


پیشنهادی فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم پاسخ های

 : 1درس   

 چند مورد از نعمت های الهی و حق برخورداری از آنها را توضیح دهید ؟-1فعالیت     

نعمت داشتن استعداد و توانایی و حق شکوفا شدن آن  نعمت برخورداری عشق و محبت نعمت خانواده ، نعمت خوراک و پوشاک ، 

استفاده از گیاهان، جانوران و آب برای تغذیه، استفاده از هوا برای نفس کشیدن، استفاده از منابع و معادن برای تأمین نیازهای  راز و نیاز کردن .حق  و

 زندگی و ساختن ابزار و وسایل، برخوردار شدن از محبت دیگران، برخورداری از استعداد آموختن و داشتن قؤه عقل و شعور...

 نژاد ، زبان ، اعتقادات ، ثروت ، فقر و ... دارای حقوق طبیعی هستند ؟ چرا ؟ یا همه انسانها صرف نظر از قوم ،آ - 2 

نظر از تفاوت هایی که از نظر نژادی ، اعتقادی و ... دارند . دارای حقوق طبیعی هستند ، زیرا خداوند همه را یکسان  بله انسانها صرف 

 بودن مشترک هستند .و همه در انسان  آفریده است

  :  2درس    

 1مربوط به فعالیت  

سال دارد و پزشک است . او دارای همسر و سه فرزند است و در یک آپارتمان زندگی میکند . به نظر شما او در  40آقای مسعودی  - 1 

 هر یک از نقش های زیر چه مسئولیتهایی بعهده دارد ؟

محبت و احترام به فرزندان ،  مراتب را بگیرد . بخرد . در مواقع حساس تصمیمات الزم و مهم وسایل مورد نیاز خانه را بعنوان پدر : 

کردن غذا ،لباس و مسکن برای آنان  تحصیل و شکوفایی استعدادهای فرزندان فراهم برای تربیت صحیح آنها فراهم آورد . امکانات تالش

همکاری و هم دلی در تربیت  منزل ، ی و تقسیم کار با همسر در انجام امورمحبت ، توجه و احترام به همسر همکار بعنوان همسر :  .

 . فرزندان ، فراهم کردن وسایل زندگی مانند غذا ، لباس و مسکن مناسب

 به بیماران خود رسیدگی و برای بهبود آنها تالش کنند . بعنوان پزشک : 
محبت ، توجه واحترام نسبت به پدر و مادر ، دیدار آنان ، برآوردن خواسته هایشان و کمک و رسیدگی به  بعنوان فرزند پدر و مادر خود : 

 آنان .



، مشارکت در اداره ساختمان ، ارتباط مناسب  ایجاد مزاحمت برای همسایه  به همسایه ، جلوگیری از محبت و احترام بعنوان همسایه :

 ت های مختلف ه همسایگان در موقعیکمک و همدلی ب و

 : 3مربوط به فعالیت 

 هدف :

نوشتن چنین نامه ای عالوه بر توجه دادن افراد و تفکر درباره نعمتهای الهی و آثار سودمند برای تربیت دینی، درتقویت روحیه و اعتماد 

ه بیشتر به آنچه نداریم، توجه به نفس افراد، نقش مؤثری خواهد داشت؛ زیرا ما انسانها معموال از نعمتهایی که داریم، غافلیم و گا

 میکنیم. تفکر درباره این موضوع موجب میشود که بیشتر، قدر چیزهایی را که داریم، بدانیم.

 : 4مربوط به فعالیت  

 دفع سموم بدن است . تصفیه خون و بدن خود داریم که کار آنها کلیه ها هستند . ما دو کلیه در سمت راست و چپ یکی از شگفتی ها 

توجه کنید که این درس زمینه خوبی است برای آنکه دانش آموزان به ورود مواد مضر به بدن خود و فعالیتهای نامناسب حساس شوند.  

 تداوم این حساسیتها در آینده در پیشگیری از روآوردن به سیگار یا مواد مخدر و... نیز سودمند خواهد بود. در این درس عالوه بر مراقبت

ت از روح و روان نیز مطرح شده است؛ به طوری که دوری از گناه و خطا و حفظ زبان و چشم و دست و پا از کارهای از جسم، محافظ

 خطا، نیز مورد بحث قرار میگیرد.

 :6و  5فعالیت 

 پاسخ آزاد وبراساس سلیقه دانش اموز 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

: 3درس 

  

 

 1فعالیت

 

است در اردوی شما بوجود بیایددیگری ممکن  همفکری کنید و بگوئید چه مشکالت و شرایط - 1

 

امکان دارد بعضی از اعضای گروه بدون اطالع رهبر اردو را ترک کرده و به مکان های خطرناک بروند .

 

 

اردوروی یک صفحه کاغذ بنویسید و در کالس بخوانید . اکنون نتیجه تصمیمات خود را به صورت مقررات - 2

 



وسایل شخصی خود نهایت دقت را داشته  ر احساس مسئولیت داشته باشیم و هر کس در حفظنسبت به وسایل یک دیگ - 1            

 باشد .

 هنگام خواب از ایجاد صدای بلند و گوش خراش پرهیز کرده و آرامش را حفظ کنید .2           

 ید .بعد از استفاده از وسایل و ظروف هر یک از آنها را در جای مخصوص خود قرار ده 3            

 زمان حرکت و گردش گروهی در ساعت معین حضور داشته باشید . 4           

 آیا همه اعضا حق اظهار نظر در باره موضوع را داشتند ؟ - 3 

 نظر گرفتن ادب ، احترام ، می توانند نسبت به برنامه های گروه اظهار نظر کنند . بله ، همه اعضای گروه با در 

 ؟ گیری یک نفر با تصمیم شما مخالفت می کرد چه می کردیداگر پس از تصمیم  - 

به نظر او احترام می گذاشتیم . اما چون  چه او می گوئیم که تصمیمات گروهی برسالیق شخصی ارجحیت دارد .اگر  با احترام به 

 کارگروهی است ، وسرنوشت افراد به یکدیگر وابسته است. همه باید تابع قوانین باشیم . اردوی 

  

 کدام حقوق نادیده گرفته می شود ؟ هر کدام چه پیامدهایی دارد و و بگوئید به این موقعیت ها توجه کنید - 5 

 فردی زباله های خانه خود را در گوشه پارکی مقابل محوطه بازی کودکان بریزد ؟ -الف( 

 می شود . محیط زیست آلودهحقوق بچه ها و کودکان زیر پا گذاشته می شود و  

 ؟ فردی بخواهد خارج از صف افرادی که در نانوایی ایستاده اند ، نان بگیرد -ب 

 بی نظمی وهرج مرج و یا اختالف و درگیری بین افرادحاضر درصف 

 در صف هستند زیر پا گذاشته می شود . نظم جمعی و وقت افرادی که 

 می خواهد به او نمی دهد ؟فروشنده ای که رایانه ای را فروخته ، وقتی مشتری از او برگه خرید  -ج 

  



 از خرید ونا راحتی ازفروشنده واختالف  را نادیده گرفته است . نارضایتی حقوق آگاهی و انتخاب مشتری

 تصادف راه بندان وترافیک سنگین -حق برخورداری امنیت و آرامش-د

 برخورد با فردی ومصدومیت وی -حق برخورداری امنیت و آرامش عابران -ه

 دو ستونی رسم کنید که در آن مقررات مربوط به آن  گروه اجتماعی را انتخاب کنید . جدولی یک مکان گروه تقسیم شوید و به چند - 6 

 نظم و احترام به حقوق دیگران               ورود با صف     :    پمپ بنزین   

 ایجاد آرامش ،احترام به حقوق دیگران ،  کتابخانه : رعایت سکوت هنگام مطالعه 

 حفظ پاکیزگی محیط زیست ، جلوگیری از بیماری              نریختن زباله در پارک      :     پارک    

 ویا مکانی مانندمسجد را در نظر می گیریم: 

کارکرد مقرراتمقررات 

 ــ در آوردن کفشها و قرار دادن آنها در

 جاکفشی

ــ دست نزدن به درجه بخاری

 شعائر دینی، حفظ بهداشت، نظم،احترام به 

حفظ ایمنی و جلوگیری از آتش سوزی

 ــ گذاشتن مهر و جانمازها در جای خود

پس از ادای نماز

حفظ نظم

احترام به نمازگزارانــ با صدای بلند حرف نزدن و نخندیدن

 ــ خاموش کردن المپها پس از خروج از

اتاق یا ...

احترام به حقوق دیگران)صرفه جویی در مصرف انرژی( 

 : 4درس 

 : 16صفحه  3فعالیت    

حمایت یکسان قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و  یعنی همه افراد کشورمان از زن و مرد در 
صادر می کند . و مقام و پست  جامعه حکمهمه افراد  فرهنگی با رعایت موازین اسالمی برخوردارند . قانون به طور یکسان در مورد

 نمی کند . تفاوتی در مقابل قانون و...

کس نسبت مثال: هر کس از چراغ قرمز عبور کند جریمه شود، چه بیسواد باشد، چه استاد دانشگاه، چه انسان فقیری باشد و چه پولدار. مثال دیگر: هر 

 شر و طبقه ای که باشد، مرتکب جرم شده است.به دیگری افترا بزند یا دیگری را مضروب کند از هرق





 : 5درس

 20صفحه 1فعالیت 

 شیوع وگسترش بیماری هاو... -کمبود آذوقه و دارو -قطع آب وبرق -بی خانمان شدن افراد -مجروح یا کشته افراد

 ، چادر وفهرست نیازهای مردم ممکن است شامل موادغذایی، دارو، پزشک و دستیار، خواربار، آب آشامیدنی، پتو 

 خانه های موقت، تانکر آب برای مصارف بهداشتی، ظروف و وسایل زندگی، مددکار اجتماعی برای صحبت کردن و 

 تسلی دادن به آسیب دیدگان، افرادی که بتوانند مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کنند و... باشد.  

 21صفحه-2فعالیت 

ه برای گذران زندگی و تامین مخارج تحصیلش دست فروشی می كرد. از این خانه به آن خانه می رفت تا روزی روزگاری پسرك فقیری زندگی می كرد ك 
 سنتی برایش باقیمانده است و این درحالی بود كه شدیداً احساس گرسنگی می 10شاید بتواند پولی بدست آورد. روزی متوجه شد كه تنها یك سكه 

تقاضا كند. بطور اتفاقی درب خانه ای را زد. دختر جوان و زیبائی در را باز كرد. پسرك با دیدن چهره زیبای دختر  كرد. تصمیم گرفت از خانه ای مقداری غذا
 دستپاچه شد و بجای غذا ، فقط یك لیوان آب درخواست كرد.

تگی شیر را سر كشید و گفت : دختر كه متوجه گرسنگی شدید پسرك شده بود بجای آب برایش یك لیوان بزرگ شیر آورد. پسر با طمانینه و آهس
پس من از صمیم » پسرك گفت: « چیزی نباید بپردازی. مادر به ما آموخته كه نیكی ما به ازائی ندارد.» .دختر پاسخ داد: « چقدر باید به شما بپردازم؟ »

 «قلب از شما سپاسگذاری می كنم
ماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه معالجات به شهر فرستادند تا در سال ها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد. پزشكان محلی از درمان بی

 بیمارستانی مجهز، متخصصین نسبت به درمان او اقدام كنند.
ر ی ددكتر هوارد كلی، جهت بررسی وضعیت بیمار و ارائه مشاوره فراخوانده شد. هنگامی كه متوجه شد بیمارش از چه شهری به آنجا آمده برق عجیب

در چشمانش درخشید. بالفاصله بلند شد و بسرعت بطرف اطاق بیمار حركت كرد. لباس پزشكی اش را بر تن كرد و برای دیدن مریضش وارد اطاق شد. 
وجهات خاص تاولین نگاه او را شناخت. سپس به اطاق مشاوره بازگشت تا هر چه زودتر برای نجات جان بیمارش اقدام كند. از آن روز به بعد زن را مورد 

 خود قرار داد و سر انجام پس از یك تالش طوالنی علیه بیماری، پیروزی ازآن دكتر كلی گردید.
را  آخرین روز بستری شدن زن در بیمارستان بود. به درخواست دكتر هزینه درمان زن جهت تائید نزد او برده شد. گوشه صورتحساب چیزی نوشت. آن

 ل نمود.درون پاكتی گذاشت و برای زن ارسا
 از كرد. چیزیزن از باز كردن پاكت و دیدن مبلغ صورتحساب واهمه داشت. مطمئن بود كه باید تمام عمر را بدهكار باشد.سرانجام تصمیم گرفت و پاكت را ب

 توجه اش را جلب كرد. چند كلمه ای روی قبض نوشته شده بود. آهسته ان را خواند:

 شیر پرداخت شده است. ك لیوانبا یبهای این صورتحساب قبالً  

 : 21صفحه  3مربوط به فعالیت  

 پاسخهای احتمالی: 

چگونه کمکهای اولیه به مجروحان برسانیم؟ چگونه و با چه وسایلی مصدومان را به مراکز درمانی برسانیم؟ با کودکان چگونه رفتار کنیم؟  گروه اول: 

 چگونه غذا و دارو را بین حادثهدیدگان توزیع کنیم؟ و....



از اهالی محل یا دانش آموزان مدرسه بخواهیم کمکهای خود را در محلی با نظارت یک گروه جمعآوری کنند ) غرفه ای برای این کار تشکیل  گروه دوم: 

اهیم کمکهای نقدی بدهیم( پتو، غذا، وسایل زندگی، اسباب با زی، دارو، چادر و... را جمع آوری می کنیم. شماره حسابی در بانک افتتاح و از مردم میخو

 خود را به این شماره حساب بریزند. در جمع آوری کمکها و اطالع رسانی به مردم و بسته بندی کمکهای غیرنقدی همکاری میکنیم.

 : 23صفحه  - 4مربوط به فعالیت  

 نبودن . اثر طرح دادرس به معنی دانش آموزان آماده برای روزهای سخت مانند سیل و زلزله است ،دادرس یعنی بی 

شود تا در زمان وقوع حوادث احتمالی، از خود  آموزان داده می های الزم )هشت مهارت امدادی ( به دانش و بر همین اساس با همکاری هالل احمرآموزش 

 و اطرافیانشان محافظت کنند.

 : 23صفحه  - 5مربوط به فعالیت  

 شعر از سعدی است و معنای آن این است: 

مانند پیکر یک انسان است. همه انسانها را خداوند و یک خالق آفریده و سرشت مشابهی دارند و مانند پیکر واحد هستند؛ همان طور که جامعه انسانی  

تاری و درد اند، در یک جامعه انسانی نیز اگر بعضی افراد دچار گرف  در یک پیکر اگر عضوی بیمار باشد، بقیه اعضا نمیتوانند به کار خود ادامه دهند و ناآرام

 باشند، بقیه نمیتوانند ساکت بمانند و اگر تو از رنج دیگران فارغی، سرشت انسانی خودت را گم کرده ای.

 : 6درس 
 24صفحه -1فعالیت 

 ند.بیمه ای است که براساس قرارداد اگر درطول سال تحصیلی برای دانش آموزان حادثه ای رخ بدهد به موجب قانون بیمه جبران خسارت می کالف(

 تومان 8000ب( 

 میلیون ریال به افراد ذینفع قانونی پرداخت خواهد شد. 50در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه، مبلغ - ج( 

 میلیون ریال و 100در نقص عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه مبلغ - 

 شود. ال غرامت برای بیمه شده پرداخت میمیلیون ری 10های سرپایی و بیمارستانی ناشی از حادثه نیز مبلغ  جبران هزینه- 

 مند شوند. نامه بهره میلیون ریال از مزایای بخش درمان بیمه 15توانند تا مبلغ  شدگان می بیمه- 



اعی و های درمان اعمال جراحی ناشی از بیماری به شرط بستری در بیمارستان، مازاد بر تعهدات بیمه پایه شامل خدمات درمانی، تامین اجتم هزینه- 

 (1393.) براساس تعهدات سالهای بیمه ای را تا سقف پنج میلیون ریال قابل پرداخت اعالم کرد سایر سازمان

 د( یک سال تحصیلی

 : 27صفحه  2مربوط به فعالیت  

جامعه وتوجه به روزهای سختی و  امام علی )ع ( در قبال از کارافتادگان و بازنشستگان معتقد بودند، حکومت در برابر آنها موظف است. در واقع تکلیف 

 -ترویج فرهنگ بیمه --ناتوانی افراد را در آموزه های دینی مان نشان میدهد.

 27صفحه -3مربوط به فعالیت  

 بیمه بدنه وشخص ثالث اتومبیل و..... -بیمه عمر -منازل مسکونی -حوادث تحصیلی -الف(بیمه درمان 

 ارات را جبران می کنند و موجب می شوند خانواده بدون نگرانی و دلهره به زندگی ادامه دهند.درزمان وقوع حوادث تمام یا بخشی از خس- 

 مستمری زنان خانه دار . اطالع ندارند ویا به اهمیت ان ها پی نبرده اند. -بیمه روستائیان-ازکارافتادگی –ب(بیمه سرقت لوازم منزل وخودرو  

 27ص  -4فعالیت

 مبلغی اندک زندگی خودرا دربرابر حوادث معینی بیمه کنند. قبل وقوع حادثه با پرداخت 

 

 

 

 

  

 

  

 





 

 

 

 

 

 : 7درس

 

 : 30صفحه  1مربوط به فعالیت 

 

الف ( برای مثال مداد ، چوب درختان جنگل، اره برای بریدن ، کارگر، ماشین برای حمل الوار، زغال مخصوص، پول برای احداث کارخانه و...

در کارگاه ها وکارخانه ها به وسیله کارگران ---شد زندگی مشکل ویا غیرممکن می 

 

 

ب( مداد : چوب، کاغذ، مغز گرافیتی،دستگاه های مختلف، نیروی انسانی، زمین و سرمایه

 

 

 : 32صفحه  2فعالیت 

  

نقش محوری دارد. به عبارت دیگر انسان با نیروی فکر و کار خود میتواند منابع طبیعی را استخراج و به وسایل مورد  نیروی انسانیدر بین عوامل تولید، 

نیاز خود تبدیل کند. همچنین انسان ابزار و وسایل کار و تولید را ابداع و اختراع کرده است.

 



 : 32صفحه  3فعالیت  

تاریخی است. سایر عوامل تغییرات محدودتری   داشته اند. این ابزار در واقع همان سطح فناوری در هر دوره  به نظر میرسد ابزار تولید بیشترین تغییر را 

که منابع طبیعی با سرعت و شدت بیشتری استخراج شوند یا این پیشرفت، قدرت و توانایی  داشته اند. البته پیشرفت ابزار تولید خود موجب شده است 

ر و ابداعات جدید، افزایش داده است. بیشترین تغییرات در ابزار تولید مربوط به دو سه قرن اخیر پس از انقالب صنعتی است که انسان را برای تولید بیشت

 استفاده از ماشین بخار و جایگزینی ماشین به جای نیروی انسانی، شکل عمومی به خود گرفته است.

  : 33مربوط به فعالیتهای صفحه  

  : 8 فعالیت  

تولید  

فروشی و غّل وغش در فروش و  توجه به اصول کسب و کار حالل.

در مدرسه است. ممکن است دانش آموزان بتوانند با هماهنگی شما و مسئوالن مدرسه در فضایی از مدرسه برای مثال سبزیجات بکارند و پرورش 

 دهند یا محصولی را برای ارائه به سایر دانش آموزان آماده کنند.

 34صفحه – 9فعالیت 

که پنجشنبه بازار درنزدیکی و اطراف مزار پایین وباال دایر می  -بازار و دوشنبه بازار) مربوط به شهر زنجان(پنج شنبه بازار ، جمعه  -بله 

 بسیاری از ملزمات و مایحتاج شهرنشینان مخصوصا قشر ضعیف جامعه —دوشنبه بازار در بخش غربی شهر  شود ولی جمعه بازار

  : 34صفحه  10مربوط به فعالیت   

  توجه به موضوع عدم گرانفروشی و کم  

 : 8درس 

 1فعالیت 

 کارت های اعتباری و خریدهای اینترنتی -کارت های بانکی -چک پول ها –پول کاغذی  

 : 37صفحٔە  2مربوط به فعالیت شمارٔە   

 –مواد به کارفته در آن  –قیمت کاال -آدرس ومحل تولید -روانه بهداشتشماره پ –شماره پروانه ساخت  –عالمت استاندارد  –تاریخ تولید وانقضاء  

 هشدارها ونکات ایمنی



 37صفحه -3فعالیت 

 زیرا مطمئن تر وسالم تراست -کاالیی که مهر استاندارد دارد 

 : 38صفحه  - 4فعالیت 

 پیروی از مد، خودنمایی، چشم و همچشمی و ریخت وپاش درمهمانی ها وجشن ها 

 38ص – 5فعالیت 

اختالفات  –آلودگی محیط زیست  –چشم وهم چشمی  –مدگرایی  –اسراف وریخت وپاش  -فشار برطبیعت برای استخراج مواداولیه -آسیبهای اخالقی  

 گسترش انواع بیماری ها مثل سرطان) مثل دور ریختن باتری ها( –کاهش روابط اجتماعی  –خانوادگی 

 : 39صفحه  6فعالیت  

کنند و به معنی  است. این عالمت شامل سه پیکان است که همدیگر را دنبال می مواد، برگزیده شده بازیافتعمل المللی است که برای  نیک عالمت بی 

نواری است که دو لبه آن بر هم قرار گرفته و  (Möbius strip) نوار موبیوس )است. نوار موبیسها تداعی کنندٔه  انپایان است. نحؤه چرخش پیک چرخه بی

توان بین هر دو نقطه از سطح این نوار، بدون قطع  آورد. البته باید یک لبه انتهایی قبل از اتصال به لبه دیگر نیم دور چرخانده شود. می ای را بوجود می حلقه

ط یک مرز )لبه( دارد. این نوار مستقالً و به طور جداگانه توسط دو ریاضیدان کردن لبٔه آن، خط ممتدی کشید. بنابراین نوار موبیوس فقط یک سطح و فق

 کشف و به ثبت رسید.( 18۵8های آگوست فردینانند موبیوس و جان بندیکت در سال  آلمانی به نام

 توضیحات تکمیلی:  

که تولیدکننده  بنیاد شیکاگوبه همین دلیل  به اوج خود رسیده بود. روز زمیندر  محیط زیستتوجه جهانی به مسئله حفظ  1970و اوایل  19۶9در سال  

برای باال بردن سطح آگاهی در  آمریکاهای  ها و کالج مسابقه طراحی و هنری را بین تمام دانش آموزان دبیرستانبزرگ مقوای بازیافت شده است یک 

آن طرح، عالمت عمومی برنده شد و اکنون  دانشگاه جنوبی کالیفرنیااز « ندرسونگری ا»محیطی برگزار کرد. در این مسابقه طرح  مورد معضالت زیست

 بازیافت مواد است.

 همه چیز درباره عالمت بازیافت 

ال حروف یا اعداد و گاهی آیا تا بحال کنجکاو شده اید این اعداد و ارقامی که ته ظرف های پالستیکی حک شده چه هستند؟ اگر دقت کرده باشید وسط آرم بازیافت معمو 

 هر دو نوشته شده است.

 اسپی دژ : 

ا دراز کنید تا یکیشان را بردارید. اگر هم ندیده اید نگران نباشید، متاسفانه هر لحظه ای که اراده کنید دور و برتان آنقدر ظرف پالستیکی زیاد است که کافی است دستتان ر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7


ستیک های قابل بازیافت، خطرناک ، کم خطر و ... قابل گروه تقسیم بندی می شوند. با این شناخت پال 7اما داستان این اعداد: پالستیک ها با توجه به نوعشان به 
 شناسایی خواهند بود.

که همان بطری های آب معدنی است که نسبتا بی خطرند اما بدلیل متخلخل بودن آن امکان نفوذ باکتری ها به درون بطری وجود دارد پس  PETیاَ ََ  PETE :1شماره 
 جدد نکنید.به زباله های خشک بسپاریدشانمتاسفم که بگویم بهتر است آنها را استفاده م

ای یا پلی اتیلن متراکم. پالستیک بی خطری است. کدر رنگ است . ظروف مایع ظرفشویی و سایر مواد شستشو از این قبیل پالستیک ها هستند و بر HDPE :2شماره
 بازیافت ظروف مناسبی هستند.

نین مواد اولیه پالستیک هایی که روی ظروف غذا می کشند و بطری های روغن مایع. این گونه از پالستیک به که معموال لوله ها از این جنس اند و همچ PVC :3شماره
شده و به درون مواد غذایی در حال پخت نفوذ می کند که  PVCهیچ وجه نباید نزدیک حرارت در هنگام پخت غذا شوند چراکه گرما باعث آزاد شدن مواد شیمیایی درون 

نگذارید .  هورمونی می شوند پس تا جایی که می توانید از استفاده ی ظروف با این جنس خودداری کنید . هرگز مواد را با پالستیک رویش در مایکروویو باعث اختالالت
 ها بد قلقند و به راحتی بازیافت نمی شوند. PVCراستی این 

 ید . این کیسه ها بی خطرند اما متاسفانه و متاسفانه معموال غیر قابل بازیافت.یا پلی اتیلن با تراکم کم. همان کیسه های نایلونی خر LDPE :4شماره 

 یا پلی پروپیلن . ظرف ماست و ظروف مشابه که دهانه گشادی دارند. همچنین نی نوشیدنی ها . بی خطرند و به راحتی بازیافت می شوند. PP :5شماره 

ظروف استفاده  یا پلی استیرن ها. همان ظروف یکبار مصرف . در این ظروف مواد سمی بالقوه وجود دارد بویژه هنگام گرم شدن . تا جایی که می شود از این PS:6شماره 
 نکنید. بیشتر مواقع غیر قابل بازیافتند.

ا. استفاده از این جنس پالستیک بویژه برای غذا همیشه آخرین گزینه تان باشد و این گرفته تا ظروف غذ iPodهمان گزینه معروف سایر موارد. از کیس کامپیوتر و  :7شماره 
 هم معموال غیر قابل بازیافت است. 7شماره 
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 9فعالیت های درس 

 

 42ص – 1فعالیت

 

زمین های آن پوشیده از شنزار ونمکزار است روستای مهدیه دردامنه کوه های البرز قرار گرفته وبه علت مجاورت با کویر آب وهوای گرم وخشکی دارد.و 

کشاورزی محدودی دارد... اما روستای ونّایی درغرب ایران ودر زاگرس مرطوب قرارگرفته و دارای آب وهوای معتدل ومرطوب است دارای رودهای پرآب 

وزیادی است به همین علت کشاورزی آن بسیار پر رونق است.

 

 

  :44ص– 2فعالیت 



 ش تقویت مهارت طرح سؤال است که اولین مقدمٔه هر کاوشگری است.هدف از این پرس 

  : 4و3مربوط به فعالیت  

 کو هها، جلگه ها، قله های بلند، کوهپایه ها با رنگ قهوه ای تا زرد کم رنگ نقشه ناهمواری ها:  

 و ارتفاعات با رنگ سبز مشخص شده است. 

 رمینال، فرودگاه، موزه ها، بناهای تاریخی و...هتل ها، بوستان ها، فضای سبز، ت نقشۀ گردشگری: 

 استان ها، مراکز استان، شهرستان ها و... نقشۀ تقسیمات کشوری: 

 را ههای اصلی و فرعی، بزرگراه و آزاد راه، پمپ بنزین، پل، راه آهن و... نقشۀ راه ها: 

  :45ص  6و5مربوط به فعالیت 

 متر خواهد بود. 800سانتی متر است که روی مقیاس مدرج معادل  4ز، روی نقشه حدود از میدان انقالب تا ابتدای بلوار کشاور -5 

 متر می باشد. 1100سانتی متر است که روی مقیاس مدرج معادل  5/ 5از میدان انقالب تا چهارراه فلسطین نیز حدود -6

 1100/  1000= 1/  100متر(  100) یک کیلومتر و  

 46ص -7مربوط به فعالیت   

 یک روستا را نشان می دهد.  :1س شماره عک 

 روستا در دامنٔه کوه واقع شده است و جاذبٔه گردشگری دارد؛ چون در این منطقه 

احتماالً بخشی از درآمد  صنایع دستی نیز برای فروش گذاشته شده اند. خانه های این روستا حالت پلکانی دارند. ودر منطقه کوهپایه ای واقع شده.  

 وستا از طریق گردشگری و فروش کاال به مسافران تأمین می شودمردم این ر

موجب روئیدن مراتع در کوه ها شده و منطقه  را نشان می دهد. بارش برف و باران کافی در منطقه،  یک دشت سرسبز میانکوهی   :2عکس شمارٔه   

 ته باشد. احتماالً این منطقه مستعد زندگی کوچ نشینی است.برای پرورش دام مساعد است و فعالیت دامداری می تواند برای مردم درآمد داش

 : 10درس 



 : 50ص 2فعالیت شماره  

 

: کمک به بازیافت زباله، نریختن زباله در مکان های عمومی مانند جوی های آب و معابر، قدردانی از رفتگران، پرداختن به موقع  پاسخ های احتمالی 

وسایلی که شهرداری جهت رفاه حال شهروندان در شهر ایجاد کرده است؛ مانند نیمکت های بوستان ها و وسایل عوارض نوسازی، حفاظت از اماکن و 

بازی، صندلی ها و وسایل بازی در بوستان ها، فرهنگ سرا، حفاظت از گل کاری ها و فضاهای سبز.... 

  

 

 :50ص– 3فعالیت شماره 

 

عنوان عوارض نو سازی دریافت می کند که جزء ردیفهای درآمدی شهرداری می باشد ، در شهرداری سالی یکبار مبالغی از شهر نشینان تحت 

چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده وظیفه دارند در قبال اخذ مبالغی مشخص خدماتی را به شهروندان ارائه دهند .

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 : 11درس

 : 56مربوط به تصاویر ص  

 جنگل خرس :                رتعیمنطقٔه کوهستانی با پوشش م کل و گرگ : 

 کویر عقرب و شتر:         ناحیه ساحلی خلیج فارس کوتاه : گاندو یا تمساح پوزه 

: 2فعالیت شماره  

 

ین در ناحیهٔ شمال سه عامل دست به دست هم داده وباعث بارندگی دراین ناحیه شده که اگر یکی از این عوامل حذف شود بارندگی هم تقریبا ازب

 خواهدرفت.

1

 تبخیر آب دریای خزر-

 

 وزش بادهای شمالی وشمال غربی به این ناحیه که رطوبت را به جنوب این ناحیه مر راند -2

 

وجود رشته کوه های مرتفع البرز که مانع عبور توده هوای مرطوب می شود و هنگام صعود هوای مرطوب شرایط تشکیل ابر وبارندگی را فراهم م -3

ی 

آورد.

 

 

 : 3یت شماره فعال

بندرانزلی -بابل -گرگان-رشت –ساری  ----- معتدل و مرطوب خزری   -الف
 

 شیراز -تبریز–سنندج  -کرمانشاه –زنجان  –مشهد  ----- معتدل و نیمه خشک کوهستانی   -ب 

اهواز-قم-اصفهان -زاهدان –کرمان  –یزد  -------گرم وخشک داخلی    -ج 

 

 بندرچابهار –آبادان -بوشهر -  بندر عباس --------- گرم و شرجی سواحل جنوب   -د 

 : 12درس 



  :  63صفحه - 1فعالیت  

 مهم ترین عامل تخریب طبیعت انسان است 

 در خطر انقراض مانند پلنگ ایرانی، گوزن زرد ایرانی، مارال، خرس قهوه ای  پاسخ احتمالی : گونه های 

 همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشیبه منظور حفظ همیشگی وضعیت زیست بوم و  

 : 66- 2فعالیت شماره  

ت طبیعت متعلق به همٔه موجودات است. همه مردم باید نسبت به طبیعت، احساس مسوولیت کنند و بدانند که طبیعت خانه همه آن ها وهمه موجودا 

ما باید این حس را در خود ایجاد و تقویت کنیم که عالوه بر لذت بردن از  انسان ها است. است و هرگونه تخریب محیط زیست، تیشه زدن به ریشه خود

 مواهب طبیعی، وظیفه حفاظت از آن را هم برعهده داریم.

 : 3فعالیت شماره  

ماِء ماًء َفأَْخَرْجنا بِِه نَباَت ُکّلِ َشیْ    انعام: 99آیه  ْجنا ِمْنُه َخِضراً نُْخِرُج ِمْنُه َحبًّا ُمَتراِکباً َو ِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعها قِْنواٌن دانِیٌَه َو ٍء َفأَْخرَ َو ُهَو الَّذی أَْنَزَل ِمَن السَّ

ظُُروا إِلى اَن ُمْشَتبِهاً َو َغْیَر ُمَتشابٍِه اْن ْیُتوَن َو الرُّمَّ  ذلُِکْم ََلیاتٍ لَِقْوٍم ُیْؤِمُنونَ   ثََمِرِه إِذا أَْثَمَر َو یَْنِعِه إِنَّ فی  َجنَّاتٍ ِمْن أَْعنابٍ َو الزَّ

 ترجمه آیه: 

هاى  [ جوانه سبزى خارج ساختیم که از آن، دانه و اوست کسى که از آسمان، آبى فرود آورد؛ پس به وسیله آن از هر گونه گیاه برآوردیم، و از آن ]گیاه 

خارج  -همانند و غیر همانند-و ]نیز [باغهایى از انگور و زیتون و انار  هایى است نزدیک به هم. آوریم، و از شکوفه درخت خرما خوشه متراکمى برمى

 هاست آورند نشانه نمودیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به ]طرز[ رسیدنش بنگرید. قطعاً در اینها براى مردمى که ایمان مى

 کند. طریق آن دعوت مى ما را به شگفتیهاى جهان آفرینش، و شناسایى خداوند از سوره انعام : 99پیام آیه  

 ایات 

ا َجمیٌع لََدْينا ُمْحَضُرونَ  یس : 35تا  32آیات   لُونَ َو   32  َو إِْن ُکلٌّ لَمَّ َو َجَعْلنا فیها َجنَّاتٍ ِمْن   33  آيٌَة لَُهُم اْْلَْرُض اْلَمْیَتُة أَْحیَْیناها َو أَْخَرْجنا ِمْنها َحبًّا َفِمْنُه يَْأُک

ْرنا فیها ِمَن اْلُعیُ  لُوا ِمْن ثََمِرِه َو ما َعِملَْتُه أَْيديِهْم أَ َفال يَْشُکُرونَ   34  ونِ نَخیٍل َو أَْعنابٍ َو َفجَّ    35 لِیَْأُک

 کردگار است.نشانه قدرت پروردگار عالم و حق شناسى و شکر گزارى انسانها، که شکر منعم نخستین گام معرفت پیام:  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=32
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=33
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=34
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=34
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=34
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=35


ْنیَا لَْعَنًة َویَْوَم اْلِقیََمِة أَاَل إِنَّ َعاداً َکَفُروْا َربَُّهْم أاََل ُبْعداً لَِّعا سوره هود : 60آیه    ٍد َقْوِم ُهودٍ َوُأْتِبُعوْا فِی َهِذِه الدُّ

 خرت است .عصیان و انجام کارهای زشت و عدم شکر نعمت مستوجب غضب الهی و انتقام دنیا و عذاب آپیام: 

 ﴾12﴾ َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْیَحاُن ﴿11﴾ فِیَها َفاکَِهٌة َوالنَّْخُل َذاُت األْکَماِم ﴿10َواألْرَض َوَضَعَها لأِلنَاِم ﴿ سوره الرحمن : 12تا 10آیات  

 گستراندن مواهب و نعمتهای خداوندی در زمین وکفر نورزیدن بر آن .پیام: 

 : 69ص  -6فعالیت 

 این است که حفاظت از محیط زیست یک وظیفٔه عمومی و همگانی است. 50اصل   کتٔه مهمن 

 همین مفهوم را می رساند.  «دانش آموزان عزیز، حفاظت از محیط زیست مخصوص این سازمان نیست، بلکه وظیفه همه ماست.» جمله: 
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