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را دوست دارم و از دوستی با او لذت میبرم ،زیرا ما باهم هم
اشتراکات و عالیق مشترک بسیاری داریم :ما باهم تفریحات
لذت بخشی انجام میدهیم ،همدیگر را درک میکنیم و به
هم احترام میگذاریم .صحبت کردن با او به من آرامش
میدهد و بارها در مشکالت به عنوان یک دوست وفادار در
کنار من بوده است و …

جواب فعالیت 1

صفحه 8

مطالعات ششم

اثرات منفی :افت شدید تحصیلی پیدا کردم  ،کمتر ورزش میکنم.
تأثیرات مثبت :من مودبتر و مرتبتر شدم  ،شیک پوش تر شدم ،
درسخوانتر شدم.

جواب فعالیت 2

صفحه 9

مطالعات ششم

فعالیت:3
دوست خوب باید صادق ،درستکار ،وفادار ،باگذشت،
بخشنده و قابل اعتماد باشد.
:فعالیت4
بیت اول :تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی کردي ،تا پس از آن
من بگویم که تو چگونه انسانی هستی.
بیت دوم :دوست و همنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا
باعث افزایش عقل و دانایی و دین و ایمان تو شود.

جواب فعالیت 3و 4

صفحه 11

مطالعات ششم

 -1دروغ گفتن  -۲بدبینی نسبت به یگدیگر  -۳درک
نکردن یکدیگر  -۴بد اخالقی و بی ادبی  -۵راز دار
نبودن  -۶گذشت نداشتن  -7خیرخواه یکدیگر نبودن
 -8فخر فروشی و خود بزرگبینی  -9عیب جویی از
دوستان و عیب دوست خود را به دیگران گفتن.

جواب فعالیت 1

صفحه 12

مطالعات ششم

دوست کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاری دست
دوست خود را بگیرد( .به او کمک کند).
این بیت مربوط به توصیهای است که دوستان باید در مسائل
و مشکالت باهم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشند
و به هم کمک کنند.

جواب فعالیت 3

صفحه 14

مطالعات ششم

bekhunofficial

 -1مثبت – چون خوشاخالقی و بدگویی نکردن از صفات مٔومنان است و
کار خدا پسندانه است .نتیجه آن هم این است که همه او را دوست
خواهند داشت و بر خالف و رفتار خود و رفتار و کردار دیگران با او اثر
میگذارد.

 -2تصمیم منفی است ،زیرا برای فرهاد و دوستانش خطرناک
است و بر سالمتی آنها تاثیر مستقیم دارد.
 -3تصمیم مثبتی است ،زیرا باعث پیشرفت درسی زهرا خواهد
شد و بر وضعیت نمره او تاثیر میگذارد.
 -4تصمیم مثبتی است ،زیرا برای بدن مضراند و بر سالمتی
فرهاد تاثسر مستقیم دارد.
 -5تصمیم منفی است ،زیرا الهام نمیتواند در امتحان فردا نمره
خوبی کسب کند و بر آینده تحصیلی او تاثیر دارد.
 -6تصمیم درستی است ،زیرا باعث نظم در کارهای بهروز
میشود و بر رفتار او تاثیر میگذارد.

فعالیت  2تصمیم گرفتم در اوقات فراقتم با وسایل دور ریختنی
جامدادی بسازم .وقتی اول مهر به کالس بردم همکالسیهایم
خوششان آمد و آنها هم تشویق شدند تا برای صرفهجویی،
خودشان این کار را انجام دهند و از هنر خود لذت ببرند.

جواب فعالیت  1و 2

صفحه 17

مطالعات ششم

پدر ،مادر ،معلم ،مشاور ،برادر و خواهر بزرگتر ،روحانی
مسجد و اهالی معتمد فامیل یا محله.

جواب فعالیت 2

صفحه 20

مطالعات ششم

 -۱تصمیم گرفتم برای تنبیه برادرم با او قهر کنم( .نادرست)
 -۲تصمیم گرفتم نمازهایم را سر وقت بخوانم( .درست)
 -۳تصمیم گرفتم زیاد شکالت نخورم( .درست)
 -۴تصمیم گرفتم به همراه خانوادهام به مالقات سالمندان بروم.
(درست)
یکی از آشنایان تعریف کرد که مهمترین تصمیم او در زندگیاش
انتخاب رشته تحصیلیاش در دانشگاه بوده است .از نتایج
تصمیم او رفتن به یک شهر دیگه بود که دانشگاهش آنجا قرار
داشت و او بخاطر دوری خوانواده سختی زیادی تحمل کرد  ،اما
نتیجه این تصمیم موفق شدن او در زندگی و داشتن یک شغل
بسیار خوب بوده است.

جواب فعالیت  3و 4

صفحه 22

مطالعات ششم
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برای نمونه برای کاشتن سبزی به خاک خوب ،کود ،بذر
سبزیجات ،آب کافی ،نور خورشید و زمین مناسب (باغچه،
گلدان و …) نیاز داریم.
به خاک مناسب ،آب مورد نیاز کشاورزی ،آب و هوا ،نور
خورشید ،وسایل کاشت محصول ،کود ،زمین حاصلخیز ،بیل،
عوامل انسانی ،مواد ،سرمایه نیاز داریم.

جواب فعالیت 1

صفحه 24

مطالعات ششم

غالت :محصوالتی مانند؛ گندم ،برنج ،جو ،ذرت
حبوبات :محصوالتی مانند؛ نخود ،لپه ،عدس ،ماش ،انواع
لوبیا (قرمز ،سفید ،چیتی ،چشم بلبلی)
محصوالت جالیزی :مانند؛ خیار ،گوجه فرنگی ،خربزه،
هندوانه ،بادمجان ،کدو.

جواب فعالیت 1

صفحه 26

مطالعات ششم

 -۱برنج هاشمی -۲ ،برنج دودی -۳ ،برنج طارم -۴ ،برنج َد م سیاه
میانگین قیمت برنج ایرانی (شمالی) در تابستان گذشته به طور
تقریبی کیلویی ده هزار تومان بود.
خیار ،گوجه فرنگی ،بادمجان ،کدو ،توت فرنگی و قارچ این
محصوالت را بازارهای میوه و ترهبار یا به طور مستقیم از خود
گلخانهها تهیه میکند.
ساخت راه های روستایی
بهسازی آسفالت راه روستایی
ساخت مدارس روستایی
ایجاد کمیته های مختلف در زمینه کشاورزی  ،بهداشت ،
توسعه و فرهنگ

جواب فعالیت 2

صفحه 29

مطالعات ششم

الف) سخن ایشان اهمیت و ارزش کشاورزی را نشان میدهد .کاری
با زحمت و درآمدی حالل است.
ب) بیمه محصوالت کشاورزى در مفهوم وسیعتر نوعى تامین
پوشش حمایتى براى انواع محصوالت زراعى و باغى ،دامى ،زنبور
عسل ،کرم ابریشم ،آبزیان پرورشى ،طرحهاى جنگلدارى ،مرتع دارى و
آبخیز دارى در مقابل خسارتهاى ناشى از سوانح طبیعى است.
پ) هرکدام از تولید کنندگان بخش کشاورزی در قالب فردی یا
تشکلهای تعاونی با توجه به فعالیت و خطرات احتمالی پروسه
تولید میتوانند به شعب بانک کشاورزی منطقه خویش مراجعه
نموده و با تنظیم قرارداد بیمه یا بیمه نامه از مزایای آن برخوردار
شوند.
هر هکتار  10000متر مربع است که دو هکتار برابر است با:
 20000متر مربع.

فعالیت  3و 4

صفحه 30

مطالعات ششم

خیار ،گوجه ،هنوانه و خربزه ،زیرا زودتر محصول میدهند و
مصرف این محصوالت در بین مردم هم زیاد است.
میتوانید یک کاغذ  A۳بردارید و انواع میوها را در آن
نقاشی کنید و یا از جای بریده و در این کاغذ بچسبانید و در
میان میوهها و نعمتهای خدا دانش آموزی را بکشید که
در حال سجده است و یا دستان خود را به سوی آسمان
گرفته است.

جواب فعالیت  6و 8

صفحه 32

مطالعات ششم

bekhunofficial

زیرا کشور ما جزء کشورهای کم باران جهان است و بخش وسیعی
از آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داشته و منابع آبی
محدودی دارد.
برق آبی بهتر است .زیرا برق حرارتی از سوزاندن سوختهای فسیلی
بدست میآید که محیط زیست را آلوده میکند اما برق آبی آلودگی
ایجاد نمیکند.

جواب فعالیت  2و 3

صفحه 36

مطالعات ششم

چون اگر نفت تمام شود ،سوخت یا تهّی ه مواد اّو لیه تمام
کارخانهها ،وسایل نقلیه و زندگی مردم دچار مشکل میشود.
بیش ترین قسمت بودجه کشور ما از طریق صادرات نفت تٔامین
میشود.
چون ذخایر نفت همیشگی نیستند و ممکن است روزی تمام
شوند ،پس باید به دنبال جایگزینی برای نفت باشیم.
خیر ،نفت و گاز تنها سهم ما نیست ،بلکه برای فرزندان ما و
نسلهای آینده ما نیزهست تا کشورمان را بسازند و اگر تمام
شود ،آینده آنها به خطر میافتد.
سوخت خانه ی ما گاز شهری است وبرای پخت و پز استفاده میکنیم
وقتی گاز را از نفت گرفتند از طریق لولهها به دست ما میرسد.

فعالیت  4و 5

صفحه 38

مطالعات ششم

توجه داشته باشید که انرژی باتری تمام میشود اما انرژی
خورشیدی تمام نمیشود .باتری استفاده شده در محیط زیست
تجزیه نمیشود و آلودگی ایجاد میکند اما انرژی خورشیدی
آلودگی ندارد .برای تهیه باتری باید مبلغی هزینه کرد اما انرژی
خورشیدی در ماشین حساب رایگان است.

جواب فعالیت 1

صفحه 40

مطالعات ششم

در گذشته گرم کردن خانه بیشتر با استفاده از بخاریهای چوبی
یا نفتی یا کرسی صورت میگرفت؛ در حالی که امروزه از
بخاریهای گازی ،برقی ،پکیج و  ..استفاده میکنند .در گذشته
حمل و نقل با درشکه ،شتر و قطار با سوخت و زغال سنگ و ..
صورت میگرفت ،در حالی که امروزه با هواپیما ،ماشین و مترو
انجام میشود .در گذشته برای پخت و پز از چراغ خوراک پزی،
گاز پیک نیک و … استفاده میشده است در حالی که امروزه از
انواع اجاق گازِ ،ف ر ،ساندویچ ساز و … استفاده میشود.
خیر ،در زمان گذشته وسایلی بود که با نیروی دست کار میکرد
(مانند هاَو ن برای کوبیدن گوشت یا آسیاب سنگی برای آسیاب
گندم) و از چراغ خوراک پزی استفاده میشد.
در گذشته از سوخت و انرژی کمتری استفاده میشد با افزایش
جمعیت و پیشرفت دانش و نیاز به سرعت در زندگی ،میزان مصرف
سوخت و انرژی افزایش یافته است.

جواب فعالیت 4

صفحه 41

مطالعات ششم

یک قبض گاز و برق مربوط به تابستان و یک قبض گاز و برق مربوط
به زمستان را باهم مقایسه کردم و متوجه شدم تابستان مصرف
برق زیاد بوده است (به علت استفاده مدام از کولر) و در زمستان
برعکس مصرف گاز زیاد بوده است (به علت استفاده از بخاری)
برق  -۱المپ اضافی را خاموش کنیم -۲ .دستگاههای مثل
تلویزیون ،کامپیوتر و  ..را وقتی به آنها نیاز نداریم ،خاموش کنیم.

برای مثال :فقط در مواردی میتوانیم از ماشین استفاده کنیم که
در آن مکان نور مستقیم خورشید وجود داشته باشد.

جواب فعالیت  6و 7

صفحه 42

مطالعات ششم
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قارهی آسیا :ایران ،افغانستان ،پاکستان ،قزاقستان،
مالزی ،اندونزی
قارهی اروپا :اسپانیا ،ترکیه
قارهی آفریقا :مصر ،لیبی ،الجزایر

جواب فعالیت 1

صفحه 45

مطالعات ششم

ابوریحان بیرونی ،ابوعلی سینا ،زکرّیای رازی

ٔ
دوره اسالمی در علوم
زیرا مسلمانان در
مختلف پیشرفتهای بسیاری کرده بودند و
زبان علمی آن روز دنیا زبان رسمی جهان
اسالم یعنی عربی بود.

ابو علی سینا
بخارا  /مکان آرامگاه :همدان
ٔ
ٔ
نیمه اّو ل قرن
نیمه دوم قرن سوم به دنیا آمده و در
چهارم از دنیا رفته است.
کتابهای پزشکی از جمله کتاب قانون
در علم پزشکی و فلسفه مهارت فراوان داشته است ،به
طوری که سالهای زیادی کتابهای او را در دانشگاههای
بزرگ اروپایی تدریس میکردند .و…

فعاالیت  2و 3

صفحه 48

مطالعات ششم

←

ٔ
نیمه دوم قرن
ابوریحان بیرونی  362 – 440هجری
ٔ
نیمه اّو ل قرن پنجم
چهارم ـ

پاسخ :زکریای رازی  251 – 313هجری ←
ٔ
نیمه اّو ل قرن چهارم
سوم ـ
ٔ
ٔ
نیمه اّو ل
نیمه اّو ل قرن پنجم ـ
خّیام  429 – 517هجری ←
ٔ
نیمه دوم قرن

قرن ششم

جواب فعالیت 4

صفحه 49

مطالعات ششم
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مسجد شیخ لطف اهلل ،پل خواجو ،سی و سه پل ،کاخ چهل
ستون ،مدرسه چهار باغ ،منارجنبان و…
پاسخ :هتل عباسی ،هتل آپارتمان مهر ،هتل آپارتمان هشت بهشت

جواب فعالیت 1و2

صفحه 57

مطالعات ششم

پاسخ :کاشی کاری ،خطاطی ،نقاشی مینیاتور ،گچ بری،
کتیبه نویسی ،معماری ،سنگ کاری

مسجد شیخ لطفاهلل مناره ندارد ،اما مسجد امام منارههایی به
ارتفاع  ۴۰متر دارد .رنگ گنبد مسجد شیخ لطفاهلل نخودی است
درحالی که اکثر مساجد قدیمی و همینطور مسجد امام فیروزهای
هستند مسجد شیخ لطفاهلل کوچک (دارای مساحت کم) ،اما مسجد
امام بسیار بزرگ است.
از میان مقواهای رنگی سفید ،کرم ،قهوهایی یک رنگ را انتخاب
کنید و از گلهای تزیینی و خشک استفاده کنید .تصویر رنگی یکی
از آثار اصفهان را روی آن بچسبانید ،مناطق دیدنی اصفهان را
.لیست کرده و با خط خوش ،دوستتان را برای بازدید دعوت کنید

فعالیت  3و  4و 5

صفحه 61

مطالعات ششم

علتها:
حکومت قدرتمند و یکپارچه
رونق تجارت
برقراری امنیت در راهها و شهرها
حمایت از هنرمندان

جواب فعالیت 2

صفحه 64

مطالعات ششم
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الف) انسان با خواندن نماز بندگی خود به خداوند را اثبات مینماید
و از طریق خواندن دعا و قرآن خود را به خداوند نزدیک میکند و
مسلما هر فردی به خداوند نزدیک شود عاقبت به خیر میشود.
ب) کارهای بیهودهای مانند استفاده بیشاز حد از گوشی ،بازیهای
طوالنی ،تلوزیون نگاه کردن زیاد و ..باعث وقت تلف کردن میشود.
منظور این است که اوقات خود را تلف نکنیم و از آن برای انجام
فعالیتهای درست و مناسب استفاده کنیم در غیر اینصورت باعث
پشیمانی شخص میشود.

جواب فعالیت  3و 4

صفحه 68

مطالعات ششم

کالس شنا ،کالس نقاشی ،کالس کامپیوتر ،عضو شدن در
کتابخانه عمومی و مطالعه کتاب و درست کردن کاردستی در
خانه ،رفتن به مسافرت و مهمانی.
در برخی از فعالیتها مثل ورزش یا مسافرت مشترک هستیم
که نشان دهنده عالقه مشترک ما به آن کار است و در بعضی
موارد مثل مطالعه کتاب یا درست کردن کاردستی تفاوت
وجود دارد که اختالف سلیقه و عالیق ما را نشان میدهد.

جواب فعالیت 1

صفحه 69

مطالعات ششم

عضویت در کتابخانهی عمومی نزدیک محل زندگی و
امانت گرفتن کتاب
ساختن کاردستی با وسایل اضافی خانه
تمرین خوشنویسی یا نقاشی کشیدن بر روی کاغذهای
یک رو سفیده.

جواب فعالیت 3

صفحه 71

مطالعات ششم

نداشتن فرصت برای انجام فعالیتهای زندگی
از دست رفتن فرصت در کنار خانواده بودن پرخاشگری
مشکالت جسمانی مانند بینایی و …
خاله بازی که در آن برای خود در حیاط با آجر و یا با چادر خانه
میساختیم و تمام وسایل اسباب بازی پخت و پز را آماده
میکردیم و برای خودمان چای دم میکردیم و مادرمان را به
مهمانی دعوت میکردیم.
پدر بزرگ :الک و دولک بازی میکردیم و یا کشتی میگرفتیم.

جواب فعالیت  4و 5

صفحه 72

مطالعات ششم

کتابخانه عمومی ،بوستان ،مجموع ٔه شهربازی ،باشگاه و
سالن ورزشی ،فرهنگسرا ،مساجد ،کالسهای آموزشی کانون
و پرورش فکری کودکان و نوجوانان و … (نشانی هریک را با
توجه به محل سکونت خود بنویسید).
تٔاسیس سینما ،استخر ،ساختن کتابخانه ،آموزشگاه مهارتهای
فنی حرفهای و هنری و … .

فعالیت  7و 8

صفحه 73

مطالعات ششم

bekhunofficial

-۱لباس شنا گران :باید جذب بدن و تقریبًا پالستیکی باشد تا
فشار آب ماهیچهها را اذیت نکند( .گروه اجتماعی)
 -۲لباس پلیس :باید لباس خاص و یک شکل بپوشند تا در
جامعه به طور واضح شناخته شوند ،ضمن اینکه وسایل و
تجهیزات (اسلحه و دستبند و …) هم جزء متعلقات لباس
آنهاست( .گروه شغلی)
-۳لباس پزشکان :لباس سفید به دلیل اهمیت تمیز بودن.
(گروه شغلی)

جواب فعالیت 1

صفحه 77

مطالعات ششم

در استان کردستان ،مردان شلوار کردی گشاد و پیراهن
مخصوص کمر و یک عمامه مخصوص سر دارند .زنان کرد،
شلوارهای گشاد با دمپای تنگ و بر روی آن پیراهن به تن
میکنند .آنها شال نخی با پهنای زیاد به صورت آزاد دور کمر
خود میبندند و نیم تنه کوتاهی نیز روی پیراهن به تن
میکنند ،همچنین روسری بلندی که با سکهها و منجوقهای
رنگی پولک دوزی شده است به دور سر خود میبندند و در
واقع با حفظ لباسهای محلی ،فرهنگ و هویت آن منطقه را
حفظ کردهاند.
زیرا این لباسها هویت ماست و با نگهداری آن در موزه در واقع
فرهنگ یک ملت را حفاظت میکنند.

فعالیت  2و 3

صفحه 79

مطالعات ششم

کفش ،کیف ،قالی قالیچه و پارچه و رب گوجه فرنگی ،
ترشیجات  ،مربا و…

جواب فعالیت 1

صفحه 80

مطالعات ششم

مغازهدارها چون از تولیدی به صورت عمده و تعداد زیاد خرید
میکنند یا قیمت کمتری میخرند ،اما هزینه تهیه و توزیع
(اجاره مغازه ،حقوق کارمندان و …) آن را به قیمت تولیدی
اضافه کرده و به مردم میفروشند .پول اضافه ،سود به دست
آمده مغازهدار محسوب میشود.
کارگاه یک سالن بزرگ و سرپوشیده است که در قسمتی از
آن برشکاران مشغول برش پارچه هستند و در قسمتی دیگر
که اغلب با دیوارهای کاذب جدا شدهاند ،چندین خیاط با
چرخ نشستهاند و مشغول دوختن هستند و در قسمت
انتهایی ،کارگران مشغول وصل دکمه و زیپ و درزگیری
هستند.

فعالیت  2و 4

صفحه 82

مطالعات ششم

ما باید توجه کنیم به قوانین کشور و دین اسالم ،حجاب
خود را رعایت کنیم .رعایت حجاب و عفاف موجب وقار و
متانت شخص میشود.

جواب فعالیت 5

صفحه 83

مطالعات ششم

پوشاک مورد نیازم را میخرم که تولید
کشور عزیزمان و با کیفیت باال و قیمت
مناسب باشد

خیر درست نیست .بچهها باید با خانواده همکاری کنند همه چیز را در
نظر بگیرند .پدر و مادر با زحمت فراوان کار میکنند و درست نیست
زحمات آنان را نادیده بگیریم .باید به تعالیم دینی و دوری از اسراف و
نیز بودجه خانواده توجه کرد.
بله اغلب لباس فرم مدرسهام را خودم میشویم.
بله به نظر من لباسها تا وقتی که سالم هستند ،باید از آنها
استفاده کرد ،حتی اگر قدیمی باشند .مثًال من در مهمانی تولد
دوستم همان لباسی را پوشیدم که یک سال پیش در مهمانی
دیگری پوشیده بودم.

فعالیت  6و  7و 8

صفحه 84

مطالعات ششم

bekhunofficial

در چنین روزی ،در زمان شاه عباس صفوی نیروهای دالور
ایرانی توانستند پرتغالیها را از طریق خلیج فارس به ایران
حمله کرده بودند شکست داده و آنها را بیرون برانند .برای
گرامی داشت این روز ،آن را روز ملی خلیج فارس نامیدند.
میتوانید ابتدا نقشه خلیجفارس و دریای عمان را روی یک
مقوای بزرگ بکشید ،سپس با خمیر بازی آبی رنگ ،به دریاها
حجم دهید

فعالیت  1و 3

صفحه 89

مطالعات ششم

خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و سپس دریای عمان به
اقیانوس هند منجر میشود .از این طریق می توان با کشتی
از خلیج فارس به اقیانوس هند راه یافت

جواب فعالیت 1

صفحه 90

مطالعات ششم

چون خلیج فاری دارای منابع مهم نفت و گاز می باشد و
نفت کش های عظیم از طریق تنگه هرمز در خلیج فار عبور و
مرور میکنند

جواب فعالیت 2

صفحه 90

مطالعات ششم

برآمدگی سر و ته کنسرو نشانه فساد آن است .ضمن این که به
تاریخ انقضا کنسرو نیز دقت میکنیم.

جواب فعالیت 3

صفحه 92

مطالعات ششم

ماهیگیری ،قایقرانی ،کشتیسازی ،کنسروسازی ،غواصی ،کار در
سکوهای نفتی ،کار  ،آموزش شنا ،کار در سازمان بنادر و کشتیرانی،
بارگیری و بار اندازی کاالهای کشتیها ،انبارداری در بنادر و …
من به اسکله تفریحی جزیره کیش خواهم رفت زیرا در آنجا
امکانات تفریحی مثل جت اسکی ،قایقهای پدالی ،قایقهای
ماهیگیری و…
سازمان شیالت جمهوری اسالمی ایران در امور مربوط به ماهیگیری و
صیادی در دریا (صید مرجان ،مروارید و …) خرید کشتیهای
ماهیگیری ،آموزش ماهیگیران و امور مربوط به قایقهای
ماهیگیری ،تولید کنسرو و … فعالیت میکند.
سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در اموری چون
پاکسازی و الیروبی بنادر ،احداث اسکله حمل و نقل کشتیها و …
فعالیت میکند.

فعالیت  4و 5

صفحه 93

مطالعات ششم

میتوان تصویر افرادی را طراحی کرد که در حال پاکسازی
سواحل از زباله هستند و بعد به دلخواه آن را،
رنگآمیزی کرد و میتوان این پیام را روی آن نوشت:
آلودگی دریاها = مرگ آبزیان
رها کردن زبالهها در دریاورود نفت به آب دریاتخلیهی پسماندهای صنعتی در دریافعالیت شناورهااکتشاف و استخراج مواد معدنی دریایی-زیادهروی در صید آبزیان و…

آموزش و اطالع رسانی به مردم مهمترین اقدامی است که
انجام میدادم و با قانونشکنان هم برخورد جدی میکردم.

جواب فعالیت 6

صفحه 94

مطالعات ششم

bekhunofficial

خانه کعبه در شهر مکه در کشور عربستان
حرم مطهر پیامبر گرامی اسالم (ص) در شهر مدینه در کشور
عربستان قرار دارد.
حرم حضرت علیبن ابیطالب (ع) در شهر نجف ،حرم امام
حسین (ع)
حضرت ابوالفضل (ع) در شهر کربال در کشور عراق قرار دارند.

جواب فعالیت 2

صفحه 99

مطالعات ششم

بله به شهرهای استانبول و آنکارا در ترکیه سفر کردهام و از دیدن
آثار باستانی شهر استانبول مثل مسجد و ایاصوفیه لذت میبرم.
ترکیه :به دلیل داشتن مکانهای باستانی و تفریحی ،سواحل
زیبا و جاذبههای گردشگری.
زیرا در زمان هخامنشیان ،سرزمین ایران گسترده بود و
افغانستان و پاکستان و ترکمنستان و جمهوری آذربایجان
بخشی از سرزمین ایران بودند و آداب و رسوم ایرانیان را
داشتند و جشن نوروز به جا مانده از آداب و رسوم گذشته
ایران است.

فعالیت  3و  4و 5

صفحه 100

مطالعات ششم

در اطراف ترکیه دریاي سیاه ،مرمر ،اژه و مدیترانه قرار دارد .ترکیــه
بــه کشــورهاي گرجســتان ،ارمنســتان ،عــراق ،ســوریه و
بلغارســتان دسترســی دارد و بــا آنهــا همســایه است.
افعانستان به دریا راه ندارد .ایـن کشـور بـه کشـورهاي ایـران،
ترکمنسـتان ،تاجیکسـتان ،چـین و پاکسـتان دسترسـی دارد و بـا
آنهـا همسـایه است.
ترکیه موقعیت مکانی بهتری دارد زیرا از جهات مختلف به چهار دریا
دسترسی دارد.
ترکیــه بــیشتــر نــواحی آب و هــواي ســرد کوهســتانی دارد و
در ســواحل مالیــم و مرطــوب اســت .امــا افغانستان
زمستانهاي سرد و تابستانهاي گرم دارد.
ترکیه  72میلیون نفر و افغانستان  30میلیون نفر جمعیت دارند.
دین مردم ترکیه و مردم افغانستان اسالم است .زبان مردم ترکیه
ترکی و زبان مردم افغانستان فارسی دري است .مسجد ایاصوفیه و
مسجد سلطان احمد از بناهاي باشکوه ترکیه هستند .مســجد آبــی
در مــزار شــریف ،درهي بامیــان و منــارهي جــم از مکــانهــاي
تــاریخی و دیــدنی معــروف در افغانستان است.
از سـی سـال پـیش مـردم افغانسـتان جنـگ و مشـکالت زیـادي را
تحمل کـردهانـد.
سـال هـاي طـوالنی جنـگ ،عـدم وجـود امنیـت و نبـود شـغل و
درآمـد کـافی و فقـر باعـث مهـاجرت افغـانیهـا بـه کشورهاي دیگر
شده است.

جواب فعالیت 1

صفحه 104

مطالعات ششم

bekhunofficial

دریانوردان در طی سالها توانستند قاره آفریقا را دور بزنند ،به
شرق آسیا بروند و بعد قاره آمریکا را کشف کنند.
انگلیس ،هلند ،پرتغال ،فرانسه و اسپانیا

جواب فعالیت 1

صفحه 108

مطالعات ششم

کشورهای استعمارگر برای غارت منابع و معادن ایران ،آن را مورد
توجه قرار میدادند.
کشورهای انگلیس ،روسیه و آمریکا در امور ایران دخالت
میکردند.
این امتیازات و دخالت ها باعث غارت منابع و معادن ایران و
جلوگیری از پیشرفت کشور شد.
شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتکا نداشتند و برای حفظ قدرت
خود به استعمارگران اجازه دخالت میدادند.

جواب فعالیت 3

صفحه 109

مطالعات ششم

 -۱عشق به دین و وطن
 -۲مخالفتآنان با نفوذ و دخالت بیگانگان در امور کشور
 -۳مبارزه با استعمار گران
 -۴شهادت در راه خدا و آرمانهای انسانی
 -۵شجاعت و غیرت.
نتیجه میگیریم که نباید اجازه دهیم بیگانگان بر سرزمین ما
حکومت کنند و باید مانند گذشتگان در مقابل دشمنان
ایستادگی کنیم.
امیر کبیر ،سعی میکردم از کشته شدن او جلوگیری کنم و در
تٔاسیس دانشگاه و کارخانه به او کمک کنم.

جواب فعالیت 1

صفحه 110

مطالعات ششم

امیرکبیر آرزو داشت ایران به کشوري آباد و مستقل تبدیل شود
و به بیگانگان محتاج نباشد .از این رو براي پیشـرفت صنعت چند
کارخانه تأسیس کرد.
به عنوان مثال در تهران خیابان امیر کبیر ،بزرگراه آیتاهلل
کاشانی ،بزرگراه آیتاهلل مدرس و فرود گاه امام خمینی
الف) آن روز مبارک است برما که سلطه جهانخواران بر ملتهای
مستضعف شکسته شود و تمام ملتهای جهان سرنوشت خود را
به دست خودشان بگیرند
 29اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران است .تمام قراردادهای
مربوط به نفت با کشورهای بیگانه لغو شد و دست بیگانگان (به ویژه
انگلیس) از نفت کشورمان کوتاه و نفت متعلق به ملت ایران شد

جواب فعالیت

صفحه 112

مطالعات ششم

bekhunofficial

خرمشهر ،آبادان ،اهواز ،سوسنگرد ،دزفول ،اندی مشک ،ایالم،
قصر شیرین ،سر پل ذهاب ،گیالن غرب ،نو سود  ،مریوان
آذربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاه ،ایالم ،خوزستان

جواب فعالیت 1و 2

صفحه 114

مطالعات ششم

خوزستان
پاسخ فعالیت:4
این بود که ملت ایران با ایمان به خداوند حکومت پهلـوي را
کـه قـدرتهـاي بـزرگ از او حمایت میکردند از بین برد و در
مقابل استعمارگران ایستاد ،پس از صدام که قدرت چندانی
ندارد نباید بترسد ،باید قدرتمند باشد و به خدا اتکا کند.
پاسخ فعالیت:6
علتها:
عدم آمادگی کافی نیروهاي نیروهاي نظامی ایران براي دفاع
حمایت ایران از مظلومان خصوصًا مردم فلسطین
قطع منافع کشورهاي استعمارگر پس از انقالب اسالمی در
ایران
معلول :جنگ تحمیلی ایران و عراق

جواب فعالیت

صفحه 118

مطالعات ششم

شهید غالمحسین بدر لو در یکی از روستاهای استان زنجان
به نام بیوک قشالق در یک خانواده ساده روستایی و
مذهبی به دنیا آمد .در دوران جوانی به تهران مهاجرت
کرد .با شروع جنگ تحمیلی به جبهههای حق علیه باطل
عازم شد و پس از چندین بار مجروح شدن ،پس از درمان
دوباره به جبهه بازگشت تا باالخره در عملیات فتحالمبین در
 ۲۸صفر سال  ۱۳۶۲به شهادت رسید.

جواب فعالیت 2

صفحه 120

مطالعات ششم

زیرا رزمندگان اسالم مردان خدا بودند به دعا و راز و نیاز با خدا
میپرداختند و برای آزادی خرمشهر سخت میجنگیدند از این رو به
یاری خداوند توانستند ارتش عراق را که به وسیله قدرتهای بزرگ
به انواع سالحهای روز دنیا مجهز شده بود ،شکست دهند و
خرمشهر را از چنگال دشمن آزاد کنند.
مانند همه مردم در کنار پیر ها و مرد ها از
سرزمین عزیزمان دفاع می کردم و اجازه نمی دادم
که یک وجب از خاک میهنمان در اشغال تجاوز
گران باقی بماند.
تمام ملت ایران و گروههای مختلف از زن و مرد و پیر و جوان
از مهین خود دفاع کردند و عدهای از مردم که توانایی شرکت
در جبهههای جنگ را نداشتند ،با کمکهای نقدی و غیر نقدی
خود (مانند دوختن لباس برای رزمندگان و اهدا کردن قلکهای
خود) به رزمندگان اسالم یاری رسانند.

جواب فعالیت

صفحه 122

مطالعات ششم

گام به گام
نمونه سوال
جزوه
فیلم آموزشی
مشاوره
برنامهریزی

کلیک کنید

