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بِـــَرْحَمِتَک یا اَْرَحَم الّراِحمیــــَن            
  *بـه لطفت مهـربان تـر از تمـام مهربـانـان

                    اَللُّهمَّ اَْخِرْجنى ِمْن ُظُلماِت الَْوْهِم     
            *خداونـدا مـرا خارج کـن از تاریـکی وهم

     َو اَْکِرْمــــنى بُِنـــــوِر الَْفْهـــــــِم            
 *کرامت ده مـرا از روشنـی دانش و فهم

 اَللُهمَّ افَتح َعلَینــا أبــواَب رحمِتــک          
*خداوندا به روي ما گشـا درهاي رحمت

َوانْـــُشْر َعلَْینا َخــزائَِن ُعُلوِمـــَک          
  *بگستر گنج دانش هاي خود بر روي اّمت

w w w . k e t a b . i r / a f r a n g s h a r g h
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درسنامه

درسحرکات زمین     
2

ــهدور ــنب ــشزمی ــى: چرخ ــت وضع حرک
ــار ــاعتیکب ــر24س ــوده ــورخ مح

حرکاتزمین
ــل ــکدورکام ــشی ــى:چرخ ــت انتقال حرک
زمیــنبــهدورخورشــیدکــهیــکســالطــول

ــاعت( ــد)365روزو6س ــیکش م

اختافساعت

پدیدآمدنشبوروز

پیدایشفصلها

پیدایشسالخورشیدی

الف(حرکتوضعی:زمیندرهر24ساعتیکباربهدورمحورخودميچرخد،کهبهآنحرکت وضعیميگویند.
پدیدآمدنشبوروز:زمینروشناییخودراازنورخورشیدمیگیرد.نیمیاززمینکهروبهخورشیداستروزوروشن،و

نیمیدیگر،شبوتاریکاست.

هــرروزخورشــیدازســمتمشــرقطلــوعمیکنــد.هنــگامظهــر،خورشــیدبــاالیســرماســتوهنــگامعصــررفتــهرفتــهبه
ســمتمغــربحرکــتمیکنــد.بــهایــنجابهجایــیخورشــیددرآســمانحرکــت ظاهــرىمیگوینــد.درواقــع،خورشــید

محور زمین

ید
ش

ور
 خ

ش
تاب

مدار راس السرطان

مدار راس الجدى

مدار قطبی جنوبی

مدار قطبی شمالی

خط استوا
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جابهجــانمیشــودبلکــهزمیــنمیچرخــدونقــاطمختلــفکــرۀزمیــنپیدرپــیدرمقابــلخورشــیدقــرارمیگیرنــد.

ــران ــرقمیچرخد.کشــورهاییکــهدرشــرقای ــه ش ــرب ب ــنازغ زمی
قــراردارنــد،زودتــرازمــاطلــوعخورشــیدرامیبیننــدماننــد:ژاپــن،
چیــن،هنــد.ولــیکشــورهاییکــهدرغــربایــرانهســتنددیرتــرازما

طلــوعخورشــیدوظهــررامیبیننــدماننــد:ترکیــه،عربســتان

اختــافزمــاندرمناطــقمختلــفزمیــن:نتیجــهحرکــتوضعــیزمیــن،پدیــدآمــدنشــبوروزواختــافســاعت
اســت.وقتــینیمــهایاززمیــندرمقابــلخورشــیدقــرارمیگیــرد،ســاکنانتمــامنقاطــیکــهروییــکنصــفالنهــار
قــراردارنــد،دریــکزمــانخورشــیدرادرآســمانمشــاهدهمیکننــد.وقتــیخورشــیددرســتروینصــفالنهارمبــدأ
ــد، ــرارگرفتهان ــا(ق ــوبآفریق ــاجن ــات ــمالاروپ ــار)ازش ــفالنه ــننص ــهرویای ــهرهاییک ــهش ــرد،درهم ــرارمیگی ق
هنــگامظهراســت.درهمیــنحــال،مــردمکشــورهاییکــهدرشــرقگرینویــچقــراردارنــد،خورشــیدرازودتــردیدهانــدو
بنابرایــن،ازظهرشــانگذشــتهاســت.بــهعکــس،درکشــورهاییکــهدرغــربنصــفالنهــارگرینویــچقــراردارنــد،چنــد

ســاعتبــهظهــرمانــدهاســت.

انواع ساعت1.ساعتواقعی
2.ساعترسمی

1.ساعتواقعی:مبنایزمانواقعی،موقعیتخورشیددرآسماناست.
مشــکاتاســتفادهازســاعتواقعــی:ازایــنســاعتنمیتــواندرزندگــیروزانــهاســتفادهکــرد.اســتفادهاززمــانواقعــی
ــدوســاعتهای ــرارندارن ــارق ــکنصــفالنه ــهرویی ــککشــور،ک ــروزمشــکاتیدردوشــهرمجــاوردری موجــبب
ــۀ ــاوبرنام ــاومغازهه ــدنادارهه ــتهش ــازوبس ــانب ــات،زم ــایماق ــنقراره ــد:تعیی ــود.مانن ــد،میش ــیدارن مختلف

حرکــتقطارهــاوهواپیماهــا.
چگونگــیبــهوجــودآمــدنســاعترســمی:حــدود140ســالپیــش،دریــککنفرانــسبیــنالمللــی،کشــورهاتوافــق
کردنــدکــهبــهجــایســاعتواقعــیازســاعترســمیاســتفادهکننــدوبــهایــنترتیــب،زمــانرســمیبــهوجــودآمــد.
2.ســاعترســمی:کــرۀزمیــنبــرایآنکــهیــکدوریــا360درجــهبــهدورمحــورخــودبچرخــد،24ســاعتوقــتالزم
دارد.پــساگــر360درجــهمحیــطکــرۀزمیــنرابــه24قــاچتقســیمکنیــم،هــریــکازقاچهــا15درجــهپهنــادارد
ویــکســاعترابــهخــوداختصــاصمیدهــد.بنابرایــن،همــهنصــفالنهارهایــیکــهداخــلیــکقــاچقــرارگرفتهانــد،

بــهطــورتوافقــیســاعتیکســانیدارنــد.
دربرخــیازکشــورهایوســیع،ماننــدچیــن،چنــدســاعترســمیوجــوددارد.مــردمایــنکشــورها،هــرگاهازشــرقبــه
ــاآنکــهدربیشــتراز غــربیــابرعکــسمســافرتمیکننــد،مجبورنــدســاعتخــودراعقــبیــاجلــوبکشــند.ایــرانب

یــکقــاچگســتردهشــدهازیــکســاعتپیــرویمیکنــد.

قطب شمال

خورشید

شب

قطب جنوب زمین از غرب به شرق می چرخد
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هرقاچ،15درجهاستویکنصفالنهارمرکزیدارد.

ب(حرکــتانتقالــی:چرخــشیــکدورکامــلزمیــنبــهگــردخورشــید،یــکســالطــولميکشــدکــهبــهآنحرکــت
انتقالــيميگوینــد.مــدارزمیــن،بیضــيشــکلاســتوزمیــنبــاســرعتمیانگیــن30کیلومتــردرثانیــه،ایــنمســیررا

ميپیمایــد.



سالخورشیدی:مدتزمانواقعيیکدورکاملگردشزمینبهدورخورشید،365روزو6ساعتاست.
سالرسمی:درتقویمهاسالرا365روزدرنظرمیگیرندکه6ساعتازسالخورشیديکوتاهتراست.

ســالکبیســه:بــرايجبــرانکســري6ســاعتســالرســمیازســالخورشــیدی،هــر4ســالیــکروزبــهســالرســمي
اضافــهميشــود.)ســاعت24=4×6(ســال366روزهراســال کبیســهمینامنــد.

مایــلبــودنمحــورقطبهــا:محــورقطبهــابــرســطحمــدارگــردشانتقالــيزمیــن،مایــل
اســت.بــهدلیــلهمیــنتمایــل،زاویــۀتابــشآفتــابدرطــولســالتغییــرمیکنــد.




پیدایش فصول    
انقــابتابســتانی:دراولتیرمــاه،خورشــیددرنیمکــرۀشــمالیبــهمــداررأسالســرطانبــهطــورعمــودیمیتابــد.در
ــرد.درنتیجــه،طــول ــرارمیگی ــورخورشــیدق ــرضن ــندرمع ــرۀشــمالیزمی ــۀوســیعتریازنیمک ــانمنطق ــنزم ای
روزهــاازشــبهابیشــتراســت.درایــنهنــگامکــهطوالنیتریــنروز)اولتیــرمــاه(درنیمکــرۀشــمالیاســتوبــهآن

ــود. ــازمیش ــتانآغ ــد،فصــلتابس ــتانی«میگوین ــابتابس »انق

هنــگامانقــابتابســتانیدرنیمکــرۀشــمالی،خورشــیددرنیمکــرۀجنوبــیبــهمــداررأسالجــدیبــهطــور
ــود. ــازمیش ــااســتوفصــلزمســتانآغ ــولشــبهابیشــترازطــولروزه ــد.درنتیجــهط ــلمیتاب مای

انقــابزمســتانی:دراولدیمــاه،خورشــیدبــهمــداررأسالجــديدرنیمکــرۀجنوبــيعمــودميتابــد.هــمزمــاندرنیمکره
ــرازشبهاســت.در شــمالیبخــشکــموســعتتریازکــرهزمیــنتابــشخورشــیدرادریافــتمیکنــدوروزهــاکوتاهت

انواع سال

3.سالکبیسه366روز2.سالرسمی365روز1.سالخورشیدی365روزو6ساعت

نتایج مایل بودن محور قطبها 

3.بهوجودآمدنفصلهایمختلف2.نامساویبودنطولروزوشب1.تغییرزاویۀتابشخورشید
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نتیجــه،درنیمکــرۀشــمالیاولدیکوتاهتریــنروزســالاســتکــهبــهآن»انقــابزمســتاني«ميگوینــد.درایــنروز،فصــل
زمســتانآغــازميشــود؛درحالــیکــهدرهمیــنزمــان،درنیمکــرۀجنوبــیفصــلتابســتانآغــازشــدهاســت.

اعتدالیــن)اعتــدالبهــاریوپاییــزی(:دردوموقــعازســالیعنــياول
بهــارواولپاییــز،درازيروزوشــببرابــرمي شــود؛یعنــيمســیریکــه
منطقــۀروشــنزمیــنميپیمایــدبــامســیرمنطقــۀتاریــکبرابــراســت.

بــهایــندوزمــان»اعتدالیــن«ميگوینــد.


درمناطــقمجــاوراســتوامســیرپیمــودهشــدهدردومنطقــۀتاریــکوروشــنهمــوارهیکســاناســتودر
نتیجــهطــولروزوشــبهمــوارهمســاویاســت.

  جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
1.محورقطبهابرسطحمدارگردشانتقاليزمین،........................................است.

2.یکدورکاملزمینبهگردخورشید،یکسالطولمیکشدکهبهآن........................................میگویند.
ــهجــایســاعتواقعــیاز ــدکــهب ــی،کشــورهاتوافــقکردن 3.حــدود140ســالپیــش،دریــککنفرانــسبیــنالملل

ــد. ــتفادهکنن ــاعت........................................اس س
4.دردوموقعازسالیعنياول........................................واول........................................،درازيروزوشببرابرميشود.

5.سال366روزهراسال........................................مینامند.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت هاى زیر را تعیین کنید.

1.مبنایساعتواقعی،موقعیتخورشیددرآسماناست.
2.کشورهاییکهدرغربنصفالنهارگرینویچقراردارندخورشیدرازودترمیبینند.

3.اگردرنیمکرۀشمالیفصلتابستانباشد،درنیمکرۀجنوبیفصلپاییزاست.

   
 
 

درستنادرست
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4.هرمنطقۀزمانیداراییکقاچاستویکساعترابهخوداختصاصمیدهد.
5.درمناطقمجاوراستوا،طولروزوشبهموارهمساویاست.

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عالمت (

1. کدام گزینه در مورد «جهت حرکت زمین» صحیح است؟
 ب(ازغرببهشرق    الف(ازشرقبهغرب

د(ازشمالبهجنوب ج(ازجنوببهشمال

2. مدت زمان واقعى یک دورکامل گردش زمین به دور خورشید چقدر طول مى کشد؟   
 د(366روز ج(365روزو6ساعت ب(365روز الف(366روزو6ساعت

3. چرخش زمین به دور محور خود را چه مى نامند؟
د(وضعیوانتقالی ج(حرکتمداری ب(حرکتوضعی الف(حرکتانتقالی

4. کدام مورد از نتایج «حرکت انتقالى زمین» است؟
 ب(پیدایشفصولواختافساعت الف(اختافساعتوپیدایششبوروز

د(پیدایشفصولوبهوجودآمدنسالخورشیدی ج(پدیدآمدنشبوروزوبهوجودآمدنسالخورشیدی

5. در اول دى ماه، خورشید به مدار...................... در نیمکرة جنوبى عمودى مى تابد. در نتیجه در نیمکرة شمالى، اول 
دى ماه کوتاه ترین روز سال است؟ (نمونه دولتى)

 ب(مداررأسالسرطان    الف(مدارقطبیجنوب
د(مداراستوا ج(مداررأسالجدی

6. کدام گزینه از نتایج مایل بودن محور قطبها بر سطح مدار گردش انتقالى زمین نمى باشد؟ (نمونه دولتى)
 ب(اختافساعتدرمناطقمختلفزمین الف(تغییرزاویۀتابشخورشیددرطولسال

 د(پیدایشفصلهایمختلف ج(نامساویبودندرازایشبوروز

B کــه در 45 درجــۀ غربــى قــرار دارد، ســاعت 8 صبــح باشــد، در همــان لحظــه در شــهر A 7. اگــر شــهر
کــه در 75 درجــه غربــى قــرار دارد، ســاعت چنــد خواهــد بــود؟               

د(14بعدازظهر ج(13بعدازظهر ب(10صبح الف(6صبح

ــه در  ــان لحظ ــد، در هم ــح باش ــاعت 5 صب ــرار دارد، س ــار E °15 ق ــف النه ــه روى نص ــهر A ک ــر ش 8. اگ
ــود؟ ــرار دارد، ســاعت چنــد خواهــد ب شــهر B کــه روى نصــف النهــار E °90 ق

 د(10صبح ج(15بعدازظهر ب(13بعدازظهر الف(3صبح

9. کرة زمین به چند قاچ ساعتى تقسیم شده و هر قاچ، چند درجه پهنا دارد؟
 ب(15قاچ-24درجه الف(24قاچ-15درجه

د(360قاچ-15درجه ج(24قاچ-360درجه

10. کشور چین حدوداً بین طول جغرافیایى 75 درجۀ شرقى و 135 درجۀ شرقى قرار دارد. تعیین کنید این 
کشور مى تواند داراى چند ساعت رسمى باشد؟ (نمونه دولتى)

 د(5 ج(4 ب(3 الف(2
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رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

اولدیماه   اختافساعت 
حرکتانتقالی  انقابین 

اولتابستانواولزمستان  پیدایشفصول 
اولتیرماه  اعتدالین 

اولبهارواولپاییز  کوتاهترینروزدرنیمکرهشمالی 
حرکتوضعی طوالنیترینروزدرنیمکرهشمالی 

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

حرکتوضعی حرکتوضعیترینروزدرنیمکرهشمالی حرکتوضعیترینروزدرنیمکرهشمالی ترینروزدرنیمکرهشمالی

1. نمودار زیر را که در رابطه با حرکات زمین است، کامل کنید.

حرکــت وضعــى:....................................................................................

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

حرکاتزمین
ــى:....................................................................................... حرکــت انتقال
................................................................................................................................................

اختافساعت

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

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

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


2. منظور از حرکت ظاهرى خورشید چیست؟ 

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

3. شهرهایى که روى یک نصف النهار قرار دارند، ظهرشان چگونه است؟  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. تفاوت ساعت واقعى را با ساعت رسمى بیان کنید.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. الف) در زندگى روزانه، ساعت واقعى چه کاربردى دارد؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ب) چرا از ساعت رسمى استفاده مى کنیم؟ مثال بزنید.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. در مورد اختالف ساعت به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف(اگرمسافریازتهرانبهپکن)چین(سفرکند،بایدساعتخودراجلوبکشدیاعقب؟چرا؟

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

الف                                               ب
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ب(اگرکسیازتهرانبهلندنسفرکند،بایدساعتخودراجلوبکشدیاعقب؟چرا؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. با توجه به اینکه شهر (الف) در موقعیت 30 درجه شرقى و شهر (ب) 60 درجه شرقى قرار دارد.  
الف(درکدامشهرصدایاذانزودترشنیدهمیشود؟...............................................................

ب(ایندوشهرچندساعتبایکدیگراختافزمانیدارند؟................................................................

8. هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام یک از انواع سالها مى باشد؟

)سالکبیسه-سالخورشیدی-سالرسمی(

الف(365روزو6ساعت:....................................................................

ب(366روزه:.....................................................................................................

ج(365روزه:......................................................................................................

9. چرا هر چهار سال یک بار سال کبیسه اتفاق مى افتد؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. نمودار زیر را کامل کنید. 

نتایج مایل بودن محور قطبها 

.................................................................1.................................................................2.................................................................3


11. اصطالحات زیر را توضیح دهید. 
الف(انقابتابستاني:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ب(انقابزمستاني:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ج(اعتدالین:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. به نظر شما، وضعیت فصل ها در نیمکرة شمالى و نیمکرة جنوبى، چگونه است؟ توضیح دهید.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     

        جدول
1.بهچرخشزمیندرهر24ساعتیکباربهدورمحورخود...................میگویند.

2.مدارزمین،...................شکلاست.
3.ازکشورهایوسیعکهدارایچندساعترسمیاست.
4.دراینمنطقه،طولروزوشبهموارهمساویاست.

5.هرقاچ...................درجهاست.

                                                      رمز جدول:........................................

ول
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درسنامه

ایرانى متحد 

و یکپارچه درس
9

اوضاع سیاسى ایران هنگام تأسیس حکومت صفوى
1. هنگام به قدرت رسیدن صفویان، کشور ما حکومت واحد و قدرتمندى نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود.

2. در آن زمان، حاکمان بخش هاى مختلف ایران با هم درگیر جنگ بودند. به همین دلیل، امور کشور مختل شده بود.
3. در همســایگى ایــران، امپراتــورى عثمانــى بــا حمله  هــاى پیاپــى بــه ســرزمین هاى همجــوار، بــر قلمــرو خــود مى افــزود 

و بــه ایــران نیــز طمــع داشــت. 
4. در شمال شرقى ایران (ماوراءالنهر)، ازبک ها قدرت گرفته بودند و به مرزهاى ایران مى تاختند.

ــود  ــود ب ــان خ ــروف زم ــان مع ــى: (735 ـ 650 ق) از صوفی ــن اردبیل ــیخ صفى الدی ش
کــه پیــروان و هــواداران زیــادى داشــت و خانقاهــش در اردبیــل مــورد توجــه مــردم و 
ــه ذکرگفتــن و انجــام  ــود. صوفیــان بیشــتر وقتشــان را در خانقــاه ب ــى ب حاکمــان محل
ــد. پــس از مــرگ شــیخ صفــى، ادارة خانقــاه در  دادن مراســم خــاص خــود مى گذراندن

ــواده او موروثــى شــد. خان

   مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفى، ایل هاى مختلف ترك بودند که به «قزلباش» شهرت داشتند.

شــکل گیــرى حکومــت صفــوى: در ابتــداى قــرن10 ق یکــى از نــوادگان شــیخ صفــى الدیــن اردبیلــى بــه نــام اســماعیل، 
بــه قــدرت رســید.

1. شکست دادن شروانشاهان و آق قویونلوها به کمک نیروى نظامى قزلباش ها 
2. رسمى کردن مذهب شیعه پس از تاجگذارى در تبریز

3. از میان برداشتن حاکمان مناطق مختلف و شکست ازبکان در خراسان

  اقدامات شاه      
اسماعیل صفوى

در نتیجــۀ موفقیت هــاى سیاســى و نظامــى او، حکومــت کشــور مــا یکپارچــه و نیرومنــد شــد؛ بــه 
طــورى کــه قلمــرو آن بــه حــدود قلمــرو دوره ساســانیان رســید.             

مقبره شیخ صفى الدین

شاه اسماعیل صفوى



م)
 نه

ى
اع

تم
 اج

ت
عا

طال
(م

ک 
وبی

ى ر
ش

وز
آم

ى 
ها

ب 
کتا

53

تغییرات مهم سیاسى، اجتماعى و مذهبى در ایران با تأسیس حکومت صفوى

صفویــان بــراى دفــاع از یکپارچگــى جغرافیایــى ایــران، بارهــا بــا دشــمنان خارجــى روبــه رو شــدند. مهم تریــن دشــمنان آنهــا 
ازبــکان در شــرق و عثمانى هــا در غــرب بودنــد.

جنگ چالدران (در نزدیکى شهر خوى امروزى)

ــا  ــود، ب ــه ناخشــنود ب ــد و شــیعه مذهــب صفوی ــه از شــکل گیرى سلســلۀ قدرتمن ــى ک ســلطان عثمان
ســپاهى عظیــم راهــى ایــران شــد.

علت شروع جنگ    

  طرفین جنگ    سپاه شاه اسماعیل ـ سپاه سلطان عثمانى

شــاه اســماعیل و ســربازانش شــجاعت زیــادى نشــان دادنــد، اّمــا ســپاه عثمانــى بــه کمــک ســالح هاى 
آتشــین ماننــد تــوپ و تفنــگ کــه ســپاه ایــران از آنهــا بى بهــره بــود، پیــروز شــد.

علت شکست ایران    

ــا مقاومــت و مبــارزه مــردم آنهــا را   ــه اشــغال عثمانى هــا درآمــد اّم ــز ب ــدران، تبری پــس از جنــگ چال
ــرد. ــینى ک ــه عقب نش وادار ب

            نتیجه                   

شاه تهماسب: پس از شاه اسماعیل پسرش، تهماسب، به حکومت رسید.                       
1. بــا ســر و ســامان دادن بــه اوضــاع داخلــى و دفــع حمله هــاى ازبــکان و دولــت 

عثمانــى، حکومــت صفــوى را تثبیــت و تحکیــم کــرد.
2. پایتخــت صفویــان را از تبریــز بــه قزویــن انتقــال داد؛ زیــرا تبریــز همــواره در 

معــرض هجــوم ســپاه عثمانــى بــود.

اقدامات شاه تهماسب   

سلسلۀ صفوى در اوج قدرت: شاه عباس اول (پنجمین شاه صفوى) حکومت صفوى را به اوج قدرت رساند.   

      1. ازبکان و عثمانیان را شکست داد.
   2. پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد و براى آبادانى آن بسیار کوشید.

اقدامات شاه عباس
                                        

دالیل ضعف و فروپاشى حکومت صفوى:
1. پس از مرگ شاه عباس اول، چهار پادشاه دیگر، توانایى و لیاقت ادارة امور کشور را نداشتند.

ــیوة  ــان ش ــا آن ــد ت ــث ش ــا، باع ــر والیت ه ــا ب ــت آنه ــرى از حکوم ــاهزادگان و جلوگی ــردن ش ــتن و کورک ــت کش 2. سیاس
کشــوردارى را نیاموزنــد. در نتیجــه چنیــن سیاســتى پــس از شــاه عبــاس اول، سلســله صفــوى از داشــتن پادشــاهى الیــق و 

توانمنــد محــروم مانــد. (سیاســى) 
3. در نتیجــه ضعــف و بى لیاقتــى شــاهان، مقامــات کشــورى و لشــکرى دچــار اختــالف و درگیــرى شــدند. بنابرایــن، امــور 

حکومــت مختــل شــد و هــرج  و مــرج کشــور را فــرا گرفــت. (نظامــى)

شاه عباس

شاه تهماسب

1. تشکیل حکومت واحد و قدرتمند
2. دفع دشمنان خارجى (عثمانى ها و 

ازبکان) 

در  همبســتگى  و  وحــدت  ایجــاد 
کشــور

1. رسمى کردن مذهب شیعه
2. ایجاد وحدت دینى

                  تغییرات سیاسى                 تغییرات اجتماعى       تغییرات مذهبى
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چگونگــى ســقوط سلســلۀ صفــوى: در شــرایطى کــه صفویــان دچــار ضعــف شــده بودنــد، گروهــى از افغان هــا در قندهــار 
ســر بــه شــورش برداشــتند و پــس از پیــروزى برحاکــم آن والیــت، بــه ســوى اصفهــان حرکــت کردنــد. ســلطان حســین 
صفــوى کــه نمى توانســت بــا ایــن گــروه شورشــى کوچــک مقابلــه کنــد، بــه ناچــار تســلیم شــد و محمــود افغــان، سردســته 

شورشــیان، بــر پایتخــت و قســمت هایى از ایــران مســلط شــد.

صفویان کشور را چگونه اداره مى کردند؟

وظایف و اختیارات        مقام      
در رأس حکومــت صفــوى، شــاه قــرار داشــت. شــاهان صفــوى، اختیــارات زیــادى داشــتند و با اســتبداد 
ــد و  ــاه بودن ــان ش ــع فرم ــاى کشــورى و لشــکرى مطی ــه مقام ه ــد. هم ــت مى کردن ــر کشــور حکوم ب

اجــازه نداشــتند مخالــف خواســت و اراده او عمــل کننــد.

        شاه             
  

بعــد از شــاه، وزیــر بــزرگ قــرار داشــت کــه بــه او  اعتمادالدولــه  نیــز مى گفتنــد. او مســئول امــور   
ادارى و مالــى کشــور بــود امــا در مقابــل شــاه قــدرت و اختیــار چندانــى نداشــت.

     وزیر بزرگ        

فرماندهان نظامى    عالوه بر فرماندهى سپاه، معموالً حاکم والیت هاى مهم نیز بودند.

اقدام هاى نظامى شاه عباس: تا زمان شاه عباس اول، سران ایل قزلباش حاکم والیت هاى مختلف ایران بودند.
وى بــراى تقویــت حکومــت مرکــزى و جلوگیــرى از نافرمانــى و بى نظمــى ســران ایــل قزلبــاش، حکومــت والیت هــا را بــه 
افــرادى غیــر از قزلباش هــا ســپرد. همچنیــن در کنــار ســپاه قزلبــاش، ســپاه جدیــدى از افــراد غیــر قزلبــاش تشــکیل داد 

و بــا کمــک گرفتــن از اروپائیــان، ایــن ســپاه را بــه تفنــگ و تــوپ مجهــز کــرد.
ــر  ــا عص ــطا ی ــرون وس ــى، ق ــورهاى اروپای ــلۀ صفوى،کش ــیدن سلس ــدرت رس ــه ق ــا ب ــان ب ــران: هم زم ــان در راه ای اروپایی

ــد. ــده بودن ــد ش ــرون جدی ــته و وارد ق ــر گذاش ــت س ــى را پش تاریک
قرون جدید: قرن هاى شانزدهم تا نوزدهم میالدى را در تاریخ اروپا قرون جدید مى نامند.

ــاى  ــد و بخش ه ــر رفتن ــه ســرزمین هاى دیگ ــى ب ــاى جنگ ــه توپ ه ــز ب ــزرگ و مجه ــا ســاختن کشــتى هاى ب ــان ب اروپائی
ــد.      وســیعى از قاره هــاى آمریــکا، آفریقــا و آســیا را مســتعمرة خــود کردن

کشورهاى پیش گام در استعمار

                                       پرتغال                اسپانیا             انگلستان               فرانسه

بیرون راندن پرتغالى ها از ایران: در آستانۀ تأسیس حکومت صفوى، پرتغالى ها جزایر و سواحل جنوبى ایران را تصرف کردند.
ــر پرتغالى هــا کارى از پیــش ببــرد امــا شــاه  ــه دلیــل نداشــتن کشــتى جنگــى نتوانســت در براب شــاه اســماعیل صفــوى ب
ــا را  ــه کمــک کشــتى هاى جنگــى انگلســتان، پرتغالى ه ــا اســتفاده کــرد و ب ــت انگلیســى ها و پرتغالى ه ــاس اول از رقاب عب

از ســواحل و جزایــر ایــران بیــرون رانــد.
ــا برخــى از کشــورهاى اروپایــى روابــط سیاســى و  ــران ب ــه، ای ــران در دوره صفــوى: در دوران صفوی ــا ای ــط اروپائیــان ب رواب
بازرگانــى برقــرار کــرد. در آن زمــان شــرکت هاى بــزرگ تجــارى مى خواســتند کــه روابــط خــود را بــا دیگــر کشــورها و از 
جملــه ایــران افزایــش دهنــد. بــه همیــن دلیــل، نمایندگانــى را بــراى عقــد قراردادهــاى بازرگانــى بــه کشــور مــا فرســتادند.

 

در رأس حکومــت صفــوى، شــاه قــرار داشــت. شــاهان صفــوى، اختیــارات زیــادى داشــتند و با اســتبداد 
             

     وزیر بزرگ        

فرماندهان نظامى    عالوه بر فرماندهى سپاه، معموالً حاکم والیت
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  جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
1. مهم تریــن طرفــداران خانقــاه شــیخ صفــى، ایل هــاى مختلــف تــرك بودنــد کــه بــه ........................................ شــهرت داشــتند.

2. حکومت صفویان را ........................................ تأسیس کرد، ........................................ تثبیت نمود و ........................................ به اوج قدرت رساند.
3. پس از جنگ چالدران، ........................................ به اشغال عثمانى ها درآمد.

4. در حکومت صفوى بعد از شاه، ........................................ قرار داشت که به او ........................................ نیز مى گفتند.
5. شاه اسماعیل صفوى به دلیل نداشتن ........................................ نتوانست در برابر پرتغالى ها کارى از پیش ببرد.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت هاى زیر را تعیین کنید.
1. ازبک  هــا در غــرب و عثمانى هــا در شــرق مهم تریــن دشــمنان صفویــان بودنــد.  

2. سلسلۀ صفوى پس از شاه عباس اول تقریباً از داشتن پادشاهى الیق و توانمند محروم ماند. 
3. قرن هاى شانزدهم تا نوزدهم را در تاریخ اروپا قرون جدید مى نامند.  

4. در اواخر سلسلۀ صفوى، پرتغالى ها جزایر و سواحل جنوبى ایران را تصرف کردند.

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عالمت (

1. کدام یک از دوره هاى تاریخى، به  عصر یکپارچگى و شکوفایى از نظر جغرافیایى، سیاسى و فرهنگى  معروف است؟ 
ج) زندیه       د) افشاریه   الف) قاجاریه       ب) صفویه    

2. هنگام به قدرت رسیدن صفویان، چه کسانى از ماوراءالنهر به مرزهاى ایران مى تاختند؟
ج) ازبک ها       د) آق قویونلوها   الف) شروانشاهان        ب) عثمانى ها    

3. در قدرت گرفتن حکومت صفویان، کدام عامل زیر را مى توان منشاء اصلى دانست؟ (نمونه دولتى) 
ج) نظامى       د) مذهبى   الف) سیاسى        ب) اقتصادى          

4. کدام یک از شهرهاى زیر، از پایتخت هاى صفویان نبوده است؟
ج) اصفهان               د) تبریز  الف) مشهد        ب) قزوین   

5. تا زمان کدام پادشاه صفویه، قزلباش ها حاکم والیت هاى مختلف ایران بودند؟
الف) شاه عباس اول       ب) شاه صفى              ج) شاه تهماسب          د) شاه سلطان حسین  

6. کدام گزینه از اقدامات شاه تهماسب صفوى است؟
ب) مقابله با عثمانى ها در جنگ چالدران                                  الف) رسمى کردن مذهب شیعه    

ج) انتقال پایتخت به قزوین                د) شکست دادن شروانشاهان 

7. کدام یک از عوامل زیر در ارتباط با ضعف و سقوط حکومت صفوى، از درجۀ اهمیت بیشترى برخوردار است؟  
   الف) ضعف سلطان حسین در مقابل گروه شورشى افغان        

ب) اختالف بین مقام هاى کشورى و لشکرى  
ج) سیاست غلط پادشاهان صفوى در خصوص شاهزادگان      

د) شورش به وجود آمده به وسیلۀ محمود افغان  

     
       
       
       

درست   نادرست
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8.کدام اقدام شاه عباس اول صفوى موجب پس گرفتن جزایر خلیج فارس شد؟
الف) استفاده از کشتى هاى جنگى انگلیسى                       ب) شکست دادن عثمانى هاى مهاجم 
ج) گرفتن حکومت والیات از قزلباش ها               د) انتقال پایتخت به اصفهان  

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.

                                     (الف)                                                                                   (ب)

      رسمى کردن مذهب شیعه                  شاه تهماسب
         شورش محمود افغان                                                 شاه عباس اول
مجهز کردن سپاه ایران به توپ و تفنگ                                     شاه اسماعیل  

     تثبیت و تحکیم حکومت صفوى                                              شاه سلطان حسین

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. اوضاع سیاسى ایران هنگام تأسیس حکومت صفوى چگونه بود؟ (سه مورد)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

2. هم زمان با تشکیل حکومت صفویان کدام حکومت هاى همسایه در فکر گسترش قلمرو خود بودند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. شیخ صفى الدین اردبیلى که بود؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. « قزلباش » به چه کسانى گفته مى شد؟ ........................................................................................................................................................................................................................................

5. اقدامات شاه اسماعیل صفوى را براى یکپارچه سازى ایران، بنویسید. 

  ............................................................................... - 3                ............................................................................... - 2              ............................................................................... - 1     

6. با تأسیس حکومت صفوى چه تغییرات مهمى در ایران ایجاد شد؟

                  تغییرات سیاسى            تغییرات اجتماعى       تغییرات مذهبى

  ........................................................................ -1          ........................................................................           ........................................................................ - 1         
  .......................................................................... -2                            ....................................................................... -2         

7. به سوال هاى زیر در ارتباط با جنگ چالدران پاسخ دهید.
الف) این جنگ بین کدام کشورها و درچه محلى اتفاق افتاد؟ ............................................................................................................................................................................................
ب) علت آغاز جنگ چالدران چه بود؟ .................................................................................................................................................................................................................................................................
ج) نتیجۀ جنگ چالدران را بنویسید. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

8. چرا شاه تهماسب، پایتخت را از شهر تبریز به قزوین انتقال داد؟ ....................................................................................................................................................

9. پنجمین و قدرتمند ترین پادشاه صفوى که بود؟ اقدامات او را بنویسید.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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10. الف) کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ نام ببرید. ...........................................................................................................................................................................................
ب) دلیل تغییر پایتخت هاى صفویان را توضیح دهید.

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

11. دالیل سیاسى و نظامى ضعف و فروپاشى حکومت صفوى چه بود؟

دلیل سیاسى                                      دلیل نظامى    
.......................................................................................................................................................................      .......................................................................................................................................................................          

12. چگونگى سقوط حکومت صفویان را توضیح دهید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. در مورد تشکیالت حکومتى صفویان جدول را کامل کنید.

          مقام                            وظایف و اختیارات
..................................................................       همه مقام هاى کشورى و لشکرى مطیع فرمان او بودند   

     وزیر بزرگ     ....................................................................................................................................................................................

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

14. به چه دالیلى شاه عباس اول، حکومت والیات را از قزلباش ها گرفت؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. منظور از « قرون جدید» چیست؟ .....................................................................................................................................................................................................................................................

 کشورهاى پیش گام در استعمار16. شکل را کامل کنید.

............................................. .4    ............................................. .3     ............................................ .2     ............................................. .1                          

17. شاه عباس چگونه توانست جزایر و سواحل جنوبى ایران را از پرتغالى ها پس بگیرد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. چرا اروپائیان در دورة صفویه، نمایندگانى را براى عقد قراردادهاى بازرگانى به کشور ما فرستادند؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................

     جدول
1. پایتخت شاه تهماسب کدام شهر بود. 

2. مسئول امور ادارى و مالى کشور در دورة صفویه بود. 
3. محل جنگ سپاه ایران و عثمانى در زمان شاه اسماعیل کجا بود.         

4. از شرق به مرزهاى ایران مى تاختند. 
5. شاه اسماعیل قلمرو ایران را به حدود قلمرو دوره ................ رساند. 

6. مذهب رسمى حکومت صفویان چه بود.                                      
رمز جدول:       ..................................      

من کیستم: از صوفیان معروف زمان خود بودم که پیروان و هواداران زیادى داشتم، خانقاه ام در اردبیل مورد توجه مردم و 
حاکمان محلى بود. پس از مرگ من، ادارة خانقاه در خانواده ام موروثى شد.                         (...................................)

. محل جنگ سپاه ایران و عثمانى در زمان شاه اسماعیل کجا بود.         

ول
جد

مز
ر

دلیل سیاسى                                      دلیل نظامى دلیل سیاسى                                      دلیل نظامى       
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آرامش در خانواده

درسنامه

    خانواده ای که وظایف خود را به خوبی انجام دهد                   خانواده ای که نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد

    از این خانواده می توان به عنوان خانواده ای متعادل                این خانواده دچار آسیب شده است و رابطه خانواده با   
    یاد کرد.                دیگر نهادهای جامعه دچار مشکل می شود.

  اولین گام در راه تشکیل یک خانوادۀ متعادل و سالم، »دقت در انتخاب همسر« است.

همســرگزینی: یکــی از عواملــی کــه موجــب ســازگاری و آرامــش در خانــواده می شــود  انتخــاب صحیــح همســر اســت. 
اگــر افــراد در انتخــاب همســر بــر معیارهــای نادرســت تکیــه کننــد، مثــاًل فقــط زیبایــی ظاهــری یــا ثــروت همســر خــود را در 

نظــر بگیرنــد، در زندگــی خانوادگــی بــا شکســت روبــه رو می شــوند.
برخــی از صاحب نظــران معتقدنــد کــه افــراد در انتخــاب همســر بایــد بــه »تناســب« و »همگونــی« خــود بــا طــرف مقابــل 

توجــه کننــد.

اعتقادات دینی                              
تحصیالت  با همدیگر هماهنگی بیشتری داشته باشند، زندگی شان بادوام تر است. هرچه افراد از نظر    

اخالق و روحیات                                       
        

ــه آن توجــه کــرد،  ــد در همســرگزینی ب ــی کــه بای ــن عامل ــاره همســرگزینی: از نظــر اســالم، مهم تری ــدگاه اســالم درب دی
»ایمــان و اعتقــادات دینــی افــراد« اســت. اســالم همچنیــن بــر اصالــت خانــواده تأکیــد کــرده اســت؛ یعنــی، فــردی کــه بــه 

عنــوان همســر انتخــاب می شــود، در خانــواده ای صالــح و اهــل ایمــان و تقــوا پــرورش یافتــه باشــد. 

درس
20
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خداوند درباره همسرگزینی در قرآن می فرماید: 
» ... و از نشانه های خداوند است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنار 

آنها آرامش بیابید و انس بگیرید و بین شما رأفت و مهربانی برقرار نمود.« 
سوره روم، آیۀ 21

                         مقایسۀ نقش خانواده ها در همسرگزینی

            

امــروزه جوانــان همســرخود را بــا 
همفکــری و حمایــت خانواده هــا 
انتخــاب و از تجربه هــای آنــان 

اســتفاده می کننــد.
               

درگذشــته، خانواده هــا نقش بیشــتری 
در همســرگزینی فرزندان خود داشتند 
ــت بیشــتری  ــا حمای ــوادۀ نوپ و از خان

می کردنــد.
                         

  از دیدگاه قرآن مهم ترین هدف ازدواج  برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است.

فرماید: 
 

پیامبر )ص( درباره رفتار با خانواده می
»بهترین شما کسی است که رفتار او با خانواده اش نیکوتر باشد و من در نیکی به خانواده ام بهترین هستم.«

 

1. انتخاب نادرست همسر                                                                                   
2. عدم شناخت برخی زن و شوهرها از حقوق و تکالیف خود در زندگی

3. پرورش یافتن زن و مرد در دو خانواده و در دو محیط جداگانه 
4. وجود تفاوت های فردی و اختالف سلیقه 

5. »تعــارض« بیــن نقــش هــای زندگــی؛ بــرای مثــال، خانمــی کــه هــم شــاغل 
ــت در  ــن اس ــده دارد ممک ــر عه ــری را ب ــادری و همس ــف م ــم وظای ــت، و ه اس

ــود. ــه رو ش ــواری هایی روب ــا دش ــود ب ــف خ ــام وظای انج

مهم ترین عواملی         
که موجب ناسازگاری    

زن و مرد می شود 

کارهایی که به سازگاری زن و شوهر کمک می کنند

1. گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج                  2. مشاوره با افراد دارای صالحیت در زمینۀ همسرگزینی

3. رعایت اخالق و آداب همسرداری                              4. خوش خلقی، احترام گذاشتن به همسر و رعایت ادب، 
                       با الفاظ نیکو وی را صدا زدن و...

5. گفت وگوی صمیمانۀ زن و شوهر برای حل مشکالت 

سازگاری والدین و فرزندان: یکی از عواملی که موجب امنیت و ثبات خانواده و گرمی و نشاط آن 
می شود »وجود فرزندان« است.   
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تعــداد مناســب فرزنــدان: یکــی از نــکات مهمــی کــه هــر خانــواده بایــد بــه آن توجــه کنــد، تعــداد مناســب فرزنــدان اســت. 
امــروزه صاحب نظــران معتقدنــد »تک فرزنــدی« هــم بــرای خانــواده و هــم بــرای اجتمــاع پیامدهــای نامطلوبــی دارد. 

فواید چند فرزندی:
1. تجربۀ اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان افزایش می یابد.

ــرادر شــکل می گیــرد و  ــرداری از رفتــار خواهــر و ب ــد و رقابت هــا و بازی هــا و همچنیــن الگــو ب ــازی دارن 2. کــودکان هم ب
کــودکان مجبــور نیســتند همــواره بــا افــراد بزرگســال در ارتبــاط باشــند.

3. افــرادی کــه بــرادر و خواهــر دارنــد از لــّذت ارتباطــات وســیع تر خانوادگــی و حمایــت و محبــت بــرادر و خواهــر محــروم 
نمی شــوند و فرزندانشــان نیــز از داشــتن عمــو و عمــه و دایــی، خالــه برخــوردار خواهنــد بــود.

ــد و از وضعیــت معیشــتی مناســبی نیــز  ــدان را دارن ــرای تربیــت مناســب فرزن بنا بر ایــن، خانواده هایــی کــه توانایــی الزم ب
برخوردارنــد، شایســته اســت تعــداد بیشــتری فرزنــد داشــته باشــند. 

حقــوق و تکالیــف متقابــل والدیــن و فرزنــدان: پــدر و مــادر مکلف انــد سرپرســتی کــودک را بــه عهــده بگیرنــد و نیازهــای 
او را رفــع کننــد، فرزنــدان نیــز بایــد در هــر حــال، بــه پــدر و مادرشــان احتــرام بگذارنــد. اطاعــت از والدیــن، رعایــت اخــالق 
خــوش و خــودداری از بی احترامــی بــه آنهــا در هــر شــرایط واجــب اســت. اطاعــت از والدیــن تنهــا در صورتــی جایــز نیســت 

کــه بــه گنــاه و نافرمانــی از خــدا دســتور دهنــد. 

 فرزندی که پدر و مادر از او راضی نباشند از رحمت خدا دور می شود.

خداوند درباره احترام به پدر و مادر می فرماید:

» ... و بــه پــدر و مــادر نیکــی کنیــد. اگــر یکــی از آن دو یــا هــر دوی آنــان بــه ســالخوردگی رســیدند و ایــن 
درحالــی اســت کــه نــزد تــو هســتند، )کوچک تریــن( ســخنی کــه نشــانگر ناراحتــی و رنجــش اســت بــه آنــان 
ــا آن دو ســخن بگــو. از ســر عطوفــت و  ــان را از خــود مــران و زیبــا و شایســته ب ــا پرخاشــگری آن مگــو و ب
دلســوزی بــا آنــان مهربــان و فروتــن بــاش و بگــو پــروردگارا همان طــور کــه مــرا در کودکــی پــرورش دادنــد 

) و بــا مــن مهربــان بودنــد( بــه آن دو رحــم کــن.«
                                                                                                                                          )سورۀ اسراء آیات 23 و 24(

پیامبر )ص( درباره حقوق و تکالیف والدین می فرمایند:
»به فرزندانتان احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت کنید.«

چه عواملی موجب ناسازگاری والدین و فرزندان می شوند؟
1. گاه در مراحلــی از زندگــی، والدیــن و فرزنــدان انتظــارات یکدیگــر را بــرآورده نمی کننــد. کــودکان بــا رســیدن بــه بلــوغ و 
ــری در اجتماعــی شــدن خــود داشــته باشــند، امــا ممکــن  ــر شــدن، تغییــر می کننــد و می خواهنــد نقــش فعال ت بزرگ ت
اســت پــدر و مــادر ایــن تغییــرات را جــدی نگیرنــد. بنابرایــن معمــوالً از نوجوانــان شــنیده می شــود کــه »پــدر و مــادرم مــرا 

درک نمی کننــد« یــا »هنــوز فکــر می کننــد مــن بچــه ای کوچــک هســتم«.
2.  فرزنــدان در دوران زندگــی خــود بــا محیط هــا و افــراد دیگــری بــه جــز خانــه و خانــواده آشــنا می شــوند. آنهــا در محلــه 
ــوند.  ــنا می ش ــد، آش ــواده آموخته ان ــه در خان ــر از آنچ ــری غی ــیوه های دیگ ــا ش ــد و ب ــدا می کنن ــتانی پی ــه دوس و مدرس
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نوجوانــان بــه شــدت تحــت تأثیــر دوســتان و گــروه همســاالن و فشــار هنجــاری آنهــا قــرار می گیرنــد و حقــوق والدیــن را ادا 
نمی کننــد. ایــن اختــالف ارزش هــا و هنجارهــا موجــب ناســازگاری می شــود.

3. در جوامع صنعتِی امروز پدر و مادرها وقت کمتری را به گفت وگو با فرزندان نوجوان خویش اختصاص می دهند.

چگونه می توان از بروز ناسازگاری های والدین و فرزندان جلوگیری کرد؟ 
1. اختالف نظــر و ســلیقۀ والدیــن و فرزنــدان تــا حــدی قابــل قبــول اســت و اگــر به خوبــی مدیریــت شــود، بــه رشــد و کمــال 

اعضــای خانــواده می انجامــد. در غیــر ایــن صــورت بــه خانــواده و جامعــه آســیب می رســاند.
2. پدر و مادر موظف اند برای گفت وگو با فرزندان وقت بگذارند و یکسره خود را به کار و فّعالیت روزانه مشغول نکنند.

3. ترتیــب دادن جلســاتی بــا حضــور والدیــن و مشــاوران خبــره کــه در آن فرزنــدان و والدیــن بتواننــد مســائل خــود را بگویند، 
ــت. مفید اس

مدیریت مشکالت و حوادث در خانواده

الف( مشکالت خانواده          ب( مدیریت مشکالت خانواده    

اعضــای خانــواده بایــد بــا تــوکل بــه خــدا، 
صمیمیــت و همــکاری بیــن خود را بیشــتر 
کننــد و بــا در پیــش گرفتــن صبــر و 
شــکیبایی و دعــوت یکدیگــر بــه صبــر، این 
ــواده  ــا خان ــد ت ــت کنن مشــکالت را مدیری

      دچــار بحــران نشــود.

 عبارتنــد از: بیــکاری، فقــر، بیمــاری شــدید 
و طوالنــی، فــوت یکــی از اعضــای خانــواده 
یــا معلولیــت کــودک کــه هــر کــدام 
ــار  ــواده را دچ ــی ارکان خان ــد حت می توان

ــد. ــزل کن تزل

  

 زندگی خانوادگی، یک دورۀ طوالنی یعنی از ازدواج تا پایان عمر را در برمی گیرد. 

معنی لغوی ِصلۀ اَرحام: در دین اسالم به صلۀ اَرحام سفارش و اَمر شده است.
واژۀ »ِصله« از وصل گرفته شده و به معنای اتحاد و پیوستگی است و » اَرحام« یعنی خویشان و نزدیکان. 

)صله ارحام یعنی اتحاد و پیوستگی خویشان و نزدیکان( 
صلــۀ ارحــام از آن دســته واجباتــی اســت کــه فوایــد زیــادی در آن نهفتــه اســت. در فقــه اســالمی، کمــک کــردن بــه ارحــام 

و خویشــاوندان نســبت بــه دیگــران اولویــت دارد.
منظــور از صلــۀ ارحــام: ایــن اســت کــه افــراد بــه دیــدار خویشــاوندان خــود برونــد و از یکدیگــر خبــر بگیرنــد. البتــه صلــۀ 
ارحــام تنهــا بــه دیــد و بازدیــد خالصــه نمی شــود و ایــن دیــد و بازدیدهــا بایــد بــا مهــر و محبــت تــوأم باشــند. کمــک مالــی 
بــه خویشــاوندان جــزء صلــۀ اَرحــام محســوب می شــود. در مــواردی کــه افــراد نــذری دارنــد یــا می خواهنــد زکات یــا صدقــه 

و ... بدهنــد، اگــر در بیــن خویشــاوندان آنهــا نیازمنــدی وجــود داشــته باشــد، بایــد او را بــر دیگــران مقــدم بداننــد.
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  جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. از نظــر اســالم، مهم تریــن عاملــی کــه بایــد در همســرگزینی بــه آن توجــه کــرد، »....................................................................« اســت.
2. افراد در انتخاب همسر باید به »........................................« و »........................................« خود با طرف مقابل توجه کنند.
3. یکی از عواملی که موجب امنیت و ثبات خانواده و گرمی و نشاط آن می شود، ........................................ است.

4. فرزندی که پدر و مادر از او راضی نباشند از ........................................ دور می شود.
5. واژه »صله« به معنای ........................................ و »اَرحام« یعنی ........................................ می باشد.

  درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

1. اطاعــت از والدیــن، رعایــت اخــالق خــوش و خــودداری از بی احترامــی بــه آنهــا 
    در هر شرایط جایز است.

2. امروزه صاحب نظران معتقدند »تک فرزندی« هم برای خانواده و هم برای اجتماع مفید است.   
3. زندگی خانوادگی، یک دورۀ طوالنی یعنی از تولد تا پایان عمر را در برمی گیرد.   

4. انتخاب همسر بر اساس معیارهایی مانند زیبایی ظاهری و ثروت باعث بروز مشکالت در زندگی 
    خانوادگی می شود. 

5. در فقه اسالمی، کمک کردن به ارحام و خویشاوندان نسبت به دیگران اولویت دارد.   

) در داخل مشخص کنید. پاسخ صحیح را با گذاشتن عالمت (

1. اولین گام در راه تشکیل یک خانوادۀ متعادل و سالم، کدام گزینه است؟
الف( دقت در انتخاب همسر                                        ب( گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج      

ج( کمک گرفتن از بزرگان فامیل                                  د( مراجعه به مراکز مشاوره 

2. از دیدگاه قرآن مهم ترین هدف ازدواج چیست؟ ) نمونه دولتی(
الف( تشکیل خانواده و مستقل شدن                          ب( فرزند آوری و تربیت آنها  

د( حمایت اقتصادی یا رفع نیازهای مادی  ج( برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد               

3. کدام یک از موارد زیر به سازگاری بین زن و مرد کمک می کند؟
الف( انتخاب نامناسب همسر                ب( اختالف سلیقه  

ج( عدم شناخت کافی از یکدیگر               د( رعایت اخالق و آداب همسرداری 

4. از دیدگاه اسالم مهم ترین عاملی که در همسر گزینی باید به آن توجه کرد، کدام گزینه است؟
الف( وضعیت تحصیلی                                               ب( موقعیت شغلی              

ج( زیبایی و ثروت                                                    د( ایمان و اعتقادات دینی 

5. » به فرزندانتان احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت کنید« این سخن از کیست؟
ج( پیامبر)ص(           د( امام رضا)ع(   الف( حضرت علی)ع(         ب( امام سجاد)ع(  

     
       
       

       
       

درست   نادرست
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6.کدام گزینه زیر از فواید چند فرزندی نمی باشد؟
الف( رشد اجتماعی کودکان کاهش می یابد.     ب( داشتن هم بازی  

ج( داشتن عمه و عمو و خاله و دایی       د( لّذت بردن از ارتباطات وسیع خانوادگی  

7. یکی از عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شود، داشتن هنجارها و ارزش های متفاوت است. ریشۀ این  
مسأله را در چه چیز باید جستجو نمود؟ )نمونه دولتی(

الف( تفاوت های فردی بین زن و شوهر  
ب( پرورش زن و شوهر در دو محیط اجتماعی متفاوت  

ج( تعارض نقش ها در خانه و محل کار  
د( عدم شناخت کافی زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود  

رابطه بین گزینه ها را با فلش به یکدیگر متصل کنید.
 

                        )الف(                                                                         )ب(
            موجب دوری از رحمت خدا می شود.                                                ایمان و اعتقادات دینی 

                  کمک کردن به خویشاوندان                                          نارضایتی والدین
                مهم ترین عامل در همسرگزینی                                  تک فرزندی

                   مدیریت مشکالت خانواده                                                         صبر و شکیبایی
       پیامدهای نامطلوب برای خانواده و جامعه دارد.                                             ازدواج 
هدف از آن برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است.                                           صله رحم   

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

1. خداوند در قرآن کریم )سوره روم، آیه 21( درباره اهمیت همسرگزینی چه می فرماید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. جدول را کامل کنید.
خانواده ای که نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد. خانواده ای که وظایف خود را به خوبی انجام دهد.   

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

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

3. چه معیارهایی در انتخاب همسر درست و چه معیارهایی نادرست است؟
    معیارهای درست: ..........................................................................................              معیارهای نادرست: ..........................................................................................

4.  از دیدگاه اسالم کدام عامل باید در همسرگزینی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؟ ..........................................................................................................

5.  منظور اسالم از اصالت خانواده چیست؟ ........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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6. نقطه چین های پایین را کامل کنید.
                         ..............................................     

..............................................                 با همدیگر هماهنگی بیشتری داشته باشند، زندگی شان بادوام تر است.   هرچه افراد از نظر  
..............................................                          

7.  نقش خانواده ها را در همسرگزینی فرزندان با یکدیگر مقایسه کنید.
در گذشته: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
امروزه: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8.  قرآن مهم ترین هدف ازدواج را چه می داند؟ ....................................................................................................................................................................................................................

9. پیامبر اسالم )ص( درباره رفتار با خانواده چه می فرمایند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. مهم ترین عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شوند، کدامند؟ )سه مورد(

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .1

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .3

11. آیا همۀ اختالف سلیقه های زن و مرد مخرب هستند؟ چرا؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. چه عواملی به سازگاری زن و شوهر کمک می کنند؟ )سه مورد(
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

13. فواید »چند فرزندی« و مضرات »تک فرزندی« را با یکدیگر مقایسه کنید.
فواید چند فرزندی: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
مضرات تک فرزندی: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. والدین و فرزندان چه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

15. خداوند در قرآن دربارۀ احترام به پدر و مادر چه می فرماید؟
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. جدول زیر را کامل کنید.

          انتظارات والدین از فرزندان        انتظارات فرزندان از والدین
.................................................................................................... .1   .................................................................................................... .1    
.................................................................................................... .2   .................................................................................................... .2    
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17. چه عواملی موجب ناسازگاری والدین و فرزندان می شود؟ )دو مورد(

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .1

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2

توان از بروز ناسازگاری والدین و فرزندان جلوگیری کرد؟ )3 مورد( 18. چگونه می 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

19. یک خانواده ممکن است با چه مشکالتی روبرو شود؟

 .............................................................. .4         .......................................................................... .3          .......................................................................... .2      .......................................................................... .1 

توان خانواده را مدیریت و از بحران خارج کرد؟ 20. هنگام بروز مشکالت چگونه می 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21. درباره »صله ارحام« به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف( معنی لغوی صله ارحام را بنویسید. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
ب( منظور از صله ارحام چیست؟ .................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ج( فواید صله ارحام برای خانواده ها چیست؟ ..................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      جدول
1. اّولین گام در راه تشکیل یک خانواده سالم دقت در، ............... است.                                              

2. هدف از ازدواج، برقراری آن در خانواده می باشد.
3. وجود آنها باعث ثبات و نشاط خانواده می شود.

4. یکی از معیارهای نادرست در انتخاب همسر است. 
5. از عواملی که ارکان خانواده را دچار تزلزل می کند.  

6. به خانواده ای که وظایف خود را به خوبی انجام می دهد، می گویند.  
7. واژه ای به معنای اتحاد و پیوستگی خویشان و نزدیکان است.

      رمز جدول     ........................................................

ول
جد

مز
ر
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