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آموزشگاه

درس  (13انقالب مشروطیت ؛موانع و مشکالت)

-1نظام پادشاهی استبدا دی هچ نوع حکومتی است؟
پادشاه از قدرت و اختیاررات زیادی برخوردار است وبا میل و اراده ی خود حکومت می کند نه بها
قانون.
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 -نظام پادشاهی مشروهط هچ حکومتی است؟

قدرت شاه محدود می شود و مجلس و هیئت وزیران در اداره ی امور کشور دخالت می کند.

 -3زمینهاهی سیاسی و اقتصادی انقالب مشالروهط ا ویویدالید؟

سرزمینهای زیادی از ایران جدا شده -بیکهاری -بهی

رحمی مأموران دولتی -دادن امتیاز ب بیگانگان

 -4زمینهاهی فکری و فرهنگی انقب مشروهط هب چند دسته میسقت میشوند؟
ب دو دست ( -1زمیهن های داخلی  -2زمین های خارجی)

 -5زمینهاهی داخلی انقب مشروهط ا ویویدید؟

دین اسالم و مذهب شیع مردم را ب مبارزه با ظلم و ستم فرا میخواند.

 -6زمینهاهی خا جی انقب مشروهط ا ویویدید؟

 -1آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا
 -2رخ دادن انقالب کبیر فرانس .
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 -7وشنفکران هچ کسانی بودند؟ و نقش آانن رد انقب مشروهط هچ بود؟
آنها اغلب تحصیل کردگان اروپا و مدرس دارالفنون بودند ،مردم را با محاسن حکومهت و قهانون و
معایب استبدادی آشنا کردند.

 – 8مهمترین حادهث ای هک هب انقب مشروطیت سرعت بخشید هچ بود ؟
حاکم تهران ب دستور عین الدول بازرگانان را ب بهان گران شدن قند ب چوب بست

 -9هچ عواملی انگیزه و ا اده مردم ا ربای مبا زه با استبدا د و سلطه خا جی دو چندا ن کرد؟
موفقیت نهضت تنباکو -قتل ناصرالدین شاه ب دست میرزا رضای کرمانی
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ا ی از آزادی االوااهن هب ر ا تالاد را ی هب مالردم بودنالد ادا منالد؟ آیتاهلل سیّد محمهد
هبران وحانی هک با

طباطبایی و آیتاهلل سیّد عبداهلل بهبهانی

 -11یکی از مهمرتین اواسته معترضین رد حرم حضرت عبدا لعظیم هچ بود؟
تأسیس عدالت خان برای رسیدگی ب شکایتهای مردم بود.

 -12هچ عاملی باعث شد مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت ا امضالا کنالد؟

طلب جوانی ب شهادت رسید و عهده ای

ب قم مهاجرت کردند و در سفارت انگلیس ب بست نشستند.

 -13هچ گروهاه یا قشراهی اجتمالاعی رد انقالب مشالروطیت نقالش الادنتشی دا ؟

گروهها و قشرهای اجتماعی مختلف

مانند روحانیون ،بازرگانان ،روشنفکران ،تجار ،پیش وران و کارگران.
-14

م
ال
ش
م
ال
ش
ی
و
ال
د
ی
ک
ح
ا
ال
ت
وانال و بت و ت روهط و ید؟  -1مخالفههت و دشههمنی بهها مسههتبدان -2اخههتالو و دو

دستگی میان مشروط خواهان-3افزایش دخالتهای خارجی-4وقوع جنگ جهانی اول.رمز :وام.
3
آموزشگاه

 -15انقب مشروطیت با هچ هدفی شک گرفت؟
 -16مشروهط اوااهن پس از فتح تهران هچ کردند؟

حکومت قانون برقرار و استبداد داخلی و خارجی الفرار.

محمدعلی شاه بر کنار -احمدشاه شد برقرار

 – 17ادا م شهر اه با مشروهط اوااهن تبرزی علیه استبدا د قیام کردند و تهران ا فتح کردند ؟
گیالن و اصفهان.

 -18چرا آیتاهلل شیخ فض اهلل نو ی با انقب مشروهط هب مخالفت رپداخت؟
رهبران مشروط اسالم را دوست ندارند و با افکار اروپا آشنائی خیلی دارند.

 -19قالرا داد  1907اتوضالیح دهیالد؟

همکاری روسی و انگلیس برای مبارزه با آلمان و متحدانش -دخالت

روسی در امور ایران -تقسیم ایران بین روسی و انگلیس.

 -20رد جنگ جهانی اول متحدین و مت قین هچ کشو اهیی بودند؟

متفقین  :انگلیس  ،روسی  ،فرانس و آمریکا

متحدین  :آلمان  ،ایتالیا  ،اتریش و مجارستان

 -21رد جنگ جهانی اول وض دولت اریان هچ بود؟

ایران اعالم بیطرفی کرد.

 -22آاث و ایپمداهی سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول ردا ریان ا بیان کنید؟
قحطی -فقر -گرسنگی -بیماری و کشت شدن عهده زیهادی امنیهت و آسهایش از میهان رفهت –
نافرمانی از دولت مرکزی
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 -23رد جنگ جهانی اول ادا م نواحی هب مبا زه با ا ی اه رپداختند؟
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خوزستان – بوشهر – فارس.

 – 24اولین با اقنون اساسی رد زمان ادا م سلسله تصویب شد ؟
قاجاری ( مظفرالدین شاه )

 -25پس از هب چو بستن باز گاانن مردم هچ کردند؟
بازار ها را بستند و همراه با آیت ا ...طباطبایی ب عنوان اعتراض ب حرم عبدالعظیم رفتند.

 -26مهم رتین اواسته ی مردم پس از مهاجرت هب قم هچ بود؟
تشکیل مجلس شورا.

* در زمان مظفرالدین شاه نظام پادشاهی مشروهط جایگزین نظام پادشاهی استبدا دی

شد .

* انقالب مشروطیت جنبشی سیاسی اجتماعی بود ک در دوره حکومت  ...........در ایران رخ داد.
(مظفرالدین شاه)
* انقالب کبیر فرانس همزمان با تأسیس حکومت  ...........در ایران رخ داد (قاجار)
* رهبری انقالب مشروطیت را  ...........و  ...........برعهده داشتند( .علما و روشنفکران)
* سرانجام  ...........در  14مرداد  1258ش فرمان مشروط را صادر کرد( .مظفرالدین شاه)
* ب دستور  ...........مجلس ب توپ بست شد و منحل گردید( .محمدعلی شاه)
* پس از قرارداد  1907کشور ............................حرم امام رضا (ع) را ب گلول بست  ( .روسی )
* مجاهدان مشروط خواه در تبریز ب رهبهری  ...........و  ...........در برابهر حکومهت اسهتبدادی
محمدعلی شاه ب پا خاستند (ستارخان و باقرخان)
* جنگ جهانی اول پس از  ...........سال با پیروزی  ...........ب پایان رسید ( -4متفقین)
* دلیر مردان تنگستانی ب فرماندهی  ...........با ایثار جان خویش ضرب ی سنگینی ب اشغالگران
وارد آوردند (رئیسعلی دلواری)
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درس ( 14ایران در دوران حکومت پهلوی)

 -1چرا رد اواخر جنگ جهانی اول حکو ت وسیه نیرواهیش ا از اریان بیرون ربد؟
زیرا بر اثر وقوع انقالبی عظیم حکومت روسی سرنگون شد .پس از آن نام این کشور به اتحهاد
جماهیر شوروی تغییر یافت.

 -2قرا داد  1919نیب ادا م کشو اه منعقد شد و مفاد آن هچ بود؟
در این قرارداد اداره امور نظامی و مالی ایران ب طور کامل در اختیار انگلستان قرار گرفت.
3

هچ کسانی با قرا داد  1919هب مخالفت ربخاستند؟

آیتاهلل مدرس و شیخ محمد خیابانی.

 -4هب نظر شما دلل مخالفت گسترده با قرا داد  1919هچ بود؟
جلوگیری از سلط ی هم جانب ی انگلستان بر ایران.

 -5علت کوداتی  1299هچ بود؟

ناکامی انگلیس در اجرای قرارداد 1919

 -7کوداتی سوم اسفند  1299چگوهن اجتام شد؟ توضیح دهید؟
رضا خان با کمک انگلیسی ها از قزوین ب تهران آمد و سید ضیاء الدین طباطبایی نخست وزیر و
رضا خان فرمانده ی کل قوا شد.

 -8ربخی از اقدا مات ضاشاه ا رد دو ه حکومتش بیان کنید؟
ایجاد دانشگاه -راه آهن -مدارس و مراکز آموزش جدید.
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 -9اقدا مات ضاشاه ربای تضعیف ا زشاهی اسبمی و تخریب فرهنگ اریان هچ بود؟
کاله لب دارپهلوی -کشف حجاب -محدودیت مراسم امام حسین (ع)

 -10قیام اونین مردم مشهد رد مسجد گورهشاد ا شرح دهید؟
کشف حجاب کرده گوهر شاد قیام کرده

 -11جنگ جهانی دوم چگوهن آغاز شد؟
با هجوم برق آسای آلمان ب لهستان جنگ جهانی دوم آغاز شد.

 -12دولتاهی محو و مت قین رد جنگ جهانی دوم شام ادا م کشو اه بودند؟
دولت های محور :ژاپن -ایتالیا -آلمان .رمز

ژال.

متفقین :انگلستان -فرانس  -روسی  -آمریکا.

 -13رد جنگ جهانی دوم دولت اریان هچ وضعی گرفت؟
دولت ایران اعالم بی طرفی کرد اما در شهریور  1320متفقین حضور شهماری از آلمهانهها را در
ایران بهان قرار دادند و کشور ما را ب اشغال خود درآوردند.

 -14هدف اصلی نیرواهی مت قین از اشغال اریان هچ بود؟

هدو اصلی آنها از این اقدام استفاده از موقعیت و منابع و امکانات ایران ب سود خویش بود.

 -15مت قالین پالس از اشالغال اریان هچ کردنالد؟

رضا شاه را مجبور کردند ک ب نفع پسهرش محمدرضها از

قدرت کنارهگیری کند و سپس او را از کشور تبعید کردند.
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 -16آاث زیانبا (ایپمداهی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی) جنگ جهانی دوم ربای اریان هچ بود؟
کمبود مواد غذایی-گرانی مواد غذایی -جان سپردن مردم
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هبری نهضت ملی شالدن نالن ت نفالت اریان ا هچ کسالانی ربعهالده گالر ؟

آیتاهلل کاشانی و دکتر محمهد

مصدق.

 -18هچ عواملی وجب شکست نهضت ملی اریان شد؟

اختالو میان رهبران نهضت.

 -19جنگ جهانی دوم چگوهن پایان یافت؟
آلمان شکست خورد ،ژاپن اتم خورد.

 -20هچ شباهتاه و افاوتاهیی رد اهدا ف نهضت تنباکو و نهضت ملی شدن نفت وجود داشت؟
شباهت :هر دو مبارزه با انگلستان -در هر دو روحانیون و روشنفکران نقش داشتند.
تفاوت :تنباکو زمان قاجار بود ولی نفت در دوره پهلوی -تنباکو لغو یک قرارداد بهود ولهی نفهت
حفظ یک منبع انرژی برای کشور.

 -21کوداتی  28مرداد  1332با ابیتشپنی ادا م دولتاه صو ت گرفت؟
انگلستان و آمریکا.

 – 22چرا رد آغاز سلطنت محمد ضا شاه متلس شو ا و هیئت وزریان رد ا و کشو نقش ودنتشی دا ؟
زیرا محمدرضا شاه نمی توانست مانند پدرش با استبداد حکومت کند.

 -23کوداتی  28مرداد  1332ا توضیح دهید؟ (دولت مصدق چگوهن سرنگون شد؟)
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دو کشور انگلستان و آمریکا ب فرماندهی سرلشکر فضلاهلل زاهدی ب خیابانهها ریختنهد و بها
اشغال مراکز مهم پایتخت ،دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند.

 -24مهمرتین دلل وفقیت کوداتی  28مرداد هچ بود؟
اختالو میان رهبران نهضت.

 – 25جنگ جهانی دوم چگوهن پایان یافت ؟
باشکست آلمان و بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا.

 -26کوداتی  28مرداد  1332هچ افاوت و هچ شباهتی با کوداتی  1299داشت؟
شباهت :در هر دو کودتا کشورهای خارجی مانند انگلستان نقش داشتند.
تفاوت :کودتای  1299ب منظور تغییر سلسل ی پادشاهی ایران بود در حالی ک در کودتهای 28
مرداد  1332سلطنت در خاندان پهلوی ادام یافت.

 -27ادا م شرایط و عوام داخلی هب ضا خان رد دستیابی هب قد ت کمک کرد؟
 -1با نیروی نظامی وحشت ب وجود آورد و آرامش ظاهری ب وجود آورد.
 -2تبلیغات طرفداران رضا خان ک او بهتر از احمد شاه است.

 -28ادا م نهضت آزادی اواهی و استقبل طلباهن توسط ضا خان سرکو شد؟

میرزا کوچک خان جنگلی.
-29

ضا خان ربای جلب نظر مردم هچ کرد؟

ب دیدار علما و روحانیون می رفت و خود را طرفدار دین معرفی می کرد.

 _30هدف ضا خان از ا تاد ا تش هچ بود؟
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سرکوبی قیام های مردم و تأمین اهداو انگلستان.

 -31هدف ضا خان از ا تاد اه آهن سراسری هچ بود؟
انتقال سریع نیرو های انگلیسی از جنوب ب شمال برای مبارزه با روسی و حفظ هند بود.

 در اواخر جنگ جهانی اول حکومت روسی سرنگون شد و پس از آن نام این کشور ب ..............تغییر یافت( .اتحاد جماهیر شوروی)
 قرارداد  1919در زمان نخست وزیری  ..............بست شد( .وثوقالدول ) یکی از مخالفان رضا خان  ........نام داشت ک ب دستور او ب شهادت رسید  ( .آیت اهلل مدرس ) یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران ملی شدن  ..........است( .صنعت نفت) امتیاز بهرهبرداری از منابع نفت ایران در زمان  ......به  .......واگهذار شهد( .مظفرالهدین شهاه-انگلیسیها)
 پس از تصویب قانون ملی شدن نفت  ...........نخستوزیر شد تا آن قانون را اجرا کند و دسهتبیگانگان را از این ثروت ملی کوتاه کند( .دکتر محمد مصدق)
 پس از موفقیت کودتای  28مرداد ،نفوذ و سلط  ..........بر کشور ما ب تهدری افهزایش یافهت.(آمریکا)

(

 -مجلس  ...........رضا خان را ب سلطنت رساند و قاجاری را منقرض کرد .مجلس موسسان)

درس ( 15انقالب اسالمی ایران)

 -1هدف امری تا از ا تاد اتییرات رد ا و اجتماعی و اقتصادی اریان هچ بود؟

از بین بردن زمین ی قیامهای مردمی و حفظ حکومت پهلوی.
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 -2اساسیرتین اتییرات رد تصویبانهم ا ناهی ایا ی و وال ی هچ ود؟

لغو شرط مسلمان  -برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
لغو سوگند ب قرآن برای انتخاب شوندگان.
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 -3هب هچ دلل علما با تصویبانهمی ا ناهی ایا ی و وال ی خا ت ردند؟
در حقیقت تهاجم آشکاری ب هویت اسالمی جامع ی ایران بود.

س ج جم
م
یت
لت
 -4را تام ا ناهی ایا ی و وال ی هچ شد؟

با مخالفت امام خمینی و علما این الیح لغو شد.

 -5هچ کسانی هب مخالفت با اصول ششگاهن شاه رپداختند؟ چرا؟
امام خمینی و علما -زیرا ایران ب آمریکا وابستگی سیاسی و اقتصادی پیدا میکرد.

 -6علت دستگیری امام خمییی رد عاشو ای  42هچ بود؟

سخنرانی امام خمینی علی شاه رابط با آمریکا و همکاری با اسرائیل.

 – 7چند و د از اتییرات اجتماعی اقتصادی حکو ت پهلوی ( محمد ضا ) هک هب دستو آمری تا صو ت گرفت انم ببرید ؟
الف ) انجمن های ایالتی و والیتی ( شورای استانها و شهرستانها )
ب ) اصول ششگان ( انقالب سفید )
ج ) کاپیتوالسیون ( قضاوت سپاری )

 -8شدیدرتین اعتراضاه هب دستگیری امام خمییی ،رد ادا م شهراهی کشو صو ت گرفت؟
قم -تهران -ورامین.

 -9قیام15خرداد42چگوهن شک گرفت؟
دستگیری امام خمینی موجب خشم و اعتراض مردم شد.
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 -10منظالو از مصالونیت یضالایی بالا والی ناچیتوالسالهچون ییسالت؟ و هچ کسالی بالا آن مخالفالت ربخاسالت؟

براسههاس ایههن

مصونیت ،اگر آمریکاییها درا یران مرتکب جرمی میشدند ،دادگاههای ایران حق رسهیدگی به
جرم آنها را نداشتند .امام خمینی با آن ب مخالفت برخاست.

-11چالرا امالام خمییالی رد  13آبالان  1343هب رتکیاله و ج الف تبعیالالد شالدند؟

بهه علههت مخالفههت بهها الیحهه ی

کاپیتوالسیون(قضاوت سپاری) و سخنرانی علی آمریکا انجام داد و شاه فهمید امام اهل سهکوت
نیست .

 -12علت قیام  19دی ماه  1356مردم قم ا شرح دهید؟
توهین ب امام در روزنام اطالعات

 -13قیام  29بهمن  1356مردم تبرزی ا توضیح دهیالد؟

مردم تبریز ب مناسبت چهلم شهدای  19دی قهم،

در روز  29بهمن قیام کردند و تعداد زیادی از آنها شهید و زخمی شدند.

 -14انقب اسبمی یا ان با هچ شعا ی هب پیروزی سید؟ و هدف آن هچ بود؟
استقالل ،آزادی جمهوری اسالمی و هدو آن حفظ حقوق ملت و قطع وابستگی ب بیگانگان بود.

 -15دالی سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی ان ضایتی مردم از حکو ت شاه ا هب افییک ویویدید.

دالیل سیاسی  :وابستگی ب بیگان و نفوذ آمریکا در ایران – استبداد و سرکوب
دالیل فرهنگی و اجتماعی  :بی توجهی ب ارزش های اسالمی
دالیل اقتصادی  :غارت ثروت های کشور توسط خاندان پهلوی و فقر و بیکاری

 -16واقعهی  17شهریو ( 1357جمعهی سیاه) ا توضیح دهید؟
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کشتار مردم در میدان ژال توسط رژیم شاه.

 -17هس عام ادنتش رد وفقیت انقب اسبمی اریان ا ویویدید؟

ایمان و اعتقاد ب اسالم -وحدت و استقامت

ملت -رهبری قاطع و هوشیاران ی امام خمینی.

 – 18وظیفه ساواک هچ بود ؟

سازمان اطالعات و امنیت کشور ک مخالفان را سرکوب می کرد .

 – 19دوتن از عالمان و اندیشنندا ن هک بانوشتن کتا و سخنرانی اسبم ا هب جواانن معرفی کردند ؟
آیت اهلل مطهری – آیت اهلل طالقانی – دکتر علی شریعتی

 – 20هجرت امام خمییی هب پا یس هچ هجیتن ای داشت ؟

مالقات و گفتگوی مخالفان رژیم با امام – خبرنگاران جهان پیام امام را ب گوش همه رسهاندند.

-21چرا امام خمییی با ال حه ی ناچیتوالسهچون مخالفت کرد؟

زیرا این کار را خالو استقالل کشور و وابستگی ب آمریکا می دانست.

 پس از کودتای  28مرداد  ،1332ب تدری نفوذ و سلط ی  ........بر ایران بیشتر شد( .امریکا) برجست ترین چهره مخالفان تصویب نام انجمنهای ایالتی و والیتی ،عالمی شجاع به نهام ........ک در  .........اقامت داشت( .سید روحاهلل خمینی – قم)
 در برخی از شهرها مانند  ...........و  ...........مردم تظاهرات کردند و مخالفت خود را با اصول شهش-گان و هم پرسی نشان دادند( .تهران -قم)
 امام خمینی در عصر عاشورا(13خرداد)1343در ..........سخنرانی تاریخی کهرد( .مدرسه فیضهیقم)
 یکی از خونین ترین رویدادهای دوران انقالب اسالمی در روز  ...........در  ...........ب وقوع پیوسهت.( 17شهریور  -1357تهران)
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 در نتیج ی مبارزه مردم ایران شاه در روز  ...........مجبور ب فرار از کشور شد 26( .دی ماه )1357 رهبر انقالب اسالمی ایران در روز  ...........ب میهن بازگشت 12( .بهمن )1357 انقالب اسالمی ایران در روز  ...........ب پیروزی رسید و عصر جدیدی در تهاریخ آغهاز شهد22( .بهمن )1357
 انقالب اسالمی ایران ،انقالب با ویژگیهای  ...........بود( .دینی) پس از لغو انجمنهای ایالتی و والیتی شاه اعالم کرد ک اصول ششگان را بعنوان  ...........ب همهپرسی خواهد گذاشت( .انقالب سفید).
درس ( 16ایران در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی)

 -1امام خمییی ربای اعیین نظام سیاسی هچ کالرد؟

ب دولت موقت انقالب مأموریت داد ک ضمن ادارهی امهور

کشور ،اقدامات الزم را برای تأسیس نظام سیاسی جدید انجام دهد.
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 -2دو ال الو د از نهال الاداهی انقببال الی هک هب فرمال الان امال الام خمییال الی شال الک گال الر ا انم ربده و هال الالدف از آنهال الا و ید؟
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسی مستضعفان بودند ک با هدو دفاع از آرمانههای انقهالب
اسالمی و مرز و بوم کشور شکل گرفتند.

 -3چرا دولتاهی سلطهگر و زو گو (آمری تا) فعالیتاهی گستردهای ا ربای اجحراف و انبودی نظالام نوپالای اسالبمی آغالاز
کردنالد؟

نظام جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای شکلگیری ب حمایت از نهضهتههای آزادی

بخش در سراسر جهان برخاست و در ابتدا رابط ی خود را با اسرائیل قطع کرد.

 -4هس و د از توطئهاه و دسیسهاهی دشننان ربای اجحراف و انبودی انقب اسبمی اریان هچ بود؟
شورش و ناامنی -ترور شخصیت ها -اقدامات نظامی-جنگ تحمیلی.
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-5چرا دانش ویان هب سفا ت آمری تا حمله کردند؟
زیرا این سفارت ب حمایت از گروه های ضد انقالب می پرداخت.
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 -6جنالالگ ی رد هچ ات ی و وس الط االد م و رب ه اریان آغ الاز شالالد؟ در  31شهههریور ،1359صههدام،رئیس
حکومت یعنی عراق،با فرمان حمل ب خرمشهر جنگ علی ایران را آغاز کرد.

 -7جملهی معروف هبر انقب آیتاهلل خامنهای ردبا ه امام خمییی هچ بود؟

«این انقالب در هیچ کجای جهان بی نام او شناخت شده نیست».

 -8وز  12فرو دین  58هب هچ عیوان انم گذا ی شد؟
روز جمهوری اسالمی.

 -9با میاججی گری ادا م کشو گروگان اهی آمری تا آزاد شدند؟
الجزایر.

 -10آمری تا ربای جتات گرو گان اهی اود هچ کرد؟
ب ایران حملة نظامی کرد اما در طبس هواپیما های آمریکا دچار طوفان شن شدند.

 -11مراح تأسیس حکو ت جمهو ی اسبمی ا هب رتتیب ویویدید؟
انتخاب مجلس

انتخابات ریاست

تصویب قانون

شورای اسالمی

جمهوری

اساسی

همه رپسی نظام سیاسی

اعیین هیئت دولت
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 -12عظیم رتین ثمرة زندگی امام خمییی هچ بود؟
رهبری انقالبی بزرگ.
 -آیتاهلل  ........بر اثر اقدامهای تروریستی ضد انقالب ب شدت مجروح شدند( .سید علی خامن ای)

 جنگ تحمیلی سرانجام پس از  ...........سال پایداری ملت و ایثار رزمندگان ب پایان رسید)8( .  ...........سال بعد از اعالم آتشبس ،ایران و عراق برای تبادل اسرا ب توافق رسیدند)2( . امام خمینی سرانجام در شامگاه  ...........در تهران درگذشت 13( .خرداد )1368 یک روز پس از ارتحال امام خمینی  ........... ، ...........را به رهبهری انقهالب برگزیهد( .مجلهسخبرگان رهبری -آیتاهلل خامن ای)

 -1اعا یف فرهنگ ییست؟

درس ( 17فرهنگ)
فرهنگ را میتوان شیوهی زندگی در یک جامع دانست.

 -2فرهنگ پدیده آ وختیی است یعیی هچ ؟

یعنی از طریق ژن ب ارث نمهی رسهد بلکه از راه آمهوزش و

تربیت ب نسل بعدی منتقل میشود.

 -3اجتماعی شدن یا جامعهپذریی ییست؟

فرایند طوالنی مدت از تولد تا آخر عمر است ک فرد زندگی در جامع را می آموزد.

-4فرایند اجتماعیشدن جخست رد کتا خ میدهد؟ چگوهن؟با ذکر مثال؟

در خانواده – پدر و مادر ب کودک یاد می-

دهند ک چطور صحبت کند.

-5چرا اجتماعی شدن هم نیاز فردی است و هم نیاز اجتماعی است ؟

زیرا باعث شکل گیری شخصهیت افهراد و

تداوم جامع می شود.
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-6با زب گتر شدن فرد ،عبوه رب خانواده ،هچ عوام دیگری رد فرایند اجتماعی شدن فرد ادنتش است؟
رسان های جمعی ،دوستان و گروه همساالن و برنام های آموزشی و تربیتی مدرس .

-7رد فرآیند اجتماعی شدن ،مهمرتین الهیاهی فرهنگ هک هب افراد آ وخته میشوند ییست؟

نمادها ،هنجارها ،ارزشها و عقاید.

-8الهیاه و جنبهاهی فرهنگ یک جامعه چگوهن است؟ با ذکالر مثالال؟

برخی از الی های فرهنگ خارجی یا بیرونی

هستند مانند نمادها و هنجارها و برخی عمیقتر هستند مانند ارزشها و عقاید.

-9هنتا ییست؟

رفتار های معینی هستند ک در یک گروه یا جامع پذیرفت شده و متداول اند.

 -10دو هنتا انم ببرید هک عموم افراد از آن پیروی می کنند؟

سالم کردن ب یکدیگر -هدی بردن در موقع خرید خان  -تعارو ب یکدیگر در موقع غذاخوردن.

 -11هچ چیزی هب وابط اجتماعی سامان می بخشد؟
هنجار.

 -12متازات عم نکردن هب هنتا اه هب هچ صو ت می باشد؟
تمسخر -پوز خند -متلک گفتن -طرد کردن -محروم نمودن -سرزنش کردن.

 -13ا زش هب هنتا اه جهت می دهند یعیی هچ؟

یعنی افراد بر مبنای ارزش های ک ب آن معتقدند عمل می کنند.
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 -14یکی از عوام مهمی هک رد شک گیری ا زش اه ادنتش است ییست؟ توضیح دهید.
عقاید دینی -برای مثال صدق دادن و انفاق یک ارزش اعتقادی است.

-15مهمرتین دالی پیروی از هنتا اه ا بیان کنید؟

ترس آبرو مجازات – ارزش و اعتقادات

-16ا زش ییست؟

یعنی اموری را خوب ،مطلوب و مثبت میپنداریم مانند صداقت و حفاظت از محیط زیست.

 -17منظالو از ا زشاهی اجتمالاعی ییسالت؟ بالا ذکالر مثالال؟

ارزشهای اجتماعی ،ارزشهایی هستند که مهورد

توج اکثر افراد جامع اند و یا اغلب افراد آن را قبول دارند ماننهد دفهاع از وطهن و احتهرام به
سالمندان.

ت
ی
ش
ل
-18بخش مهمی از فرهنگ ره جامعه ا هچ چیز میدهد؟
بخش مهمی از فرهنگ جامع را عقاید و باورهای آن شکل میدهد.

 – 19چند و د از نماد اه ا انم ببرید ؟
زبان گفتاری نوشتاری – پوشاک – اشیا – دست ساخت های انسان.

 –20قوانین ازدواج خرید و فروش و عبو و مرو مربوط هب ییست ؟

هنجار.

 -21جدول زری ا نام کنید.

عوام

مصدا18ق

اتییر رد نماد اه  ،ا زش اه و هنتا اه
آموزشگاه

چیشرفت اهی ننعتی و فناو ی
ساهن اهی جمعی
نفوذ فرهنگی بی گان گان و کشو اهی سلطه گر

زن الالدگی آپا یمال الان ناییی،چیشال الرفت وسال الای خ الاهن اهی چنالالد ضبیه،فض الای بمت الر ربای ب الازی
بچه اه و ...
حم و نق و افزایش مسافرت
استفاده از اینترنت ،ماهواره ،کم شدن روابط اجتمهاعی و
تلویزیون.

صلة ارحام.

شبک های مجازی

تروی فرهنگ بی بند و باری

 -22پذریش اسبم هچ هجیتن ای ربای اریانیان داشت؟
ایران را ب جهان اسالم پیوند زد و ایرانیان با بهره گیری از تعالیم اسالم باعث شهکوفایی تمهدن
اسالمی شدند.
 فرهنگ جامع شیوهی  ........است( .زندگی آن جامع ) فرهنگ پدیدهای  ...........است ،یعنی از طریق ژن ب ارث نمیرسد( .آموختنی) فرهنگ از راه  ...........از نسلی ب نسل دیگر منتقل میشود( .آموزش و تربیت) فرهنگ در جریان (فرایند)  ...........آموخت میشود( .اجتماعی شدن) فرایند اجتماعی شدن ،نخست در  ...........رخ میدهد( .خانواده) اولین و مهمترین کانون اجتماعی شدن فرد  ...........است( .خانواده) یکی از عوامل مهمی ک در شکل گیری ارزش ها موثر است  ................است  ( .عقاید دینی ) ب قواعد و شیوه های مورد قبول یک جامع برای انجام کار های مختلف  .................می گویند.(هنجار)
 وقتی خود را عضویت گروه معرفی می کنیم ب  .................خود اشاره می کنیم.(هویت اجتماعی)
درس ( 18هویت)
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 -1هویت ییست؟

احساس آگاهی و شناخت از خود

 -2هویت فردی چند بخش دا

د؟ دو بخش ویژگیهای جسمانی و روانی.

گ ی ه ی سم ن ه ی ن ت
ی
ش
ل
م
-3ربای هویت سممانی و وانی مثایی زبنید؟(هچ وگژ یاه ی و ت ما ی و و ت وا ی ا یدهد؟)
هویت جسمانی -قد و وزن.

غیر جسمانی (روانی) :صبور بودن و پشتکار داشتن.

-4وگژگیاهی اخبقی هچ تأثیرانی رب وگژگی سممانی میگذا د با ذکر مثال؟
افراد خوش بین نسبت ب افراد بد بین از نظر جسمانی سالم ترند.

-5هویت اجتماعی ییست؟
افراد از طریق ارتباط با جامع هویت ب دست میآورند.

 -6آیا وگژگیاهی هویتی ما اتییر میکند؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟

برخی تغییر میکند -مثالً فرد بی سواد می تواند با سواد میشود.

 -7وگژگیاهی انتسابی ا با مثال توضیح دهید؟
ب ویژگیهای هویتی ک ما در پیدایش و شکلگیری آنها نقشی نداریم ویژگیهای انتسابی می-
گویند .برای مثال جنسیت ،مکان تولید پدر و مادر و شکل و قیاف خود و . ...

 -8وگژگیاهی اکتسابی ا با مثال توضیح دهید؟

ب ویژگیهای هویتی ک ما در پیدایش و شکلگیری آنها نقهش داریهم ویژگهیههای اکتسهابی
میگویند  .شخص فقیر می تواند پولدار شود .
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آموزشگاه

 -10چرا شناخت هویت اود و وگژگیاهی آن اهمیت دا د؟
انسان میتواند استعدادهای خود را کشف کند -از کیفیت زندگی بهتری بهرهمند میشهویم .بها
توج ب شناخت ویژگیهای خود در زمان مناسب تصمیمگیری دقیقتری داریم.

 -11هب نظر شما آیا صحیح است هک اود یا دیگران ا هب دلل

وگژگیاهی انتسالابی سالرزنش کنالیم؟ چالرا؟ خیهر -زیهرا مها در پیهدایش،

انتخاب و شکلگیری آن نقش نداریم.

 -11آیا رد اتییر هویت اود نقش دا

یم؟ چگوهن؟ بل  -از نوع اکتسابی ،زیرا ما در پیدایش ،انتخاب و شکلگیری

آن نقش داریم.مثال فرد بی سواد می تواند باسواد شود.
 -13عناصر هویت یک ملت ا انم ببرید؟ فرهنگ ،تاریخ (زمان) ،سرزمین (مکان).

 -14مهمرتین وگژگیاهی مشترک جامعهی اریانی ا هک با آنها شناخته میشویم انم ببرید؟
ما در سرزمین ایران زندگی میکنیم -ما مسلمانیم -ما تاریخ طوالنی و میهراث فرهنگهی غنهی
داریم -زبان مشترک ما فارسی است -انقالب اسالمی نمایانگر آرمانهای واالی جامع ی ما است.

 – 15اقلیت اهی مذهبی اریان ا انم ببرید .
 – 16ملالت ییسالت ؟

زرتشتی – مسیحی – کلیمی.

جمعیتی است ک در قلمرو یک سرزمین مشخص و دارای اشتراکات تهاریخی ،

زبانی  ،مذهبی و یا ،اقتصادی و  ...است .

 – 17چها نموهناز ا زشاه اانم ببرید ؟
 – 18چند نموهن از هنتا اه ا انم ببرید ؟

مشهور شدن  ،ساده زیستی  ،مد گرایی  ،ایثار  ،اهل مطالع بودن.

سالم کردن  ،هدی بردن در تولد
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 – 19زبان دوم جهان اسبم ییست ؟

فارسی

 – 20اریانیان از دین اسبم نیرو و حیات گر و هم نیرو و حیات اود ا صرف خد ت هب آن کردند ؟
آیت اهلل مرتضی مطهری.

 – 21عام وحدت اقوام اریانی ییست ؟

زبان فارسی.

 – 22مهمترین عام هویت اریان ییست ؟

سرزمین.

 – 23عقاید نظام سیاسی از کتا نش ت میگیرد ؟

دین اسالم.

 – 24تیمو و چنگیز تحت اتثیر آن قرا گر ؟

تاریخ و میراث کهن.

 –25چرا اجتماعی شدن هم نیاز فردی است هم نیاز اجتماعی ؟
زیرا باعث شکل گیری شخصیت افراد و تداوم جامع می شود .

 -26وگژگی سممانی هچ تأثیری رب وگژگی اخبقی می گذا د؟
مثالً کم کاری تیروئید بر اخالق افراد تأثیر می گذارد.
 ارزشها ب  ........جهت میدهند( .هنجار) موضوع هویت در واقع همان پاسخ ب پرسش  ...........است( .کیستی) ما دارای هویت  ..........و هویت  ...........هستیم( .فردی -اجتماعی) افراد با عضویت در گروههای مختلف اجتماعی  ...........ب دست میآورند( .هویت اجتماعی) هویت اجتماعی ما از طریق  ...........شکل میگیرد( .ارتباط با جامع )22
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 یکی از مراتب هویت اجتماعی هویت  ...........است ک ب  ...........مربوط میشود( .ملی -یک ملت) در متون کهن از سرزمین ایران ب  .............و  ..............یاد شده است  ( .ایرانشهر – ایران زمین )درس ( 19کارکردهای خانواده)

 -1ازدواج (ن تاح) ییست؟ و ویویدید هدف ن تاح ییست؟
پیمانی است ک یک زن و مرد با هم شریک و متحد میشوند و هدو آن تشکیل خانواده است.
 -2نالا کرداهی خالانواده ا انم ببریالد؟ فرزندآوری و تجدید نسل -حمایت و محبت و مراقبت -جامع پذیری و
تربیت اعضای خانواده -حمایت اقتصادی یا رفع نیازهای مادی.

 -3رد هچ دو هاهیی انساناه هب مراقبت نیاز دا ند؟
نوزادی -سالمندی -در شرایط مختلف مانند بیماری یا حوادث.

 -4خانوادهاه هب هچ وشهایی اعضای خانواده ا اجتماعی میکند؟
الف ) گفتگو  :خوبی و بدی رفتار ها را بگوید.
ب ) تشویق  :قدر دانی از رفتار خوب او .
ج ) تنبی  :نا رضایتی و محروم کردن فرزندان و بی اعتنایی.
 بنیان خانواده بر  ...........استوار است( .ازدواج) واحد بنیادین جامع و کانون رشد و تعالی انسان  ...........است( .خانواده) اولین شرط بقای هر جامع ای  ...........است( .جمعیت) مهمترین کانون حمایت و مراقبت عاطفی از افراد  ...........است( .خانواده) رفع نیازهای مادی و اقتصادی خانواده برعهدهی  ...........خانواده است( .پدر) یکی از مهمترین کارکرد خانواده در طول تاریخ  ...........بوده است( .فرزندآوری)23
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 -نمادها در جریان  ........بوجود میآیند ( .روابط اجتماعی )

 -1از دیدگاه اسبم ربای انتخا همس
 -2از دیدگاه قرآن مهم

درس ( 20آرامش در خانواده)
ر هب هچ عواملی باید توهج کرد؟ ایمان و اعتقادات دینی افراد است.

ترین هدف ازدواج ییست؟ برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است.

 -3مهمرتین عواملی هک وجب انسازگا ی زن و مرد میشوند ادا ماند؟
انتخاب نادرست همسر -نشناختن حقوق و تکالیف یکدیگر -تفاوتهای فردی بین زن و مرد
وجوددارد.

 -4ربخی از نا اهیی هک هب سازگا ی زن و شوره کمک میکند ادا مند؟
 -1گذراندن دورههای آموزشی

 -2گفتگوی صمیمان

 -3مشاوره

 -5معایب تک فرزندی ا ویویدید؟
از هم بازی محروم میشود -رشد اجتماعی را کاهش میدهد -و الگو برداری او از رفتارها کم
میشود.

 -6هچ عواملی وجب انسازگا ی والدین و فرزندا ن میشود؟
الف -پدر و مادر تغییرات بلوغ فرزندان را نادیده میگیرند.
ب -پدر و مادر وقت کمتری را برای گفتگو با فرزند صرو میکنند.

 -7چگوهن میتوان از ربوز انسازگا یاهی والدین و فرزندا ن جلوگیری کرد؟
24
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جلساتی با حضور والدین و مشاوره تشکیل میگردد .گفتگو با فرزندان.

 – 8اطاعت از والدین رد هچ صو نی جازی نیست ؟

زمانی ک ب گناه و نافرمانی از خدا دستور دهند.

 -9ناهش رنخ با و ی رد کشو ما هچ ایپمداهی انمطلوبی رد آینده هب وجود میآو د؟
جمعیت جوان کاهش -پیر افزایش -علم و دانش و کار بی جهش.
حام» هب هچ معناست؟ واژهی صل از وصل گرفت شده و معنای اتحاد و پیوستگی است

 -10واژه «صله»و «ا

و ارحام یعنی خویشان و نزدیکان.

 -11منظالو از صالله ا

حالام ییسالت؟ این است ک افراد ب دیدار و بازدید خویشاوندان خود بروند و از حال

یکدیگر خبر بگیرند.

 -12فواید صله ا حام ربای خانوادهاه ییست؟
الف) مهر و محبت بین اقوام را زیاد میکند .ب) از مشکالت یکدیگر با خبر میشوند.
ج)افزایش طول عمر و افزایش روزی.

د)پاکی اعمال و دفع بال.

ه)از لحاظ عاطفی و روانی اثرات مثبت زیادی دارد.

 -13اعا ض و افاوت نقش اه عام انسازگا ی رد نیب زن و شوره است توضیح دهید؟
مثل همسری در بیرون شاغل است و در خان کار خان داری را نیز باید انجام دهد ک مشکالتی
را ایجاد می کند.
 وقتی خانوادهای ب خوبی بتواند وظایف خود را انجام دهد میتوان از آن ب عنهوان خهانوادهی .........یاد کرد( .متعادل)
 اولین گام در راه تشکیل یک خانوادهی متعادل و سالم  .........است( .دقت در انتخاب همسر) یکی از عواملی ک موجب سازگاری و آرامش در خانواده میشود انتخاب  .........است( .صهحیهمسر)
25
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 در گذشت  .........نقش بیشتری در همسرگزینی فرزندان خود داشتند( .خانوادهها) یکی از عواملی ک موجب امنیت و ثبات خانواده و گرمی و نشاط آن میشود وجود  ........است.فرزندان)
 صل ب معنای  ........و  .........است و ارحام یعنی  .........و ( .........اتحاد و پیوستگی -خویشهان ونزدیکان).
 صل ارحام ب دید و بازدید خالص نمی شود بلک باید با  ......و  ......توام باشد  ( .مهر – محبت )درس ( 21نهاد حکومت)

 -1چرا جامعه هب حکو ت نیاز دا د و نمیتواند بدون وجود حکو ت باقی بماند؟

نظم و امنیت از بین میرود نیازها تأمین نمیشوند و هماهنگی میان مؤسسات از بین میرود.

 -2ربخی از مهمرتین وظایف حکو تاه ا ویویدید؟( 3و د)
الف) وضع قوانین و مقررات ب) برقراری نظم و امنیت ج) تعلیم و تربیت د)عمران و آبادی کشور

هه) ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و بخشهای مختلف .و) دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی.
ز) مدیریت منابع طبیعی و ثروتها

 -3چرا وی حابمیت رب انساناه از آن خداست؟

(سؤال فعالیت) زیرا خداوند آفریننهدهی انسهان و مالهک

حقیقی این جهان هستی است و از هم ی امور آگاهی دارد.

 -4رد حکو ت جمهو ی اسبمی اریان نلمهی جمهو ی نشانگر ییست؟

حق انتخاب و مشارکت مردم در حکومت ب رسمیت شناخت میشود.
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 -5رب ضب الی ا ال س اقن الون اساس الی رد زم الان ریس الت ام الام زم الان ( ال ) سررپس الالتی جامع الهی اس البمی ربعه الالدهی هچ کس الی اس الت؟
سرپرستی جامع ی اسالمی بر عهدهی فقی عادل و با تقوا ،آگ ب زمان ،شهجاع ،مهدیر و مهدبر
است.

بخال یال تشالی
ل
شالدهانالد؟ رهبر (ولی فقی ) – قوه
 -6مهمرتین کن حکو ت جمهو ی اسالبمی ییسالت و قالوای هسگالاهن از هچ شاه ی
مققن  -قوه قضایی  -قوه مجری

 -7هس و د از مهمرتین وظایف و اختیا ات هبر جمهو ی اسبمی ا ویویدید؟
الف) تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حُسن اجرای آنها.
ب) فرماندهی کل نیروهای مسل .
ج) عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسالمی.

ت
ی
ال
ش
ل
ی
ی
ال
س
م
ال
ش
ا
و اهی اسالب ی ت؟ شوراهای اسالمی با هدو همکاری مردم برای پیشبرد نام -
 -8هالدف از
های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و عمرانی با توج ب شرایط و مقتضیات هر منطق

-9حکو ت جمهو ی اسبمی هچ وگژگیاهیی دا د؟ (فعالیت کتا )(یک و د)

هم مردم در انتخاب مسئوالن مشارکت می کنند و حکومت با اصول و قوانین اسهالمی اداره مهی
شود .

-10نصب زعل و استعفای هچ کسانی هب عهده هبر است ؟

فقهای شورای نگهبان – رئیس قوه قضائی .

 -11دافع از کشو رد مقاب دشننان رد زمان صلح و جنگ وظیفة کیست؟
همة شهروندان.
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-12

از نظر اسبم هچ کسی می تواند ربای انیان والیت داشته باشد ؟

فقط خدا می تواند برای انسان والیت داشت باشد و بعد از آن پیامبران و امامان معصوم.
-13

نلمه ی اسبم رد جمهو ی اسبمی هب هچ معناست؟

یعنی حکومت با احکام و قوانین اسالمی اداره می شود و حاکمان آن باید مؤمن و متعهد ب اسالم
باشند.
رئیس سازمان صدا و سیما – فرمانده نیروی انتظامی – فرمانده سپاه
 حکومت و داشتن زندگی اجتماعی یک  ................است  ( .ضرورت ) بنیانگذار حکومت جمهوری اسالمی ایران  .........است( .امام خمینی (ره) ) پس از پیروزی انقالب اسالمی بیش از  .....درصد مردم ب جمهوری اسالمی رأی «آری» دادند)98( . مهمترین رکن حکومت جمهوری اسالمی  .........آن است( .رهبری) س قوه مقنن  ،قضایی و مجری تحت نظارت  .........ب ادارهی امور کشور میپردازند( .رهبری) رهبری جمهوری اسالمی ایران برپای ی  .........است( .والیت فقی ) والیت ب معنای  .........است( .سرپرستی) اعضای شوراهای اسالمی روستاها و شهرها را  ................انتخاب می کنند ( .مردم)درس ( 22حقوق و تکالیف شهروندی)

 -1منظالو از واژه «شالهروندی» ییسالت؟

ارتباطی است ک افراد را ب حکومت پیوند میدهد و بهرای افهراد و

حکومت حقوق و تکالیفی ایجاد می کند .

 -2آیا حقوق و ت تالاییف شالهروندی کشالو اه یکسالان اسالت؟چرا؟

خیر-زیرا حقهوق و تکهالیف شههروندی ههر کشهور

متناسب با قوانین آن کشور است و قوانین کشورها نیز با یکدیگر متفاوت است.
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 -3حقوق شهروندی ضیف وسیعی از ادا م حقوقاه ا شام میشود؟
انواع حقوق سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...

 -4چند و د از انواع حقوق شهروندی ربپاهیی اقنون اساسی جمهو ی اسبمی ادا مند؟( 3و د)
ب) حق برخورداری از عدالت قضایی

الف) حق برخورداری از عدالت قانونی

ج) حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی د) حق مشارکت سیاسی هه) حقوق فرهنگی

 -5عالدا لت اقنالونی یعیالی هچ؟

عدالت قانونی یعنی این ک حکومت در وضهع قهوانین ،اجهرای قهوانین و

نظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان تبعیضی قائل نشود.

 -6منظو از وی رباو دا ی از عدا لت یضایی ییست؟

رفتن ب دادگاه ها و حق داشتن وکیل در دادگاهها

 -7وی رباو دا ی از افه و تأمین اجتماعی ا توضیح دهید؟
دسترسی ب بیمارستان -بهداشت -آموزش و پرورش – آتش نشانی

 -8مشالا کت سیاسالی یعیالی هچ؟

یعنی این ک هر شهروند بتواند در امور سیاسی جامع دخالهت کنهد و در

سرنوشت کشور خود نقش داشت باشد.

 -9مشا کت سیاسی مردم از هچ اهاهیی صو ت میگیرد؟

الف) شرکت در انتخابات

ب) عضویت و همکاری در احزاب و انجمنهای سیاسی ج) شرکت در راهپیماییها و تظاهرات

 -10ضبی اقنون اساسی مردم هچ کسانی ا هب طو مستقیم و هچ کسانی ا هب طو غیر مستقیم انتخا میکنند؟
غیر مستقیم :انتخاب رهبری
مستقیم :مجلس – ریاست جمهور -شورای شهر و روستا.
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 -11ربخی از حقوق فرهنگی هک رد اقنون اساسی و د تأکید قرا گرفته ادا مند؟
حمایت از تعلیم و تربیت -حمایت از تشکیل خانواده -حمایت از روابط خانوادگی – تدریس زبان
های قومی محلی در مدرس

 -12مهمرتین ت تاییف شهروندی ییست؟(هس و د)

الف) رعایت قانون و مقررات،

ب) همکاری با دولت،

ج) پرداخت مالیات و عوارض،

د) دفاع از کشور،

هه) تجاوز نکردن ب منافع عمومی و حقوق دیگران.

 -13هچ وق اقنون جای گاه واقعی اود ا رد جامعه پیدا میکند؟

هم مسئوالن و مردم قانون را رعایت کنند .

 -14ربانهماه و اقدا مات عمرانی ،اقتصادی و اجتماعی حکو تاه هچ زمانی ثمر میدهد و هب هدف می سالد؟

زمهانی که شههروندان

نسبت ب پیشرفت کشور دلسوز و حساس باشند و با دولت مشارکت و همکاری کنند.

 -15مالیالات ییسالت؟

مبلغی است ک شهروندان براساس قانون و به صهورت بالعهوض به دولهت

پرداخت میکنند تا صرو هزین های عمومی کشور شود.

 -16عالوا ض ییسالت؟با مثالال؟

مبلغی است ک شهروندان در مقابل دریافت خهدمتی از دسهتگاهههای

اداری و دولتی ب آنها میپردازند .برای مثال پولی ک بابت امتیاز آب و برق ،صدور گواهی نام ی
رانندگی ،عبور از بزرگراهها یا وارد کردن کاال ب کشور و مانند آن پرداخت میشود.

 -17ربای حفال آمالادگی دافعالی و ادای ت ت یالف دافع از کشالو توسالط شالهروندا ن هچ نالا اهیی اجتالام مالیگیالرد؟

عضویت در سازمان

بسی و انجام خدمت سربازی توسط پسران.
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-18

عایتنکردنسرعت متاز رد جادهاه ،ربخبف ادا م ت ت یف شهروندی است؟

تجاوز نکردن ب منافع عمومی

و حقوق دیگران.

 – 19ا چهلم اقنون اساسی رد بالا ه ییسالت ؟

هیچکس نمی تواند به منهافع عمهومی دیگهران و حقهوق

دیگران ضرر برساند  .مثال در جاده ها با سرعت غیر مجاز حرکت کند .

 – 20ا هشت اقنون اساسی ردبا ه ییست ؟

امر ب معروو و نهی از منکر وظیف همگانی است .

 قوانین هر کشور ب ویژه  .............آن حقوق و تکالیف شهروندی را معین میکند( .قانون اساسی) بخشی از درآمدهای دولت از راه  ............و  .............تأمین میشود( .مالیات – عوارض) از جمل حقوق و تکالیفی ک هم حق و تکلیف مردم و هم حق و تکلیف حکومت است .............میباشد( .امرب معروو و نهیازمنکر)
 هر جامع برای اداره امور عمومی و مشترک خود ب  ...............نیاز دارد ( .حکومت )درس ( 23بهرهوری چیست)
 -1بهرهو ی ییست؟بهرهوری یعنی کار درست را با روش درست انجام دهیم( .کارایی و اثربخشی)

 -2بهرهو ی بالا هچ اقالدا مانی ا تبالاط دا

د؟ بهرهوری با صرف جویی ،انجهام دادن کارهها به صهورت آگاهانه و

عاقالن  ،جلوگیری از زیادهروی و اسراو و اتالو منابع ،استفادهی صحی و امکانات و نعمتههای
الهی ،کاهش هزین ها و مانند آن ارتباط دارد.

 -3هچ چیزی هب وابط اجتماعی سامان می بخشد؟

هنجار ها.

 -4نموهناهیی از افکر بهرهو ی رد زنالدگی مالردم رد وزگالا

گذشالته ا انم ببریالد؟ ابداع و حفر قنات ،ذخیهره کهردن آب در آب

انبارها ،خشک کردن و ذخیرهی محصوالت کشاورزی و تعاون و همیاری در امور کشاورزی.
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 -5ره ادا م از هنتا اهی زری رد جامعه چگوهن از بهرهو ی جلوگیری میکند و رد تضاد با آن است توضیح دهید؟
 مهمانیها ،مجالس و جشنهای مفصل و پر هزین  :اسراو و صرف جویی نکردن. مدگرایی و چشم و همچشمی در خرید لباس ب جای تمیز و سادهپوشی:زیادهروی و صرو هزین -های بی مورد
 نداشتن برنام ی مناسب برای اوقات فراغت و تفری  :استفاده نکردن از زمان ،بی نظمی. -ورزش نکردن و پرخوری :از بین رفتن سالمتی ،ایجاد بیماری و صرو هزین .

 -6چند اه تا

مهم ربای افزایش بهرهو ی رد زندگی ییست؟ الف) استفاده از وقت و زمان

ب) نظم و ترتیب در کارها

ج) اصالح عادتهای غلط مصرفی

د) انجام دادن کارها از روی آگاهی

هه) تنظیم جدول بودج ی اقتصادی.

 -7فرهنگ هچ تأثیری رب بهره و ی دا د؟
اگر بهره وری ب صورت ارزش در بیاید جامع از نظر مادی و معنوی پیشرفت می کند.

 - 8م ن ظو

از میظنت بودهجی خالانواده ییسالت؟ تنظیم جدولی ک در آن درآمدها و هزین های (دخل و خهرج)

ماهان افراد با خانواده نوشت میشود و همکاری بین اعضای خانواده نیز از راهکارهای کمک به
بهرهوری است.

 -9یکی از عادتاهی غلط بعضی از دانشآ وزان مصرف انردست و بی وهیی ناغالذ اسالت .چنالد اه تالا ربای بهالرهو ی رد مصالرف ناغالذ
چیشنهاد کنید و توافی کنید هک آن اه تا اه عملی شوند؟
 استفاده از پشت و روی برگ ها تشویق دانشآموزان ب درست کردن کار دستی از کاغذهای باطل استفاده از برگ های ناتمام ب عنوان چرک نویس32
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 -نصب سطل زبال مخصوص کاغذهای باطل و جمعآوری آن برای بازیافت.

 – 10رهیک از وا د زری مربوط هب ادا م قممت بهره و ی است ؟

الف ) ندانستن شستوشوی یک لباس و مواد غذایی  :انجام دادن کار ها از روی آگاهی.
ب ) برگزاری مهمانی ها و دورریختن مواد غذایی  :اصالح عادت های غلط مصرفی.

 -11ربای اصبح عادتهای غلط یک مثال ربای بهره و ی زبنید؟
مصرو درست آب را تمرین کنیم.

 -14اجتام دادن نا اه از وی آگاهی یک مثال ربای بهره و ی زبنید؟
شیوه صحی شستشوی یک لباس یا نگهداری مواد غذایی را بدانیم.
 بهرهوری یک نگرش نسبت ب  ......است (زندگی) -صرف جویی کم مصرو کردن نیست بلک مصرو  .......است( .درست و ب اندازه)

 -1منظو از فعالیت اقتصادی ییست؟

درس ( 24اقتصاد و بهرهوری)

هر جامع ای برای ادام زندگی و رفع نیازهای خود ناگزیر است از منابع طبیعی اسهتفاده کنهد و
ابزار و وسایل موردنیاز خود را تولید کند .ب این کار فعالیت اقتصادی گفت میشود.

 -2ربای افزایش بهرهو ی اقتصادی هچ باید کرد؟
باید بهرهوری را در تولید و توزیع افزایش دهیم و الگوی مصرو را نیز عقالنی کنیم.

 -3جای گاه تولید رد اسبم ا ویویدید؟

از منظر اسالم اقتصاد و تولید وسیل اند ن هدو.
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 -4رد دنیای امروز تولید با هچ هدفی اجتام میگیرد؟ با هدو کسب سود بیشتر انجام میگیرد

 -5آیا افزایش تولید هب ره وش و هب ره قینتی متاز است؟ چرا؟
خیر -زیرا نابودی طبیعت هزین زیادی را ب وجود میآورد.

 -6بهرهو ی سبز هب هچ چیز تأکید میکند؟
بهرهوری سبز ب افزایش بهرهوری همراه با حفظ محیط زیست تأکید میکند.

 -7منظو از بهرهو ی سبز ییست؟

یعنی ابزارها وسایلی ک بر محیط زیست تأثیر منفی کمی میگذارند.

 -8کشو ما هب توصیهی هچ کسال

ی و چالرا سیاسالت اقتصالادی مقالاومتی ا رد ت گرفتاله اسالت؟ رهبر انقالب – زیرا دشمنان با جنهگ

تحمیلی و تحریم اقتصادی میخواستند مارا ازنظر اقتصادی شکست دهند .
 -9اقتصاد مقاومتی یعیی هچ؟ از تولید ملی حمایت -اسراو نباید کنیم -استفاده از امکانات چ راحت

 - 10همفکری کنید و بگودیی شما دانشآ وزان از هچ اهاهیی میتوانیدهب تحقی اهدا فاقتصاد مقاومتی رد کشو کمک کنید .حدا ق هس اه
چیشنهاد کنید؟
الف) استفاده از تولیدات داخلی
ب) صرف جویی در مصرو لوازم مدرس  ،جلوگیری از اسراو
ج) دور نریختن وسایلی ک هنوز قابلیت استفاده دارند.
د) نصب سطلهای زبال و جمعآوری کاغذهای باطل برای بازیافت
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 – 11اگر بخواهیم تولید ناال یا خد ت ا افزایش دهیم هچ نا ی بایالد اجتالام دهالیم ؟

باید در نهاده ها یا فرایند ها تغییرات

مطلوبی انجام دهیم .

 – 12حفر چاه اهی عمهچی هچ نتا جی هب دنبال داشت ؟
کم آبی  ،زلزل .
-15

ربای نهاده یا داده دو مثال زبنید؟

الف) منابع طبیعی ،معدن

ب) سرمای مانند پول ،زمین

ج) نیروی کار

د) سایر هزین ها (مالیات)

 -14از نظر اسبم تولید هب هچ منظو صو ت می گیرد؟

وسیل ای است ک انسان نیاز های ضروری خود را رفع می کند و مسائل مهمتر می پردازد.
 در چرخ ی تولید ،توزیع و مصرو  ........ب عنوان واسط بین بخشهای ارتباط برقرار میکنهد.(پول و شکلهای مختلف آن).
 در اقتصاد ،بهرهوری را نسبت  ........ب  ........تعریف کردهاند( .ستاندهها -دادهها) از منظر اسالم ،اقتصاد و تولید  ........ن ( ........وسیل اند -هدو) در دنیای امروز ،تولید با هدو کسب  ........بیشتر انجام میگیرد( .سود) بهرهوری سبز ب افزایش بهرهوری همراه با حفظ  ........تأکید میکند( .محیط زیست) محور اصلی اقتصاد مقاومتی  ........است( .بهرهوری) امروزه با توج ب اهمیت محیط زیست ب جای بهره وری از ..........................استفاده می شود .( بهره وری سبز )
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