس مجاور اروپا هوای و یرلندآب

ایتالیا و اسپانیا ای مدیترانه هوای و آب مدیترانه دریای سواحل جنوبی مناطق

قاره هوای و آب آب از دوری دلیل به اروپا وشرق بریمرکز و ای

اروپا مهم های آلب-ون-راین-ولگا-دانوبرود

اروپاست رود ترین طولانی دانوب
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کشاورزی های زمین آبیاری

اروپ های رود الکتریکیکاربرد انرژی تولید ا

کشتیرانی و نقل و حمل

است متراکم آن جمعیت اما است وسعت کم اروپا ی قاره

نعتدل هوای و آب چون طبیعی مساعد شرایط

کافی باران ریزش اروپا جمعیت

پهناور های جلکه و آب پر های رود

تراک باعث فناوری و علم در استپیشرفت شده اروپا جمعیت م

هستند پوست سفید بیشتر اروپا

دارند مسیح دین اروپا مردم بیشتر اروپا دین و نژاد

شب در بیشترشان اند پراکنده اروپا ی قاره در بالکانمسلمانان جربزه ه

است واتیکان در پاپ اقامت محل است پاپ آنها رهبر کاتولیک

مسیح ارتودوکسدین

پروتستان

است پیشرفته اقتصادی نظر از اروپا

درآمد بالاست–میزان قاره این در عمر طول و بهداشت و سواد سطح

اروپا ااقتصاد استفاده با اروپا جای همه در علمیکشاورزی ی شیوه و مدرن آلات ماشین استز رایج

ای مدیترانه داردمحصولات انگور و مرکبات و زیتون : مثل

صاد و تولیدکنندگان از دانمارک و لبنیاتیهلند و گوشتی های فراورده بزرگ هستندرکنندگان
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است جهان صنعتی مهم مناطق از یکی اروپا

اروپا هستندصنعت صنعتی مهم های کشور ایتالیا و انگلستان فرانسه آلمان

دارد نیاز دیگر های کشور به کافی معادن و زمینی زیر منابع نداشتن علت به اروپا

آفتابی و طولانی سواحل

گردشگریج های آلپاذبه در زمستانی های ورزش

و.... ها موزه و کلیساها تاریخی بناهای مثل تاریخی و فرهنگی های جاذبه

های کشور ترین مهم اسپانیا و ایتالیا هستندفرانسه گردشگری در اروپایی

درس سوالات

کنید: کامل را زیر جدول

اروپا رودهای کاربرد

کنند. می زندگی .................... در اروپا مسلمانان  بیشتر

شک گنبدی های قله و ارتفاع کم های کوه پیدایش موجب اروپا ............................ منطقه در طولانی است.فرسایش شده باز و ل

بنویسید. را جوان اروپای های  ویژگی

کنید: پر را خالی  جاهای

پهناور های جلگه

طبیعی پرآبعوامل رودهای

اروپا جمعیت تراکم .....................................دلایل

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

....................................... انسانی عوامل
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یوسفی رویا هشتم مطالعات دو و بیست درس  جزوه

است دنیا وسیع قاره دومین آسیا از بعد آفریقا قاره

آفریقا استواوسعت خط شمال در مدیترانه دریای سواحل از

است شده کشیده استوا خط جنوب از نیک امید دماغه تا

مدیترانه–شمال دریای

آفریقا شرقموقعیت و هند–جنوب اقیانوس

اطلس–غرب اقیانوس

است ارتفاع کم و وسیع فلات آفریقا

آفریقا استناهمواریهای اطلس کوه رشته آفریقا غربی شمال در

کلیمانجارو و کنیا قله آفریقا شرق دارددر قرار

دارد وجود آفریقا در زیادی های دریاچه

زمین نشستن فرو

ه آبشار وجود زیادعلت ای

آفریقا زمیندر پوسته های شکستگی

: نباشدنکته مناسب کشتی گرفتن پهلو برای قاره این که است شده باعث آفریقا بریدگی بدون و صاف های کناره

گرم هوای و آب

آفریقا هوای و استآب کرده عبور آفریقا وسط از استوا مدار

مدار تا آن اطراف و استوا مدار به همیشه تابدخورشید می عمود الجدی رأس و رألسرطان

شمال در چاد دریاجه تا استوا خط از

)سبز( مرطوب جنوبآفریقای در زامبز رود تا استوا خط از و

است گرم و مرطوب قسمت این هوای و آب
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شود می خشک برویم پیش آفریقا جنوب و شمال به هرچه

است خشک و گرم هوای و آب

خشک بزرگفریقای صحرای آفریقا شمال در

کالاهاری بیابان آفریقا جنوب در

زامبز-اورانژ–نیجر–کنگو–نیل

آفریقا های استرود جهان رود ترین طولانی نیل

آفریقا های کردندرود ایجاد دلتا و جلگه خود مصب در

دارد کمی جمعیت اما وسیع قاره دومین آفریقا

جمعیت

بهداشت رعایت عدم جمعیت کم تراکم بیماری–علت ها–خشکسالی–شیوع جنگ

پوست سیاه بیشتر

آفریقا هستندنژاد پوست سفید مدیترانه دریای مجاور آفریقا شمال مردم

هستند پوست سفید آفریقا جنوب از کوچکی بخش

الجزا مصر آفریقا صحرای شمال لیبیساکنان و بیرعیر

آفریقا مردم محلیزبان زبان آفریقا کشورهای سایر

انگلیس و فرانسه بودند استعمار نفوذ تحت قبلا که ها کشور برخی

مسلمان آفریقا شمال مردم بیشتر

دین

هستند ابتدایی مذاهب یا مسیح دین پیرو مناطق سایر

: ونکته طبیعی منابع نظر از آفریقا نفتقاره معادن : است مس–طلا–ثروتمند و الماس
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منابع غارت و اروپایی های کشور استعمار

خارجی اینعوامل در بحران و جنگ قدرتمندایجاد های کشور دخالت و قاره

توسعه آفریقاعوامل نیافتگی

بزرگ های بیابان و انبوه های جنگل مثل طبیعی سخت شرایط

داخلی هاعوامل بیماری شیوع

مردم آگاهی عدم و بیسوادی

ه استبدادیجنگ و وابسته حکومت و داخلی ای

کا : استوایی کائوچوکامحصولات , قهوه , ئو

آفریقا محصولات

دارد وجود پنبه مزارع نیل رود اطراف در

مدیترانه دریای کنار در آفریقا شمال سواحل

آفریقا )وحش(گردشگری ملی های پارک

باستانی آثار

درس سوالات

ی زیر جمله رفتهدر کار به نادرست عبارت کنید:ک اصلاح را است،آن

ز رود تا جنوب از و چاد دریاچه تا شمال از آفریقا قاره در استوا خط اطراف شود.نواحی می نامیده خشک آفریقای امبز

که هستند داخلی عوامل جمله از محیطی سخت کدامند؟شزایط شرایط این اند، شده آفریقا توسعه و پیشرفت مانع

و کند می عبور آن وسط از استوا است.مدار زمستان بی و گرم ای قاره آفریقا کند.قاره می زندگی آفریقا قاره در کنیا کشور در نلسوم

عمود تقریبا الجدی راس و السرطان راس مدار اطراف و استوایی مناطق ازراف در کمیخورشید جمعیت خود وسعت به نسبت تابد.آفرقا می

هستند. مسلمان و کنند می صحبت عربی زبان به آفریقا شمال هستند.مردم پوست سیاه نژاد از مردم دارد.بیشتر

کنید: کامل را جدول بالا متن به توجه با

طبیعی انسانیویژگی ویژگی

1-1-

2-2-
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یوسفی رویا هشتم مطالعات سه و بیست درس جزوه

جنوب قطب نزدیک تا شمال قطب از وسیع قاره

آمریکا استشاوسعت جنوبی و شمالی آمریکای مل

توسط خشکی دو شونداین می وصل هم به مرکزی آمریکای

پاناما کانال حفر از قبل تا

آرام به اطلس اقیانوس از رسیدن برای ها کشتی

پا بودندناماکانال بزنندمجبور دور را جنوبی آمریکای

کانال، این حفر با شداما وصل بهم آرام و اطلس اقیانوس

مرتفع و جوان های خوردگی چین

آمریکا قدیمیناهمواریهای ارتفاع کم های کوه

ای جلگه پست های سرزمین

کو راکیرشته های شمالیه آمریکای

جنوبی آمریکای آند های کوه رشته

خورد جوانچین های شدند.گی کشیده آرام اقیانوس کنار در آمریکا غرب در ها کوه رشته این

دارد. وجود لرزه زمین و فشان آتش زمین، پوسته بودن ناآرام دلیل به این در مناطق این در

آنتینکته: جزایر و مرکزی هاست.لآمریکای لرزه زمین و آتشفشانها سرزمین

آپالاش کوهستان توده شمال آمریکای شرق در

ارتفاع کم های جنوبیکوه آمریکای شرق برزیلدر توده

ناه ها توده انداین یافته فرسایش و پیر مواریهای

پست های پیسرزمین سی سی می آمریکایجلگه شمالیدر

پاراناجلگه و جنوبیآمازون آمریکای در
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قطبی و سرد جنوبی و شمالی آمریکای در قطب به نزدیک کانادانواحی بیشتر

نزدیکی دلیل به آمریکا اقیانوسیسواحل معتدل هوای و آب آرام و اطلس اقیانوس به

آمریکا هوای و جنوبیآب و مرکزی آمریکای در استوا به نزدیک مرطوبنواحی و گرم هوای و آب

خشک و گرم جنوبی آمریکای در آتاکاما و شمالی آمریکای در نوادا بیابان

آمریکا مهم های جنوبیرود آمریکای در آمازون رود

شمالی آمریکای در پی سی سی می رود

است جهان مهم های رود از رود این

پی سی سی می کندرود می عبور آمریکا ایالت چند از

ریزد می مکزیک خلیج به رود این

و حمل در مهمی نقش رود واین منابع کالا، داردنقل تجارت

آمازون کندرود می عبور آمازون جنگل میان از آمازون رود

دنیاست رود ترین پرآب

گ و آبی مارهای شیرین، آب های کنندماهی می زندگی آن در ها ماهی ربه

جمعیتن پرتراکم هستندواحی آمریکا قاره در جهان مردم درصد پانزده حدود

پی سی سی می مثل هستند، حاصلخیز های جلگه در جمعیت بیشتر

مت اقیانوس نزدیک ساحلی شهرهای و هستندبنادر راکم

مساعد هوای و آب و حاصلخیز های زمین تراکم: علت

امریکا: مردم پوستان-2بومیان-1نژاد ها-4سفیدپوستان-3سیاه دورگه

گویندبومیان می سرخپوست آمریکا بومیان به

آمریکا به کلمب کریستوف هندرسیدوقتی را آنها نامید، ی

پوستان آمریکاسیاه پوستان هستندسیاه آفریقایی بزرگان نوادگان ،

نوسط معادن و کشاورزی و مزارع در کار برای استعمار دوران در آمدندآنها آمریکا به اروپاییان
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کردندسفیدپوستان کشف را آمریکا که اروپایی سفیدپوستان

کردند مهاجرت آمریکا به اروپا از مختلف سالهای طی در

اندعدهدورگه دورگه آمریکا، مردم از زیادی

انداز آمده بوجود گوناگون های ملیت و ها نژاد اختلاط

آمریکازبان غالمردم هستزبان انگلیسی شمالی، آمریکای در ب

ه پرتغالی و ها اسپانیایی مهاجرت دلیل به جنوبی و مرکزی آمریکای استدر اسپانیایی و پرتغالی زبان ا،

دارندآنگوساکسونفرهنگهاانگلیسیمهاجرتدلیلبهامریکامتحدهایالاتوکاناداکشوردر:نکته

گویندمیلاتینآمریکایجنوبی،ومرکزیآمریکایبهاستلاتینزبانپرتغالی،واسپانیاییزبانریشهچون:نکته

هستندمسیحدینپیرومردماکثر

پروتستانمذهب–شمالیآمریکایدرآمریکادین

کاتولیکمذهب–لاتینآمریکایدر

استتوجهقابلنیزمسلمانانتعداد

هستندپیشرفتههایکشورجزوشمالیآمریکایدرکاناداوامریکامتحدهایالات

استتجاریوصنعتی–متحدهایالاتکشاورزیشمالیآمریکایدراقتصاد

استجهانذرتوگندمکنندهصادروکنندهتولیدترینبزرگکاناداوامریکامتحدهایالات

.......وخودرو،آلاتماشینصنعتی،تجهیزات:کنندهصادروتولیدکشوردواین

آوردندشمالیآمریکایبهسرمایهومهارتدانش،خودبامهاجراروپاییان

آبپرهایرودوکشتقابلوسیعهایزمینفراوان،طبیعیمنابعزمینی،زیرمعادنوجود

بوددورجنگازآمریکادومجهانیجنگدرشمالیآمریکایپیشرفتعوامل

گرفتپیشیاروپاییهایکشورازدومجهانیجنگازپس

کردندجذبراهاکشورسایردانشمندانومتخصصاناخیرهایسالدر

کردندرشدهاشهرجهانی،وداخلیتجارترونقلبدلیکاناداوآمریکا

امریکاستمتحدهایالاتشهرترینجمعیتپرنیویورک

اولمقام–داردخراشآسمان53–نیویورکشمالیآمریکایهایشهررشد

استنیویورکهدرآزادیمجسمهومتحدمللسازماناصلیمرکز
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داردزیادیمعادنوطبیعیمنابعلاتینآمریکایلاتینآمریکایاقتصاد

کندپیشرفتنتوانستبیگانهبهوابستههایحکومتواستثماربدلیل

هستندکشاورزیاولیهموادکنندهصادروکنندهتولیدلاتینآمریکایکشورهای

نیشکروقهوهکننده،صادروکنندهتولیدترینبزرگ–کوباوبرزیل،آرژانتین

دارندبهتریاقتصادیوضعیت–کلمبیاوونزوئلا،آرژانتینوبرزیللاتینآمریکایصنعتیهایگروه

...وهاجنگل،سواحل،هاآبشاروغارها:محیطیزیادتنوع

وحشحیاتهایموزه،هاپارکتفریحی،مراکز

هانمایشگاهوخریدکزامار،هاکاخوهاموزهآمریکادرگردشگری

استشدهدنیاسراسراززیادگردشگرانجذبباعث

درسسوالات  

کنید: کامل را زیر  جدول

مرکزی رو جنوبی شمالی آمریکای  آمریکای

 زبان ........................................ .........................................

 فرهنگ ........................................... ........................................

آمریکا اقتصاد با ارتباط شمالیدر دهید:ی پاسخ زیر سوالات به

است؟ چگونه شمالی آمریکای در کشاورزی الف(نوع

مورد( هستند؟)دو صنعتی محصولات نوع چه صادرکننده و  ب(تولیدکننده

متحد ملل سازمان اصلی است.درمرکز شده واقع ....................................

مورد( کند؟)دو می جذب آمریکا سمت به دنیا سراسر از را گردشگران هایی جاذبه چه وجود

کنید: کامل آمریکا قاره مردم اکثریت دین با با ارتباط در را زیر  نمودار

شمالی آمریکای

اکثری آمریکادین مردم مردمت مذهب

لاتین آمریکای
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هشتم مطالعات چهار و بیست درس یوسفیجزوه رویا

است جهان قاره کوچکترین

اقیانوسیه قاره دانندوسعت می مستقل قاره دو را اقیانوسیه و استرالیا برخی

است شناور آرام اقیانوس در و آسیا شرقی جنوب در

دارد وجود شماری بی جزایر آرام اقیانوس در و استرالیا شرق در

استرالیا بهجزایر جزایر میرسد33تا23تعداد هزار

اقیانوسیه بزرگ و مهم جزایر از است      یکی )زلاندنو( نیوزیلند کشور

است            هموار تقریبا استرالیا

استرالیا همواریهای شدهنا کشیده ساحل موازات به هایی کوه رشته استرالیا شرق استدر

مرجانی                                     صخره ترین بزرگ آن شرقی شمال دارددر قرار دنیا

از بیش صخره دار2333این طول دکیلومتر

است شده زیاد گردشگران جذب باعث مرجانی صخره

است کوهستانی کشوری

استنیوزلند کشور این در جنوبی آلپ کوه رشته

دارد نام کوک نیوزلند قله بلندترین

کم جمعیت زیاد وسعت

استرالیا اروپاییجمعیت مهاجرت نیوزلند و استرالیا جمعیت ایرلندیبیشتر و انگلیسی

نیوزلند هستندو بومیان جمعیت از کمی صد در

انگلیسی رسمی زبان

استرالیا دین و بودنزبان پذیر مهاجر دلیل مختلفبه های زبان

نیوزلند انگلیسیو نیوزلند رسمی زبان

هستند مسیحی های کشور نیوزلند و استرالیا
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هستند صنعتی پیشرفته کشورهای جزء

استرالیا دارداقتصاد فراوان معادن و منابع

نیوزلند کردندو منتقل استرالیا به را آوری فن و سرمایه اروپایی مهاجران

است شده اقتصادی پیشرفت موجب آوری فن و سرمایه انتقال

است گندم بزرگ کننده صادر و کننده تولید

استرالیا مرکباتکشاورزی و انگور های استباغ فراوان

نیوزلند هستو صنعتی روش به کشاورزی

هستند دام پرورش مهم مراکز از نیوزلند و استرالیا

استگو نیوزلند و استرالیا مهم صادرات از پشم و شت

است پیشرفته صنعت

استرالیا استصنعت استرالیا مهم بندر دو ملبورن و سیدنی

نیوزلند استو شیمیایی صنایع و سازی کشتی صنایع مهم مراکز از ملبورن و سیدنی

طولانی سواحل وجود

ج های گونه و محیطی انوریتنوع

استرالیا در گردشگریگردشگری و تفریحی امکانات

نیوزلند استو نیوزلند و استرالیا در گردشگری جذب مهم عوامل از

درس  سوالات

دارد قرار .................................. آسیا،قاره قاره جنوبشرقی الیه منتهی .در

چیست؟ استرالیا اقتصادی پیشرفت  علت

کنید: کامل را زیر  جدول

نیوزلندالف(ب قله لندترین  

استرالیا در مهم  ب(بندری

است شده واقع آن در جنوبی آلپ کوه رشته که  ج(کشوری
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