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سخنی با معّلامن عزیز 

و والدین گرامی

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب جدید مطالعات اجتماعی را تولید و به شما تقدیم کنیم. این کتاب بر 
مبنای راهنمای جدید مطالعات اجتماعی برای دوره ی آموزشی عمومی1 نوشته شده است. 

مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در طّی زمان های مختلف )گذشته، 
حال و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و …( بحث می کند و رشته های مختلفی چون تاریخ، 
جغرافیا، اقتصاد، مردم شناسی، حقوق، علوم سیاسی، مطالعات زیست محیطی و نظایر آن را دربر می گیرد. رویکرد اصلی برنامه ی جدید مطالعات 
ـ تربیتی« است. این برنامه سعی می کند زمینه های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را در بستر عناصر  اجتماعی، »رویکرد فرهنگیـ 
و عرصه های برنامه ی درسی ملّی مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی فراهم آورد. به عبارت دیگر، تربیت شهروندانی مؤمن و مسئول و 
آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی و پایبند به اخالق و ارزش های دینی و عالقه مند به ایران و هویت اسالمی ــ ایرانی، هدف اصلی 
این برنامه ی درسی است. بر طبق برنامه ی درسی ملّی روابط انسان در چهار عرصه تعریف می گردد: ارتباط با خود، ارتباط با عالم خلقت، 
ارتباط با خلق )دیگر انسان ها( و ارتباط با خدا. در این کتاب دانش آموز ابتدا از خود شروع می کند؛ سپس ارتباط با اعضای خانواده و مدرسه 
مطرح می شود. دانش  آموزان از راه یادگیری مفاهیمی چون منابع طبیعی، جهت های جغرافیایی و نظایر آن آموزش های الزم را در زمینه ی 
ارتباط با محیطی که در آن زندگی می کنند، فرا می گیرند و البته تالش می شود که در همه ی این روابط به وجود خالق هستی توّجه نمایند.

رویکرد سازماندهی محتوا در این برنامه تلفیقی است. به طوری که دو یا چند حوزه و مفاهیم کلیدی آن ها از مباحث اقتصادی، اجتماعی، 
تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و … متناسب با موضوع درس با یکدیگر تلفیق می شوند. 

رویکرد اصلی یاددهی ــ یادگیری نیز رویکرد مبتنی بر پرورش مهارت های کاوشگری است. از آنجایی که در دنیای امروز با توّجه به 
گستردگی علوم و فنون، امکان آموزش تمام و کمال همه ی موضوعات وجود ندارد، پس باید به دانش آموزان چگونگی یادگرفتن را یاد داد و 

این امر با پرورش مهارت های کاوشگری )بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، مشارکت، خالقّیت و اظهارنظر( محقق می شود. 
برای آموزش بهتر این برنامه ی جدید از شما می خواهیم که موارد زیر را رعایت کنید: 

١ـ کتاب راهنمای معلّم را به دّقت بخوانید. 
به همراه این کتاب، راهنمای تدریس تولید شده است. در این راهنما، برای هر فصل و درس، شناسنامه ای تنظیم شده است که 
شما را با چگونگی و میزان تلفیق مفاهیم آشنا می کند. همچنین جداول مربوط به اهداف، نحوه ی پوشش دادن به مهارت ها یا »هوش های 
چندگانه« و نظایر آن ها به شما کمک می کند تا به آسانی ارتباط میان اجزاء و عناصر موضوعی هر درس را دریابید. به شما توصیه می کنیم 

که کتاب راهنمای معلّم را مکرر مطالعه کنید. 
٢ـ به پرورش مهارت ها و نگرش ها توّجه کنید. 

کسب مهارت های زندگی اجتماعی یکی از اهداف مهم این کتاب است. دانش آموزان باید بتوانند آموخته ها را در زندگی واقعی به کار 
ببرند. آموزش مطالعات اجتماعی زمانی به اهداف خود دست می یابد که در نگرش ها و باورهای دانش آموزان نیز تغییرات مطلوب بوجود 
آید. برای این مقصود در این کتاب فّعالیت های دروس و کاربرگ ها طوری طّراحی شده تا فضایی برای پرورش مهارت ها و درونی سازی 
ارزش ها به وجود بیاید، لذا از طراحی سؤال و جواب های کلیشه ای خودداری کنید. از کتاب های تست و تمرین متداول بپرهیزید و به انجام 

فّعالیت های کتاب بها بدهید.
 انجام فّعالیت های بکار ببندیم، در پایان هر فصل بسیار ضروری است و سعی کنید همه ی آن ها انجام شود. البته نیازی نیست 

که در همان جلسه انجام شود و ممکن است برای اجرای بعضی از آن ها چند هفته به دانش آموزان فرصت بدهید. 
٣ـ تدریس محتوای کتاب را با شرایط محلّی و بومی منطبق کنید. 

اگرچه بخش اعظم محتوای کتاب به موضوعات مشترک و ضروری برای همه ی دانش آموزان کشور اختصاص یافته است، با این 

http: // social studies - dept. talif. sch. ir  1ــ برای آشنایی بیشتر با راهنمای برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی رجوع کنید به



حال شما معلّم عزیز می توانید با طّراحی فّعالیت های مناسب، به نیازهای خاّص منطقه ی زندگی خود پاسخ دهید و به گسترش آگاهی ها و 
مهارت های اجتماعی که به محّل زندگی دانش آموز مربوط می شوند، کمک کنید. 

برای مثال اگر موضوع درس، ایمنی در خانه است و شما در روستا یا منطقه ای زندگی می کنید که خطرات دیگری غیر از آنچه در 
کتاب گفته شده، مانند دکل های برق یا سقوط در چاه، یک خطر مهم برای بّچه ها محسوب می شود، بر روی همان موارد ایمنی که در محّل 

زندگی شما وجود دارد، تأکید کنید. 
مطالب این کتاب، تنها الگوها و نمونه هایی را در اختیار شما می گذارد و انطباق آن ها با شرایط محلّی، برعهده ی 

شما معلّم عزیز است. 
٤ـ تفاوت های فردی را درنظر بگیرید. 

یادگیرندگان با درجات و سرعت مختلف رشد می کنند و به روش های مختلف یاد می گیرند. روش تدریس و فّعالیت ها باید به اندازه ای 
متنوع باشند تا همه ی دانش آموزان با تفاوت های ذهنی، فرهنگی و خانوادگی بتوانند از آن ها بهره برداری کنند. نباید انتظار داشته باشیم همه ی 
دانش آموزان به یک روش آنچه را یاد گرفته اند، بیان کنند. برای مثال همه ی آن ها بتوانند خوب نقاشی کنند یا خوب داستان بگویند. به عالوه 
دستیابی به برآیندی قابل قبول از انجام فّعالیت ها کافی است و لزومی ندارد که همه ی دانش آموزان همه ی فّعالیت ها را درست و کامل انجام دهند. 

5 ـ شیوه های مناسب ارزشیابی را به کار ببندید. 
به منظور سنجش میزان تحقق اهداف مهارتی و نگرشی کتاب باید از به کارگیری ِصرف شیوه های مرسوم و کلیشه ای 
آزمون های نوشتاری و چهارگزینه ای خودداری کنید. به ارزشیابی مستمر فّعالیت ها توجه کنید. مشاهده، گفت وگو، مشارکت در کار 
گروهی، جمع آوری اطالعات و همه ی فّعالیت های دانش آموزان را درنظر بگیرید. نکته ی مهم در ارزشیابی، کشف مشکالت یادگیری، تالش 
برای اصالح آن ها و ارائه ی بازخورد صحیح است. سعی کنید در حین ارزشیابی دریابید که مشکل و نقص آموزش کجاست و 

چگونه می توانید به دانش آموز کمک کنید تا کار خود را اصالح کند. 
6 ـ مشارکت خانواده ها را جلب کنید. 

بسیاری از مهارت های زندگی که در این کتاب آورده شده باید در محیط خانواده گسترش و پرورش یابند. لذا توجیه خانواده ها در این 
زمینه ضروری است و شایسته است جلسات مداوم با آن ها برگزار شود و موارد الزم که در کتاب معلّم درج شده، در اختیار آن ها قرار گیرد. 
خانواده های گرامی نیز باید بدانند که بدون کمک و نظارت آن ها، مهارت های زندگی اجتماعی که در این کتاب دنبال می شود، تحقق نمی یابد 

و لذا همکاری آن ها بسیار ضروری است. خانواده را نیز در ارزشیابی این مهارت ها و نگرش ها مشارکت بدهید.
عالوه بر موارد فوق، الزم است شما معلّم عزیز به نکات زیر نیز توّجه کنید. 

 از انجام هرگونه مشق و رونویسی از روی متون و قّصه های این کتاب یا نوشتن سؤال و جواب های کلیشه ای 
روی متون و درس ها، خودداری کنید. 

 فّعالیت های مربوط به نقشه، تنها در محدوده ی پرسش های کتاب و کاربرگ های ضمیمه انجام شود. به هیچ وجه 
دانش آموزان را وادار به ترسیم نقشه و فّعالیت های اضافی نکنید. یافتن مکان ها بر روی نقشه کافی است. 

 به جز برخی از فّعالیت هایی که برای منزل تعیین شده اند، اغلب فّعالیت های کتاب و کار برگه ها باید در کالس 
و در حین تدریس انجام بگیرند. 

امید است شما معلّمان عزیز با به کارگیری روش های مناسب، فضایی پرنشاط و دلپذیر در کالس این درس فراهم کنید. 

گروه مطالعات اجتماعی ــ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطۀ نظری 



     دانش آموز عزیز

از اینکه با خواندن این کتاب همراه ما هستی، خوشحالیم. در این کتاب، تو درباره ی 

بزرگ تر شدن خودت و خصوصیاتی که داری، بیشتر یاد می گیری. بعد درباره ی خانه و 

خانواده ات مطالبی می آموزی. اینکه چطور افراد خانواده ات را بیشتر دوست بداری، 

به آن ها احترام بگذاری و با آن ها بهتر زندگی کنی. 

مدرسه، خانه ی دوم ماست. یاد می گیری که بیشتر و بهتر با کسانی که در مدرسه برای 

تو تالش می کنند، همکاری کنی و از مدرسه و کالس هم مانند خانه ات مراقبت کنی. 

همچنین با آموختن مطالب این کتاب با نکات ایمنی و مقّررات عبور و مرور 

آشنا می شوی و امیدواریم این نکات را رعایت کنی تا همیشه سالمت بمانی. 

الیّت های 
ّّ
ما امیدواریم درس های این کتاب را دوست داشته باشی و از انجام فع

آن لّذت ببری. 

نویسندگان کتاب



من بزرگ تر می شومفصل1



من امروز به دنیا پا گذاشتم، درحالی که گریه می کردم. خانم پرستار پایم را گرفت، جوهری کرد و روی یک 

کاغذ فشار داد تا با نوزاد دیگری عوض نشوم. پرستار هم دور دستم یک نوار بست که روی آن نوشته بود: 

قد: ٥١ سانتی متر  نام مادر: فاطمه               نام خانوادگی: کاظمی  

وزن: ٣ کیلوگرم  جنسّیت: پسر   

فکر می کنم، حتماً پدر و مادرم از دیدن کف پایم خیلی خوشحال شدند. چون همان کف پا 

نشان می داد که من بّچه ی آن ها هستم. 

اوّلین بار که مرا توی بغل مادرم گذاشتند، چشم هایم بسته و دهانم باز بود. دائم سرم را به 

این طرف و آن طرف می چرخاندم. مامان مرا به سینه اش فشار داد و گفت: 

2

کف پای من

من به دنیا آمدم 1 درس
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کوچولوی من، خدا را شکر می کنم که تو را به ما داد. به خانواده ی ما خوش آمدی! 

بعد ادامه داد: چشم هایت را بازکن! نمی خواهی مادر را ببینی؟ 

پرستاری که مرا آورده بود گفت: نوزادها تا دوماهگی درست نمی بینند ولی صداها را خوب 

می شنوند. 

مرا از بیمارستان به جایی بردند که اسمش خانه بود. در خانه، یک نفر با دیدن من جیغ کشید 

و باال و پایین پرید که فکر کنم اسمش »خواهرجان« بود. او لب هایش را روی صورتم چسباند و 

آن قدر فشار داد که این بار من جیغ کشیدم. می خواست مرا بغل کند که بابا به او گفت: »مواظب 

سرش باش! نمی تواند سرش را نگه دارد. دستت را بگذار زیر گردن بّچه!« آن وقت فهمیدم که 

اسم من بّچه است! 

چند روز بعد …

بابا از راه آمد و با خوشحالی گفت: برای حمید شناسنامه گرفتم. برادرجان گفت: بابا چرا برای 

من نگرفتی؟ بعد پرید و آن را از دست مادر گرفت و گفت: ببینم، شناسنامه چه شکلی است؟ 

مادرجان گفت: بیا ببین، تو خودت هم شناسنامه داری. مواظب باش کثیفش نکنی. خواهرجان 

پرسید: شناسنامه به چه دردی می خورد؟ 

بابا جواب داد: شناسنامه ی هرکس نشان می دهد که او کیست؟ و از کدام خانواده است؟ 

شناسنامه، همچنین نشان می دهد که ما ایرانی هستیم. 

بعدها، برای خیلی کارها مانند ثبت نام در مدرسه، گرفتن دفترچه ی بهداشتی، ازدواج و کار از 

شناسنامه استفاده می کنیم. برای همین باید در نگهداری آن دقّت کنیم. 

١ـ با کمک پدر یا مادر شناسنامه تان را مشاهده کنید و مشّخصات خودتان را بنویسید.
نام:                                   نام خانوادگی: 

نام پدر:                            نام مادر:
تاریخ تولّد: روز:               ماه:                 سال: 

شماره ی مّلی: 

محّل تولّد:                              محّل صدور شناسنامه: 
٢ـ یک برگ از رونوشت صفحه ی اّول شناسنامه ی خود را به کالس بیاورید و به معّلم نشان دهید.

جست و جو کنید، بنویسید

برگه ی ١
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همه ی  که  خواندید  اوّل  سال  علوم  کتاب  در 

موجودات زنده رشد می کنند و کامل تر و بزرگ تر می شوند. 

رشد کردن، تغییراتی در موجودات زنده به وجود می آورد. 

شما نیز از زمان تولّد تاکنون رشد کرده اید. 

چه تغییراتی در شما به وجود آمده است؟ 

تغییرات بدن 
شما  وزن  و  بلندتر  شما  قّد  تاکنون،  تولّد  زمان  از 

بیشتر شده است. 

از آن زمان چه تغییرات دیگری در بدن شما به وجود 

آمده است؟ 

تغییر نیازها  
وقتی متولّد شدید، به چه نوع غذایی نیاز داشتید؟ 

برای اینکه نیاز شما برطرف شود، چه می کردید؟ 

من بزرگ تر شده ام 2 درس
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بازی هایی  اسباب  چه  با  بودید،  دوساله  کودکی  وقتی 

سرگرم می شدید؟ آیا بازی های امروز شما با دو یا سه سالگی تان 

فرق دارد؟ 

آیا تغییراتی در نیازهای شما به وجود آمده است؟ 

تغییر توانایی ها 
وقتی به دنیا آمدید، خیلی از کارها را نمی توانستید انجام 

دهید. پدر و مادر به شما یاد دادند که راه بروید و حرف بزنید. 

آیا می توانید بگویید وقتی دو یا سه ساله بودید چه کارهایی 

را نمی توانستید انجام دهید؟ چه کسانی برای انجام آن کارها به 

شما کمک می کردند؟ 

امروز چه کارهایی را می توانید انجام بدهید که در گذشته 

نمی توانستید؟ این کارها را از چه کسانی یاد گرفته اید؟ 

بله، توانایی های شما، تغییر کرده و بیشتر شده است. 

پاسخ دهید

نام دو نفر از کسانی را که به شما کمک کردند تا 

خواندن و نوشتن یاد بگیرید، بنویسید.



     آینده                                                   حال                                                گذشته

... سالگی                        ... سالگی                      ٩ سالگی                   ٣ سالگی                         ٩ ماهگی

امیر

6

جست و جو کنید

١ـ از زمان تولّد تاکنون تغییراتی در شما به وجود آمده است. درباره ی تغییرات خودتان هر 
مدرکی که می توانید پیدا کنید و به کالس بیاورید. )مثل عکس ها، لباس  ها، وسایل و اسباب بازی ها، 

نّقاشی ها، دفتر مشق و تمرین سال های قبل و …(. 
بگویید، مدرکی که پیدا کرده اید، چه تغییری را در شما نشان می دهد؟

٢ـ کاربرگه های شماره ی )١( و )٢( را در کالس انجام دهید.
٣ـ کار برگه ی شماره ی )٣( را در منزل کامل کنید و به کالس بیاورید. 

امیر اکنون ٩ سال دارد و در کالس سوم ابتدایی درس می خواند. امیر از گذشته تا به حال تغییراتی کرده 
است. او بزرگ تر شده است. 

امیر در آینده نیز بزرگ تر خواهد شد. به نظر شما در آینده چه تغییراتی ممکن است برای او پیش بیاید؟ 

فردا

ورزش داریم و می خواهم لباس ورزشی بپوشم.

امروز

به مادرم کمک می کنم.

دیروز

تعطیل بود و به خانه ی مادربزرگ رفتیم.

ـ مجید دیروز چه کاری انجام داده است؟ 
ـ مجید امروز چه کاری انجام می دهد؟ 

ـ مجید فردا چه کاری خواهد کرد؟ 

)گذشته()حال()آینده(

خّط زمان 
به خّط زمان )١( توجّه کنید. 

اکنون به خّط زمان )٢( توجّه کنید. 

1

2

مجید
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به دوستانم نگاه می کنم. بین ما شباهت هایی وجود دارد: 

همه ی ما به غذا، هوا و آب نیاز داریم. 

همه ی ما چیزهای زیبا را دوست داریم. 

همه ی ما به محّبت و مهربانی نیاز داریم. 

اّما، تفاوت هایی هم بین ما هست: 

برای مثال شکل و قیافه ی ما با هم فرق می کند، 

رنگ مو، رنگ پوست و چشم، قیافه و قد و هیکل افراد با یکدیگر تفاوت دارد. 

به هم کالسی هایتان توّجه کنید. 

آیا به یکدیگر شبیه هستید یا با هم 

تفاوت دارید؟ 

آیا ما مثل هم هستیم؟ 3 درس
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همه ی ما انسان ها، آفریده ی خداوند هستیم.  خداوند ما را با همین شباهت ها و تفاوت ها 

آفریده است. 

من و دوستانم به هم شبیه هستیم. همه ی ما می بینیم و می شنویم، غذا 

می خوریم، می خوابیم و بازی می کنیم. امّا تفاوت هایی هم باهم داریم: 

مصطفٰی خیلی خوب انشا می نویسد. پوریا آیات زیادی از قرآن را حفظ 

کرده است. احمد خوب فوتبال بازی می کند. او پسر مهربانی است و به 

همه کمک می کند. 

امید به ساختن کاردستی عالقه ی زیادی دارد و کاردستی های قشنگی 

درست می کند. 

من همه ی دوستانم را دوست دارم. آن ها هم مرا دوست دارند. 

هرچند، ممکن است بعضی آدم ها از نظر قیافه یا خصوصیاتشان خیلی به هم شبیه باشند، ولی هیچ وقت 

دونفر کامالً به هم شبیه نیستند. 

استعدادها و توانایی های انسان ها نیز باهم فرق دارد. هرکدام از ما استعدادها و توانایی هایی داریم که 

باعث می شود بعضی کارها را بهتر انجام دهیم. 
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اکنون برگه ای را که کامل کرده اید، با برگه ی دوستانتان در کالس مقایسه کنید. چه شباهت ها 
و تفاوت هایی بین شما وجود دارد؟ 

کامل کنید

نام:                                       نام خانوادگی:                                        سن: 

چند کار را که می توانم درست و خوب انجام دهم: 

چند کار که دوست دارم یاد بگیرم: 

چیزهایی که به آن عالقه دارم: 

کتاب:                                                                     ورزش: 

سرگرمی یا بازی:                                                    برنامه ی تلویزیونی: 

مثال: ورزش: شنا، فوتبال

برگه ی )٢(

گفت وگو کنید

١ـ چرا مسخره کردن دیگران کار نادرستی است؟
از معّلم خود بپرسید خداوند در قرآن در این باره چه فرموده است؟ 

٢ـ اگر همه ی انسان ها مثل هم بودند، همه، یک شکل و قیافه داشتند و عالقه ها و توانایی هایشان کاماًل      

شبیه هم بود، چه می شد؟



10

به کار ببندیم

3         2           0          5          0           1          2          4          0          4          6          1

فروردین اردیبهشت خرداد      تیر     مرداد   شهریور   مهر       آبان       آذر       دی     بهمن    اسفند                                      

جعفری

حسینی

زمانی

١ـ هرکدام از شما به نوبت در جلوی کالس بایستید و خودتان را به بّچه ها معّرفی کنید. 

برای معّرفی خودتان از آنچه در برگه ی شماره ی )٢( و )٣( نوشته اید، استفاده کنید. 

٢ـ فرض کنید هم کالسی های شما یکی از دوستانتان را خوب نمی شناسند و شما می خواهید او را به 

کالس معّرفی کنید. برگه های دوستتان را با دّقت بخوانید و بعد او را معّرفی کنید. 

٣ـ با کمک معّلم، نمودار تصویری درست کنید و به دیوار بزنید. 

مثال:

روی یک مقوای بزرگ، دوازده ستون که نشانه ی ١٢ ماه سال است، بکشید. در هر 

ستون عکس بّچه های کالس یا نام آن هایی را که در آن ماه متولّد شده اند، بچسبانید. 

ـ حاال جمع تعداد بّچه های متولّد هر ماه را حساب کنید و زیر آن ستون بنویسید. 



خانوادهفصل2
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خانواده با ازدواج زن و مرد به وجود می آید. با تولّد فرزندان، تعداد اعضای خانواده بیشتر می شود. تعداد 

اعضای خانواده ها باهم تفاوت دارد. 

و  مادر  و  پدر  با  را  سعیده  عکس،  این   

خواهرها و برادر و پدربزرگ و مادربزرگش نشان 

می دهد. 

 این عکس، پوریا را با پدر و مادر و برادرانش 

نشان می دهد.  

این عکس خانواده ی رضا است. 

او با مادر و خواهرش زندگی می کند. پدر 

رضا از دنیا رفته است. 

اعضای خانواده 4 درس
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گفت وگو کنید

١ـ به تصویرهای این درس دّقت کنید. 
ـ اعضای هر خانواده چند نفرند؟ بشمارید. 

ـ  به نظر شما چه چیزهای مشترکی در این عکس ها وجود دارد؟ 
ـ آیا اعضای این خانواده ها همدیگر را دوست دارند و از بودن با هم لّذت می برند؟ 

٢ـ الف ـ شما دوست دارید در یک خانواده ی بزرگ زندگی کنید یا خانواده ی کوچک؟ چرا؟ 
ب ـ به نظر شما خانواده ی بزرگ چه خوبی هایی دارد؟ 

پاسخ دهید

را  اعضای خانواده ی خود  نام  نفرند؟  اعضای خانواده ی شما چند  ـ 

بنویسید. 

جست و جو کنید

کاربرگه ی شماره ی )4( را انجام دهید. 
از ١٠ نفر از هم کالسی ها یا بّچه های مدرسه تان بپرسید که خانواده شان چند نفره است؟ روی جدول، 

جلوی اسم هر کس در ستون مربوط به آن عالمت × بگذارید. 
بعد تعداد ×  ها را در ستون ها، جمع بزنید. حال بگویید در نمونه ای که شما تهّیه کردید، بیشتر 

خانواده ها چند نفره هستند؟ 
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محّبت

گفت وگو کنید

١ـ به تصویر های این درس نگاه کنید. در هرتصویر چه چیزی مشاهده می کنید؟ 

٢ـ به نظر شما در هر تصویر، اعضای خانواده چه گفت وگوهایی با هم دارند؟ 

حاال شما جای هرکدام از افراد حرف بزنید.

2مراقبت از یکدیگر

1

خانواده ام را دوست دارم 5 درس
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3تفریح و سرگرمی

4یادگیری

آن ها  مراقبت می کنند.  فرزندان  از  مادر  و  پدر  دارند.  را دوست  یکدیگر  اعضای خانواده 

برای آسایش و تربیت بّچه ها تالش می کنند. اعضای خانواده به روش های مختلف، محّبت خود را 

به یکدیگر نشان می دهند. به نظر شما بّچه ها در مقابل زحمت های پدر و مادر چه کارهایی باید 

انجام دهند؟

فکر کنید و پاسخ دهید

١ـ چرا همه ی ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم؟ 

٢ ـ شما چه چیز ها یا کارهایی را از پدر و مادرتان یاد گرفته اید؟ 

از شما مراقبت می کنند، نشان  یا کسانی که  به پدر و مادر  را  ٣ ـ شما چگونه محّبت خودتان 

می دهید؟
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تغییر در خانواده 6 درس

بّچه ها در خانواده رشد می کنند و هر روز بزرگ تر 
می شوند. 

گاهی ممکن است بعضی از اعضای خانواده برای 
تحصیل در دانشگاه یا کار به شهر دیگری بروند و مّدتی 

دور از خانواده زندگی کنند. 

با تولّد یک بّچه ی دیگر، تعداد اعضای خانواده تغییر 
می کند و بیشتر می شود.

با گذشت زمان، تغییراتی در خانواده به وجود می آید. به این تصویر ها نگاه کنید.هر یک از آن ها تغییری 
را درخانواده نشان می دهد: 
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وقتی فرزندان بزرگ می شوند و ازدواج می کنند، 
خانواده های جدیدی به وجودمی آید.

و  پدر  آن ها  بّچه دار شدن  و  ازدواج فرزندان  با 
مادر، صاحب » نوه « می شوند.

پدر و مادر کم کم پیر می شوند. 

فکر کنید و پاسخ دهید

١ـ به غیر از تغییراتی که در این درس گفته شد، چه تغییرات دیگری ممکن است در یک خانواده 

به وجود بیاید؟ 

٢ ـ آیا در سال های اخیر در خانواده ی شما تغییری به وجود آمده است؟ این تغییر شما را خوشحال 

کرد یا غمگین؟ 

شما در هنگام این تغییر چه کردید؟ 

یک دعا برای اعضای خانواده ات بنویس. 

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

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

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



من مادر بزرگم را دوست دارم. خانه ی ما در نزدیکی 

خانه ی اوست.او بیشتر وقت ها به ما کمک می کند. وقتی 

مادرم برای خرید یا انجام کاری به بیرون می رود، او ازمن 

برای  بزرگ  مادر  می کند.  مراقبت  کوچکم  خواهر  و 

خواهرم لباس های قشنگی دوخته است. او 

همیشه برای ما قّصه می گوید و ما خیلی چیزها 

از او یاد می گیریم. 

چقدرخوشحال می شویم وقتی ما هم 

کاری برای مادر بزرگ انجام می دهیم. 

محّبت

پدر بزرگ درخانه ی ما زندگی می کند. او پاهایش درد می کند و 

نمی تواند خوب راه برود. زیرا در زمان جنگ و دفاع از کشور ایران 

در مقابل دشمن، آسیب دیده است. پدر بزرگ وقتی سالم تر بود، به 

همه ی اعضای خانواده کمک می کرد.

ما او را دوست داریم و دلمان نمی خواهد 

را  کارهایش   بعضی   نمی تواند   اینکه   از  

خودش انجام بدهد، غّصه بخورد. 

من هر شب، موقع خواب، 

که داروهایش را  به او کمک می کنم 

بخورد. 

7 از بزرگ ترها قدردانی کنیمدرس
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خداوند در قرآن کریم به انسان ها فرموده است: 

به پدر و مادر نیکی کنید و چنانچه پیر شدند، با نرمی 

و مهربانی با آن ها سخن بگویید. 
»سوره ی اسراء، آیه ی ٢٣«

هدیه ی خدا

دختری بود که مادر بزرگش او را خیلی دوست داشت. اسمش چی بود؟ تو بگو! 

نوه زود به زود به مادر بزرگ سر می زد. مادر بزرگ هم دلش برای نوه اش خیلی تنگ می شد. 

یک روز عصر تا نوه وارد شد، مادر بزرگ مثل همیشه گفت: »به به، عصای دستم آمد!« و با خوشحالی 

ادامه داد: »منتظر بودم که بیایی تا با هم برومی سر کوچه، سبزی آش بخرمی«. بعد یک دستش را گذاشت 

روی شانه ی او و با هم رفتند و با یک بغل سبزی برگشتند. بساط سبزی را پهن کرد، کنارش نشست و 

آه کشید: »آخ جوانی کجایی که یادت بخیر! روزگاری پنج کیلو سبزی را توی یک ساعت پاک می کردم 

و حاال که چشم هامی درست منی بیند، همنی یک کیلو حتمًا تا شب طول می کشد«. نوه گفت: من کمک 

می کنم تا زود متام بشود. 

نوه داشت کمک می کرد و مادر بزرگ هم قربان صدقه اش می رفت: »قربان تو بروم که چشم منی!«

تلفن زنگ زد. مادر بزرگ نشنید. نوه بلند شد و گوشی را برداشت. بعد آمد و مادر بزرگ را صدا 

کرد. پیرزن با تعّجب گفت: »وای! کی زنگ زد؟! من نشنیدم. تو که گوش منی، چه به موقع شنیدی!«. 

پای تلفن، همسایه ی مادربزرگ بود که حالش خوب نبود. مادر بزرگ آش را پخت و به نوه اش گفت: 

»تو که دست منی، بیا یک کاسه آش ببر برای همسایه!« نوه برد و مادربزرگ دست هایش را رو به آسمان 

گرفت و گفت: »دستت درد نکند، الهی خدا دستت را بگیره عزیزم!«

19
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محّبت

نوه و مادر بزرگ با هم آش خوردند.نوه دراز کشید و گفت: مادرجان، برامی یک قّصه بگو! 

پیرزن به قاب عکس جوانی خودش روی دیوار خیره شد و گفت: »یکی بود، یکی نبود، یک دختری 

بود،درست هم سن و سال تو، یک مادر بزرگ داشت، درست هم سن و سال من. دختر بیشتر 

از همه به مادر بزرگش سر می زد. روزها به او کمک می کرد و مواظبش بود و شب ها توی اتاق 

او می خوابید که تنها نباشد.دختر قّصه ی ما محّبت را خوب می فهمید و می دانست که خداوند 

محّبت کردن را دوست دارد.روزها گذشت و گذشت.دختر ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. وقتی 

پیر شد، خدا برای جبران محّبت هایش به او یک هدیه داد.نوه با ذوق و شوق پرسید: »هدیه ی 

خدا...؟! چه هدیه ای بود؟«

مادر بزرگ موهای نوه اش را نوازش کرد و گفت: یک نوه ی خوب و مهربان، مثل تو! 

)سپیده خلیلی(
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گفت وگو کنید

جست و جو کنید

با راهنمایی معّلم به »پیام قرآنی« کتاب درسی قرآن مراجعه کنید و آیه ای را که مربوط به پدرو 

مادر است، پیدا کنید. از روی معنی آن  بنویسید و در کالس بخوانید. 

١ـ داستان هدیه ی خدا را بخوانید. 
ـ منظور مادر بزرگ از اینکه به نوه اش می گفت: تو دست منی، تو پای منی، تو گوش منی... چه بود؟ 

ـ مادر بزرگ درباره ی نوه اش چه دعایی کرد؟
ـ منظور او از این دعا چه بود؟ 

ـ چرا خداوند به مادر بزرگ، نوه ی خوب و مهربانی هدیه داده بود؟ 

٢ـ پنج شنبه شب است. فردا حمید و خانواده اش می خواهند به یک جای خوش آب و هوا در اطراف 
لباس ها و وسایلشان را در ساک می گذارند.  از رفتن به سفر خوشحال هستند. آن ها  بروند. همه  شهر 
برادر و خواهرهایش درباره ی دیدنی های بین راه صحبت می کند.مادر بزرگ حمید در خانه ی  ا  ب حمید 
آن ها زندگی می کند. او پاهایش درد می کند. خیلی آهسته راه می رود و به سختی ماشین سوار می شود 

و از آن پیاده می شود.
 شب، اعضای خانواده درباره ی اینکه مادر بزرگ همراه آن ها به سفر برود یا نه گفت وگو کردند. 

به نظر شما آن ها در این باره چه تصمیمی بگیرند؟ چرا؟ اگر شما جای حمید بودید، چه می گفتید؟ 

٣ـ چرا باید به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و افراد سالمند احترام بگذاریم و از آن ها قدردانی کنیم؟ 



برادر

مادر

پدربزرگ

مادربزرگمادربزرگپدربزرگ

پدر

علی

خواهر

به کار ببندیم
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١ـ از پدربزرگ یا مادربزرگ یا یکی از افراد سالخورده ی فامیلتان قدردانی کنید. یک هفته فرصت 
دارید درباره ی این موضوع فکر کنید و این کار را هر طور که دوست دارید، انجام بدهید. بعد در کالس 

بگویید چگونه این کار را انجام دادید. 
٢ ـ این » شجره نامه « یا درخت خانوادگی علی است. شجره نامه نشان می دهد که افراد یک خانواده 

چه نسبتی با هم دارند. شما هم روی کار برگه ی شماره ی )5( شجره نامه ی خودتان را درست کنید. 



همکاری در خانوادهفصل3
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اردوی تفریحی در مدرسه ی شهید جاللی 
در این تصویر بّچه های کالس سوم دبستان را درحال 

چیدن سفره ی صبحانه می بینید. 

معلّم به آن ها پیشنهاد کرده بود که آن روز صبحانه را 

با هم در حیاط مدرسه بخورند. 

کرده  تقسیم  خودشان  بنی  را  کارها  بّچه ها 

از  پذیرایی  ظرف ها،  چیدن  سفره،  پهن کردن  بودند: 

هم کالسی ها، جمع کردن سفره، ریخنت زباله ها در سطل، 

شسنت ظرف ها و ....     .

آن روز، بّچه ها با همکاری یکدیگر حلظه های خوبی 

را با هم گذراندند و به آن ها خیلی خوش گذشت. 

خارج  یا  داخل  در  را  مراسمی  یا  اردو  معّلم،  کمک  با 

مدرسه اجرا کنید. 

کارها را بین خودتان تقسیم کنید. 

در پایان اردو بگویید: 

چگونه با هم همکاری کردید؟ همکاری شما چه فایده هایی 

داشت؟ اگر قرار بود همه ی کارها را یک یا دو نفر انجام دهند، 

چه می شد؟ 

چرا با هم همکاری می کنیم؟ 8 درس
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اکنون، به این تصویرها توّجه کنید. در هر یک چه چیزی مشاهده می کنید؟ 

چه چیز مشترکی در این تصویرها وجود دارد؟ 

فکر کنید و پاسخ دهید

١ـ آیا درست است که همه ی کارهای خانه را یک نفر انجام بدهد؟ چرا؟ 

٢ـ اگر شما برادر یا خواهر کوچک تر دارید، بگویید در چه کارهایی به او کمک می کنید. 
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کارهای 
خانه

غذا 
پختن

خرید 
مواّد 
غذایی

خرید
نان

شستن گردگیری
ظرف ها، 

خشک کردن 
ظرف ها

بیرون 
گذاشتن 

زباله ها

مرتّب 
کردن 

رختخواب

آب دادن 
به 

گلدان ها

جارو کردن خانه، 
تمیز کردن 

حیاط

اعضای 
خانواده

***مادر
***پدر
****سینا
**مریم
**مونا

 تقسیم کار 
سینا و مریم خواهر و برادر هستند. آن ها جدولی به شکل زیر درست کردند و در آن، کارهایی را که اعضای 

خانواده بین خودشان تقسیم کرده بودند، نشان دادند. 

در سمت راست جدول، نام اعضای خانواده و در باالی جدول، کارهای گوناگون خانه نوشته شده است.ما 
با نگاه کردن به این جدول، بهتر و سریع تر می فهمیم که هر یک از اعضای خانواده ی سینا چه کمکی به خانواده 

می کنند. 
برای مثال: 

ــ سینا چه کارهایی انجام می دهد؟ 
ــ وظیفه ی مونا چیست؟ 

ــ مرتّب کردن رختخواب، کار کدام یک از اعضای خانواده است؟ 
ــ چه کسی غذا می پزد؟ 

فکر کنید،انجام دهید

کار برگه ی شماره ی )6( را کامل کنید و تقسیم کار در خانه تان را نشان دهید. 



27

در هر خانه، مقّرراتی وجود دارد. 

مقّررات، به ما می گوید، چه کارهایی را باید اجنام بدهیم یا اجنام ندهیم. 

هم فکری کنید و بگویید

١ـ مقّررات خانواده ی خودتان را با هم کالسی هایتان مقایسه کنید. 

٢ـ کدام مقّررات در خانواده ی همه ی شما مشترک است؟ 

٣ـ اگر اعضای خانواده، هر یک از این مقّررات را رعایت نکنند، چه اتّفاقی می افتد؟ 

٤ـ رعایت مقّررات چه فایده ای دارد؟ 

بّچه ها، در خانه ی ما این مقّررات وجود 

دارد: 

 کفش ها را بیرون از اتاق در بیاوریم.

 داخل اتاق توپ بازی نکنیم. 

 به موقع بخوابیم. 

 موقعی که اعضای خانواده در حال خواندن 

صدای  هستند،  مطالعه  یا  استراحت  نماز، 

تلو یزیون را بلند نکنیم.

را  وسایلی  و  لباس  دفتر،  ب،  کتا  

از آن ها استفاده می کنیم، سر جای خود  که 

بگذاریم. 

             و ....

 راستی در خانواده ی شما چه مقّرراتی وجود دارد؟ بگویید.

9 مقّررات خانه ی مادرس
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به کار ببندیم

انجام  در خانه  برای همکاری  که  را  کارهایی   ،)7( برگه ی شماره ی  کار  در  مّدت یک هفته،  به  ١ـ 

داده اید، یادداشت کنید. 

بگویید این همکاری چه فایده هایی داشت؟ 

٢ ـ اگر از شما بخواهند مقّررات جدیدی به مقّررات خانه تان اضافه کنید، چه چیزی پیشنهاد می کنید؟ 

٣ـ به سلیقه ی خودتان یک »کارت قدردانی« درست کنید. روی آن یک جمله بنویسید و به یکی 

از اعضای خانواده تان بدهید. 

)کارت را به معّلم خود نشان بدهید.(

برادرخوبم سهیل 

از اینکه در درس هایم به من کمک کردی

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

به نام خدا

از طرف مینا



نیازهای خانوادهفصل4
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وسایل  و  پوشاک  غذا،  به  خانواده  اعضای 

زندگی نیاز دارند. 

از مغازه ها  را  خود  نیاز  مورد  کاالی  آن ها، 

می خرند.

در این تصویر، بعضی از کاالها را می بینید. 

که  را  کاالهایی  از  تعدادی  می توانید  آیا 

نام  می کنند،  استفاده  آن ها  از  شما  خانواده ی 

ببرید؟ 

همه ی مردم برای تأمنی نیازهایشان باید 

کار کنند. 

دست  به  پول  کار کردن،  راه  از  افراد 

می آورند. 

به این پول درآمد می گویند. 

معمواًل پدر در بیرون از خانه کار می کند و برای همسر و فرزندانش وسایل زندگی تهّیه می کند. مادر هم 

در خانه کار می کند. 

در بعضی خانواده ها، زنان به غیر از کار در خانه، شغل دیگری هم دارند و از این راه به درآمد خانواده 

کمک می کنند. برای مثال در شهرها، زنان در اداره، کارخانه، مدرسه یا بیمارستان کار می کنند. در روستاها، 

زنان در دوشیدن شیر دام ها، قالی بافی یا کشاورزی کمک می کنند. 

نیازهای خانواده چگونه تأمین می شود؟ درس10
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مردم، شغل های گوناگون دارند. 
به این تصویر ها نگاه کنید. شغل این افراد چیست؟ آن ها درآمد خود را از چه راهی به دست می آورند؟ 

کدام یک از این شغل ها را از نزدیک دیده اید؟ 

همان طور که می بینید، بعضی افراد کاالیی را تولید می کنند. 
بعضی دیگر کاالیی تولید منی کنند، بلکه فقط خدمتی به دیگران اجنام می دهند. 

هم فکری کنید و بگویید

 ١ـ چرا افراد باید شغل های مختلف داشته باشند؟ اگر همه یک شغل داشته باشند، چه اتّفاقی می افتد؟ 
٢ـ شما چه شغل هایی را بیشتر دوست دارید؟ چرا؟

٣ـ کاربرگه های شماره ی )8( و )9( را در کالس و کاربرگه ی شماره ی )١0( را در منزل انجام دهید. 
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منابعدرس11

�لباس ما معمواًل از نخ درست شده است. نخ از گیاه پنبه یا پشم گوسفندان به دست می آید.

1

3

4

2

هم فکری کنید و بگویید

١ـ به بعضی از وسایل و کاالهایی که هر روز از آن ها استفاده می کنید، فکر کنید. )برای مثال صبحانه ای که امروز 

خوردید، لباس، میز و نیمکت، کتاب و دفتر و ...( 

هر یک از چه چیزی و چگونه تهّیه شده است؟

٢ـ اکنون کتاب را باز کنید به تصویرها نگاه کنید و به ترتیب شماره ها بگویید هر تصویر چه چیزی را نشان می دهد؟ 

� بخشی از غذای ما از راه دامپروری به دست می آید. برای دامپروری به آب و خاک و گیاهان نیاز دارمی.

1
2 2
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� بخشی از غذای ما از راه کشاورزی به دست می آید. برای کشاورزی به آب و خاک نیاز دارمی. 



� آیا می توانید بگویید کاغذ، دستمال کاغذی، میز و نیمکت و وسایل چوبی از چه چیزی به دست می آید؟

� در بعضی از وسایل زندگی ما، فلّزاتی چون آهن و مس به کار رفته است. این مواد را از معدن استخراج می کنند. 

معادن در زیرزمنی یا در دل کوه ها قرار دارند.
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معدن

سنگ آهن
ورق های فلّزی

کارخانه های تولید 
وسایل مختلف  

کارخانه ی ذوب آهن

کارخانه ی چوب بری

جنگل

بریدن درختان

کارخانه های تولید 
وسایل مختلف  



به خاک، آب، گیاهان، جانوران، نفت 

و فلزات منابع طبیعی می گویند. 

 ما غذا، لباس و وسایل زندگی خود را از 

منابع هب دست یم آورمی. 
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� نفت، ماّده ی اولّیه ی بعضی از وسایل زندگی ما است. 

آیا می توانید چیزهایی را نام ببرید که از مواّد نفتی تهّیه شده است؟ 

هم فکری کنید و پاسخ دهید

کاربرگه های شماره ی )١١( و )١٢( را در کالس انجام دهید.

1

2
3

چاه نفتنفت

کارخانه ی پتروشیمی



کیف پارسالم را متیز می کنم.

اتو  و  می شومی  را  قدمیی ام  لباس های   
می کنم و امسال دوباره می پوشم.

36

منابع طبیعی، نعمت های خداوند هستند.خداوند این نعمت ها را به ما داده است تا از آن ها به 
خوبی استفاده کنیم. چگونه درست مصرف کنیم؟

چه کارهایی می توانیم اجنام دهیم؟ 
به پاسخ های این بّچه ها توّجه کنید: 

از قوطی، جامدادی درست می کنم.

دارم با ورق سفید دفترهای کهنه ام، دفتر 
یادداشت درست می کنم. 

صرفه جویی می کنیم.

درست مصرف کنیم  12 درس
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زیاده روی )اسراف( نمی کنیم.

ما نمی توانیم همه ی چیزهایی را که دوست 

داریم، بخریم. 

من به اندازه ی پولی که دارم، خرج می کنم. 
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اکنون که پیام های بّچه ها را خواندید، بگویید با کدام یک موافقید و آن را اجنام می دهید؟ کدام را 

تصمیم می گیرید از این پس اجنام دهید؟ 

وقتی درست و به اندازه مصرف می کنیم، در واقع از منابع طبیعی هم محافظت می کنیم. 

پس انداز می کنیم. 

ما همیشه مقداری از پول مان را پس انداز 

می کنیم. 

هم فکری کنید و پاسخ دهید

١ـ آیا شما و افراد خانواده تان پس انداز می کنید؟ چگونه؟ پس انداز چه فایده هایی دارد؟ 

٢ـ اسراف یعنی چه؟ چند نمونه مثال بزنید. 

از معّلم خود یا بزرگ تر ها بپرسید خداوند در قرآن درباره ی اسراف چه فرموده است؟ 

٣ ـ چرا وقتی غذا می خوریم از خداوند تشّکر می کنیم؟ 

شما چه می گویید؟ یک بار هم به زبان محّلی تان بگویید. 
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یک تصمیم خوب

زنگ جمله سازی بود. دفترم را باز کردم و صفحه ی سفیدی را آوردم. می خواستم کلمه ها را از 
روی تخته بنویسم که چشمم به دفتر پریسا افتاد. فقط چند خطی از صفحه ی آخر دفترش مانده بود. 

داشت کلمه ها را همان جا می نوشت. 
به او گفتم: تو چقدر خسیسی! در این نصفه ورق آخر که نمی توانی چیزی بنویسی. ببین دفتر 
جدیدی که خریدم، جلدش چقدر قشنگ است! این دفترها خیلی گران است. خوب، در این صفحه 

همین چند خط بس است. حاال در صفحه ی جدید می نویسم. 
پریسا گفت: مریم جان مادرم می گوید ما باید از هر  چیزی که داریم خوب و درست استفاده کنیم. 
دفتر  بعد  انداخت.  دفترهایمان  به  نگاهی  و  آمد  نزدیک  بود.  ما شده  متوّجه صدای  معلّم  خانم 
پریسا را به بّچه ها نشان داد و گفت: ببینید پریسا برگ های سفید دفترش را تا آخر می نویسد. او با این 

صرفه جویی، هم به خانواده اش کمک می کند و هم به منابع کشور. آفرین به او! 
خیلی خجالت کشیدم. تازه فهمیدم که اشتباه می کنم. یاد ورقه های سفیدی افتادم که آن ها را 

مچاله کردم و در سطل زباله انداختم. 
یاد این افتادم که چقدر مادرم را به زحمت انداختم و اصرار کردم من از این جور دفترها می خواهم. 
ناراحت شدم و به فکر فرو رفتم از آن روز به بعد تصمیم گرفتم از همه ی وسایلم به خوبی استفاده کنم. 

حاال اگر دفتر های مرا ببینید، حّتی یک ورق هم پیدا نمی کنید که خالی از نوشته   باشد. 

)کبرٰی  هاشمی(

گفت وگو کنید

١ـ به نظر شما مریم از چه چیزی ناراحت شد و خجالت کشید؟ 

٢ـ آیا شما تصمیمی شبیه به تصمیم مریم در زندگی تان گرفته اید؟ در کالس 

تعریف کنید. 
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آیا تاکنون دّقت کرده اید شما و خانواده تان هر روز 

کاغذ،  غذایی،  مواد  باقیمانده ی  و  میوه  پوست  مقداری 

را دور  جعبه ی مقوایی و چیزهای کهنه و شکسته شده 

می ریزید؟ به این مواد زباله می گوییم.

و  دارد  ضرر  ما  سالمتی  برای  زباله ها  شدن  جمع 

خطرناک است. چرا؟

فراموش نکنیم زباله ها را در ساعتی که شهرداری تعینی کرده، به محّل جمع آوری آن ها ببرمی.

گفت وگو کنید

١ـ ما هر روز مقداری زباله تولید می کنیم. هم فکری کنید و چند راه پیشنهاد کنید تا در خانه یا مدرسه 

زباله ی کمتری تولید شود.

٢ـ پرس وجو کنید خانواده ها برای بیرون گذاشتن زباله چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

بازیافت درس13

را  زباله ها  شهرداری  زحمتکش  مأموران 

جمع آوری می کنند و به جاهای دوردست می برند 

تا محّل زندگی ما پاکیزه و سالم مباند.

بهداشتی  روش  به  را  زباله ها  سپس 

می سوزانند یا زیرزمنی دفن می کنند.
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همه ی زباله ها دورریختنی نیستند. بعضی از زباله ها را می توان بازیافت کرد.

که  مواّدی  از  یعنی  بازیافت 

دوباره  است،  شده  استفاده  قباًل 

مثال،  برای  بسازند.  جدیدی  چیز 

و  پالستیکی  یا  شیشه ای  بطری های 

قوطی های فلزی را در کوره حرارت 

از آن ها چیزهای جدید  و  می دهند 

می سازند. 

با  را  شده  ریخته  دور  کاغذ های 

می کنند  دستگاه های مخصوص خمیر 

درست  کاغذ  آن ها  از  دوباره  و 

می کنند. 

بازیافت چیست؟

ما چه کمکی می توانیم بکنیم؟

آیا بازیافت کمک به حفظ منابع است؟

با  را  زباله ها  نوع  این  نباید  ما 

زباله های دیگر مخلوط کنیم تا آلوده شوند. 

ما می توانیم  در خانه و مدرسه این 

بازیافت  برای  تا  کنیم  جدا  را   زباله ها 

آماده شوند. 



به کار ببندیم
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١ـ شما و دوستانتان تصمیم گرفته اید در خانه تان صرفه جویی کنید و اسراف نکنید. 

هم فکری کنید که در این مورد چه کارهایی می توانید انجام بدهید؟ چند کار پیشنهاد 

بدهید.

٢ـ به سلیقه ی خودتان یک قلک درست کنید. برای این کار از افراد خانواده تان 

کمک بگیرید. قلک را به هم کالسی هایتان نشان بدهید. 

تصمیم بگیرید از امروز تا عید نوروز بخشی از پول تو جیبی تان را پس انداز کنید. 

٣ـ با کمک اعضای خانواده زباله هایی را که قابل باز یافت هستند، جدا و دسته بندی 

کنید. بعد در کالس بگویید چگونه این کار را انجام دادید. 

٤ـ در مدرسه زباله ها را تفکیک کنید. سه سطل درست کنید و از همه بخواهید 

کاغذ و مقّوا، پالستیک و بطری و باقیمانده ی میوه ها و خوراکی ها را به طور جداگانه در 

سطل مخصوص بریزند.



خانه ی مافصل5
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چرا همه ی انسان ها به خانه نیاز دارند؟

هر روز بعد از تعطیل شدن مدرسه، به خانه می روم. مادرم منتظر آمدن من است. در را به رومی 
باز می کند و من به او سالم می کنم. سایر اعضای خانواده هم بعد از متام شدن کارهایشان در بیرون از 

منزل به خانه برمی گردند و کم کم همه دور هم جمع می شومی. 
همه ی ما خانه ی خود را دوست دارمی و می خواهیم درباره ی آن بیشتر بدانیم. 

خانه
باران و  باد  در  خسته  می رسم 

رومی  به  را  خود  آغوش  خانه 
مهربامن  و  کوچک  خواهر 
چینی گلدان  توی  مادرم 
مادر پخته  خوشمزه ای  آش 
بیاید شب  هر  مثل  پدر  تا 

گرما  فصل  در  و  زمستان  در 
غّصه   و  رجن  و  دلتنگی  وقت 

چرمی  کیف  و  کت  و  کاله  با 
گرمی  به  همیشه  می گشاید 
عروسک با  من  سوی  می دود 

میخک  و  یاس  گل  می گذارد 
می نشینیم  منتظر  هم  دور 
بچینیم  را  شاممان  سفره ی 
است  سرپناه  ما  امن  خانه ی 
است تکیه گاه  و  آرامش  جای 

خانه ام را دوست دارم درس14

)کبرٰی هاشمی(
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هم فکری کنید

 ١ـ شعر خانه را بخوانید. خانه کدام نیازهای ما را برآورده می کند؟ در این شعر، کدام نیازها 

بیان شده است؟ 

٢ـ به غیر از این نیازها چه نیازهای دیگری به فکر شما می رسد؟

اعضای خانواده در خانه کارهای گوناگون انجام می دهند. 
آن ها در خانه استراحت می کنند و می خوابند.

اعضای خانواده در خانه دور  هم جمع می شوند، با هم گفت وگو می کنند و اوقات خوبی را با 
هم می گذرانند. 

در این خانه، همه خدا را عبادت می کنند و از او به خاطر نعمت هایش تشّکر می کنند. 



از مردم در خانه های حیاط دار   بعضی 

زندگی می کنند.

این نوع خانه ها، یک خانواده  معمواًل در 

زندگی می کنند.

طبقه  چند  ساختمان های  در  مردم  از  بعضی  شهرها،  در   

)آپارمتان( زندگی می کنند.

در  زیادی خانواده  تعداد  و  این ساختمان ها چند طبقه هستند 

طبقات مختلف آن زندگی می کنند.

در کشور ما ایران، مردم در مکان های مختلف زندگی 

می کنند و شکل خانه های آن ها با هم فرق دارد.

46

خانه ها با هم تفاوت دارنددرس15

راسیت چرا شلک خاهن ها با مه رفق دارد؟ 
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برای  مکان هایی  معمواًل  روستایی  خانه های  در   

انبار محصوالت یا وسایل کشاورزی و محلّی برای نگهداری 

حیوانات نیز وجود دارد.

 این تصویر، زندگی عشایر را نشان می دهد.
دامپروری  آن ها  شغل  که  هستند  مردمی  عشایر 
است. آن ها برای یافنت چراگاه به طور مرتّب از یک منطقه 

به منطقه ی دیگر کوچ می کنند.
عشایر در چادر زندگی می کنند. بنابراین در هنگام 

کوچ، خانه های آن ها هم جابه جا می شود.

پرباران،  مناطق  در  کنید.  نگاه  تصویرها  این  به   
می دانید  آیا  چرا؟  می سازند.  شیب دار  را  خانه ها  سقف 

این نوع خانه ها را در کدام مناطق ایران می توان دید؟

به  را  خانه ها  سقف  گرم،  مناطق  از  بعضی  در   
شکل گنبدی می سازند و برای خنک کردن هوای خانه از 

بادگیر استفاده می کنند.

پاسخ دهید

١ـ چرا در شهرهای بزرگ، ساختمان های بلندمرتبه یا آپارتمان می سازند؟

٢ـ خانه ی شما به تصویر کدام نوع خانه بیشتر شبیه است؟

٣ـ کار برگه های شماره ی )١٣( و )١٤( را در کالس انجام دهید.
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اتاق خواب

اتاق خواب

پذیرایی

آشپزخانه
دستشویی

دِر خانه

حّمام
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در هر خانه، مکان های مختلفی وجود دارد. در مکان های مختلف خانه، کارهای گوناگون اجنام می گیرد.

به این تصویر نگاه کنید. این نقشه ی خانه است. نقشه ی خانه، اتاق ها و سایر مکان های خانه را نشان می دهد. 

تّوجه : معلّم گرامی، در این درس، یافنت مکان ها بر روی نقشه کافی است و نیاز به ترسیم نقشه توسط دانش آموز نیست. 

مشاهده کنید و پاسخ دهید

١ـ شما در شهر زندگی می کنید یا در روستا؟
٢ـ خانه ی شما از چه مکان هایی تشکیل شده است؟ نام ببرید. آیا حیاط دارید؟

٣ـ وقتی داخل خانه می شوید، در سمت چپ و سمت راست شما کدام مکان ها قرار دارد؟ 
٤ ـ کدام مکان از بقّیه ی قسمت ها بزرگ تر است؟ کدام مکان کوچک تر است؟

خانه ی شما چه شکلی است؟درس16

حیاط

هم فکری کنید و بگویید

  به نقشه ی زیر نگاه کنید.
١ـ وقتی وارد خانه می شویم، کدام مکان ها، سمت راست و کدام مکان ها سمت چپ ما قرار دارد؟ 

٢ـ کدام مکان روبه روی ما است؟ 
٣ـ حمام بین کدام مکان ها قرار دارد؟ 

٤ـ کدام اتاق ها به حیاط راه دارند؟ آشپزخانه در کدام سمت قرار گرفته است؟ 
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ما سال ها پیش در این خانه زندگی می کردمی. خانه ی ما 
شش اتاق داشت و دِر همه ی اتاق ها به روی حیاط باز می شد. 

در آن زمان، عّمه و عموی من هم با خانواده شان در این خانه 
در  عموهامی  پسر  و  پسرعّمه ها  با  روز  هر  من  می کردند.  زندگی 

حیاط بازی می کردم. 
آن وقت ها، هنوز آب لوله کشی نبود. آب را در آب انبار که 

گوشه ی حیاط بود، ذخیره می کردند. 
کنار  را  لباس ها  و  و ظرف ها  بود  آب، وسط حیاط  حوض 
از حّمام های  مردم  و  نداشت  حوض می شستند. خانه ها حّمام 

عمومی استفاده می کردند. 

مقایسه و پرس وجو کنید

١ـ خانه ی شما چه تفاوت هایی با خانه ی آقای محمودی دارد؟ چه شباهت هایی دارد؟ 

٢ـ با یکی از افراد سالخورده ی خانواده تان گفت وگو کنید. چند مورد از تفاوت های خانه های آن ها 

را با خانه های امروزی بپرسید و در کالس بگویید.

  شکل خانه ها تغییر می کند
این تصویر، یک خانه ی قدمیی را نشان می دهد. آقای محمودی برای بّچه ها از خاطراتش در این خانه تعریف 

می کند: 
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         ساخنت خانه
آیا تاکنون فکر کرده اید برای خانه سازی به شغل های گوناگونی نیاز دارمی؟ 

برای ساخنت خانه، افراد زیادی باید با هم همکاری کنند. هر کدام از این افراد در یک کار مهارت دارند. 

معموالً مهندس ساختمان، نقشه ی خانه را می ِکشد. بّنا و کارگران، دیوارها و سقف ها را می سازند. لوله کش، 

لوله های آب را از زیر زمنی عبور می دهد و برق کار، سیم کشی می کند و برق را به همه ی مکان های خانه می برد. 

هم فکری کنید

١ـ چه کسانی خانه ی شما را ساخته اند؟ 
٢ـ به چند گروه تقسیم شوید و همه ی شغل هایی که در ساختن خانه ی شما نقش داشته اند، را 

روی یک کاغذ بنویسید.
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از خطر  تا  نکنیم  یا  بکنیم  ناکت امیین یعین هچ اکرهایی 

دور مبانیم. 

و  پدر  برای  و  کنید  رعایت  را  ناکت  این  چّبه ها 

مادرتان مه تعریف کنید.

نزنید.  را  برق  کلید  کردید،  احساس  گاز  بوی  اگر   
شیر گاز را ببندید. هیچ آتشی حّتی یک کبریت روشن 

نکنید. 
به  را  با یک حوله ی خیس هوا  و  باز کنید  را  پنجره ها 

بیرون هدایت کنید. 

و  شیر  و  کلیدها  به  بزرگ تر  حضور  و  اجازه  بدون   
لوله های اجاق گاز دست نزنید. 

 از گاز مسافرتی برای گرم کردن هوای خانه 
یا حّمام استفاده نکنید. 

چگوهن از خاهن مان حمافظت کنیم؟ 

کدام ناکت امیین را رعایت کنیم؟ 

از خانه محافظت کنیمدرس17

 امینی در خانه



 دِر خانه را هیچ گاه باز نگذارید.
 اگر در خانه تنها هستید، در را به روی 

افراد غریبه باز نکنید. 

 اگر سیم برق زخمی یا پوسیده باشد، باعث 
برق گرفتگی و آتش سوزی می شود. 

کلید ها  و  پریز  و  برقی  وسایل  دست کاری    
موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.
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نفت  یا  بنزین  ظرف  نزدیک  آتش،  روشن کردن  از   
جدًا خودداری کنید. 

 از گذاشنت ترقه و مواد آتش زا در داخل کمد یا کیف 
خودداری کنید. 

ترقه بازی در خانه یا کوچه و خیابان باعث زخمی   شدن 
و آتش سوزی رخ  انفجار  افراد می شود و ممکن است 

دهد. 

باشد.  داشته  مناسب  دودکش  باید  بخاری  نوع  هر   
بدون دودکش، گازهای سّمی باعث مسمومیت و مرگ 

می شود. 
با  بخاری  اگر  باشد.  آبی رنگ  باید  بخاری،  شعله ی 

شعله ی زرد بسوزد، یعنی گاز سّمی تولید می کند. 

گفت وگو کنید

کار برگه ی شماره ی )١5(، »نکات ایمنی« را در کالس اجرا کنید. 
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          آتش نشانی
وقتی به علّت رعایت نکردن نکات امینی، در جایی 

آتش سوزی رخ می دهد، مأموران آتش نشانی با لباس و 

وسایل مخصوص به آجنا می روند تا آتش را خاموش کنند 

و جان و مال مردم را جنات دهند. 

آتش نشانی  ایستگاه  از  مدرسه  یک  دانش آموزان 

بازدید کردند. 

با  و  کردند  گفت وگو  آتش نشانی  مأموران  با  آن ها 

وظایف آن ها آشنا شدند.

هم فکری کنید

١ـ به تصاویر رو به رو نگاه کنید و مراحل 

کار آتش نشان ها را توضیح دهید.

٢ـ به همراه معّلم و هم کالسی های خود از 

یک ایستگاه آتش نشانِی نزدیک محّل زندگی تان 

بازدید کنید. پس از بازدید، به پرسش های معّلم 

پاسخ دهید.
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به کار ببندیم

١ـ اگر درمحّل زندگی شما آتش سوزی رخ دهد، با چه شماره ای تماس می گیرید و چه می گویید؟ جای خالی را 

کامل کنید. 

اَلو...................
.....................................
....................................

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

ــ آتش نشانی بفرمایید. 
ــ سالم

ــ نشانی شما چیست؟ 
پالک چند؟

٢ـ به غیر از آتش سوزی، در چه موارد دیگری می توانیم از آتش نشانی کمک بگیریم؟ 

٣ ـ کار برگه ی شماره ی )١6( »نکات ایمنی در خانه یا مدرسه ی من« را کامل کنید. 

٤ ـ فرض کنید در آینده، وقتی بزرگ شدید باید خانه ای بسازید.خانه ی شما چگونه خواهد بود؟ خانه ی دلخواه و 

مورد عالقه تان را معّرفی کنید. )درباره ی آن توضیح بدهید، چند جمله بنویسید یا نّقاشی کنید.( 

٥ ـ این شماره تلفن های ضروری را روی یک کاغذ بنویسید و در جای مناسبی در خانه بچسبانید. 

راهنمای تلفن ١١٨ پلیس ١١٠  اورژانس ١١٥    آتش نشانی ١٢٥  



مدرسه ی مافصل6
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هر روز، با شوق و ذوق، کتاب و دفترمان را در کیف می گذارمی، لباس می پوشیم و به مدرسه می رومی. 

مدرسه، خانه ی دوم ماست.

گفت وگو کنید

١ـ به تصویرهای این درس توّجه کنید. هر تصویر چه چیزی را نشان می دهد؟ جای خالی را پر کنید.

٢ـ در مدرسه چه چیزهایی یاد می گیریم و چه کارهایی انجام می دهیم؟ چرا مدرسه جای خوبی است؟

مطالعه

...........آزمایش علمی 

18 مدرسه ی دوست داشتنی مادرس
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........... ...........

...........

دوستی مناز خواندن
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  مدرسه مان را بشناسیم
بّچه های مدرسه ی شهید جاللی از دفتر مدیر بازدید کردند و مدیر مدرسه برای آن ها صحبت کرد.

بررسی کنید

گردش دسته جمعی در مدرسه

امروز به همراه معّلم و هم کالسی ها، از قسمت های مختلف مدرسه تان بازدید کنید. ازکارکنان هرقسمت 

بخواهید برای شما درباره ی کار خودشان توضیح بدهند.

اکنون بگویید:

ـ در مدرسه ی شما چه مکان هایی وجود دارد؟ نام ببرید.

ـ چه کسانی در مدرسه ی شما کار می کنند؟ نام ببرید.

ـ هریک از آن ها چه کارهایی انجام می دهند؟

بّچه ها، همه ی کارکنان مدرسه شما را دوست 

شما  تا  می کنند  همکاری  هم  با  آن ها   . دارند

و  بگیرید  یاد  جدید  چیزهای  بخوانید،  درس 

اوقات خوبی را در مدرسه بگذرانید.
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بّچه ها شما هم می توانید در این همکاری سهمی داشته باشید. شما 

چه کارهایی می توانید بکنید؟

دوستانمان  به 

کمک می کنیم.

در کارهای مدرسه همکاری می کنیم.

نگه  تمیز  را  مدرسه 

وسایل  می داریم. 

و  میز  مثل  مدرسه 

نیمکت و دیوارها را 

سالم نگه می داریم.

اسراف نمی کنیم.



کالس اّول

کالس دوم

کالس چهارم

کالس سوم

کالس پنجم

دفتر 
مدرسه

در مدرسه

آب خوری

 حیاط مدرسه

دستشویی

کالس ششم
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بّچه های مدرسه ی رازی با کمک معلّم، نقشه ی ساده ای از مدرسه خودشان کشیدند. آن ها در این نقشه، 

قسمت های مختلف مدرسه شان را نشان دادند.

پاسخ دهید

١ـ اکنون با نگاه  کردن به عالمت ها، نام مکان هایی را که روی نقشه نوشته نشده، بنویسید.

2ـ وقتی بّچه ها وارد مدرسه می شوند، کدام مکان  در سمت راست و کدام مکان در سمت چپ آن ها قرار دارد؟

کدام مکان روبه روی آن هاست؟

3ـ کاربرگه ی شماره ی )١7( »نقشه ی مدرسه« را در کالس کامل کنید.

مکان های مدرسه را بشناسیمدرس19

نقشه ی مدرسه ی رازی 

اتاق بهداشت
کتابخانه

آزمایشگاه

فروشگاه مدرسه

نمازخانه

راهنمای نقشه

؟؟

؟؟
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  نظم و مقّررات در مدرسه
مدرسه هم مانند خانه مقّرراتی دارد. هر قسمت از مدرسه مقّررات مخصوصی دارد.

رعایت  دیگران  به  احترام  برای  را  مقّررات  بعضی  ما می شوند.  موجب حفظ سالمتی  مقّررات  از  بعضی 

می کنیم. به این تصویرها توّجه کنید.

این بّچه ها، چه مقّرراتی را نمی دانند؟ 
ندانستن این مقّررات چه مشکالتی به 

وجود می آورد؟

گفت وگو کنید

١ـ به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه، یکی از مکان های مدرسه مانند نمازخانه، حیاط، کتابخانه 

و غیره را انتخاب کنید. دو یا چند نمونه از مقّررات هر قسمت را بنویسید و بگویید رعایت این مقّررات 

چه فایده ای دارد؟

از شما، به مدرسه می آیند، ممکن است مقّررات مدرسه را به خوبی  بّچه های کوچک تر  2ـ وقتی 

ندانند. شما چطور به آن ها کمک می کنید؟ یک مثال بزنید.

3ـ برای کالس یا مدرسه تان، مقّرراتی پیشنهاد کنید. این مقّررات باید مفید باشد و آسایش بیشتری 

برای همه به وجود بیاورد.

را  مقّررات  کدام  بّچه ها،  این 
رعایت می کنند؟ چرا؟



به کار ببندیم

١ـ مدرسه ی دلخواه شما چگونه است و چه خصوصّیاتی دارد؟ درباره ی مدرسه ی مورد عالقه تان 

صحبت کنید یا چند خط بنویسید یا نّقاشی کنید.

2ـ به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه با راهنمایی معّلم به مّدت یک یا چند روز در یکی از کارهای 

مدرسه، همکاری کنید.

)برای مثال با کارکنان یکی از بخش های مدرسه )کتابخانه، بوفه، آزمایشگاه و …( همکاری کنید. 

سپس در کالس تعریف کنید که چگونه همکاری کرده اید.(

3ـ معّلم، نقشه ای از مدرسه می کشد و به شما می دهد:

ـ شما باالی نقشه، نام مدرسه تان را بنویسید و مکان های مختلف مدرسه را رنگ کنید.

ـ کالس خودتان را روی نقشه پیدا کنید و با عالمتی نشان بدهید.
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از خانه تا مدرسهفصل7
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و  افتاده است که در کوچه  اتّفاق  به حال  تا  آیا 

خیابان گم شوید؟ راستی اگر روزی گم شوید و ندانید 

کجا هستید، چه می کنید؟ آیا نشانی )آدرس( خانه ی 

خودتان را خوب می دانید؟

نشانی خانه ی شما چیست؟

هر خانه ای یک »نشانی« دارد.

نشانی خانه به ما می گوید که آن خانه در کجا 

قرار دارد. نام خیابان و کوچه و شماره ی خانه، نشانی 

مأمور شهرداری، برای همه ی خانه ها پالکآن خانه است.
 نصب می کند.

فکر کنید و پاسخ دهید

١ـ هر یک از این تصویرها، چه چیزی را نشان می دهند؟

2ـ دانستن نشانی خانه چه فایده هایی دارد؟ چرا همه باید نشانی خانه ی خود را خوب بدانند؟

خانه ی شما کجاست؟درس20
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در  علی  خانه ی  کنید.  نگاه  تصویر  این  به 

خیابان حافظ، پالک ٧ و خانه ی دوستش صالح، 

در همان خیابان، پالک ١١ است.

شما هم مانند تصویر باال، تصویر ساده ای از خانه ی خودتان و چند خانه ی کنار آن بکشید. نام خیابان، 

کوچه و پالک خانه ها را روی نّقاشی خودتان بنویسید.

دفتر پست
آرایشگاه 

مردانه
میوه 

فروشی 
تعمیرگاه 

سوپرمارکتماشنی

خیابان شهید جاللی

خیابان حافظ

ایستگاه پلیس

پارک

س
ن یا

ابا
خی

ایستگاه اتوبوس

الله
ن 

ابا
خی

مدرسه

داروخانه

فروشگاه

شمال

علی صالح

اکنون به تصویر نگاه کنید.

خانه  از  می خواهند  صالح  و  علی 

می توانند  مسیر  چند  از  بروند.  مدرسه  به 

با مداد بکشید. حاال بگویید، کدام  بروند؟ 

مسیر کوتاه تر است؟ 

و  یاس  خیابان های  از  علی  اگر 

شهید جاللی عبور کند و به مدرسه برود، 

چیزهایی  چه  و  جاها  چه  خود  مسیر  در 

می بیند؟ نام ببرید. 

فکر کنید و پاسخ دهید

را مشاهده  و جاهایی  در مسیر خودتان چه چیزها  برمی گردید،  خانه  به  مدرسه  از  وقتی  شما 

می کنید؟ به ترتیب بگویید.

خیابان حافظ
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آیا  ببخشید  سالم،  آقا 

این  در  پست  دفرت 

نزدیکی  هست؟

خیابان   ! پسرم سالم 

مست  هب  را  یاس 

مشال برو. بعد هب مست 

راست یا رشق بپیچ. 

دفرت  چهار راه  رس 

پست است.

راسیت، منظور این آقا از مست مشال 

و مست رشق هچ بود؟

ــ هر روز صبح، خورشید از جهت مشرق طلوع می کند 
و در پایان روز در جهت مغرب غروب می کند.

دست  که  بایستیم  طوری  آفتابی،  صبح  یک  در  اگر  ــ 
راست ما به طرف مشرق و دست چپ ما به طرف مغرب باشد، 

روبه روی ما شمال و پشت سرمان جنوب خواهد بود.
شمال، جنوب، مشرق و مغرب جهت های اصلی هستند.
قرار  کجا  در  مکان  هر  که  می دهند  نشان  جهت ها  ــ 

دارد. 

جهت های اصلیدرس21

آیا می توانید از روی نقشه ی صفحه ی قبل مسیر این پسر را به دفتر پست نشان دهید؟

شمال

مغربمشرق

جنوب
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دانش آموزان یک مدرسه با کمک معلّم خود جهت شمال را در مدرسه پیدا کردند و روی زمنی عالمت زدند.

آن ها بازی »جهت ها را پیدا کن« را در حیاط اجنام دادند.

معلّم: حسن رو به شمال بایست. حاال دو قدم برو به سمت مشرق، حاال سه قدم برو سمت جنوب و…  .

پاسخ دهید

١ـ در یک صبح آفتابی با کمک معّلم خود، جهت های اصلی را در حیاط مدرسه پیدا کنید. جهت یابی را 
در حیاط تمرین کنید.

2ـ جهت ها را بنویسید.
کامیون به کدام سمت می رود؟ )      (

پسر به کدام سمت نگاه می کند؟ )      (
کشاورزان رو به کدام جهت ایستاده اند؟ )      (

گوسفندان به کدام سمت حرکت می کنند؟ )      (
3ـ کاربرگه ی شماره ی )١8( »جهت های اصلی«

 را در کالس کامل کنید.

مغرب

شمال

جنوب

مشرق



68

آیا تاکنون به کسی نامه ای نوشته اید که آن را پست کرده باشید؟ آیا تاکنون فکر کرده اید چگونه این نامه 

به دست دوست یا فامیل شما که در فاصله ای خیلی دور از شما زندگی می کند، می رسد؟

می خواهند،  که  جایی  به  پست  اداره ی  طریق  از  را  کاالها  بعضی  و  مجله  کتاب،  نامه،  بر  عالوه  مردم 

می فرستند.

در اداره ی پست نامه ها را با توّجه به شهرها و مکان های مختلف تقسیم و جدا می کنند و هر مأمور پست، 

نامه های یک منطقه را به دست مردم می رساند.

پُستدرس22

اداره ی پست به مردم خدمت می کند.

نامه های  می توانند  رایانه  به وسیله ی  مردم  امروزه 
خود را در زمان بسیار کوتاهی برای یکدیگر بفرستند.
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 چگونه نشانی خود را بر روی پاکت پستی بنویسیم؟
آیا تاکنون به کسی نامه ای نوشته اید که آن را پست کرده باشید؟

برای پست کردن نامه، باید نشانی خودتان )فرستنده( و نشانی گیرنده ی نامه را به خوبی بدانید. سپس 
آن را بر روی پاکت با خّط خوش و خوانا در جای مخصوص بنویسید.

ــ متبر را در گوشه ی سمت راست پاکت می چسبانیم.
ــ هر خانه ای، به غیر از نشانی، یک کد پستی هم دارد. 

کد پستی را هم باید بر روی پاکت نامه بنویسیم.

پرس و جو کنید

با کمک اعضای خانواده، کد پستی خانه تان را پیدا کنید )برای این کار می توانید به قبض برق یا تلفن 

نگاه کنید(. سپس کد پستی را یادداشت کنید و به کالس بیاورید. کد پستی چند رقمی است؟



هم فکری کنید و بنویسید

١همیشه با نام و یاد خدای مهربان از خانه خارج شویم.

………از مسیری که در آنجا ساختمانی را خراب می کنند یا می سازند با احتیاط عبور کنیم. 

………هرگز با افراد غریبه صحبت نکنیم و از آن ها چیزی نگیریم یا همراه آن ها نرویم.

………………………………………………………………3

………………………………………………………………9

………………………………………………………………4

………با راننده صحبت نکنیم و حواس او را پرت نکنیم. 

………………………………………………………………8

……… و ………خیابان جای توپ بازی، دوچرخه سواری یا …………… 

………تا زمانی که اتوبوس یا اتومبیل کامالً  نایستاده ……………

……… همیشه از در سمت راست پیاده شویم و از در سمت راننده پیاده نشویم. 
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ایمنی در کوچه و خیاباندرس23

شما در شهر زندگی می کنید یا روستا؟ مدرسه ی شما به خانه تان نزدیک است یا دور؟
با چه وسیله ای به مدرسه می روید؟ پیاده، با اتوبوس یا با سرویس مدرسه؟

ما هر روز در کوچه و خیابان رفت و آمد می کنیم. برای رفت و آمد در کوچه و خیابان به چه چیزهایی باید توّجه کنیم؟
اکنون نکات جدول زیر را بخوانید و تصویر هر کدام را در صفحه ی ٧٢ و ٧٣ پیدا کنید و شماره ی آن را در جدول 

بنوبسید یا برای هر شماره توضیحی بنویسید.

کدام یک از این نکات را شما رعایت می کنید؟ کدام را تصمیم دارید از این به بعد انجام دهید؟



بّچه ها، بگویید اگر به هریک از نکات ایمنی که در صفحه ی قبل دیدید ،توّجه نکنیم، چه اّتفاق ناگواری 

پیش می آید؟

اکنون به تابلوهای راهنمایی توّجه کنید.

 تابلوهای راهنمایی برای عابران پیاده یا وسایل نقلّیه نصب می شوند تا با توّجه به آن ها به طور 

صحیح از خیابان عبور کنند.در این تصویرها، شما بعضی از تابلوهای راهنمایی را مشاهده می کنید. 

آن ها را به خاطر بسپارید.

محّل عبور عابر پیاده

عبور عابر پیاده ممنوععبور دوچرخه سوار ممنوع

بوق زدن ممنوع

محّل عبور دانش آموزان
خطر

ورود ممنوع

عبور یکطرفه
71

در هنگام شب، برای عبور از کوچه و خیابان لباس 
استفاده  از شبرنگ وکاغذ سفید  یا  بپوشید  روشن 
کنید. وقتی هوا تاریک است، بهتر است تنها از خانه 

خارج نشوید.

اگر  می کنند.  حرکت  زیاد  سرعت  با  ماشین ها  جاّده ها،  در 
مسیر شما از کنار جاّده می گذرد یک باره به میان جاّده ندوید. 
هنگامی که در حاشیه ی جاّده راه می روید، رانندگان باید به 

خوبی شما را ببینند. 



١٠

٤
١

١٠

٥

٦

٨

٧
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٣

٩

٢
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 چراغ راهنمایی
در بعضی چهار راه ها، چراغ راهنمایی مخصوص عابرین پیاده و وسایل نقلّیه وجود دارد.

آیا می توانید بگویید چراغ عابرین پیاده چند رنگ دارد؟ و روشن شدن هر رنگ نشانه ی چیست؟

چراغ وسایل نقلّیه چند رنگ دارد؟ هر رنگ به چه معناست؟

چراغ راهنمایی مخصوص عابر پیاده

 چگونه از خیابان عبور کنیم؟
بهتر است در جایی که تابلوی محّل عبور عابرین پیاده 

و یا خط کشی وجود دارد، از خیابان عبور کنیم. 

به  و  می ایستیم  خیابان  جدول  پشت  کار  این  برای 

سمت چپ نگاه می کنیم تا مطمئن شومی اتومبیل منی آید، 

سپس تا وسط خیابان می رومی و روی خّط وسط می ایستیم. 

هرگز نباید به سمت وسط خیابان بدومی. حاال به راست نگاه 

می کنیم و اگر دوباره وسیله ی نقلّیه ای نیامد، با احتیاط به آن 

طرف خیابان می رومی. 

چراغ راهنمایی مخصوص وسایل نقلّیه

تمرین کنید

با کمک معّلم یا پدر و مادر، عبور کردن صحیح از خیابان را تمرین کنید.
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در خیابان های بسیار بزرگ که اتومبیل ها با سرعت 
زیاد حرکت می کنند، عبور از خیابان کار خطرناکی 

است و حتمًا باید از پل های هوایی استفاده کنیم.

 پلیس
دارد،  مقّرراتی  خانه،  و  مدرسه  که  همان طور 

رفت  و  آمد در کوچه و خیابان هم قواننی و مقّرراتی دارد. 

پلیس به همه ی مردم کمک می کند تا قواننی راهنمایی و 

رانندگی را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند. 

هم فکری کنید

١ـ در چه مواقعی می توانیم از پلیس کمک بگیریم؟ 

2ـ همیار پلیس کیست و چه کاری انجام می دهد؟

3ـ اگر معّلم شما، پلیس را به کالس دعوت کند، چه سؤاالتی از او می پرسید؟

هم فکری کنید و هر گروه چند سؤال تهّیه کنید.

 4ـ کاربرگه های شماره ی )١9( و )20( را انجام دهید.

آیا یم دانید اگر در داخل یا بری ون خاهن هب مشلکی برخورد کردید، 

یم توانید از پلیس کمک بگریید؟

برای متاس با پلیس، مشاره ی ١١٠ را یم گریمی.



به کار ببندیم

١ـ یک دفترچه ی تلفن درست کنید. نام، نشانی و شماره ی تلفن چند نفر از دوستانتان را در آن 
بنویسید. نام دوستانتان رابه ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید.

2ـ به نمودار ماه های تولّد بّچه های کالس که در فصل )١( تهّیه کردید، توّجه کنید. یک کارت تبریک 
درست کنید و به نشانی یکی از دوستانتان که در این ماه متولّد شده، بفرستید. نشانی وکد پستی را بپرسید و 

به طور صحیح روی پاکت بنویسید.
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»پلیس  کسانی  چه  شما  مدرسه ی  در  ـ  ب 
مدرسه« هستند؟ آن ها چه کارهایی انجام می دهند؟ 

مشاهده و پرس و جو کنید.

3ـ الفـ  با کمک معّلم، به طور گروهی مقّررات 
رفت و آمد در خیابان را در کالس نمایش دهید.



کاربرگه ها



خّط زمان کاربرگه ی شامره ی 1

این خّط زمان، فعالیت های مریم را نشان می دهد.

صبح
11

ظهر
12

بعد از ظهر
1

بعد از ظهر
2

بعد از ظهر
3

صبح
7

صبح
6

صبح
10

صبح
9

صبح
8

استراحت ،
تماشای

 تلویزیون

شستن
 دست ها

غذا خوردن

سوارسرویس 
شدن 

رفتن به خانه

مطالعاتریاضیورزش
 اجتماعی

آمدن با قرآن
سرویس

مراسم صبحگاهی 

صبحانه خوردن

لباس پوشیدن

صبح صبح
11

ظهر
12

بعد از ظهر
1

بعد از ظهر
2

صبح
76

صبح
10

صبح
9

صبح
8

آینده
)هنوز نیامده(

گذشتهحال
)تمام شده(

شما با راهنمایی معلّم خّط زمان امروز خودتان را کامل کنید.

بعد از ظهر
3

بعد از ظهر
4



خّط زمان کاربرگه ی شامره ی 2

١- یک یا دو کار مهّم خودتان را در هر زمان بنویسید.

٢- نمودار را کامل کنید.

     فردا                                        امروز                                             دیروز

     ).............(                             ).............(                                         گذشته

     سال آینده                              ِامسال                                       سال گذشته

     آینده                                       حال                                               گذشته

من ...........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روز

سال
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از ده نفر از بّچه های مدرسه بپرسید اسم شما چیست و خانواده ی شما چند نفره است. در ستون مناسب 
عالمت × بزنید. 

نام و نام  خانوادگی 
تعداد اعضای خانواده

..........٨نفره٧ نفره٦ نفره٥ نفره٤ نفره٣ نفره2 نفره

-١

-2

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

جمع

بنویسید. در جدول شما بیشتر خانواده ها  را  را بشمارید و حاصل جمع تعداد آن ها  حاال عالمت های هر ستون 
چند   نفره هستند؟ 

پرسشنامه کاربرگه ی شامره ی 4



شجره نامه ی من کاربرگه ی شامره ی 5

      پدربزرگ                  مادر بزرگ                                             پدر بزرگ                    مادر بزرگ

عکس من

   پدر                                                مادر

١- عکس خودتان، پدر، مادر و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایتان را بچسبانید. 
٢- اگر عکس هر کدام را ندارید، اسمشان را بنویسید. 



اعضای 
خانواده

...........................غذا پختنجارو کردن

١ـ پدر 

×٢ـ مادر

3ـ من 

4ـ ........

5ـ ........

6ـ ........

7ـ ........

8ـ ........

نام اعضای خانواده ی خود را بنویسید. کارهایی را که در خانه ی شما انجام می شود، در باالی جدول بنویسید. 
سپس جدول را کامل کنید.

کاربرگه ی شامره ی 6تقسیم کار در خانه ی ما



کاربرگه ی شامره ی 7من کمک می کنم
  

دو مورد از کارهایی را که هر روز برای همکاری و کمک در خانه انجام داده اید، در جدول بنویسید. 
مثال: یکشنبه: ١ــ با کمک پدرم حیاط را تمیز کردم. ٢ــ ظرف های شام را به آشپزخانه بردم.

١٢روز های هفته 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه



   
هر کدام از شغل ها، یکی از نیازهای ما را برآورده می کنند. جای خالی را پر کنید. 

را  آن ها  و  می آورم  را  شما  نامه های  من 
پستی تان  صندوق  در  یا  می دهم  شما  به 

می اندازم. 
پُستچی

من………………………………………
………………………………………

دکتر

من در کارخانه، برای لباس های شما پارچه 
می بافم.

………………

………………من در مزرعه برای شما برنج می کارم.

اگر شیر و لوله های آب خراب شوند، برای 
درست کردن آن ها به خانه ی شما می آیم. 

………………

من…………………………………………
……………………………………

راننده لوکوموتیو

شغل ها کاربرگه ی شامره ی 8

شما وقتی بزرگ شدید، می خواهید چه نیازی از دیگران را برآورده کنید؟



 کدام یک از این شغل ها، کاالیی تولید می کنند؟ کدام یک خدمتی انجام می دهند؟ عالمت بزنید.
 

کاالیی تولید می کنندخدمتی انجام می دهند

معلّم
 ×

خّیاط

رفتگر

آتش نشانی

نانوا

پلیس راهنمایی 

نّجار 

راننده ی تاکسی

کاربرگه ی شامره ی 9                شغل ها



شغل شما چیست؟ کاربرگه ی شامره ی 10

با یک یا دو نفر از افراد فامیل درباره ی شغل شان مصاحبه کنید و جواب ها را بنویسید. 

………………………………… نام شما چیست؟

…………………………………شما چند سال دارید؟ 

…………………………………شغل شما چیست؟ 

…………………………………شما در این شغل چه کارهایی انجام می دهید؟ 

کسی که می خواهد این شغل را داشته باشد، چه 
چیز هایی باید یاد بگیرد؟ 

…………………………………



کاربرگه ی شامره ی 11مریم از چه منابعی استفاده می کند؟

مریم از کدام یک از منابع زیر استفاده می کند؟ زیر هر تصویر بنویسید. 
)خاک ــ جانوران ــ چوب درختان ــ آب ــ نفت یا بنزین(

)آب(

)                      ()                      (

)                      (

)                      (



کاربرگه ی شامره ی 12از چه منابعی استفاده می کنیم؟

هم فکری کنید و اسم پنج چیز را که در خانه یا مدرسه از آن استفاده می کنید، بنویسید؛ سپس بگویید چه 
منابعی در آن به کار رفته است؟

منابعنام کاال یا وسیله

١- مداد

٢- شلوار

-3

-4

-5

-6

-7

چوب، زغال )درختان(

پارچه )پنبه یا مواّد نفتی(

}مثال



انواع خانه ها )الف( کاربرگه ی شامره ی 13

 با خط، تصویر را به عبارت مناسب وصل کن. 

 گرم و خشک 

 زندگی عشایری 

 مرطوب و پرباران 

 شهر پر جمعیت



انواع خانه ها )ب( کاربرگه ی شامره ی 14

به این تصویرها  نگاه کنید و شماره ی تصویر مناسب را در جای خالی بنویسید. 

ـ کدام خانه را می توان از جایی به جای دیگر برد؟  )3(

ـ کدام نوع خانه بیشتر در شهرهای بزرگ دیده می شود؟  )        (

ـ کدام خانه مخصوص آب و هوای پرباران است؟  )        (

ـ کدام خانه مخصوص آب و هوای گرم است؟  )        (

ـ کدام خانه مخصوص عشایر است؟  )        (

ـ کدام خانه بیشتر از سنگ ساخته شده است؟  )        ( 

)٢(                                                      )٣(                                                                            

)١(                          )٤(                                                      )٥( 
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با  هم  ترقه  مقداری  و  رفته  دوستش  خانه  به  رضا 
خودش برده و می خواهد در آنجا ترقه بازی کند.

محسن می خواهد برای بازی با دوستانش به کوچه 
برود. کسی در خانه نیست. کلید هم ندارد. او در را 

باز می گذارد. 

نرگس متوّجه می شود شعله ی بخاری زرد می سوزد. 
دود کش روی دیوار از جایش کنده شده است. 

چراغ مطالعه ی مریم خراب شده است و روشن 
نمی شود. او می خواهد آن را درست کند. 

با دوستانتان گفت  وگو کنید: چه حوادثی ممکن است پیش بیاید؟ چه باید کرد؟ نتیجه را در کالس بگویید. 
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پیشنهادخیربلهنکات

به پدر و مادر و معلّم می گویم بخرند و نصب کنند.×١ـ کپسول آتش نشانی به دیوار نصب است.

٢ـ سیم های برق سالم هستند و روکش دارند.

3ـ کنار پلّه ها، نرده وجود دارد.

4ـ شعله ی بخاری آبی می سوزد.

5 ـ بخاری و آبگرمکن دودکش مناسب دارند.

6 ـ شیر گاز آشپزخانه پس از استفاده بسته می شود.

7ـ از گاز مسافرتی برای گرم کردن حّمام استفاده می شود.

8 ـ از زغال، به طور صحیح برای گرم کردن خانه استفاده می شود.

٩ـ آبگرمکن داخل حّمام قرار دارد.

١٠ـ از شعله ی اجاق گاز برای گرم کردن خانه استفاده می شود.

١١ـ دِر خانه باز گذاشته می شود.

١٢ـ ………………………………

١3ـ ………………………………

 به این نکات در خانه یا مدرسه تان دّقت کنید و جدول را کامل کنید. اگر نکات ایمنی رعایت نمی شود، 
پیشنهاد بدهید.

}مثال
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این نقشه ی یک مدرسه است. با دّقت آن را نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید. 

١ـ کدام عالمت، فروشگاه مدرسه را نشان می دهد؟ دور آن خط بکشید. 

٢ـ نام مکان هایی را که عالمت ؟ دارد، روی نقشه بنویسید. 
3 ـ کالس های مدرسه را بشمارید. چند کالس وجود دارد؟ 

4 ـ شما کدام مکان را در مدرسه، بیشتر دوست دارید؟ آنجا را  آبی کنید.

دستشوییآب خوری

حیاط ؟

؟

؟

؟

؟

کتابخانه

اتاق مدیر

آزمایشگاه

فروشگاه

نمازخانه

کالس

دِر مدرسه

راهنمای نقشه
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١ـ روی نقطه چین کلمه ی مناسب بنویسید. 

٢ ـ جهت هر یک از شکل ها را بنویسید. 

خانه    )                (

مدرسه )                (

باغ      )                (

هواپیما )                (

شمال

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

............................
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٢ـ تابلوهای زیر را رنگ کنید. 

شما می توانید از خیابان 
عبور کنید.

شما نمی توانید از خیابان 
عبور کنید و باید منتظر 

بشوید. 

اتومبیل ها باید 
بایستند. 

اتومبیل ها می توانند 
حرکت کنند.

١ـ نام تابلوهایی را که نوشته نشده، بنویسید. 

............ ممنوع ............ ممنوع

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

............ ممنوع

……… ممنوع

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

………یکطرفه

محّل عبور............
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شماره ی هر تصویر را کنار ٭ بنویس.

٭

٭

٭

٭

٭

)١(

)    (

)    (

)    (

)    (

)٤()٢(
)٣(

)١()٥(



 من کسی را مسخره نمی کنم. چون همه ی انسان ها آفریده ی خدا هستند. 
 من لباس ها و وسایل خودم را مرتّب می کنم و آن ها را در جای خود قرار می دهم. 

 در کارهای خانه به پدر و مادرم و اعضای خانواده کمک می کنم. 
 وقتی دیگران کاری برای من انجام می دهند، از آن ها تشّکر می کنم.  

 من اسراف نمی کنم و چیزهایی را که دارم، به هدر نمی دهم. 
 سعی می کنم از وسایلم خوب نگهداری کنم تا بعداً دوباره از آن ها استفاده کنم. 

 من همیشه بخشی از پولم را پس انداز می کنم. 
 به پدر بزرگ و مادر بزرگم احترام می گذارم و به آن ها محّبت می کنم. 

 برای آنکه محّبتم را به پدر و مادرم نشان بدهم، به حرف های آن ها گوش می کنم. 
 بعد از غذا خوردن خدا را شکر می کنم. 
 با گفتن نام خدا از خانه خارج می شوم. 

 از وسایل خانه و مدرسه محافظت می کنم و آن ها را سالم و تمیز نگه می دارم. 
 نکات ایمنی را در خانه رعایت می کنم. 

 مقّررات رفت و آمد و نکات ایمنی را در کوچه و خیابان رعایت می کنم. 
 به دوستانم کمک می کنم. 

 هر وقت به مشکلی برخورد می کنم، از معّلم هایم کمک می گیرم. 
 مقّررات خانه و مدرسه را رعایت می کنم تا خودم و دیگران بهتر زندگی کنیم. 

امضای دانش آموز                        نظر اولیاء:           

نام و نام خانوادگی: 

در صورتی که پاسخ شما آری است، داخل مربّع را سیاه کنید. 

خود را ارزیابی کنیم
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