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بسمه تعالی

فرایند تولید برنامه درسی مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر 
نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک بافت منسجم ، هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم 

و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
تا  است، سعی شده  برنامه ریزی درسی  فرایند  از  ویژه که بخشی  نیازهای  با  دانش آموزان  تدوین محتوای کتب  در 
مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توان مندی دانش آموزان برای درک 
و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کار گیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر 
انتقادی آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی 
است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تاکید بر انعطاف در عین 
ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب 

شایستگی های الزم )توان مندی ها، مهارت ها( می باشد.
امید است این محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران را 

در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های تالیف 
برنامه ریزی  و  این عزیزان همکاران سازمان پژوهش  از تالش و مساعی  کتاب های درسی می باشد، شایسته است 

آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این محتوا 

به این سازمان منعکس نماید.

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور



سخني با همكاران گرامي 

یکي از مهمترین وظایف آموزش و پرورش کمک به جامعه پذیري دانش آموزان است. هدف اصلي از تدریس درس مهارت هاي 
اجتماعي ـ اقتصادي این است که افراد عالوه بردانش و مهارت هاي تخصصي خود، از نظر اجتماعي نیز مطلوب باشند. رفتار خود را با 

الگوهاي رفتاري و ارزش هاي متداول و مورد احترام جامعه وفق دهند.
در تدریس کتاب حاضر »حفظ مطالب کتاب و بازگویي طوطي وار آن « هدف نیست بلکه دانش آموزان باید ارزش ها ، هنجارها و 

مهارت هاي اجتماعي را یادبگیرند، تا قادر باشند رفتار مناسبی را درجامعه ازخود بروز دهند.
جهت رسیدن به اهداف فوق سرفصل هاي زیر در نظر گرفته شده است :

خانواده ، مدرسه، اجتماع، تدبیر منزل، اطالع رساني ، محیط زیست ، مشاغل و جغرافیاي بومي و اقتصادي و تعلیمات مدني
 براي آشنایي با ساختار كتاب و همچنین تدریس موّفق نظرهمكاران محترم را به نكات زیر جلب می نماییم:

- در ابتداي بعضي از دروس جهت ایجاد انگیزه  و برانگیختن حس کنجکاوي دانش آموزان تصاویر یا متن داستاني ارائه شده است.
- متن درس ها انشایي روان و مناسب با توانایي ذهني و سن دانش آموزان دارد و موضوعات برگرفته از واقعیات زندگي و نیازهاي روزمره 

آن هاست .
- برخی از درس ها تحت عنوان »آیا مي دانید که« مطرح گردیده است و ارزشیابی نمی گردد.

- براي ارزشیابي در پایان درس ها پرسش هایي تحت عنوان »فکرکنید وپاسخ دهید« مطرح شده است .
- جهت ارزشیابي تئوري و عملي تمرینات متنوعي در نظر گرفته شده که هدف تثبیت و تعمیم یادگیري است .

- براي کاربردي کردن موضوعات درســي، فعالیت هایی در متن درس ها )در قالب؛  محتوا، عکس، مثال و ...( پیش بینی گردیده وضروری 
است به صورت عملی توسط دانش آموزان اجرا گردد.

- محتواي کتاب براساس تجربیات قبلي دانش آموزان طراحي شده است.
- محتـواي آموزشي بر انـواع فعالیت هاي یادگیري اعم از فعالیت هاي داخل کالس درس یا خارج از آن تأکید دارد و سعي شـود تجارب 

دانش آموزان در شرایط واقعي انجام گردد.
- ارزشیابي بصورت مستمر و پایاني صورت مي گیرد.

- اســتفاده از روش هاي نوین تدریس که براســاس فعالیت دانش آموزان اســت مانند : روش حل مسئله، اکتشافي ، نمایشي، ایفاي نقش، 
مشــارکتي، گردش علمي، تجربي و مشــاهده ایي در تدریس این درس بسیار مفید اســت و مي توان در عین حال از چند روش به صورت 

تلفیقي استفاده کرد. 
- مطالعه کتاب راهنماي معلم به کلیه همکاران گرامی توصیه می گردد.

توصیه هاي مهم : 
- در انجام فعالیت هاي خاص )بازدید، خرید، آشپزي، نظافت و...( به منظور کسب مهارت باید اصول کلي ایمني ، بهداشتي و پیشگیري از 

حوادث مدنظر مربیان عزیز قرارگیرد.
- سازماندهی فّعالّیت ها به گونه ای باشد که تمام دانش آموزان در فعالیت ها شرکت داده شوند.

- در مواردي که نمي توان دانش آموز را در موقعیت واقعي قرارداد بهتر است از روش مدل سازي و یا نمایش فیلم و عکس استفاده شود.
- از آنجایي که کتاب براي کلیه دانش آموزان با وجود تفاوت هاي فرهنگي اجتماعي، اقتصادي بصورت یکســان تألیف گردیده اســت. لزومًا 
داراي محدودیت هایي در ارائه مطلب مي باشــد، لذا مربیان عزیز در تدریس برخی از مفاهیم براساس خصوصیات منطقه ای تدریس نمایند 

و در صورت نیاز از سایر کتاب هاي کمک آموزشي استفاده کنند. 
امید است  با تالش و کوشش معلمان دلسوز این جریان راه تکامل را بپیماید. 



فهرست

 1
  2

  3
 4
 5
 6
 7
 
 8 
  9
  10
 11

11

17

27

33

37

41

47

53

57

63

67

فصل اول/ خانواده
مسئولیّت پذیري ...............................................................................................................................................

مراقبت از كودكان ............................................................................................................................................

فصل دوم/تدبیر منزل
آشپزي روز ...........................................................................................................................................................

تعمیرات آسان.....................................................................................................................................................

قلّك سعید .............................................................................................................................................................

پست ........................................................................................................................................................................

شربت نذري ........................................................................................................................................................

فصل سوم/ مدرسه
وظایف كاركنان مدرسه .................................................................................................................................

وظایف دانش آموزان در مدرسه ..............................................................................................................

مشاور مدرسه ....................................................................................................................................................

رعایت نكات ایمني در كارگاه ....................................................................................................................



 71

77

83

91

99

105

111

119

جشن دهه ي فجر .............................................................................................................................................

فصل چهارم/ اطالع رسانی
شبكه ي پیام .......................................................................................................................................................

فصل پنجم/ محیط زیست
رفتار مناسب در مكان هاي عمومي ........................................................................................................

فصل ششم/ مشاغل
كاردر كارخانه ....................................................................................................................................................

فصل هفتم/ جغرافیا
منطقه ي گرم و خشك .................................................................................................................................

منطقه ي كوهستاني ........................................................................................................................................

منطقه ي معتدل و مرطوب ...........................................................................................................................

فصل هشتم/ حكومت
ایران اسالمي ....................................................................................................................................................

  12

13
 
 14

  15

 16
 17
 18

  19





فصل اّول 

خانواده





1- نظافت اتاق 

2- رسيدگي به امور درسي

3- تعمير صندلي آشپزخانه 

4- رنگ كردن نرده ها

5- نظافت شخصي

6- استراحت و تماشاي تلويزيون 

7- شركت در نماز جمعه

8- انجام كارهاي مورد عالقه 

امروز جمعه است و حسين تصميم دارد به كارهايي رسيدگي كند كه در طول هفته فرصت انجام 
آن ها را نداشته است. 

در ضمن، مادرش هم چند روز قبل از او خواســته بود كه در يك روز تعطيل، صندلي آشپزخانه 
را تعمير كند و نرده هاي ايوان را رنگ بزند.

حسين هميشه سعي مي كند مسئولّيت هايي را كه برعهده اش مي گذارند، به خوبي انجام دهد؛ او 
براي انجام مسئولّيت ها و كارهاي مورد عالقه اش فهرست زير را تهّيه مي كند:

درس1

ّمسئوليت پذيري
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بعد، طبق برنامه مشغول انجام كارهايش مي شود.
به نظر شما ، آيا او راه مناسبي براي انجام مسئولّيت هاي خود انتخاب كرده است ؟ 
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آيا مي دانيد مسئولّيت يعني چه ؟ 
وقتي انجام دادن كاري را به عهده ي كسي بگذاريم و از او بخواهيم كه آن كار را انجام دهد، 

يعني مسئولّيتي را به عهده ي او گذاشته ايم . 

آيا مي دانيد فردمسئول به چه كسي مي گويند ؟
فرد مســئول كسي است كه براي انجام كارهايي كه به عهده ي او مي گذارند، سعي و كوشش 

فراوان مي كند.
همه ي ما هركجا كه باشــيم، مســئولّيت هايي به عهده داريم كه بايد ســعي كنيم آن ها را به 

بهترين شكل انجام دهيم.

دركالس با دوستانتان گفت وگوكنيد 

1- ما، در خانه چه مسئولّيت هايي به عهده داريم ؟
2-  مسئولّيت هاي ما، در محيط مدرسه چيست ؟

3- ما به عنوان يك فرد در اجتماع چه مسئولّيت هايي داريم ؟ 

دانــش آموزان عزيز، با تّوجه به  بحث و گفت  وگو ی انجام شــده، جــدول هاي زير را كامل 
كنيد. 

مسئولّيت من در خانه

احترام به افراد خانواده
....................................
....................................
....................................

مسئولّيت من در مدرسه 

اطاعت ازقوانين ومقررات مدرسه
....................................
....................................
...................................

مسئولّيت من در اجتماع 

رعايت قوانين و مقّررات عمومي 
....................................
....................................
....................................
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?

1- چرا حسين روز جمعه را براي انجام دادن كارهايش انتخاب كرد؟
2- حسين براي اين كه مسئوليت هايش را بهتر انجام دهد، چه كاركرد؟

3- هنگامي كه كاري را به كسي واگذار مي كنيم ، يعني چه ؟ 
4- به كسي كه در انجام دادن مسئولّيت هايش سعي و تالش فراوان مي كند، چه مي گويند؟

5- دو مورد از مسئولّيت هايي را كه در خانه به عهده ي شما است ، نام ببريد . 

پاسخ هاي صحيح را با عالمت × مشّخص كنيد.

اگر در انجام دادن مسئولّيت خود موّفق نشدم بايد :
- از ديگران راهنمايي بخواهم.                                                                      
- از ادامه ي كار منصرف شوم.                                                                     

- از ديگران بخواهم تا آن كار را براي من انجام دهند.                                     
- سعي و تالش بيش تري كنم.                                                                        

- از روش هاي مناسب ديگري استفاده كنم.                                                              

در جاي خالي يك كلمه ي مناسب بنويسيد.

به كسي كه براي انجام مسئولّيت هايش سعي و كوشش مي كند................................مي گويند.

به كارهايي كه به عهده ي افراد گذاشته مي شود ........................................................مي گويند.

فكر كنيد و پاسخ دهيد
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مسئولّيت هاي هريك از افراد زير را مانند نمونه بنويسيد.

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

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

- نظافت خیابان ها 
- جمع كردن زباله ها در ساعت معیّن

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

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

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

....................................
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1- دانش آموزان عزيز، يك دفتر يادداشــت تهّيه كنيد. ســپس 
با نظــارت مربّي خود هر ماه مســئولّيت نظافت يكي از وســايل 
مدرســه ، مانند: اجاق گاز، يخچال، سماور، كتري، پرده يا فرش 
را بـه عهده بگيريد و مراحل انجام كار را در دفتر يادداشت خود 

بنويسيد.

2 - با نظارت مّربی خود به چندگروه  تقســيم شويد و وسايلی را 
كه نياز به تعميركردن يا رنگ زدن دارند،  مشّخص كنيد. سپس 

آن ها را تعميركنيديا رنگ بزنيد. 

فّعالّيت های تكميلی
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انســان در زندگي با خطرات زيادي روبه رو اســت. او براي اين كه بتواند ســالم زندگي كند و 
دچارحادثـه اي نشود، بايد ازخـود و اطرافيانش مراقبـت كند؛ پس الزم است كه درباره ي خطرات 
و چگونگي به وجودآمدن آن ها آگاهي داشته باشد و راه هاي پيشگيري از آن ها را بداند و نكات 

ايمني را نيز رعايت كند.

-  شما در دوران كودكي با چه خطراتي روبرو شديد؟ 
- كساني كه مراقب شما بودند، چه نكات ايمني را رعايت مي كردند؟ 

اكنون شما با بعضي از اين خطرات و نكات ايمني مربوط به آن ها آشنا مي شويد. 

دركالس با دوستانتان گفت وگوكنيد 

درس2

مراقبت از كودكان 

يكي از مواردي كه بايد به آن توّجه كنيد اين اســت كه كودكان نبايد به وسايل برقي كه در حال 
كاركردن هســتند، مثل چرخ گوشــت ، آب ميوه گيري يا اتوي داغ دســت بزنند؛ زيرا اين كار 

موجب بروز حادثه مي شود.
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در تصويرهــاي باال دو كودك را مي بينيد كه هر دو به وســايل تيــز و برنده اي مثل چاقو و قيچي 
دست زده اند. حتماً مي دانيد كه اين كارخطرناك است و كودكان بايد زير نظر بزرگ ترها از اين 

وسايل استفاده كنند.
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يكی ديگر از نكاتي كه بايد به آن توّجه كرد اين اســت كه بعضي از مواّد شــيميايي مثل داروها ، 
مواّد سفيد كننده ، نفت يا حشره كش ها را بايد از دسترس كودكان دور نگه داشت؛ زيرا اين مواد 

بسيار خطرناك هستند و موجب مسمومّيت شديد مي شوند.
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هم چنين بايد به كودكان ياد بدهيم كه آتش بازي خطرناك است؛  زيرا ممكن است هنگام روشن 
كردن كبريت ،لباس آن ها آتش بگيرد و در نتيجه خودشان و خانه را نيز به آتش بكشند. 
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1- شناخت خطرات و نكات ايمني آن ها چه كمكي به ما مي كند؟ 
2- دو مورد از خطراتي را كه كودكان در زندگي روزانه ممكن اســت با آن ها روبه رو شوند، نام 

ببريد.
3- چند نوع از مواّد شيميايي را كه براي كودكان خطرناك است، نام ببريد.

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

به تصاوير زير نگاه كنيد و نكات ايمني مربوط به هر يك را بنويسيد. 

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

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

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

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

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

.....................................................................
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 غلط درست

×  با دست خيس مي توان به پريز برق دست زد.

 براي روشن كردن اجاق گاز، ابتدا كبريت را روشن مي كنيم.

  از محلّي كه آتش سوزي در آن رخ داده است، دور مي شويم.

  كودكان مي توانند روي پشت بام بازي كنند.

  در كنار پلّه ها و در پشت بام بايد حفاظ قرارداد.

  كودكان به تنهايي مي توانند از وسايل تيز و بّرنده استفاده كنند.

 بايد از بازي كردن با ترّقه و فشفشه خودداري كنيم.

 فقط با اجازه ي پزشك از دارو استفاده كنيم.

جمله هاي زير را بخوانيد و مانند نمونه در جاي مناسب عالمت × بزنيد.

خطراتي  چه  نظرشما  به  كنيد.  نگه داري  پنج ساله اي  كودك  از  روز  يك  قراراست  كنيد  فرض 
ممكن است او را تهديد كند؟ كدام نكات ايمني را بايد رعايت كنيد؟ سه مورد از اين خطرات و 

نكات ايمني مربوط به آن ها را درزير بنويسيد.

خطر : .................................................................................................................
نكات ايمنی : .......................................................................................................

خطر : ....................................................................................................................
نكات ايمنی : .........................................................................................................

خطر : ....................................................................................................................
نكات ايمنی : ........................................................................................................
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فّعالّيت های تكميلی

1 - مانند نمونه در جای مناسب عالمت × بزنيد. 

شنا كردن همراه با بزرگ ترها 
        درست                              غلط

 گرفتـن بسته از غريبه ها 
        درست                              غلط

خريد مواد خوراكی ازفروشنده ی دوره گرد
×        درست                              غلط
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2- به تصاوير زير نگاه كنيد و خطرات هر تصوير را بنويسيد : 

بازی كردن در وسط خيابان 

بازی و شوخي كردن روي پلّه ها

پرتاب كردن ابزار كار

خطرها : .................................................
..............................................................
..............................................................

خطرها : .................................................
..............................................................
..............................................................

خطرها : .................................................
...............................................................
..............................................................



فصل دوم 

تدبیرمنزل
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امروز قرار است دختر خاله هاي مريم و سارا به خانه ي آن ها بيايند. تا با كمك هم براي اتاقشان 
پرده بدوزند. 

مريم و سارا به مادر پيشنهادكردند براي ناهار، كوكوي سبزي درست كنند، تا براي دوختن پرده 
وقت كافي داشته باشند.

مادر، فهرســت مواّد الزم بــراي تهّيه ي كوكوي ســبزي را روي كاغذ نوشــت و آن را همراه با 
مقداري پول به آن ها داد و گفت : »به فروشگاه برويد و دّقت كنيد كه به اندازه ي پولي كه داريد، 

خريدكنيد.«
مريم گفت: »بهتر اســت ماشين حســاب را با خود ببريم و قيمت مواّدي را كه برمي داريم با آن 

حساب كنيم تا از مقدار پولي كه داريم بيش تر نشود.«
مريم وســارا به فروشگاه بزرگ محلّه ي خود رفتند. سارا مواّد الزم را برمي داشت و قيمت آن ها 
را به مريم مي گفت. مريم هم قيمت هركدام را به ماشــين حســاب مي داد و آن ها را باهم جمع 
مي كرد. به اين ترتيب قيمت تمام مواّدي را كه برداشــته بودند با ماشــين حساب محاسبه كرد و 

به سارا نشان داد.
ســارا گفت: »بسيارخوب، ما طبق فهرســت ، مواّد الزم را خريده ايم و قيمت آن ها هم از پولمان 

بيش تر نشده است.«
آن هــا پول مواّدي را كه خريده بودنــد به صندوق پرداختند وفيش خريد را به مســئول كنترل 
نشــان دادند و به خانه برگشتند. در خانه، باكمك مادرشان مواّد را تميز و جابه جا كردند. سپس 

دست هاي خود را شستند و مشغول آشپزي شدند.

درس3

آشپـزي روز 
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طرز تهّيه : 
مريم و سارا پس از پاك كردن سبزي ها آن ها را خوب شستند و ضدعفوني كردند. بعد با كمك 

مادر و طبق مراحل زير كوكوي سبزي را پختند. 

مواّد الزم براي پختن كوكوي سبزي )براي 6 نفر (

سبزي كوكو )تره، جعفري، گشنيز، شويد(        1 كيلو
تخم مرغ                                                          4  تا 5 عدد 

آرد سفيد گندم                                               1 قاشق سوپ خوري 
روغن                                                               به ميزان كافي 
نمك و فلفل و زردچوبه                                   به ميزان كافي 
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بعد از آماده شدن غذا، آن ها قطعه هاي كوكو را در ظرف مناسبي چيدند و تزئين كردند. سپس 
با كمك يكديگر، براي همه بشقاب، قاشق، چنگال و ليوان آماده كردند و ميز را چيدند. آن گاه 

ميهمان ها را براي صرف غذا دعوت كردند. 
همه از سليقه و دست پخت مريم و سارا تعريف كردند. بعد از جمع كردن ميزو شستن ظرف ها،  

آن ها به همراه ميهمان ها براي دوختن پرده به اتاق خود رفتند. 
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1- مريم و سارا براي خريد از فروشگاه چه چيزهايي با خود بردند؟ 
2- چرا مريم و سارا ، ماشين حساب را با خود به فروشگاه بردند ؟

3- قبل از شروع آشپزي كدام نكته ي بهداشتي را بايد رعايت كرد؟ 
4- در دستور پخت غذا، منظور از » به ميزان كافي« چيست ؟ 

با نظارت مربّي خود براي 4 نفر يك ميز زيبا بچينيد و وســايلي را كه در چيدن ميز 
به كار برديد، بنويسيد. 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................
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دانش آموزان عزيز، با نظارت مربّي خود يك نــوع غذاي محّلي، يعني غذايي كه 
مخصوص شهر خودتان است ،  تهّيه نماييد و فهرست زير را كامل كنيد.

حاال طرز تهّيه ي غذاي محلّي را بنويسيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مواّد الزم براي پخت .................... 

ميزانمواّد الزم

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................
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دانش آموزان عزيز، براي آشپزي يك دفتر تهّيه كنيد. با نظارت 
مربّي خود، هرماه يك نوع غذاي ساده بپزيد و طرز تهّيه ي آن را 

در اين دفتر بنويسيد. 
بعضي از غذاهايي كه مي توانيد تهّيه كنيد، عبارت اند از: كـوكـوي 
بادمجان  كشك  فصل،  ساالد  چيتي،  لوبيا  خوراك  سيب زميني، 
تهّيه  نيز  را  محلّي شهر خود  مي توانيد غذاهاي  البته  نرگسي.  و 

كنيد. 

فّعالّيت تكميلی
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تعمیرات آسان

4 درس

پدر محمود لوله كش ســاختمان اســت و در كار خود مهارت زيــادي دارد. محمود اغلب همراه 
پدرش براي انجام لوله كشــي و يا تعميرات، به محّل كار او مي رود. محمود ســعي مي كند كه هم 
بــه پدر خود كمك كند و هم ايــن حرفه را بياموزد. به اين ترتيــب او كارهاي زيادي از پدرش 

يادگرفته است.
پدر محمودگاهي كارهاي ســاده ي لوله كشــي را به عهده ي او مي گذارد و خودش نيز به كار او 

نظارت مي كند و در موقع لزوم او را راهنمايي مي كند. 
يك روز مادر محمود گفت : »آب در ظرف شويي آشپزخانه جمع شده و لوله هاي فاضالب گرفته 

است.« پدر رو به محمودكرد و گفت : »پسرم تو مي تواني آن را تعميركني ؟« 
محمود با خوشــحالي جواب داد :»البّته پدرجان، من اين كار را از شما يادگرفته ام.« او ابتدا وسايل 
كارش را آماده نمود، سپس قفسه ي زيرظرفشويي را خالي كرد. يك سطل زير سيفون گذاشت و 
بعد، قطعات آن را بازكرد. محمود متوّجه شد كه داخل لوله ها به مرور زمان جرم گرفته و مسير 

آب را بسته است. 
لوله ها را با دّقت تميز كرد و دوباره ســيفون را محكم سرجايش بست. بعد از تمام شدن كارش 

وسايل را جمع كرد و درجاي مخصوص گذاشت، سپس محّل كار را تميز كرد. 
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وقتي مادر به آشــپزخانه آمد و ديد كه محمود توانســته اســت از عهده ي انجام كارش به خوبي 
برآيد، خوشحال شد. او از محمود تشّكر  كرد و گفت : »پسرم ، تو در آينده مي تواني مانند پدرت 

در كار لوله كشي مهارت كسب كني و مثل او يك لوله كش ماهر بشوي.«
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درتصوير هاي زير، مراحل روغن كاري نشان داده شده است. براي هرتصوير، مانند 
نمونه، يك توضیح كوتاه بنويسید.  

لوالي در صداي ناخوشايندي دارد و به سختي 
باز و بسته مي شود. 

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

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

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

.....................................................................
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فّعالّیت تکمیلی

دانش آموزان عزيز، چنانچه در محيط مدرسه وسايلي هست كه نياز به تعميرات 
ساده دارد، با نظارت مربّي خود و رعايت نكات ايمني ، آن ها را تعمير كنيد. 

- وسايل تعمير شده را نام ببريد . 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

- مراحل تعمير يكي از وسايل را بنويسيد.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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ســعيد در قلّك خود مقداري پول پس انداز كرده بود و تصميم داشت با آن پول يك ساعت 
مچي بخرد. او اين تصميم را با پدرش در ميان گذاشــت. پدر به او گفت : »فكر بســيار خوبي 

است . فردا باهم به ساعت فروشي مي رويم و يك ساعت مي خريم.« 
روز بعد، آن ها به ســاعت فروشــي رفتند و سعيد يك ســاعت زيبا پسنديد. آقاي فروشنده 
گفت : »اين ســاعت عالوه براين كه زيباست، بسيار دقيق هم كار مي كند.« وقتي سعيد قيمت 
ســاعت را پرسيد، متّوجه شد كه قيمت آن بيش تر از پولي است كه او پس انداز كرده است. 
آن ها با عذر خواهي از آقاي فروشــنده، مغازه  را ترك كردند. سعيد در راه برگشت به خانه 

بســيار ناراحت بود و با خود فكرمي كرد 
كه مّدت زيادي طول خواهد كشــيد تا او 
بتوانــد بقّيه ي پول ســاعت را پس انداز 

كند.
در هميــن هنــگام پدر به ســعيد گفت : 
»سعيد جان، اگر موافق باشي من مي توانم 

اين پول را به تو قرض بدهم.«
سعيد با خوشحالي گفت : »چه قدر عالي !  
ولي چه طور مي توانم پول را به شــما پس 

بدهم؟ « 
پدر پاســخ داد : »تو مي تواني با پرداخت 
مبلغــي از پول توجيبي خود اين قرض را 

پس بدهي.«
ســعيد پيشــنهاد پدر را پذيرفت واز او 
بــه مغازه ي  تشــّكركرد. ســپس آن ها 
ســاعت فروشي برگشتند و ساعتي را كه 

انتخاب كرده بودند، خريدند. 

قّلك سعید

درس5
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جمله های زير را كامل كنید. 
- من براي خريد وسايلي كه دوست دارم ، قسمتی ازپول توجيبي خود را .................................
- اگر پولي را از كسي قرض بگيرم حتماً آن را ........................................................................

- من بدون اجازه ي ........................................................... از كسي پول قرض نمي كنم. 

1- پس انداز كردن يعني چه ؟ 
2- چرا سعيد با پس انداز خود نتوانست آن ساعت را بخرد؟ 

3- پدر چگونه در خريد ساعت به سعيد كمك كرد؟ 
4- شما تصميم داريد از پس انداز خود چگونه استفاده كنيد ؟ 

5- آيا مي دانيد مردم به جز قلّك، پول خود را كجا پس انداز مي كنند؟ 

دانــش آمــوزان عزيز،هر كدام يك قلّك به كالس بياوريد و پول هــاي خود را در آن پس انداز 
كنيد. پس از يك ماه بنويسيد كه مبلغ آن چه قدر شده است؟  شما تصميم داريد پس انداز خود 

را چگونه خرج كنيد ؟ 

تاريخ شروع پس انداز من : 

مقدار پس انداز من پس از يك ماه : 

تصميم من براي خرج كردن پس اندازم :  .................................................................................
...............................................................................................................................................

فکر كنید و پاسخ دهید?
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1- به نظرشما علي با پس انداز خود كدام يك 
از توپ ها را مي تواند بخرد ؟ 

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

فّعالّیت های تکمیلی
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.....................................................................

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

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

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

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

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

2- براي هر تصوير توضيح كوتاهي بنويسيد. 
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زمستان آن سال هوا بسيار سرد بود. مادر مي خواست ژاكتي را كه براي پسرش، مجيد، بافته بود، 
به همراه چند كتاب به شــهر همدان بفرســتد؛ زيرا مجيد در دانشگاه همدان مشغول به تحصيل 

بود.
مژگان از مادرش پرسيد :» چگونه مي توانيم ژاكت و كتاب ها را براي مجيد بفرستيم؟«

مادر جواب داد : »مي توانيم اين وسايل را از طريق پست براي او بفرستيم. «
روز بعد، مژگان و پدرش، وسايل را در كيسه اي گذاشتند و به اداره ي پست رفتند. كارمند پست 
به مژگان يك كارتن داد. مژگان وسايل را داخل كارتن گذاشت و روي آن، نام و نشاني گيرنده 

و فرستنده و همچنين كدپستي را نوشت و سپس آن را تحويل داد. 
كارمند پســت، پس از وزن كردن كارتن ، دِر آن را چســباند و قبض هزينه ي پســت را به آن ها 

داد.
مژگان با پرداخت آن مبلغ ، قبض رســيد را از مســئول صندوق دريافت كرد . روي قبض رسيد ، 
مشــّخصات بسته ، نام و نشاني فرستنده و گيرنده و هم چنين تاريخ و مبلغ هزينه ي پست نوشته 

شده بود.

درس6

پُـست 
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بعد از خارج شــدن از اداره ي پست ، پدر به مژگان گفت : »دخترم ، تا رسيدن بسته به برادرت 
بايد اين قبض را جاي مناسبي نگه داري كني تا گم نشود.«

مژگان پرسيد : » چرا نگه داري قبض مهّم است ؟«
پدر پاســخ داد : » چون اگر بســته به مقصد نرســد ، ما مي توانيم با نشــان دادن اين قبض علّت 

نرسيدن آن را از اداره ي پست جويا شويم.«
مژگان با خود فكر كرد كه از طريق پست ، كارها چه قدر آسان تر انجام مي شود!
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فکر كنید و پاسخ دهید?

 آيا مي دانید كه مبلغ هزينه ي پستي به چه چیزي بستگي دارد ؟

وقتــي بســته اي را پســت مي كنيــد، بايد هزينــه بپردازيــد. ميزان ايــن هزينه به وزن بســته 
بستگي   دارد. 

هرچه وزن بســته ســنگين تر باشد هزينه ي پســت نيز بيش تر مي شــود. ما مي توانيم نامه ها و 
بسته هاي خود را از طريق پست به تمام نقاط كشورمان و يا به كشورهای ديگر بفرستيم .

1- وظيفه ي  اداره ي پست چيست ؟
2- اگر بسته ي پستي به مقصد نرسد چه بايد كرد ؟  

3- چرا بسته هاي پستي را وزن مي كنند ؟ 
4- مبلغ هزينه ي پستي به چه چيزهايي بستگي دارد ؟ 

با گذاشتن عالمت × در مقابل عبارت درست ، جمله هاي زير را كامل كنید. 
از طريق پست، كارها ...........................................     آسان تر انجام مي شود

                                                                                 سخت تر انجام مي شود.

منظور از »مقصد« روي بسته ي پستي .....................    نشاني گيرنده است.
                                                                                نشاني فرستنده است.  

هرچه وزن بسته سنگين تر باشد. .........................    هزينه ي پست كمتر مي شود. 
                                                                                هزينه ي پست بيش تر مي شود. 
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با توّجه به تصويرهاي زير، مراحل پست يك كاال را بنويسید. 

......................................................................................................................................... -1

......................................................................................................................................... -2

......................................................................................................................................... -3

......................................................................................................................................... -4
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فّعالّیت تکمیلی

به تصوير زير توّجه كنید و نشاني مبدأ و مقصد را در جاي مناسب بنويسید. 

مبدأ )فرستنده(: ..................................................................................................

مقصد )گيرنده(: ..................................................................................................

دانش آموزان عزيز، همراه مربّي خود به نزديك ترين اداره ي پســت برويد و يك بسته را به 
نشاني خودتان پست كنيد. سپس با توّجه به قبضي كه دريافت كرده ايد به سؤاالت زير پاسخ 

دهيد : 
نام فرستنده : 

نام گيرنده : 
وزن بسته :
كد پستی :
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تحقیق كنید

چندنوع از خدماتي كه در اداره ي پســت انجام مي شود، نام ببريد. سپس يك 

مورد آن را انتخاب كنيد و مراحل آن را بنويسيد.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................
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رضا، برادر مهدي، در يكي از جبهه هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران مجروح شده بود. 
مادرشان نذر كرده بود كه اگر رضا شفا بگيرد، روز عاشورا از عزاداران امام حسين )ع( با شربت 

پذيرايي كند.
پس از بهبودي رضا، مهدي و دوستش علي قرارگذاشتند كه صبح روز عاشورا به مسجد بروند و 

بعداز شركت در مراسم سينه زني ، با شربت از عزاداران پذيرايي كنند. 
آن ها صبح روز عاشورا ، شربت را در پارچ هاي بزرگي ريختند و به مسجد بردند. 

دســته های عزادار در خيابان ها بــه حركت در آمده بودند. در ابتداي هر دســته يك نفر نوحه 
مي خواند و چند نفر ديگر هم مشــغول نواختن سنج و طبل بودند. دسته هاي عزادار هم به دنبال 
آن ها حركت مي كردند. وقتي عزاداران به مســجد رســيدند، علي و مهدي با ريختن شربت در 
ليوان هاي يك بار مصرف ، از آن ها پذيرايي كردند. عزاداران  نيز با گفتن »ســالم برحسين« ياد 

شهيدان كربال را گرامي داشتند.
بعد از تمام شــدن شربت ، علي و مهدي به آشپزخانه ي مسجد رفتند و در پختن غذا به ديگران 

كمك كردند.
هنگام ظهر، با شنيدن صداي اذان، همگي به صف ايستادند و نماز را به جماعت خواندند تا ثواب 

بيش تري ببرند. 

شربت نـذري 

درس7
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- شما در مراسم عزاداري امام حسين )ع( چگونه شركت مي كنيد؟

 بعد از خواندن نماز، ســفره هاي ناهار پهن شد و عزاداران امام حسين )ع( مشغول خوردن ناهار 

شدند. سپس، علي و مهدي با ساير دوستانشان، سفره ها را جمع كردند. 

در همين هنگام ، امام جماعت مســجد به ســوي آن ها آمد و ضمن تشّكر از زحماتشان به آن ها 

گفت: » بّچه ها، كاري كه شــما انجام داديد، ثواب زيادي دارد؛ چون شــما عالوه بر شــركت در 

مجلس عزاداري امام حســين )ع( ، از مردمي كه به خاطر شــهادت ايشــان عزاداري مي كردند 

پذيرايي كرديد و خداوند اجر بزرگي را براي اين كارقرار داده است.«

دركالس با دوستانتان گفت وگوكنید 
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1- روز عاشورا چه روزي است ؟ 
2- مادر مهدي براي چه نذر كرده بود ؟ 

3- چرا براي دادن شربت از ليوان يك بار مصرف استفاده مي شود ؟ 
4- چرا بهتر است نماز را اول وقت و به جماعت بخوانيم ؟  

از مادر خود سؤال كنید كه آيا تاكنون نذري داشته است؟ چگونه آن را به جا آورده 
است؟  آن ها را بنويسید و در كالس بخوانید. 

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

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

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

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

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

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

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

فکر كنید و پاسخ دهید?



 50  

فّعالّیت های تکمیلی

1- چند نوع مراسم مذهبي نام ببريد و براي هر يك توضيح كوتاهي بنويسيد. 

2- در محلّه ي شــما كدام مراسم مذهبي برگزارمي شود؟ آيا شما درآن مراسم 
شركت مي كنيد ؟

گزارشی درباره ي آن بنويسيد. 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................



فصل سوم 

مدرسه
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وظايف كاركنان 
مدرسه 

درس8

دانش آموزان عزيز، همان طور كه مي دانيد، مدرســه خانه ي دّوم شماست. شما هرروز، مّدت زمان 
زيادي را در مدرسه مي گذرانيد و آن جا همراه ساير هم كالسی های خود مطالب فراواني ياد مي گيريد؛ 

بنابر اين بايد سعي كنيد كه اّطالعات بيش تري درباره ي كاركنان مدرسه به دست آوريد.  

- چه كساني در مدرسه كار مي كنند و هريك چه وظيفه اي دارند؟ 

درمدرسه افراد زيادي كار مي كنند و هريك وظايفي را برعهده دارند كه به شرح زير است : 

وظيفه ي مدير مدرســه، اداره كردن مدرســه 
است؛ يعني اوبه همه ي امور رسيدگي مي كند. 

وظيفه ي معلّم، درس دادن و آموزش رفتارهـاي 
صحيح مربوط به خانه، مدرسه و اجتماع است.

وظيفه ي معاون يـــا ناظم، حفظ نظم و ترتيب، 
نظـارت بر اجراي مقّررات و كمك به مدير در 

همه ي امـورمدرسـه است. 

دركالس با دوستانتان گفت وگوكنيد 
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بــه  وظيـفـه ي مشـاور مـدرســـه ، رسيـــدگي 
مشـكـــالت دانش آمــوزان و راهنمايي آن ها 

براي حّل اين مشكالت است.

وظيفـــه ي مـــربّي بهـــداشت، آشنـــا كردن 
دانش آموزان با نكات بهداشتي و نظارت بـــر 

رعايت آن هااست. 

وظيفـــه ي مربّـــي پرورشي، برگزاري مراسم 
مختلف مانند برگزاري نماز جماعت، مراســم 
دهــــه ي فجـر، اجـــراي مسابقـــات قرآن و 

تشكيل گروه هاي هنري است. 
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وظيفه ي دفتر دار رسيـدگي به كارهـاي اداري 
مـدرسه و ثبت نمرات دانش آموزان است. 

وظيفه ي خدمتــگزار، نـظافت و تميـزكــردن 
مـدرسـه بـاهمكاري دانش آموزان است.

وظيفـــه ي سرايـــدار مواظبت و نگهـداری از 
مـــدرسه و امـــوال موجــود در آن و دّقت در 

ورود و خروج افراد است. 
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1- وظايف مدير مدرسه چيست ؟ 
2- چه كســي مسئول رسيدگي به مشــكالت دانش آموزان و راهنمايي آنان براي حّل مشكالت 

است؟
3- چه كسي كارنامه هاي دانش آموزان را تنظيم مي كند؟ 

4- چه كسي مسئول بهداشت دانش آموزان است ؟ 

نام مسئول هر كار را مانند نمونه در جاي مناسب بنويسيد. 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

مديررسيدگي به همه ي امور مدرسه

نظافت كالس ها

درس دادن به دانش آموزان

حفظ نظم در محيط مدرسه

راهنمايي دانش آموزان براي حل مشكالتشان

برگزاري نماز جماعت در مدرسه

رسيدگي به بهداشت دانش آموزان

 حفظ و نگهداري مدرسه و اموال آن
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يك مدرســه ي خوب، مدرسه اي است كه تمام اعضاي آن با وظايف خود به خوبي آشنا باشند و 
به آن ها عمل كنند. 

- شما به عنوان يك دانش آموز، در مدرسه چه وظايفي را به عهده داريد؟ 

دانش آمــوزان در مدرســه وظايفي به عهــده دارند كه در جــدول زير با بعضي از آن ها آشــنا 
مي شويد. 

اكنون كه با وظايف كاركنان مدرســه و هم چنين با وظايف خودتان در مدرســه آشــنا شده ايد، 
مي توانيد با همكاري يكديگر مدرسه ي نمونه اي داشته باشيد. 

وظايف دانش آموزان 
در مدرسه 

9 درس

دركالس با دوستانتان گفت وگوكنيد 

وظيفه ي شما در برابرخودتان

در انجام كارها دّقت كنيد.
در يادگيري درس ها كوشش كنيد.

براي حفظ ســالمت خود موارد ايمني را 
رعايت كنيد.

از لوازم مدرسه ي خود به خوبي  نگهداري 
كنيد.

وظيفه ي شما در برابرديگران 

هميشــه با ديگــران خوشــرو و مؤّدب 
باشيد. 

در انجــام كارها با دوســتانتان همكاري 
كنيد. 

در حفــظ و نگهــداري امــوال مدرســه 
كوشش كنيد. 
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1- يك مدرسه ي خوب، چگونه مدرسه اي است ؟ 
2- عالوه بر موارد ذكر شده در متن درس، سه وظيفه ي ديگر خود را در مدرسه نام ببريد؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

 
 

 
 

اگر من كارم را به خوبی 
انجام دهم ،حتماً موفق 

خواهم شد
اگر من كارم را به خوبی 

انجام ندهم ، موفق نخواهم 
شد
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با توّجه به عبارت های سمت راست، براي تصويرهاي سمت چپ ، مانند نمونه يك 
عبارت بنويسيد. 

 توّجه نكردن به درس

دير رسيدن به مدرسه                                                                      

رفتار نامناسب در حياط مدرسه                                                             

دّقت كردن به درس

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

...........................
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1-  دانش آموز عزيز، منظور از اموال مدرسه چيست ؟ آن ها را نام ببريد. 

 حاال بگوييد كه چگونه بايد در حفظ و نگهداري اموال زير كوشش كنيم ؟ 

 اگر اين اموال و وسايل  آسيب ببيند، چه كساني ضررمي كنند؟ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

 در مدرسه چگونه بايد در حفظ سالمت و ايمني خود و ديگران تالش كنيم؟ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

1- ميز و نيمكت : ..........................................................................................
2- آب خوري مدرسه : .................................................................................
3- ديوار : .....................................................................................................
4- وسايل كمك آموزشي : ...........................................................................

فّعالّيت های تكميلی

-1

-3

-5

-2

-4

-6
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خيربله

 هميشه به موقع سركالس حاضر مي شوم.

 هنگام بازي در حياط مدرسه كسي را ُهل نمي دهم.

 هنگامي كه معلّم درس مي دهد به دّقت گوش مي دهم.

در نگهداري از وسايل شخصي ام دّقت كافي دارم .

در مواقع ضروري به دوستانم كمك مي كنم.

 در نگهداري اموال مدرسه كوشش مي كنم.

 به ديگران احترام مي گذارم.

 اگر چيزي را پيدا كنم، آن را به معاون يا معلّم تحويل مي دهم.

2- جمله های زير را بخوانيد و با توّجه به رفتارخود ، در جای مناسب عالمت  × بگذاريد:

- با تّوجه به پاسخ هاي داده شده، بنويسيد كدام يك از رفتارهاي خود را بايد اصالح كنيد. 

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

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

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

...............................................................................................................................................
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مدير : ....................................................................................................................................

ناظم : .....................................................................................................................................

معلّم :  ....................................................................................................................................

  مربّي بهداشت : ......................................................................................................................

مشاور : ..................................................................................................................................

مّربي ورزش :  .........................................................................................................................

خدمتگزار : .............................................................................................................................

مربّي پرورشي : ......................................................................................................................

تحقيق كنيد

در مدرسه ي خود تحقيق كنيد و وظايف هر يك از افراد زير را بنويسيد.
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روز چهارشنبه، دانش آموزان كالس دّوم راهنمايی براي شركت در جلسه ي بحث و گفت وگو در 

اتاق مشاوره جمع شدند. 

آقاي مرادي، مشاور مدرســه، پس از خوش آمدگويي به بّچه ها، از حضور آن ها در جلسه تشّكر 

كرد. او به دانش آموزان گفت : »هدف از تشكيل اين جلسات، بحث درباره ي مسائل نوجوانان و 

جوانان است. يكی از اين مسائل،  بيرون رفتن با دوستان ، بدون اجازه ي والدين است. « 

 آقاي مرادي از بّچه ها سؤال كرد: » شما تاكنون با چنين مسئله اي روبه رو شده ايد؟ « 

ســعيد جواب داد : » چند روز قبل، پسر همسايه  از من خواست كه  بدون اجازه ي پدر و مادرمان 

به پارك برويم . « 

مشاور مدرسه 

درس10
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مشاور مدرسه از او سؤال كرد : » پيشنهاد دوست خود را قبول كردي و با او به پارك رفتي؟ «

ســعيد گفت : » نه، من قبول نكردم. تصميم داشــتم اّول با شما مشورت كنم وبدانم آيا اين كار 

درست  است يا خير؟  « 

مشاور، رو به ساير دانش آموزان كرد و از آن ها خواست تا نظرشان را بگويند.

جوادگفت : » به نظر من، ســعيد حتماً بايد اين موضــوع را با پدر و مادرش در ميان بگذارد و از 

آن هــا براي رفتن به پارك اجازه بگيرد. والدين او اگر صالح دانســتند اجازه مي دهند. در غير 

اين صورت براي سعيد توضيح مي دهند كه چرا نبايد با دوستش به پارك برود. «

عّباس گفت : » به نظرمن، بي اجازه به پارك رفتن ممكن است خطراتي در پي داشته باشد.« 

آقاي مشــاور گفت : » ســعيد كار خوبي كرده كه با عجله تصميم نگرفته است. شما هم نبايد هر 

پيشنهادی را بدون مشورت بپذيريد. هر گاه با مشكلی روبه رو شديد، بهتر است كه آن را با پدر 

و مادر، مشــاور مدرسه يا آموزگار خود در ميان بگذاريد؛ چون اين افراد بهترين كساني هستند 

كه مي توانند در تصميم گيري و حّل هر مشكلي شما را ياري كنند.«

1- در جلسه ي مشاوره درباره ي چه موضوعي بحث و گفت وگو شد؟  

2- قبل از هر تصميم گيري چه كاري بايد انجام دهيم ؟ 

3- ما با چه كساني مي توانيم مشورت كنيم ؟ 

4- شما در چه مواردي به مشاور مراجعه مي كنيد ؟ 

5- بيرون رفتن بدون اجازه ي والدين چه خطراتي درپي دارد؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?
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براي كدام يك از موارد زير مي توان به مشاور مدرسه مراجعه كرد. با گذاشتن 
عالمت×آن ها را مشّخص كنيد. 

در صورت داشتن مشكل درسي 
براي خريد لباس 

در صورت داشتن مشكل خانوادگي  
براي راهنمايي گرفتن در انجام كارها  

براي رفتن به مسافرت   
در صورت داشتن مشكلي در خارج از محيط خانه و مدرسه    

براي انتخاب دوست    

1- آيا تا كنون دچار مشكلي شده ايد؟ براي حّل  آن با چه كسي مشورت كرده ايد؟ 
چه راه حلّي پيدا كرده ايد ؟ 

نوع مشكل .........................................................................................................................
با چه كسي مشورت كرده ايد؟ ............................................................................................
راه حّل  آن مشكل  ............................................................................................................

2- آيا تا كنون كسي با شما براي انجام كاري مشورت كرده است ؟
چه كسي ؟ .........................................................................................................................
چه كاري ؟ .........................................................................................................................
پيشنهاد شما چه بوده است ؟ ...............................................................................................
...........................................................................................................................................

فّعالّيت های تكميلی
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3- بــه تصويرهــاي زير نگاه كنيد و ماننــد نمونه، كلمه ي )صحيح( يا )غلط( را در جاي مناســب 
بنويسيد. 

گرفتن بسته از افراد ناشناس صحيحشركت در بازی دوستانه

اجازه گرفتن قبل از استفاده از وسايل ديگران

رفتن به سينما بدون اجازه ي والدين

شركت در ميهمانی دوستانه 

پذيرفتن پيشنهاد افراد ناشناس
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ما روزهاي دوشــنبه هرهفته به كارگاه نّجاري مي رويم. يك روز در كارگاه، با اّره مشغول بريدن 
چوب بوديم كه ناگهان صداي فرياد محّمد بلند شد. همگي با نگراني به طرف او رفتيم.

رعايت نكات ايمني 
در كارگاه 

11 درس
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محّمد بدون اين كه چوب را داخل گيره قراربدهد، شــروع به بريدن آن كرده بود و در اثر اين 

بي احتياطي دستش مجروح شده بود. 

من با ديدن خوني كه از دست او مي آمد، دستپاچه شدم و نمي دانستم چه كاربايدبكنم.

مربّي كارگاه با آرامش به طرف ما آمد و گفت : »  بّچه ها نگران نباشيد، چيز مهّمي نيست.« سپس 

از من  خواست كه نزد مربّي بهداشت بروم و او را خبركنم.

مربّي بهداشــت با وســايل الزم به كارگاه آمد و بعد از معاينه ي دســت محّمــد گفت : » زخم او 

سطحي است.« او ابتدا دست مّحمد را با آب و صابون شست، سپس آن را با مايع ضدعفوني كننده 

شست وشو داد و پانسمان كرد. 

آن گاه مربّــي كارگاه روبــه دانش آموزان كــرد و گفت : » فكر مي كنم الزم اســت كه درباره ي 

رعايت نكات ايمني در هنگام كار، يك جلسه ي بحث و گفت و گو با يكديگرداشته باشيم.«

او از دانش آموزان پرسيد :   » به نظرشما علّت اين حادثه چه بود؟«

علي گفت :  »به نظر من محّمد در كارش عجله كرد.«

حســين گفت : » مــن با نظرعلي موافق نيســتم، چــون محّمد بايــد ابتدا چــوب را داخل گيره 

قرارمي داد.« 

رضا گفت : » من فكر مي كنم نظر هردو صحيح است.«

مربّي كارگاه گفت :  » از دّقت و توّجه شــما به اين گونه مســائل خوشــحالم. در حقيقت نظر هر 

ســه نفر شما درست اســت. محّمد نبايد عجله مي كرد. او بايد نكات ايمني را رعايت مي كرد. در 

ضمن، شــما هم بايد هنگام بروز حادثه خونسرد باشــيد و از افراد متخّصص در اين زمينه كمك 

بگيريد.«
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1- چرا دست محّمد مجروح شد؟ 
2- شما هنگام بروز حادثه در مدرسه از چه كسي كمك مي گيريد ؟ 

3- وقتي حادثه اي پيش مي آيد اطرافيان بايد چه كاركنند؟ 
4- دو مورد از نكات ايمني را كه بايد در كارگاه مدرسه رعايت شود، بنويسيد.

دانش آموزان عزيز، شــماره تلفن هاي ضروري زير را بنويسيد و هميشه آن ها را 
در دسترس بگذاريد. هركدام  از آن ها در چه مواقعي استفاده مي شود. 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

نام مراكـز

مركز فوريت هاي پزشكي 

آتش نشاني 

پليس 

اّطالعات تلفن 

موارد استفادهشماره تلفن
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فّعالّيت تكميلی

دانش آموزان عزيز، در مورد نكات ايمني كارگاه مدرســه ي خود تحقيق كنيد . ســپس با نظارت 

مربّي خود، درباره ي آن نكات بحث و گفت وگو كنيد و نتايج آن  را بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

نكات ايمني رعايت شده

كپسول آتش نشانی

راه حلنكات ايمني رعايت نشده

   

تحقيق كنيد

با نظارت مربّی خود از آشپزخانه ی مدرسه بازديد كنيد ومانند نمونه، جاهای خالی جدول زير را 

تكميل كنيد.
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آن روز مرجــان، كه نماينده ی كالس دّوم بود، به هم كالســي هايش گفــت : » بّچه ها ، كم كم به 
روزهاي دهه ي فجر نزديك مي شــويم. اگر موافق باشيد با معلّم پرورشي مشورت كنيم و براي 

برگزاري مراسم جشن دهه ي فجر برنامه ريزي كنيم. «
زنگ تفريح زده شــد، بّچه ها به سراغ خانم اكرمي، مربّي پرورشي مدرسه رفتند و نظر خود را با 

او در ميان گذاشتند. 
خانم اكرمی با خوش رويي گفت : » اتّفاقاً من هم مي خواستم در همين مورد با شما مشورت كنم. 
به نظر من بهتر است برای انجام اين كار ، گروه هايی تشكيل بدهيم و سپس مسئو لّيت هرگروه 

را نيز مشّخص كنيم.«
نسرين پرسيد : » منظورتان از گروه چيست؟ «

خانم اكرمي پاســخ داد: هرگاه چند نفر براي انجام كاري با يكديگر همكاري كنند، در واقع يك 
گروه تشــكيل داده اند. در هرگروه نيز يك نفر به عنوان ســر گروه انتخاب مي شــود. وظيفه ي 
ســرگروه  ايجاد هماهنگي بين اعضاي گروه اســت. حاال شــما هم مي توانيــد گروه هاي خود را 
مشــّخص و ســرگروه ها را نيز انتخاب كنيد. در ضمن، هرگروه بايد مسئولّيت انجام يك كار را 
به  عهده بگيرد. براي برگزاري جشــن دهه ي فجرمي توانيــد برنامه هاي متنّوعي در نظربگيريد؛ 
مثالً »تهّيه ي روزنامه ي ديواري، اجراي ســرود و نمايش، تزئين كالس و سالن مدرسه، برپاكردن 
نمايشگاهي از كارهاي دستي و نّقاشــي دانش آموزان ، تهّيه ي كارت هاي دعوت براي والدين و 

پذيرايي از آن ها.«
بعد از تشكيل گروه ها، بّچه ها با شور و اشتياق مشغول تهّيه ي مقّدمات جشن شدند. 

روز جشــن فرا رســيد و همه ي گروه ها با همكاري هم توانستند  مسئولّيت هاي خود را به خوبي 
انجام دهند و جشن با شكوهي برگزار كنند. 

جشن دهـه ي فجـر  

درس12
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بعد از پايان مراســم، خانم اكرمي در حضور والدين از تالش و همكاري گروه هاي دانش آموزي 

مدرســه تشــّكر كرد و به دانش آموزان گفت: » يكي از داليل موّفقّيت شــما اين بود كه همه ي 

وظايف خود را به بهترين شكل انجام داديد و با يكديگر صميمانه همكاري كرديد.  

اميدوارم كه شما در همه ي امور زندگي خود، همكاري با ديگران را ادامه بدهيد.« 
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1- مرجان و همكالسي هايش در چه موردي با مربّي پرورشي مشورت كردند؟ 

2- پيشنهاد مربـّي پرورشي براي برگزاري جشن دهه ي فجر چه بود ؟ 

3- هدف از تشكيل گروه ها چه بود ؟ 

4- وظيفه ي سرگروه چيست ؟

5- داليل موّفقيـّت دانش آموزان در برگزاری جشن دهه ی فجر چه بود ؟

6- شما براي برگزاري جشن دهه فجر در مدرسه ي خود، چه برنامه هايي در نظر مي گيريد؟ 

1- دانش آموزان عزيز، بنويســيد كه دهه ي فجر از چه روزي شروع مي شود و در چه روزي به 
پايان مي رسد. مناسبت هركدام از روزها را نيز بنويسيد. 

روز شروع دهه ي فجر: 

روز پايان دهه ي فجر :  

مناسبت روز شروع دهه ي فجر :  

مناسبت روز پايان دهه ي فجر :   

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

فّعالّيت های تكميلی
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2- دانش آموزان عزيز، با مشــورت مربّي پرورشــي مدرسه  براي تهّيه ي روزنامه ي ديواري يك 
گروه تشــكيل بدهيد و ســرگروه را با رأي اعضا انتخاب كنيد.  سپس وظايف هر يك از اعضا را 

نيز مشّخص نماييد و روزنامه ي ديواري را با موضوع دلخواه خود تهّيه كنيد. 

موضوع روزنامه ي ديواري: 

تعداد اعضاي گروه: 

نام سرگروه: 

وظايف اعضاي گروه   نام اعضاي گروه 



فصل چهارم 

اطالع رسانی
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شبــكه ي پيـام 
درس13

دهه ي فجر بود. اميد و آرش مي خواستند براي تماشاي مسابقات ُكشتي جام جهان پهلوان تختي، 
به ورزشگاه بروند. 

اميد از آرش پرسيد: » مسابقات در چه ساعتي شروع مي شود ؟«
آرش پاســخ داد : » نمي دانم ، بهتر اســت با خريدن روزنامه، از برنامه ي مسابقات كشتي با خبر 

شويم.«
اميد گفت : » ولي امروز جمعه است و روزنامه اي منتشر نمي شود.«

آرش پرسيد : » پس چه طور مي توانيم از ساعت شروع مسابقات آگاه شويم؟«
اميــد جــواب داد : » تلويزيون ما شــبكه ي پيــام دارد. همه ي خبرهاي مهم از آن شــبكه پخش 

مي شود. ما مي توانيم با تنظيم شبكه ي پيام از ساعت شروع مسابقات با خبرشويم.«
آرش گفت : »چه قدر جالب اســت ، پس هروقت الزم شــد مي توانيم خبرهاي مورد عالقه ي خود 

را از شبكه ي پيام دريافت كنيم!« 
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اميد به آرش پيشــنهاد كرد اول از مادرش اجازه بگيرد سپس به همراه او به خانه شان برود و با 

طرز كار شبكه ي پيام آشنا شود. وقتي كه آن ها به خانه رسيدند، اميد تلويزيون را روشن كرد و 

با تنظيم شــبكه ي پيام، اخبار مربوط به مســابقات كشتي را روي صفحه ي تلويزيون آورد. سپس 

زمان برگزاري مسابقات را يادداشت كرد.

اميد براي آرش توضيح داد كه از طريق اين شبكه مي توانيم اّطالعات مفيد ديگري هم به دست 

آورديــم ؛ مثالً خبرهايي درباره ي  خريد و فروش انواع كاالها و قيمت هايشــان، اخبار مربوط به 

خدمات گوناگون مانندتعمير وسايل خانگي يا شست وشوي فرش و همين طور برنامه ي حركت 

قطارها و هواپيماها و وضعيت آب و هوايي تمام نقاط جهان. 
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1- مسابقات كشتي جهان پهلوان تختي در چه ايّامي برگزار مي شود؟ 

2- چند وسيله ي اّطالع رساني را نام ببريد. 

3- شــما براي به دســت آوردن خبــر از كدام وســايل ارتباط جمعي اســتفاده 

مي كنيد؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

به اين نكته توّجه كنيد : 
به شبكه ي پيام، تله تكست هم مي گويند. 



اگر تلويزيون مدرســه ي شــما شبكه ي پيام دارد، طرز اســتفاده ازآن را از 
مربّي خود يادبگيريد. ســپس به كمك اين شبكه ، اّطالعات زير را يادداشت 

كنيد. 

ساعات شرعي : .........................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................
وضع آب و هواي شهر خود : .....................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...................................................................................  : يك خبر ورزشي 
................................................................................................................
................................................................................................................
روز و ساعت پخش برنامه ی تلويزيونی مورد عالقه ی خود : .......................
................................................................................................................
................................................................................................................

فّعالّيت تكميلی
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فصل پنجم 

محیط زیست
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اّولين بار بود كه هادي به همراه برادرش، حميد، براي تماشــاي مســابقه ي فوتبال به ورزشــگاه 

مي رفت. آن ها پس از خريدن بليت،  وارد ورزشــگاه شــدند و در جاي خود نشســتند. جمعّيت 

زيادي براي ديدن مســابقه آمده بودند. آن ها با شــعار دادن و به حركت درآوردن پرچم، تيم 

مورد عالقه ي خود را تشويق مي كردند. 

رفتار مناسب در 
مكان هاي عمومي 

14 درس
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با ورود ورزشــكاران به زمين، شور و شوق تماشاچيان هم  بيش تر شد. در طول بازي، عّده اي از 

تماشاچيان به داخل زمين بازي كاغذ و پوست ميوه پرت مي كردند. 

هادي پرسيد : » چرا بعضي ها كاغذ و پوست ميوه را به داخل زمين بازي پرت مي كنند؟«

حميد گفت : » شايد با اين كار مي خواهند شادي خود را نشان دهند، ولي كار شان درست نيست. 

اين گونه رفتارها درواقع، بي احترامي به ورزشــكاران است و باعث كثيف شدن محيط ورزشگاه 

هم مي شود.«

بعد از مسابقه، هادي و حميد براي بازگشت به خانه سوار اتوبوس شدند. 

در داخــل اتوبوس، رفتارهاي بعضي از جوانان مناســب نبود؛ از پنجره به بيرون خم مي شــدند، 

صندلي ها را پاره مي كردند و يا به شيشه هاي اتوبوس آسيب مي رساندند. آن ها حّتي به اعتراض 

ديگران نيز توّجهي نمي كردند. هادي از اين  رفتارها بسيار تعّجب كرد.  

حميد براي او توضيح داد كه كار اين افراد بي احترامي به حقوق ديگران است. همان طور كه، بايد 

از محيط زيســت طبيعی خود  مثل جنگل، رودخانه و دريا محافظت كنيم، بايد از مكان ها و اموال 

عمومی محيط زندگی نيز نگه داری كنيم.

هادي پرسيد : » منظورت از اموال عمومي چيست؟«

حميد گفت : » وســايلي كه در مكان هاي عمومي مانند سينما، ورزشگاه ، مدرسه و اتوبوس وجود 

دارد، مال همه ي مردم اســت و همه  وظيفه دارند در نگهداري و حفظ آن ها كوشــش كنند. به 

عالوه ، اگر اين وســايل خراب شــود به اقتصاد كشــور هم ضرر مي رســد ، زيرا مقدار زيادي از 

درآمد كشور بايد صرف خريد و يا تعمير اموال عمومي شود.«

هادي از تماشــاي مسابقه بسيار لّذت برده بود؛ ولي از ديدن اين رفتارهاي نامناسب ناراحت بود 

و با خود فكر مي كرد كه چگونه مي تواند درحفظ اموال عمومي تالش كند. 



  85 

1- تشويق مناسب و درست در ورزشگاه چگونه است ؟ 
2- چند نمونه از اموال عمومي را نام ببريد.

3- شما براي حفظ اموال عمومي چه كارمي كنيد ؟ 
4- از آسيب رساندن به اموال عمومي چه ضررهايي مي بينيم ؟ 

5- چند مكان عمومی را نام ببريد.

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

رفتار مناسب

رفتار مناسب

رفتار مناسب

رفتار مناسب

×رفتار نامناسب

رفتار نامناسب

رفتار نامناسب

رفتار نامناسب

به تصويرها نگاه كنيد و  رفتارهاي مناسب و نامناسب را مانند نمونه، با عالمت × 
مشخص كنيد.



 86  

رفتار مناسب

رفتار مناسب

رفتار مناسب

رفتار مناسب رفتار مناسب

رفتار مناسب

رفتار نامناسب

رفتار نامناسب

رفتار نامناسب

رفتار نامناسب رفتار نامناسب

رفتار نامناسب
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در داخل ورزشگاه آشغال نمي ريزم.

وقتي به سينما مي روم، با صداي بلند صحبت نمي كنم.

در جنگل،  روي تنه ی درخت ها يادگاري مي نويسم.

وقتي در خيابان راه مي روم، آب دهانم را روي زمين نمي اندازم.

اطراف رودخانه زباله می ريزم.

سعي مي كنم ظاهرم در مكان هاي عمومي آراسته باشد.

وقتی سوار اتوبوس می شوم به صندلی ها آسيب نمی رسانم.

در حفظ و نگهداري اموال عمومي كوشش مي كنم.

جمله هاي زير را بخوانيد و رفتارهاي مناسب را با عالمت ×  مشّخص كنيد.
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فّعالّيت های تكميلی

2- حاال با توّجه به مطالب باال، رفتارهايي را كه به اقتصاد كشور ضرر مي رساند بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

رفتارهاي مناسب

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

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

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

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

رفتارهاي نامناسب

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

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

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

1- دانش آموزان عزيز، در طول يك هفته، به هرمكان عمومي كه مي رويد، رفتارهاي مناســب و 
نامناسب خود و ديگران را يادداشت كنيد و در كالس بخوانيد. 



فصل ششم 

مشاغل
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كار در كارخانه

درس15

قراربود كه دانش آموزان سال دوم راهنمايی پيش حرفه ای براي آشنايي با مشاغل از كارخانه هاي 

مختلفي ديدن كنند. 

برنامه ي اين هفته ي آن ها بازديد از كارخانه ي توليد مواّد غذايي بود. 

هنگام ورود دانش آموزان ، مسئول كارخانه به آن ها خوش آمد گفت و از آقاي سعادت، كه در 

كارخانه كار مي كرد، خواهش كرد تا دانش آموزان را با قســمت هاي مختلف كارخانه آشنا كند. 

آقاي سعادت ابتدا آن ها را به قسمت تهّيه ي رّب گوجه فرنگي برد. 
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او برايشان توضيح داد كه چگونه از گوجه فرنگي رب درست مي كنند و چطور آن را در قوطي ها 
بسته بندي مي كنند و براي فروش به فروشگاه ها مي فرستند. 

سپس دانش آموزان را به ساير قسمت هاي كارخانه، مانند قسمت تهّيه ي آب ليمو، ترشي و ُسس 
برد و آن ها را با نحوه ي توليد اين مواّد غذايي و بسته بندی آن ها آشنا كرد. 

در پايان، توضيح داد كه در هر قســمت، كارگران زيادي با دســتگاه هاي گوناگون كار مي كنند. 
آن ها وظايف خود را زير نظر مسئول قسمت خود انجام مي دهند. 

مســئول هر قســمت وظايف گوناگوني دارد. او مواظب است تا كارها درســت انجام شود و هر 
كارگر نيز وظيفه ي خود را به خوبي انجام دهد. 

از وظايف ديگر مســئول هر قســمت  اين است كه اگر كارگري غايب باشــد، براي او جانشين 
بگذارد و اگر دستگاهي خراب شد ، از تعميركاران بخواهد تا نقص آن را برطرف كنند. با انجام 

درست مسئوليِّت ها كارخانه مي تواند محصوالت خوبي توليد كند.
پس از بازگشــت به مدرســه، خانم مربّي از دانش آموزان خواست تا درباره ي بازديد آن روز و 

مراحل تهّيه ي يكي از مواّد غذايي يك گزارش بنويسند و جلسه ي آينده در كالس بخوانند. 

آيا مي دانيد وظايف يك كارگر چيست ؟ 
هركارگر در كارخانه وظايف زيادي به عهده دارد كه مهم ترين آن ها عبارت اند از : 

1- اطاعت از قوانين و مقّررات كارخانه 
2- درست انجام دادن وظايف 

3- حضور به موقع در محّل كار 
4- رعايت نكات ايمني در محيط كار و استفاده از وسايل ايمني در هنگام كار 

5- داشتن رفتار خوب و مناسب با مسئوالن و ساير كارگران 
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1- چرا دانش آموزان براي بازديد به كارخانه رفتند ؟ 

2- چند نمونه از محصوالتي را كه در كارخانه ي تهّيه ي مواّد غذايي توليد مي شود، نام ببريد. 

3- در هرقسمت كارخانه چه كساني با دستگاه ها كار مي كنند ؟ 

4- كارگران هر قسمت زير نظر چه  كسي كار مي كنند؟

5- وظايف مسئول هر قسمت چيست ؟ 

6- دو مورد از وظايف يك كارگر را بنويسيد.

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

با توجه به عبارت هاي سمت راست ، عبارت مناسب سمت چپ را انتخاب كنيد و 
مانند نمونه، عالمت × بگذاريد:

                        بايد به موقع حاضر باشند. 
  كارگران در محّل كار خود   

                                                                    هر موقع مايل بودند، مي توانند حاضرشوند. 

                               خودشان آن را تعمير كنند. 
 در صورت خراب شدن دستگاه ، كارگران بايد 

                     به مسئول قسمت اّطالع دهند. 

                            بايد از وسايل ايمني استفاده كنند. 
 كارگران در محّل كارخود    

                                                                         مي توانند از وسايل ايمني استفاده نكنند. 

×
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فّعالّيت های تكميلی

1- با توّجه به تصويرها، بنويسيد كه هركارگر به كدام يك از وظايف خود عمل مي كند.

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

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

.....................................................
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- چند كارخانه را نام ببريد كه در آن ها محصوالت ديگري توليد مي شود.

تحقيق كنيد

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

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

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

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

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

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

2- با توّجه به تصويرهاي زير مراحل توليد آب ليمو را بنويسيد.  



فصل هفتم 

جغرافیا
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به نقشه نگاه كنيد. 
منطقه ي گرم و خشــك با رنگ 

زرد نشان داده شده است.
دراين منطقه، باران كمي مي باردو 
در بيش تر ماه هاي سال،هوا گرم 
و خشــك اســت. در اين ناحيه 
به علّت كم آبــي و وجود نمك 
زيادي  فراوان درخاك،گياهــان 
رشــد نمي كننــد و كشــاورزان 
مجبورند باكندن چاه، زمين هاي 

خود را آبياري كنند. 
همان طور كه در تصوير زير مي بينيد، مردم در منطقه ي گرم و خشــك، خانه هاي خود را طوري 
مي ســازند كه هــوا در آن ها بيش تر جريان پيدا كند. با ايــن روش هواي داخل خانه ها خنك تر 

مي شود. 

درس16

منطقه ي 
گرم و خشك 
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مردم منطقه ي گرم و خشــك، با توّجه به موقعّيت محّل زندگي خود، شغل هاي گوناگوني دارند، 
ماننــد دامپروري، توليد صنايع دســتي وكار در كارخانه ها و معادن . محصوالت كشــاورزي اين 

منطقه عبارت اند از : خرما، گندم، جو و چغندر قند. 
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آيا مي دانيد معدن چيست ؟ 

بعضــي از فلّزات مانند آهن، طال، مس و يا بعضي از ســنگ هــاي قيمتي مانند فيروزه را با كندن 

زمين و كوه ها ، ازداخل خاك و سنگ به دست مي آورند. 

به جايي كه اين فلّزات و سنگ ها را از آن خارج مي كنند، معـدن مي گويند. 
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راهنمای نقشه

ناحيه گرم و خشك

1- چرا در منطقه ي گرم و خشك گياهان زيادي رشد نمي كنند؟
2- در منطقه ي گرم و خشك، كشاورزان زمين هاي خود را چگونه آبياري مي كنند ؟ 

3- مردم در منطقه ي گرم و خشك چه شغل هايي دارند؟  
4- محصوالت كشاورزي منطقه ي گرم و خشك را نام ببريد. 

5- آيا در منطقه اي كه شما زندگي مي كنيد معدن وجوددارد ؟ آن ها را نام ببريد. 

در نقشه ی زير ناحيه ي گرم و خشك را پيدا 
كنيد . سپس با توّجه به راهنماي نقشه ،آن را 

رنگ بزنيد. 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

شمال
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به تصويرهاي زير نگاه كنيد و نام منطقه ي آب و هوايي هرتصوير را بنويسيد. 

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

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

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

به تصويرهاي زير نگاه كنيد و بگوييد كه ماده ي اوليه ي كدام يك ، از معدن به دست مي آيد. 

..............................................................................
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به نقشه نگاه كنيد . 
رنـــگ   با  كوهستاني  منطقه ي 
قهــوه ای نشـــان داده شــده 
است. دراين منطقه كوه هـــاي 
به همين  وجوددارد،  زيــــادي 
دليل آن را منطقه ي كوهستاني 
مي نامند. در اين منطقه برف و 
باران زيادي مي بارد و بيش تر 

ماه هاي سال، هوا سرد است. 
همــان طــور كــه در تصويــر 
ي  نه هــا خا ، بينيد مي  ير ز
سراشــيبی  در  منطقــه  ايــن 
ديوارهــاي  و  قرارگرفته انــد 
ضخيم دارند تا از برف و باران 

و نفوذ سرما محفوظ بمانند. 

درس17

منطقه ي كوهستاني 
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درمنطقه ي كوهستاني ، به علّت وجود چرا گاه هاي فراوان، دامپروري رواج دارد. خوراك دام ها 

از اين چرا گاه ها تهّيه مي شود. 

شــغل اغلب مردم اين منطقه، دامپروري، كار در كارخانه هاي چرم سازي، لبنيات سازي و توليد 

صنايع دستي مانند قالي است. 

محصوالت كشاورزي اين منطقه عبارت اند از : سيب زميني ، پياز ، حبوبات و انواع ميوه ها .
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آيا مي دانيد ايل چيست؟
در مناطق كوهســتاني، عّده اي از دامپروران باهم زندگي مي كنند. آن ها براي يافتن چرا گاه هاي 
مناسب كوچ مي كنند و براي اين كه بتوانند به راحتي از جايي به جاي ديگر بروند درچادر زندگي 

مي كنند.
وقتي هوا گرم مي شــود، به همراه دام هاي خود به مناطق ســردتر، كه علف هاي تازه تري دارد، 
كـــوچ مي كنند و هنـــگامي كه هـوا ســـرد مي شـــــود، گلّه هاي خـود را بـــه مناطق گرم تـر 

برمي گردانند. 
بيش تر آن ها باهم خويشــاوند هستند. اين عّده از مردم را ايل مي نامند. به مردم ايل عشاير هم 

مي گويند. 
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1- چرا در منطقه ي كوهستاني برف و باران زياد مي بارد ؟ 
2- چرا در منطقه ي كوهستاني ديوار خانه ها را ضخيم مي سازند؟

3- چــرا اغلب مردمي كه در ناحيه ي كوهســتاني زندگي مي كنند به شــغل دامپروري مشــغول 
هستند؟ 

4- چرا مردم ايل در چادر زندگي مي كنند؟ 
5- چرا افراد ايل كوچ مي كنند؟

6- به چه كساني عشاير مي گويند؟ 

در نقشــه ی زيــر ناحيه ي كوهســتاني  را پيدا 
كنيد. ســپس با توّجه به راهنماي نقشه، آن را 

رنگ  بزنيد.  

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

راهنمای نقشه

ناحيه كوهستانی

شمال
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به تصويرهاي زير نگاه كنيد. 

كداميــك از تصويرهاي باال مدرســه ي بّچه هاي عشــاير را نشــان مي دهد؟ در جاي مناســب 
بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

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

1- تفاوت مدرسه ي عشاير با مدرسه ي شهري را بنويسيد. 
..............................................................................................................................................

2- به تصويرهای زيرنگاه كنيد و بنويسيد كه هرمحصول مربوط به كدام منطقه ی آب و هوايی است. 

فّعالّيت های تكميلی
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به نقشه نگاه كنيد . 
مرطوب  و  معتــدل  منطقــه ي 
درياي  دركنــار  ايران  شــمال 
خزر، با رنگ ســبز نشان داده 
شــده اســت. در ايــن منطقه 
بـــه  باران زيـــادي مي بارد و 
همين دليل هـــم زميـــن هاي 
حـاصل خيـزو جنـگــل هــاي 

فـراوانـي در آن وجود دارد. 
اغلب مردم اين منطقه خانه هاي 
خود را از چوب درختان جنگل 

مي ســازند و ســقف خانه هاي آن ها شيب دار 
است. 

درس18

منطقه ي معتدل و 
مرطوب شمال 



 112  

شــغل بيش تر مردم در منطقه ي معتدل و مرطوب شــمال، كشاورزي، ماهي گيري و توليد صنايع 
دستي است. محصوالت كشاورزي اين منطقه عبارت اند از : برنج، چاي و پنبه .
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به دليل آب و هواي خاّص منطقه ي شمال، جنگل هاي زيادي درآن وجوددارد. 

مردم با اســتفاده از چوب و ســاقه هاي نازك درختان و هم چنين ســاقه هاي برنج ، صنايع دستي 

گوناگوني توليدمي كنند؛ براي مثال حصير، سبد،  جارو، بادبزن و انواع وسايل چوبي مي سازند.

عّده اي از مردم شــمال كه به كار توليد صنايع دستي مشغول هستند ، در آمد خوبي از اين راه به 

دست مي آورند و زندگي خوبي دارند. 
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فكر كنيد و پاسخ دهيد?

1- چرا زمين هاي منطقه ي معتدل و مرطوب حاصل خيز است ؟ 

2- چرا مردم اين ناحيه خانه هاي خود را از چوب مي سازند؟ 

3- مهم ترين محصوالت كشاورزي ناحيه ي معتدل و مرطوب شمال را نام ببريد . 

4- چرا در ناحيه ي معتدل و مرطوب، بعضي از مردم به شغل ماهي گيري مشغول هستند؟ 

در نقشــه ی زيــر ناحيه ي معتــدل و مرطوب 
شمال را پيداكنيد. ســپس با توّجه به راهنماي 

نقشه، آن را رنگ بزنيد. 

راهنمای نقشه

ناحيه معتدل و 
مرطوب شمال

شمال
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فّعالّيت های تكميلی

1- با توّجه به تصويرهاي زير مراحل تهّيه ي چاي را بنويسيد.

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

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

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

 .............................
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مراحل تهّيه ي برنج را از زمان برداشت برنج تا مرحله ي پخت آن  بنويسيد. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3- با توّجه به منطقه اي كه در آن زندگي مي كنيد، به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 
- شما در كدام منطقه ي آب و هوايي زندگي مي كنيد؟

- محصوالت منطقه ي خود را نام ببريد ؟
- مردم منطقه ي شما بيش تر چه مشاغلي دارند؟ 

- صنايع دستي منطقه ي خود را نام ببريد. 

تحقيق كنيد

2- منطقه ي آب و هوايی محّل زندگي خود را با رنگ مناسب روي نقشه ي زير نشان دهيد.

شمال



فصل هشتم 

حکومت
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روزهاي انقالب بود. فريادهاي ما از اسالم سخن مي گفت . 
ما استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي مي خواستيم.

مي خواستيم سرنوشت كشورمان به دســت خودمان باشد. مي خواستيم در كشور اسالمي ايران، 
مردم در رنج نباشند. 

فرياد زديم، همه باهم؛ فريادمان اهلل اكبر بود. خداي بزرگ فرياد هاي ما را شــنيد. اين  فريادها 
همراه با خون شهيدان، انقالب اسالمي را به پيروزي رساند. 

بعد از پيروزي انقالب، گوش به فرمان رهبر خود، امام خميني، دست به دست هم داديم تا كشور 
خود را آبادكنيم. ما مي خواستيم قوانين اسالمي در كشورمان اجرا شود و دولتمان اسالمي باشد. 
اكنون كه پس از ســال ها به آرزويمان رســيده ايم، دولت و مردم، هر يك وظايفي به عهده دارند 

كه بايد به آن عمل كنند. 
دولت وظايف گوناگوني به عهده دارد؛ مانند ساختن مدرسه، بيمارستان و كارخانه. ما هم در مقابل 
دولت وظايفي برعهده داريم؛ مانند انجام درســت مســئولّيت ها، تالش براي يادگرفتن حرفه اي 

مناسب و استفاده ي صحيح از مكان ها و اموال عمومي مثل، پارك ، اتوبوس، قطار و مترو. 
به اين ترتيب ما مي توانيم با همكاري يكديگر، ايراني آباد، آزاد و سربلند داشته باشيم و در كنار 

هم با آسودگي زندگي كنيم.

ايران اسالمیدرس19
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2- در كالس با دوســتانتان گفت و گو كنيد  و بنويســيد براي آبادي ايران عزيز، چه كارهايي 
مي توانيد انجام دهيد.

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

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

1- يكي از شعارهاي انقالب را بنويسيد. 
2- هدف انقالب اسالمي ما چيست ؟ 

3- وظيفه ي مردم در برابر رهبر انقالب چيست ؟ 
4- ما بعد از پيروزي انقالب اسالمي، چه وظايفي را به عهده داريم ؟ 

5- دولت اسالمي چه وظايفي به عهده دارد؟

1- چند وظيفه ي ديگر دولت و ملّت را در جاي مناسب بنويسيد.

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

فّعالّيت های تكميلی

وظايف مردم در برابر دولت

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

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

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

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

وظايف دولت در برابر ملّت

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

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

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