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بسم الّلٰه الرحمن الرحیم

﴿… و من احیاها فکانها احیا الناس جمیعًا…﴾

بی سبب نیست كه كار معلمان كودكان استثنایی را به »شغل انبیاء و مصلحان بزرگ عالم1« تشبیه 

كرده اند، چرا كه ماهیت تالش عاشقانه ی آنان جهاد در مسیر احیاء انسان هاست. موفقیت در این جهاد 

خداجویانه مرهون تدوین برنامه ی درسی متناسب با توانمندی ها و نیازهای دانش آموزان استثنایی است 

به نحوی كه نارسایی برنامه های درسی و شرایط آموزش و پرورش عمومی برای دربرگرفتن این گروه 

از دانش آموزان،حذف آنان از جریان تعلیم و تربیت عمومی را موجب نشود. اینک خدا را شاكرم كه 

پس از مدت ها، تالش ایثارگرانه ی معلمین و كارشناسان این سازمان بار دیگر به بار نشست و بخش 

دیگری از مجموعه ی برنامه های درسی ضروری برای پرورش استعدادهای دانش آموزان عزیزی كه 

در یادگیری و نیازها شرایط متفاوتی دارند برای بهره گیری آنان به چاپ رسید.

در این راستا محتوای كتب درسی كودكان استثنایی در مدارس ویژه به منظور تمهید زمینه های 

فراگیری مطالب و مهارت هایی كه دانش آموزان را برای زندگی در جامعه ی امروز آماده می سازد طراحی 

شده است. امیدوارم تكمیل این حلقه های نهایی زنجیره آموزش و پرورش عمومی و حرفه ای، با 

فراهم آوردن كفایت های فردی و اجتماعی الزم، آرزوهای عموم معلمان و والدین این كودكان و 

نوجوانان را جامه واقعیت بپوشد.

بر خود فرض می دانم از تمامی دست اندركاران تدوین این مجموعه در سازمان و نیز مقام محترم 

عالی وزارت، مسؤولین و دست اندركاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به ویژه، اداره ی 

كل چاپ و توزیع كتب درسی كه با حمایت های خود در برآورده شدن این نیازها و آرزوی معلمان و 

دانش آموزان استثنایی نقش بزرگی را ایفا كردند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

از آن جا كه هیچ اثر انسان ساخته ای بدون ضعف و كاستی نخواهد بود، مشتاقانه چشم به راه 

نظریات و پیشنهادهای صاحبان اندیشه و تجربه در جهت ارتقاء كیفیت این برنامه ها خواهیم بود.

و ما توفیقنا االّ بّا… العزیز الحكیم

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

1ــ از فرمایشات مقام معظم رهبری به معلمنی استثنایی
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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.
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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.  
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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.
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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
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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؟
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راه ها و وسايل نقليه

در زمان های قدمي، اتومبيل، قطار و هواپيما وجود نداشت. مردم برای مسافرت يا بردن 
كاال به جاهای ديگر از اسب، شتر و گاری استفاده می كردند. مسافران گاهی چندين ماه در 
راه بودند تا به مقصد برسند. جاّده ها در آن زمان خاكی و نامناسب بود. مردم در طول راه، 

سختی زيادی می كشيدند تا به مقصد برسند.

امروزه مردم برای مسافرت و جابه جا كردن بار و كاالهای خود از وسايل مختلف 
استفاده می كنند. مانند اتومبيل، قطار، هواپيما و كشتی.
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و  كنند  سفر  راحتی  به  می توانند  مردم  است.  شده  ساخته  زيادی  جاّده های  شهرها  بني 
بارهای خود را جابه جا كنند.

از قطار برای سفر و جابه جا كردن بار استفاده می كنيم.
مترو، قطار برقی است كه در راه های زيرزمينی حركت می كند.

در شهرهايی كه مترو وجود دارد، مردم برای رفنت از جايی به جای ديگر از آن استفاده 
می كنند.
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برای  هم  مردم  بعضی از  می شوند.  جابه جا  هوايی  هواپيما از راه  با  كاالها،  بعضی از 
مسافرت از هواپيما استفاده می كنند. 

بعضی از كاالها، با كشتی از راه دريا (راه آبی) جابه جا می شوند. گاهی از كشتی برای 
مسافرت هم استفاده می شود. 
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پرسش

1ــ در زمان های قدمي مردم برای مسافرت از چه وسايلی استفاده می كردند؟
استفاده  وسايلی  چه  از  خود  كاالهای  كردن  جابه جا  و  مسافرت  برای  مردم  امروزه  2ــ 

می كنند؟
3ــ وسيله ی مسافرت از راه آبی چيست؟

4ــ با چه وسيله ای از راه های هوايی مسافرت می كنيم؟

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

به راحتی نامناسب    

1ــ در زمان قدمي جاّده ها خاكی و ............... بود.
2ــ امروزه جاّده های زيادی ساخته شده است و مردم می توانند ................ 

سفر كنند.
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تهران

نام من امير است. تابستان امسال، من برای اّولني بار سوار هواپيما شدم. من و پدرم 
می خواستيم برای ديدن مادربزرگ به تهران برومي. تهران مركز كشور ما ايران است.

وقتی هواپيما به زمني نشست، پدر گفت: اين جا فرودگاه مهرآباد است.
فرودگاه زمني صاف و بسيار بزرگی است كه هواپيما از آن جا پرواز می كند يا در آن جا 

به زمني می نشيند.

فرودگاه مهرآباد يكی از بزرگ ترين فرودگاه های ايران است و در تهران قرار دارد.
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از فرودگاه بيرون آمدمي و با تاكسی به طرف خانه ی مادربزرگ حركت كردمي. در راه 
ميدان زيبا و بزرگی را ديدمي. پدر گفت: نام اين ميدان آزادی است. ميدان آزادی روزهای 

خوب انقالب اسالمی را به ياد من می آورد.
در  شاه  با  خود  مخالفت  دادن  نشان  برای  مردم  كه  بود  مكان هايی  از  يكی  آزادی  ميدان 
آن جا جمع می شدند. انقالب اسالمی ايران در 22 بهمن سال 1357 به رهبری امام خمينی 

به پيروزی رسيد.
من به صحبت های پدر فكر كردم و با خود گفتم: چرا مردم ايران با شاه مبارزه كردند؟

در اين فكر بودم كه به خانه ی مادربزرگ رسيدمي. مادر بزرگ از ديدن ما بسيار خوش حال 
شد. 
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پرسش

1ــ مركز كشور ايران كدام شهر است؟
2ــ فرودگاه مهرآباد در كدام شهر قرار دارد؟

3ــ انقالب اسالمی ايران در چه تاريخی به پيروزی رسيد؟

با استفاده از كلمه های زير در جای خالی كلمه ی مناسب بنويسيد:

مخالفت فرودگاه   

زمني  به  آن جا  در  يا  می كند  پرواز   .................... از  هواپيما  1ــ 
می نشيند.

2ــ مردم برای .................. با شاه در ميدان آزادی جمع می شدند.
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تمرين

به نقشه ی ايران نگاه كنيد.
استان تهران را پيدا كنيد و رنگ كنيد.

قم

گيالن

برز
ال
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روز جمهوری اسالمی

در خانه ی مادربزرگ از پدر پرسيدم: چرا مردم ايران انقالب كردند؟ پدر گفت: سال ها 
قبل شاه ستم گری به نام محّمدرضا پهلوی در ايران زندگی می كرد. در آن زمان دستورات 

دين اسالم در كشور اجرا نمی شد. مردم به رهبرِی امام خمينی با شاه مبارزه كردند. 
شعار مردم «استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی» بود.

پای   1358 سال  فروردين  يازدهم  و  دهم  در  انقالِب اسالمی  پيروزی  از  بعد  مردم 
صندوق های رأی رفتند و به جمهوری اسالمی رأی دادند.

به فرمان امام خمينی دوازدهم فروردين روز جمهوری اسالمی ناميده شد.

ما هر سال اين روز بزرگ را جشن می گيرمي.
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پرسش

1ــ در زمان انقالب شعار مردم ايران چه بود؟
2ــ روز جمهوری اسالمی چه روزی است؟

3ــ دوازدهم فروردين به فرمان چه كسی روز جمهوری اسالمی ناميده شد؟

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

انتخاب دين اسالم   

1ــ در زمان شاه دستورات .......... در كشور اجرا نمی شد.
2ــ مردم حكومت جمهوری اسالمی را .......... كردند. 
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تمرين

سرود جمهوری اسالمی را در مدرسه اجرا كنيد:

سر زد از افق مهر خاوران
فروغ ديده ی حق باوران
بهمن، فّر ايمان ماست

پيامت ای امام
استقالل، آزادی، نقش جان ماست
شهيدان، پيچيده در گوش زمان

فريادتان
پاينده مانی و جاودان
جمهوری اسالمی ايران
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بهشت زهرا

در يكی از روزها به همراه مادربزرگ به حرم امام خمينی و آرامگاه شهدا در بهشت زهرا 
رفتيم.

حرم امام خمينی بسيار بزرگ و زيبا بود و مردم زيادی برای زيارت به آن جا آمده بودند.
از پدرم پرسيدم، حاال كه امام خمينی از دنيا رفته است، چه كسی رهبر مردم ايران است؟

پدر گفت: بعد از امام خمينی، آيت ا... خامنه ای رهبر مردم ايران شده است. 
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بعد از زيارت حرم به آرامگاه شهدا در بهشت زهرا رفتيم. پدرم گفت: جوانان زيادی 
قدر  بايد  ما  شدند.  شهيد  و  دادند  دست  از  را  خود  جان  خدا  راه  در  انقالب  پيروزی  برای 

فداكاری های آنان را بدانيم و هميشه به ياد آن ها باشيم و راه آن ها را ادامه بدهيم.
هوا كم كم تاريك می شد. ما بهشت زهرا را ترك كردمي و به طرف خانه ی مادربزرگ به 
راه افتادمي. اتومبيل های زيادی در خيابان رفت و آمد می كردند. فاصله ی خانه ی مادربزرگ 
مادربزرگ  خانه ی  به  تا  بودمي  راه  در  زيادی  مّدت  ما  دليل  همني  به  بود  زياد  بهشت زهرا  تا 

رسيدمي. 
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پرسش

1ــ حرم امام خمينی و آرامگاه شهدای انقالب اسالمی در كجا قرار دارد؟
2ــ بعد از رحلت امام خمينی چه كسی رهبر مردم ايران شد؟

3ــ چرا جوانان ما شهيد شدند؟
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کوه های البرز

روز پنجشنبه صبح زود از خواب بيدار شدمي. به همراه پدرم به طرف كوه های البرز به 
راه افتادمي. قسمتی از كوه های البرز در شمال تهران قرار دارد. وقتی از كوه باال رفتيم، به 

پايني نگاه كردم. درختان و خانه های پايني كوه كوچك تر ديده می شدند. 
در راه كمی استراحت كردمي و بعد به راه خود ادامه دادمي. پدر گفت: كوه های البرز 

قّله های زيادی دارد. بلندترين آن ها قّله ی دماوند است. 
به بلندترين جای كوه قّله می گويند.

وقتی از كوه پايني می آمدمي از كنار يك رودخانه ی پرآب گذشتيم.
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از پدر پرسيدم: از آب رودخانه ها چه استفاده ای می توانيم بكنيم.
پدر جواب داد: از آب رودخانه ها برای آبياری زمني های كشاورزی استفاده می كنيم. 

جلوی بعضی از رودها ديوارهای محكم و بلندی ساخته اند كه به آن سد می گويند.
سد از هدر رفنت آب رودخانه ها جلوگيری می كند.

از آب سد برای كشاورزی و تهّيه ی آب آشاميدنی مردم شهر استفاده می شود.

سّد اميركبير يكی از بزرگ ترين سّدهای ايران است. سّد اميركبير در 
نزديك تهران قرار دارد.
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پرسش

1ــ كوه های البرز در كدام طرف تهران قرار دارد؟
2ــ قّله چيست؟

3ــ بلندترين قّله ی كوه های البرز چه نام دارد؟
4ــ سد چيست؟

5ــ سّد اميركبير در كجا قرار دارد؟
6ــ از آب سد چه استفاده  ای می كنيم؟

تمرين

قّله ی كوه ها را رنگ كنيد.
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اميرکبير

در نزديكی خانه ی مادربزرگ ساختمان قديمی و بزرگی قرار داشت.
مدرسه ی  می گويد:  مادربزرگ  است.  دارالفنون  مدرسه ی  قديمی،  ساختمان  اين 

دارالفنون سال ها پيش به دستور اميركبير ساخته شده است. 
اميركبير مرد بزرگی بود. او كارهای زيادی برای كشور ايران انجام داد و به مردم ايران 

خدمت كرد.
اميركبير در زمان ناصرالّدين شاه زندگی می كرد. در آن زمان، ناصرالّدين شاه پادشاه 

ايران بود. او به مردم ظلم می كرد و ثروت های ايران را به كشورهای ديگر می بخشيد.
اميركبير با اين كارهای شاه مخالفت می كرد و نمی  گذاشت ناصرالّدين شاه به مردم ظلم 

كند. 
چون اميركبير هميشه به فكر كشور و مردم ايران بود ناصرالّدين شاه دستور داد او را به 

قتل برسانند. اميركبير در حّمام فني كاشان به دست مأموران ناصرالّدين شاه كشته شد.
همه ی مردم ايران اميركبير را دوست دارند و كارهای خوب او را از ياد نمی برند.
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پرسش

1ــ اميركبير در زمان كدام پادشاه زندگی می كرد؟
2ــ نام مدرسه ای كه اميركبير ساخت، چه بود؟

3ــ اميركبير در كجا و به دستور چه كسی به قتل رسيد؟
4ــ چرا ناصرالّدين شاه اميركبير را به قتل رساند؟

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

دشمنان كارهای خوب    

خارج  به  را  ايران  ثروت های   ............ كه  نداد  اجازه  ديگر  اميركبير  1ــ 
ببرند.

ياد  از  را  او   ............ و  دارند  دوست  را  اميركبير  ايران  مردم  همه ی  2ــ 
نمی برند. 
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رييس جمهور

صبح روز جمعه بود. پدر گفت: امروز ما برای انتخاب رييس جمهور به محّل رأی گيری 
می رومي. من پرسيدم. رييس جمهور كيست؟

پدر پاسخ داد: همان طور كه يك مدرسه احتياج به مدير دارد، يك كشور هم بايد مدير 
داشته باشد. رييس جمهور مدير يك كشور است.

من پرسيدم: رييس جمهور چگونه انتخاب می شود؟
پدر پاسخ داد: رييس جمهور با رأی مردم انتخاب می شود. 

در ايران مردم رييس جمهور را برای مدت 4 سال انتخاب می كنند. 
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من با پدرم برای رأی به محل رأی گيری رفتيم.
زيرا  بدهم.  رأی  نمی توانستم  من  اّما  انداخت.  صندوق  به  و  نوشت  را  خود  رأی  پدر 
سن من كم تر از 16 سال بود. كسانی می توانند رأی بدهند كه سن آن ها باالتر از 16 سال 

باشد.
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پرسش

1ــ در ايران رييس جمهور برای مّدت چند سال انتخاب می شود؟
2ــ از چه سّنی می توان رأی داد؟

تمرين

نام رييس جمهور فعلی ايران چيست؟
عكسی از رييس جمهور فعلی ايران در كادر زير بچسبانيد.
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همسايه های ايران

نام كشور ما ايران است. ايران خانه ی ما ايرانيان است.
همان طور كه در كنار خانه های خود همسايه های زيادی دارمي. كشور ما هم همسايه هايی 

دارد. 

به كشورهايی كه در كنار ايران قرار دارند، همسايه های ايران می گوييم.

هريك از همسايه های ايران زبان، دين و پرچم مخصوص به خود دارند.
به نقشه ی زير نگاه كنيد. اين نقشه، همسايه های ايران را نشان می دهد.
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در شمال ايران كشورهای تركمنستان، جمهوری آذربايجان و ارمنستان قرار دارد.
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كشورهای افعانستان و پاكستان در شرق ايران قرار دارد.
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در غرب ايران كشورهای تركيه و عراق قرار دارد.
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پرسش

1ــ نام كشور ما چيست؟
2ــ به كشورهايی كه در كنار ايران قرار دارند چه می گوييم؟

به نقشه نگاه كنيد و به پرسش های زير پاسخ دهيد:

ــ كشورهايی را كه در شمال ايران قرار دارند، نام ببريد.
ــ در غرب ايران چه كشورهايی قرار دارد؟

ــ كشورهايی كه از شرق با ايران همسايه هستند كدامند؟ 
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کشور عراق

همان طور كه در درس قبل خواندمي، عراق يكی از كشورهای همسايه ايران است. اين 
كشور در غرب ايران قرار دارد.

در سال 1359، ارتش عراق به ايران حمله كرد. جنگ ايران و عراق از استان خوزستان 
شروع شد. مردم ايران هشت سال با دشمن جنگيدند. مردم شجاع ما توانستند به كمك هم 

دشمن را از ايران بيرون كنند.
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عربی  زبان  به  و  هستند  مسلمان  كشور  اين  مردم  است.  بغداد  شهر  عراق  كشور  مركز 
صحبت می كنند.

حضرت  آرامگاه  و  حرم  هستند.  عراق  كشور  زيارتی  شهرهای  از  كربال  و  نجف 
علی (ع) در شهر نجف و حرم امام حسني (ع) در شهر كربال قرار دارد.

حرم حضرت علی (ع) در نجف

حرم امام حسني (ع) در كربال
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پرسش

1ــ كشور عراق در كدام قسمت ايران قرار دارد؟
2ــ جنگ ايران و عراق در چه سالی شروع شد؟
3ــ جنگ ايران و عراق چند سال طول كشيد؟

4ــ مركز كشور عراق كدام شهر است؟
5ــ دين مردم عراق چيست؟

6ــ حرم حضرت علی (ع) در كدام شهر عراق قرار دارد؟
7ــ حرم امام حسني (ع) در كدام شهر عراق قرار دارد؟

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

عربی نجف و كربال    

1ــ مردم عراق به زبان ............. صحبت می كنند.
2ــ ..................     از شهرهای زيارتی كشور عراق هستند.
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تمرين

ــ به نقشه ی زير نگاه كنيد و كشور عراق را پيدا كنيد و رنگ كنيد.
ــ نام مركز كشور عراق را در جای خالی روی نقشه بنويسيد.

......
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کره ی زمين

مهناز در حال تماشای برنامه ی تلويزيون بود. تلويزيون تصويرهايی از دريا و جنگل را 
نشان می داد. مهناز از پدر پرسيد: اين درياها و جنگل ها كجا هستند؟

پدر گفت: زمينی كه ما در آن زندگی می كنيم خيلی بزرگ است. روی زمني، دريا، 
كوه و جنگل های زيادی وجود دارد.

زمني مانند يك توپ گرد است و ما به آن كره ی زمني می گوييم.

روی كره ی زمني كشورهای زيادی وجود دارد.
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به تصوير زير نگاه كنيد.
اين تصوير يك كره ی جغرافيايی را نشان می دهد. كره ی جغرافيايی شكل كوچكی از 

كره ی زمني است. ما می توانيم روی كره ی جغرافيايی كشورها و درياها را پيدا كنيم.
آيا می توانيد كشور ايران را روی كره ی جغرافيايی پيدا كنيد؟
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پرسش

1ــ زمني چه شكلی دارد؟
2ــ روی كره ی زمني چه جاهايی وجود دارد؟

3ــ ما از كره ی جغرافيايی چه استفاده ای می كنيم؟

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

كشورهای كره ی جغرافيايی    

ــ روی كره ی زمني ............. زيادی وجود دارد.
ــ ............... شكل كوچكی از كره ی زمني است.



78

تصميمی برای آينده

آخرين روزهای سال تحصيلی بود. آموزگار كالس پنجم به دانش آموزان گفت: بّچه ها، 
به زودی  سال تحصيلی به پايان می رسد و شما بايد برای آينده ی خود تصميم بگيريد. آيا در 

اين مورد فكر كرده ايد؟
مجيد گفت: من می خواهم بعد از پايان كالس پنجم، تحصيالت خود را در مدرسه ی 

راهنمايی تحصيلی پيش حرفه ای ادامه بدهم.
امير گفت: برادر من يك كارگاه قالی بافی دارد. من می خواهم در آن جا قالی بافی ياد 

بگيرم.
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علی رضا گفت: در نزديكی خانه ی ما يك مغازه ی كيف دوزی است. در آن جا با چرم 
كيف های زيبايی می دوزند. من می خواهم دوخنت كيف را ياد بگيرم. 
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آموزگار گفت: بله بّچه ها، بعضی از شما می توانيد بعد از پايان كالس پنجم به دوره ی 
راهنمايی تحصيلی پيش حرفه ای برويد. در آن جا كارهای مختلفی مانند حصيربافی، نّجاری 

و قالی بافی آموزش می دهند.
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خّياطی،  مانند  مختلفی  حرفه های  دختران  پيش حرفه ای  تحصيلی  راهنمايی  مركز  در 
ُگل سازی و آشپزی آموزش داده می شود.

بّچه هايی كه به دوره ی راهنمايی تحصيلی پيش حرفه ای می روند، در كارگاه های مختلف 
می توانند كار مورد عالقه ی خود را ياد بگيرند.



82

پرسش

1ــ دانش آموزان بعد از پايان كالس پنجم ابتدايی چه كارهايی می توانند انجام دهند؟
ياد  كارهايی  چه  دختر  دانش آموزان  به  پيش حرفه ای  تحصيلی  راهنمايی  دوره ی  در  2ــ 

می دهند؟
ياد  كارهايی  چه  پسر  دانش آموزان  به  پيش حرفه ای  تحصيلی  راهنمايی  دوره ی  در  3ــ 

می دهند؟

فكر كنيد:

 ــ شما برای آينده ی خود چه تصميمی گرفته ايد؟
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با توّجه به سؤاالت زير جدول را كامل كن.

1ــ به سمت راست نقشه چه می گوييم؟
2ــ كشور عراق در كدام سمت ايران قرار دارد؟

3ــ به بلندترين جای كوه چه می گوييم؟
4ــ بزرگ ترين رود ايران چه نام دارد؟
5ــ مركز كشور ايران چه شهری است؟

6ــ به تعدادی شهر و روستا كه نزديك هم قرار دارند چه می گوييم؟
7ــ جنوب در كجای نقشه قرار دارد؟

8ــ مركز استان اصفهان چه شهری است؟
9ــ جزيره ی قشم در كدام استان ايران قرار دارد؟

10ــ در شمال ايران كدام دريا قرار دارد؟
11ــ نام يكی از سّدهای بزرگ  كه در نزديكی تهران است؟
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سی و سه پل در اصفهان

ميدان امام در اصفهان
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اين گلدان يكی ازكارهای دستی مردم اصفهان است.
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پل كارون بر روی رودخانه كارون در اهواز
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ميدان آزادی در تهران
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