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روستای احمد آباد

اين تصوير روستای احمد آباد است. محّمد، تابستان گذشته به آن جا رفته بود. او اين 
تصوير را برای آموزگار كشيد.

آموزگار تصوير را به بّچه ها نشان داد و گفت: بّچه ها تصويری كه محّمد كشيده است، 
مانند يك نقشه است. ما با كمك آن می توانيم روستای محّمد را بهتر بشناسيم. سپس آموزگار 

از محّمد خواست با كمك تصوير درباره ی روستای خود توضيح دهد.
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محّمد گفت؛ پدربزرگ من در روستای احمد آباد زندگی می كند.
ما هر سال برای ديدن پدر بزرگ به آن جا می رومي.

يك  می شود.  ديده  بلندی  كوه های  آن  اطراف  در  و  است.  زيبا  و  سرسبز  ما  روستای 
رودخانه ی پر آب از كنار روستای ما می گذرد. در اطراف اين رودخانه ی آبی، درختاِن سبز 

و زيبايی ديده می شود. خانه های روستاييان در نزديك رودخانه قرار دارد.
وقتی حرف های محّمد تمام شد، آموزگار گفت:

هر نقشه احتياج به يك راهنمای نقشه دارد. با استفاده از راهنما می توانيم 
جاهای مختلف را روی نقشه پيدا كنيم.

بهتر است برای كامل شدن نقشه ی محّمد يك راهنمای نقشه بكشيم.

مثًال می توانيم با اين شكل                               كوه را نشان بدهيم.

با اين شكل                             رودخانه را نشان بدهيم.

با اين شكل                        جنگل را نشان بدهيم.

با اين شكل   خانه های روستاييان را نشان بدهيم.

       راهنمای نقشه
كوه

رودخانه
جنگل

خانه های روستايی
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پرسش

1ــ محّمد هر سال تابستان به كجا می رود؟
2ــ محّمد برای آموزگار خود نقشه ی كجا را كشيده بود؟

3ــ راهنمای نقشه چه كمكی به ما می كند؟
4ــ در نقشه ی احمدآباد كوه ها با چه رنگی نشان داده شده است؟

5ــ در نقشه ی احمدآباد، رودخانه و درختان با چه رنگ هايی نشان داده شده است؟

با استفاده از كلمه های زير، در جاهای خالی كلمه ی مناسب بنويسيد.

              راهنمای نقشه                             كوه                                    جنگل

1ــ هر نقشه احتياج به يك  .......... دارد.

2ــ در نقشه ی روستای احمدآباد، اين شكل                               ........  را نشان 
می دهد.

3ــ در نقشه ی روستای احمدآباد، اين شكل                            .. ........ را نشان 
می دهد.
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تمرين

1ــ اين شكل      ميدان را نشان می دهد.

2ــ اين شكل       مسجد را نشان می دهد.

3ــ اين شكل       دبستان را نشان می دهد.

4ــ اين شكل       پارك را نشان می دهد.

5ــ اين شكل      پمپ بنزين را نشان می دهد.

به نقشه ی باال نگاه كنيد.
با توّجه به راهنمای نقشه، نام هر مكان را در جای خالی بنويسيد.



6

نقشه ی ايران (١)

در درس قبل دانستيم كه هر نقشه يك راهنما دارد.
ما با كمك راهنمای نقشه می توانيم جاهای مختلف را روی نقشه پيدا كنيم. در راهنمای 
نقشه هر رنگ جايی را نشان می دهد. مثًال رنِگ سبز نشانه ی جنگل است و رنگ آبی،دريا 

را نشان می دهد.
در نقشه، كوه ها با رنگ قهوه ای نشان داده می شود.
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حاال می خواهيم با استفاده از راهنمای نقشه، كشور ايران را بشناسيم.
به نقشه ی ايران نگاه كنيد و به پرسش های زير پاسخ دهيد.

ــ رنگ قهوه ای روی نقشه چه چيز را نشان می دهد؟
ــ رنگ سبز روی نقشه چه چيز را نشان می دهد؟

ــ درياها روی نقشه با چه رنگی نشان داده شده است؟
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تمرين

نقشه ی زير را با توّجه به راهنمای نقشه رنگ كنيد.
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نقشه ی ايران (٢)

به نقشه ی ايران نگاه كنيد.
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اين تصوير                در باالی نقشه قرار دارد.

به باالی نقشه، شمال می گوييم.

در شماِل نقشه ی ايران قرار دارد. پس اين تصوير   

در شماِل ايران باران زياد می بارد.

در پايني نقشه قرار دارد. اين تصوير   

به پايني نقشه، جنوب می گوييم.

در جنوِب نقشه ی ايران قرار دارد. پس اين تصوير   

در جنوِب ايران هوا بسيار گرم است.

در سمت راست نقشه قرار دارد. اين تصوير   

به سمت راست نقشه، شرق می گوييم.

در شرق نقشه ی ايران قرار دارد. پس اين تصوير   

در سمت چپ نقشه قرار دارد. اين تصوير   

به سمت چپ نقشه، غرب می گوييم.

در غرب نقشه ی ايران قرار دارد. پس اين تصوير  

در غرب ايران برف زياد می بارد.
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هر نقشه چهار جهت اصلی دارد:
شمال، جنوب، شرق، غرب

در هر نقشه شمال در باال ، جنوب در پايني، شرق 
در سمت راست و غرب در سمت چپ قرار دارد.

پرسش

در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟ 1ــ اين تصوير  
2ــ به باالی نقشه چه می گوييم؟

در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟ 3ــ اين تصوير  
4ــ به پايني نقشه چه می گوييم؟

در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟ 5ــ اين تصوير  
6ــ به سمت راست نقشه چه می گوييم؟

در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟ 7ــ اين تصوير  
8ــ به سمت چپ نقشه چه می گوييم؟

با استفاده از كلمه های زير، در جاهای خالی كلمه مناسب بنويسيد.

جنوب ــ شمال ــ غرب ــ شرق
در هر نقشه ............ در باال و ........... در پايني قرار دارد.

در هر نقشه ............. در سمت چپ و ............ در سمت راست 
قرار دارد.
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دختری از مازندران (١)

نام من گلناز است. من در كالس پنجم درس می خوايم.
من و خانواده ام در شهِر ساری زندگی می كنيم.

در نزديكی شهر ساری روستاها و شهرهای زيادی وجود دارد.

به تعدادی شهر و روستا كه نزديك هم قرار دارند، استان می گوييم.

نام استان ما، مازندران است. ساری مركزِ استاِن مازندران است.
ساری از همه ی شهرهای اين استان بزرگ تر است.

به بزرگ ترين شهر هر استان، مركز استان می گوييم.

ايران كشور بزرگی است و استان های زيادی دارد.
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به نقشه ی ايران با دّقت نگاه كنيد. هر رنگ يك استان را نشان می دهد.

 30 تا   1 از  ترتيب  به  را  استان ها  می بينيد.  دايره  يك  استان  هر  روی  باال  نقشه ی  در 
شماره گذاری كنيد. حاال بنويسيد ايران چند استان دارد؟

قم

گيالن

برز
ال
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پرسش

1ــ گلناز و خانواده اش در كدام شهر زندگی می كنند؟
2ــ استان يعنی چه؟

3ــ به بزرگ ترين شهر هر استان چه می گوييم؟
4ــ ساری مركز كدام استان است؟

5ــ ايران چند استان دارد؟

1ــ شما در چه شهری زندگی می كنيد؟  
2ــ شهر شما در كدام استان قرار دارد؟ فكر كنيد  

3ــ نام مركز استان خود را بنويسيد.  



15

تمرين

در نقشه ی زير، استاِن خود را پيدا كن و رنگ كن.

قم

گيالن

برز
ال
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دختری از مازندران (٢)

قرار  ايران  شمال  در  مازندران  دريای  می كنيم.  زندگی  مازندران  دريای  نزديكِی  در  ما 
دارد. استان مازندران سرسبز و زيبا است. در اطراف شهرها و روستاهای اين استان جنگل 

و رودهای زيادی وجود دارد.
رود هراز و رود تجن از رودهای مهّم استان مازندران است. 

قم

گيالن

برز
ال

بوشهر
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خوبی  محصول  كشاورزی  زمني های  دليل  همني  به  می بارد.  زياد  باران  ما  استان  در 
برجن  خود  زمني های  در  آن ها  هستند.  كشاورز  استان  اين  مردم  از  زيادی  تعداد  می دهند. 

می كارند. پدر من هم برجن می كارد.

به زمني هايی كه در آن برجن می كارند، شاليزار می گوييم.

بّچه ها، شما می توانيد در تابستان برای ديدن استان زيبای ما به اين جا سفر كنيد.
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پرسش

1ــ نام دريايی كه در شمال ايران قرار دارد چيست؟
2ــ چرا در مازندران زمني های كشاورزی محصول خوبی می دهد؟

3ــ شغِل بيشتِر مردم مازندران چيست؟
4ــ بيشتر كشاورزان استان مازندران در زمني های خود چه می كارند؟

5ــ به زمني هايی كه در آن برجن می كارند چه می گوييم؟

فكر كنيد
1ــ آيا در استان شما زمني های كشاورزی وجود دارد؟

2ــ محصوالت كشاورزِی استان شما چيست؟
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تمرين

به نقشه ی زير نگاه كنيد. دريای مازندران را پيدا كنيد و رنگ كنيد.
استان مازندران را پيدا كنيد و رنگ كنيد.

نام مركز استان مازندران را در جای خالی بنويسيد.

قم

گيالن

برز
ال
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گردش در جنگل

يك روز صبح زود با بّچه های مدرسه به جنگل رفتيم.
قبل از رفنت به داخِل جنگل، آقای اكبری به ما گفت: مراقب باشيد از افراد گروه دور 

نشويد و همه جا با هم باشيد. ديگر اين كه در كنار درختان آتش روشن نكنيد.
شاخه های درختان را نشكنيد و محيط جنگل را پاكيزه نگه داريد.

هريك از ما در گروه، كاری انجام دادمي. من و پرويز در آوردن وسايل كمك كردمي. علی 
و حسني غذا و خوراكی ها را آوردند. ما همگی در انجام كارها با هم همكاری كردمي.



21

هنگام گردش در جنگل چند درخِت قطع شده ديدمي كه روی زمني افتاده بودند. آقای 
اكبری گفت: بّچه ها، از چوِب درختان جنگل در كارهای نّجاری استفاده می كنند.

اّما بايد بدانيم قطع كردن درختان جنگل باعث از بني رفنت جنگل می شود.

بّچه ها، درخت بسيار مفيد است و به پاكيزگِی هوا كمك می كند. وقت ناهار چند نفر 
از بّچه ها غذا را بني دانش آموزان تقسيم كردند. بعد از خوردن غذا، من و رضا آشغال ها را 
جمع آوری كردمي و در يك كيسه ريختيم. هنگام عصر، همه با هم به راه افتادمي و به خانه 

برگشتيم. همه ی ما از گردش آن روز بسيار شاد شدمي.
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پرسش

1ــ بّچه ها برای اردو به كجا رفته بودند؟
2ــ در گروه بايد چگونه رفتار كنيم؟

3ــ چگونه می توانيم از جنگل مراقبت كنيم؟
4ــ از چوب درختان در چه كاری استفاده می شود؟

5ــ آيا قطع زياد درختان جنگل كار درستی است؟ چرا؟
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اصفهان

اصفهان يك شهر قديمی و بزرگ است.
شهر اصفهان مركز استان اصفهان است.

قم

گيالن

برز
ال
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زاينده رود يكی از رودهای بزرگ ايران است. اين رود از وسط شهر اصفهان می گذرد. 
اصفهان جاهای ديدنی زيادی دارد.

پل زيبا و قديمی سی و سه پل سال ها پيش بر روی رودخانه ی زاينده رود ساخته شده 
است.

سی و سه پل در شهر اصفهان
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در شهر اصفهان ساختمان ها و مسجدهای زيبايی وجود دارد. 
مسجد امام و ميدان امام از جاهای زيبا و ديدنی اصفهان است.

ميدان امام در شهر اصفهان  عالی قاپو

مسجد امام
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كارهای دستی مردم اصفهان

يك پارچه قلم كارپارچ مسیجعبه ی خامت 
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پرسش

1ــ مركز استان اصفهان چه شهری است؟
2ــ نام رودی كه از وسط شهر اصفهان می گذرد، چيست؟

3ــ جاهای ديدنی اصفهان را نام ببريد.

تمرين

1ــ استان اصفهان را در نقشه ی زير پيدا كنيد و رنگ كنيد.
2ــ نام مركز استان اصفهان را در جای خالی روی نقشه بنويسيد.

قم

گيالن

برز
ال
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استان خوزستان (١)

بّچه ها، آيا شما تا به حال به خوزستان سفر كرده ايد؟
آيا درختاِن خرما را از نزديك ديده ايد؟

ما در  كنم.  آشنا  خوزستان  استان  با  شما را  می خواهم  هستم.  خوزستان  پسری از  من 
شهر اهواز زندگی می كنيم.

اهواز مركز استان خوزستان است. استان خوزستان در كنار خليج فارس قرار دارد.
رود كارون يكی از رودهای مهّم اين استان است، اين رود بزرگترين رود 

ايران است.

قم

گيالن

برز
ال
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آب و هوای اين استان بسيار گرم است. برای همني درختان خرما در اين استان محصول 
خوبی می دهند.

بعضی از مردم استان خوزستان در نخلستان كار می كنند.

نخلستان جايی است كه تعداد زيادی درخت خرما در آن وجود دارد.
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پرسش

1ــ مركز استان خوزستان كدام شهر است؟
2ــ استان خوزستان در كنار كدام خليج قرار دارد؟

3ــ بزرگ ترين رود ايران چه نام دارد؟
4ــ آب و هوای استان خوزستان چگونه است؟

5ــ به جايی كه تعداد زيادی درخت خرما وجود دارد چه می گويند؟
6ــ محصول مهّم استان خوزستان چيست؟

با استفاده از كلمه های زير، در جاهای خالی كلمه ی مناسب بنويسيد.

نخلستان ماهيگيری   
ــ بعضی از مردم خوزستان در ............... كار می كنند.

ــ شغل بعضی از مردم در شهرهای كنار دريا .............. است.
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تمرين

ــ به نقشه ی زير نگاه كنيد. خليج فارس را پيدا كنيد و آن را رنگ كنيد.
ــ استان خوزستان را در نقشه ی زير پيدا كنيد و رنگ كنيد.

ــ نام مركز استان خوزستان را در جای خالی روی نقشه بنويسيد.

قم

گيالن

برز
ال
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استان خوزستان (٢)

بّچه ها، می دانيد كه نفت يك ماده ی با ارزش است. ايران چاه های نفت زيادی دارد. 
بيشتر چاه های نفت ايران در استان خوزستان قرار دارد. 

نفت ماده ای است كه در زير زمني وجود دارد. با كندن چاه، نفت را از زير زمني استخراج 
می كنند. بعضی ازمردم اين استان در پااليشگاه كار می كنند. نفت در پااليشگاه برای استفاده 
مردم آماده می شود. مقداری از نفت در داخل كشور مصرف می شود و مقدار زيادی هم به 

كشورهای ديگر فروخته می شود.
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استان خوزستان جاهای ديدنی زيادی دارد. مردم اين استان بسيار مهربان و مهمان دوست 
هستند. شما می توانيد در تعطيالت عيد نوروز به اين استان سفر كنيد.

كشتی های نفت كش، نفت را به كشورهای ديگر می برند. 
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پرسش

1ــ بيشتر چاه های نفت ايران در كدام استان قرار دارند؟
2ــ نفت را چگونه از زير زمني استخراج می كنند؟
3ــ نفت در كجا برای استفاده مردم آماده می شود؟

4ــ آيا همه ی نفت ايران در داخل كشور مصرف می شود؟
5ــ مردم خوزستان چگونه مردمی هستند؟
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بندر عّباس

شهر بندر عّباس در جنوب كشور ايران قرار دارد.
بندر عّباس مركز استاِن هرمزگان است. هوای اين شهر بسيار گرم است.

بندر شهری است در كنار دريا، كه كشتی های كوچك و بزرگ در آن رفت و 
آمد می كنند.

به  زيادی  كشتی های  دارد.  قرار  فارس  خليج  و  عمان  دريای  كنار  در  هم  عّباس  بندر 
شهرهای بندری رفت و آمد می كنند.

قم

گيالن

برز
ال
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جاهای  به  دريا  راه  از  كشتی ها  اين  با  مردم  هستند.  مسافربری  كشتی ها  اين  از   بعضی 
مختلف سفر می كنند.

بعضی از اين كشتی ها باربری هستند. اين كشتی ها بارهای مختلف مانند خرما، فرش 
و ميوه را به كشورهای ديگر می برند.
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در ميان آب های خليج فارس و دريای عّمان جزيره های زيادی وجود دارد. 
به خشكی هايی كه دور تا دور آن را آب گرفته است جزيره می گويند.

نقشه ی زير جزيره  های استان هرمزگان را نشان می دهد.

با توجه به نقشه ی باال نام دو جزيره ی مّهم استان هرمزگان را بنويسيد.

قم

گيالن

برز
ال
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پرسش

1ــ شهر بندر عّباس در كدام قسمت ايران قرار دارد؟
2ــ مركز استان هرمزگان كدام شهر است؟

3ــ بندر به چه شهری گفته می شود؟
4ــ بندر عّباس در كنار كدام دريا قرار دارد؟

5ــ دو نوع كشتی كه به شهرهای بندری رفت و آمد می كنند، نام ببريد.
6ــ هوای بندر عّباس چگونه است؟

7ــ به خشكی هايی كه دور تا دور آن را آب گرفته است چه می گويند؟
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تمرين

به نقشه ی زير نگاه كنيد:
استان هرمزگان را در آن پيدا كنيد و رنگ بزنيد.

نام مركز استان هرمزگان را در جای خالی روی نقشه بنويسيد.
دريای عمان و خليج فارس را رنگ بزنيد.

قم

گيالن

برز
ال



40

خانواده ی پر جمعّيت

زهرا  خانواده ی  دارد.  برادر  دو  و  خواهر  سه  او  می كند.  زندگی  عّباس  بندر  در  زهرا 
پرجمعّيت است. پدر زهرا ماهيگير است. او خيلی زحمت می كشد. اّما درآمد پدر زهرا 
كارخانه كار می كند. مرمي  خانواده در يك  نيست. زهرا برای كمك به  كافی  خانواده  برای 

دوست زهرا است. آن ها با هم همسايه هستند.
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مرمي در يك خانواده ی كم جمعّيت زندگی می كند. او يك خواهر دارد. مرمي و خواهرش 
با هم به مدرسه می روند. پدر مرمي ماهيگير است. آن ها با درآمد ماهيگيری زندگی خوبی 

دارند. 
شغل بيشتر مردم بندر عّباس ماهيگيری است.

مشكالت يك خانواده ی كم جمعّيت كم تر از يك خانواده ی پرجمعّيت 
است.
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پرسش

1ــ زهرا در كدام شهر زندگی می كند؟
2ــ آيا درآمد پدر زهرا برای خانواده كافی است؟

3ــ شغل بيشتر مردم بندر عّباس چيست؟
4ــ زندگی در يك خانواده ی كم جمعّيت راحت تر است يا در خانواده ی پر جمعّيت؟
5ــ شما در يك خانواده ی كم جمعّيت زندگی می كنيد يا در يك خانواده ی پرجمعّيت؟


