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باسمه تعالي
»  ... و من احياها فكانّما احيا الّناس جميعا ... «
                                                                          )مائده آيه ي 32(

فرآيند توليد برنامه ي درســي مجموعه فعاليت هاي نظام مند و طرح ريزي شــده اي اســت، كه تالش دارد ابعاد 
چهارگانه زير نظام برنامه درسي )طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي( را در يك بافت منسجم و هماهنگ با غايت 

و اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي سامان دهي نمايد. 
در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه بخشــي از فرآيند برنامه درســي اســت، سعي شده تا 
مالحظات ســاحت هاي تربيتي حاكم بر فلســفه تعليم و تربيت كه ناظر بر رشد و توانمندي دانش آموزان براي 
درك و فهم دانش پايه و عمومي، كســب مهارت هاي دانش افزايي، به كارگيري شــيوه تفكر علمي و منطقي، 
توان تفكر انتقادي،  آمادگي جهت بروز خالقيت و نوآوري و نيز كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود 
كيفيت زندگي اســت، مورد توجه قرار گيرد. اين محتوا با فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن 
تأكيــد بــر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري و توجه به هويت ويژه متربيان با نيازهاي خاص، زمينه ســاز 

دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم )توان مندي ها، مهارت ها( مي باشد.
اميد اســت اين محتوا در تحقق اهداف، مؤثر باشــد و معلمان عزيز و گرامي با بهره گيري از اين كتاب بتوانند 

فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي و اجتماعي ياري نمايند.
اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناســان ســازمان آموزش و پرورش استثنايي و گروه هاي تاليف 
كتاب هاي درســي مي باشد، شايسته است از تالش و مساعي تمامي اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل چاپ و آماده سازي ما را ياري داده اند، تقدير و تشكر نماييم. 

در اين جا از همه همكاران و صاحب نظران درخواست مي نمايم، تا نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصوص اين 
محتوا به اين سازمان منعكس نمايند.

دكتر مجيد قدمي
معاون وزیر و ریيس سازمان آموزش  و پرورش استثنایی كشور



سخنی با همکاران گرامی

خداوند متعال را ســپاس می گو ييم كه به لطف او توانســتيم كتاب جديد مطالعــات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی 
دانش آموزان با نيازهای ويژه را توليد و به شــما تقديــم كنيم. تدوين اين كتاب بر مبنای تغييرات جديد در حوزه 
مطالعات اجتماعی با توجه به اســناد باالدســتی آموزش و پرورش، ســند تحول بنيادين و سند برنامه درسی ملّی 

صورت گرفته است. 
مطالعات اجتماعي يكي از حوزه هاي مهم يادگيري است كه در آن بر تربيت اجتماعي و مهارت هاي زندگي تاكيد 
مي شــود. اين برنامه ســعي مي كند زمينه هاي تربيت اجتماعي و فردي را فرهم آورد و هدف اصلي آن به ويژه در 
حوزۀ دانش آموزان با نيازهاي ويژه ارتقاء آگاهي و توانمندي آن هاســت به طوري كه قادر به زندگي مســتقل در 
اجتماع بوده و بتوانند نيازهاي خود را به طور مناسب برآورده سازند و با ديگران رابطه مناسب و مطلوب تر برقرار 
كنند. از آنجايي كه كســب مهارت هاي زندگي اجتماعي يكي از اهداف مهم اين كتاب اســت دانش آموزان بايد 
بتوانند آموخته ها را در زندگي واقعي به كار ببرند. آموزش مطالعات اجتماعي زماني به اهداف خود دســت مي يابد 
كه در رفتار و نگرش دانش آموزان تغييرات مطلوب بوجود آيد. به منظور نيل به اهداف فوق، توجه شما معلم عزيز 

را به رعايت نكات زير جلب مي نمائيم:
- به اهداف اصلي هر درس يا تاكيد بركســب مهارت هاي زندگي فردي و اجتماعي توجه كنيد و از پرداختن به 
مسائل حاشيه اي و وادار نمودن دانش آموزان به محفوظات و طراحي سؤال و جواب هايي كليشه اي بپرهيزيد و 

فضايي براي تعامل و تمرين به وجود بياوريد.
- عمدۀ فعاليت  هاي طراحي شــده در كتاب بايد در حين تدريس انجام شــود و آن ها را به منزل محّول نكنيد. در 
برخي از دروس كه به شــيوۀ داستاني تنظيم شده است، با صداهاي بلند و به طور جذاب، بخش بخش داستان 
را بخوانيد و سپس با طرح پرسش هاي شفاهي دانش آموزان را به گفت وگو و دقت پيرامون مفاهيم و نكات هر 
درس واداريد. در بيشــتر بخش هاي كتاب پاســخ هاي شفاهي به پرسش ها كفايت مي كند و دانش آموزان را به 

نوشتن پاسخ های طوالني وادار نكنيد.
- تاكيد مي شــود كه مالك اصلي ســنجش ارزشــيابي اين درس نيز عمدتًا فعاليت هاي به كار ببنديم اســت. با 
ارزشــيابي مستمر دريابيد كه مشكل و نقص آموزشي كجاســت و چگونه مي توان به دانش آموز كمك كرد تا 

كار خود را اصالح كند.
- تفاوت هاي فردي اعم از ذهني، فرهنگي، خانوادگي و ... را در نظر بگيريد و به همين سبب از روش هاي متنوع 

براي انتقال مفاهيم و تدريس استفاده كنيد.



- از رسانه هاي متبوع و جذاب در كالس استفاده كنيد. مطالب اين كتاب تنها الگوهايي را در اختيار شما مي گذارد. 
به كتاب بســنده نكنيد و با اســتفاده از عكس ها، نمايش فيلم در هر زمينه گردش علمي در طبيعت و مشاهدۀ 
پديده هاي جغرافيايي يا بازديد از مؤسسات اجتناعي، دعوت از صاحبان مشاغل به كالس و ... فرآيند يادگيري 

را عيني و به زندگي واقعي نزديك كنيد.
- براي كســب مهارت هاي زندگي اجتماعي، همكاري و همراهي خانواده هاي دانش آموزان ضروري اســت. لذا 
با برگزاري جلســات مداوم با خانواده ها و توجه به آن در موضوعات مختلفي كه آموزش مي دهيد، همراهي و 

حمايت آن ها را جلب كنيد.
- كتاب درسي مطالعات اجتماعي مشتمل بر پنج فصل؛ زندگی با ديگران، نكات ايمنی، محيط زندگی ما، نيازهای 
ما، كشــور باشكوه من( چهارده درس )تدوين شده است. نحوه ســازمان دهي محتوا در اين كتاب به گونه اي 
صورت گرفته كه از محيط هاي آشــنا به ســاير محيط ها و از شــناخت خود تا جامعه گسترش مي يابد. ساختار 

كتاب عبارت است از:
- تصویر عنواني:  هر فصل با يك يا چند تصوير شــروع مي شــود كه هدف از ارائه اين تصاوير ايجاد انگيزه و 
فراهــم نمــودن زمينه اي براي بحث و گفت وگو درباره موضوع محتواي هر فصل اســت. اين تصاوير با طرح 
مباحــث ابتدايی ضمن برقراري ارتباط و تعامل بــا دانش آموزان، در جهت تفهيم هدف درس و ايجاد تفكر در 

آنان تالش مي نمايد.
- عنوان و متن درس: آموزش و تدريس مفاهيم و موضوعات از طريق ارايه مفاهيم اصلي هر درس همراه تصاوير 
در اين قسمت ارائه مي گردد. دانش آموزان با مشاهده تصوير و توضيحات مطرح شده از سوي آموزگار مضمون 
درس را درك مي نمايند. در اين بخش يكي از هدف ها مشــاهده تصوير براي دريافت موقعيت و مقايسه آن ها 

با محيط واقعي زندگي است.
- فعاليت هــا: در پايان هــر درس دو فعاليت وجود دارد كه با انجام آن ها ضمن توجه به ارزيابي مرحله اي فرايند 
توســعه و تثبيت يادگيري دنبال شده تا آموخته هاي دانش آموزان تكميل گردد. همكاران محترم ضمن نظارت 
بر جريان اين فعاليت ها به هدايت امر ياددهي يادگيري پرداخته تا زمينه تحقق اهداف يادگيري فراهم شود.

- در كالس نمایــش دهيــد: در اين تمرين ها تعميم يادگيري به محيط واقعــي زندگي و كاربردي نمودن آنچه 
فراگرفته شــده از اهميت زيادي برخوردار اســت. بخش »دركالس نمايش دهيد « به منظور تقويت خالقيت 
دانش آموزان با نيازهای ويژه طراحي شده كه آموزگاران با تأكيد بر اين تمرين ها زمينة تحقق اهداف آن را در 

دانش آموزان فراهم می نمايند.
- به كارببندیم: انجام همة فعاليت هاي به كار ببنديم در يك جلســه امكان پذير نيســت و گاهي براي برخي از 

آن ها بايد چند هفته اختصاص بدهيد و يا در طول سال تحصيلي به آن ها بپردازيد.
اميد اســت شــما معلّمان عزیز با به كارگيري روش هاي مناسب، فضایي پرنشاط و دلپذیر در كالس این درس 

فراهم كنيد. 
گروه مؤلفان



زندگی با دیگران
فصل 1



10

احساسات ما  درس 1

به صورت بچه  ها نگاه کنید.

 به نظر شما، هرکدام چه احساسی دارند؟ 

ما در موقعیت های مختلف، احساسات گوناگونی داریم. ممکن است شاد یا غمگین 
باشیم، ممکن است از چیزی عصبانی شده باشیم و یا از چیزی ترسیده باشیم.
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همان طور که دیدید، ما در موقعیت  های مختلف احســاس غم، ترس، خوشــحالی و 
عصبانیت داریم.  فکر کنید و بگوئید شما دیروز و امروز کدامیک از این احساسات 

را داشته اید؟ چرا ؟

گفت وگو کنید:

فعالیت

تا حاال چه اتفاق هايی شما را ترسانده يا عصباني كرده است؟

در هريک از موقعیت  های زير چه احساسی دارم؟  

 مادرم يک جامدادی قشــنگ برايم خريده، اما من 

جامدادی را گم كرده ام.

)من ................................................................ هستم(

 معلم بــه خاطر اين كه درس هايم را خوب مطالعه 

كرده ام به من جايزه داده است. 

)من ................................................................ هستم(

 من در حال رفتن به خانه بودم، ناگهان صدای بلند 

ترقه به گوشم خورد. 

)من ................................................................ (

 برادر كوچکم، كه سه سال دارد دفترم را پاره كرده 

است.

) من ................................................................ هستم(
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شادی

برخی از احساسات ما خوشایند و برخی ناخوشایند هستند. 
احساســات خوشایند، احساســاتی است که ما آن  ها را دوســت داریم. احساسات 
ناخوشــایند، احساساتی است که ما آن ها را دوســت نداریم و می خواهیم از آن ها 

دور شویم.

یکی از احساسات خوشایند، شادی است. وقتی ما خوشحال هستیم، احساس شادی 
می کنیم.

به تصاویر زیر نگاه کنید. در کدام یک از موارد زیر بچه ها خوشحال و شاد هستند؟ 
عالمت بزنید و درباره ی اینکه چرا شــاد و خوشحال هستند در کالس با یک دیگر 

گفت وگو کنید.
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غم و ناراحتی

همان طور که چیزهای مختلفی ما را شاد می  کند، برخی چیزها ما را غمگین یا ناراحت 
می  کند. برای مثال اگر مواظب وسایل خودمان نباشیم و کیف و کتابمان را گم کنیم، 
ناراحت می  شــویم، یا اگر یکی از اعضای خانواده ما بیمار شــود، غمگین می  شویم. 

گاهی نیز ممکن است رفتارهای دیگران ما را ناراحت کند.

وقتی دچار غم و ناراحتی هســتیم چه باید 
بکنیم؟

 دعــا کنیم و از خداوند بــزرگ بخواهیم به ما 
کمک کند تا غم ما بر طرف شود.

 با انجام کارهای شاد خودمان را سرگرم کنیم. 
مثال نّقاشــی کنیم، تلویزیون تماشــا کنیم یا به 

دیگران کمک کنیم .
 از بزرگترها کمک بگیریم، یعنی با پدر و مادر، 
معلم، پدر بزرگ و مادر بزرگ صحبت کنیم، به 
آن ها بگوییم نا راحت هستیم تا به ما کمک کنند.

فعالیت

چه چیزها يا كارهايی شما را شادو خوشحال می كند؟ در كالس گفت وگو کنید و بنويسید.

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

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

................................................................................................................ 
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ترس 

به این تصویرها دقت کنید. ترس، احساس طبیعی و عادی است که در همه انسان  ها 
و جانوران وجود دارد. خداوند در انسان ها و جانوران احساس ترس بوجود آورده 

است تا از بعضی چیزهای خطرناک بترسند و از خودشان محافظت کنند.
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ترس هایی که باعث می شود انسان از چیزهای خطرناک دوری کند، خوب و درست 
است. 

بعضی از ترس ها خوب نیستند. یعنی نادرست و نابجا هستند. برای مثال، ترس از 
آمپول و ترس از دندانپزشکی، نادرست است. 

فعالیت
1ـ شما از چه چیزهايی می ترسید؟  در كالس گفت وگو كنید و بنويسید.

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

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

2ـ با راهنمايی معلم درباره ترس های درست و نادرست گفت وگو كنید.

در موقع روبرو شدن با چیزهایی که ما را می ترساند چه کارهایی انجام دهیم؟
 از خدا کمک بگیریم.

 درباره ترس خودمان با بزرگترها )پدر، مادر، معلم، مشــاور مدرسه( صحبت 
کنیم و از آن ها کمک بگیریم.

 ممکن است نتوانیم ترس خودمان را یکباره از بین ببریم. بلکه باید کم کم و 
به مرور زمان با چیزهایی که ما را می ترساند، روبرو شویم تا ترسمان کم شود.
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وقتی کسی  از دست ما عصبانی است 
چه کنیم؟

 اگر کار نادرستی انجام داده ایم یا حرف 
بدی گفته ایم، عذرخواهی کنیم.

 اگر کسی خیلی از دست ما عصبانی است 
و ممکن اســت به ما آسیب برساند، از او 
دور شویم و پیش بزرگترهایمان برویم.

وقتی ما  از دست کسی یا چیزی 
عصبانی هستیم چه کنیم؟

 دعا کنیم و از خدا بخواهیم آرام 
باشیم.

 به خود و وسایل خودمان آسیب 
نرسانیم. 

 بــه دیگران و وســایل دیگران 
آسیب نرسانیم.

 از بزرگترها کمک بگیریم.

خشم

یکی از احساســات ما خشــم و عصبانیت است. همه  ی آدم  ها ممکن است از بعضی 
چیزها یا کارها عصبانی شوند. خشم و عصبانیت طبیعی است. اما انسان باید عصبانیت 
خود را کنترل کند. فردی که عصبانی می شود ممکن است کارهای نادرستی انجام 

بدهد و به خود یا دیگران آسیب برساند.
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فعالیت

1ـ علي از رفتن به دندانپزشکی می ترسد. اين ترس درست است يا نادرست؟ 

به نظر شما علي چه بايد بکند؟

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

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

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

2ـ سامان از دويدن به سمت خیابان می ترسد. اين ترس خوب است يا بد؟ چرا؟

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

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

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

3ـ اگر شما از كسی يا چیزی عصبانی شويد چه می كنید؟ 

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

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

.............................................................................................................................................
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من با دیگران ارتباط برقرار می کنم. درس 2

ما انسان  ها با دیگران زندگی می کنیم و با آن ها ارتباط برقرار می کنیم.
به این تصاویر نگاه کنید. در هر تصویر  فرد با چه کسانی ارتباط برقرار کرده است؟

به نظر شما چه گفت وگویی بین این  افراد انجام می شود؟

در کالس نمایش اجرا کنید
خودتان را جای شخصیت های هر تصوير بگذاريد و از زبان آن ها صحبت كنید.
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گفت وگو کنید:
مهم ترين راه ارتباط انسان  ها با يک ديگر گفت وگو است. هر گفت وگو دو طرف دارد: 
گوينده يعنی كسی كه صحبت می كند و شنونده يعنی كسی كه گوش می دهد.

 وقتی با کســی صحبت می کنیم به 
او نگاه کنیم.

 آهسته یا خیلی تند حرف نزنیم.
 از کلمــات مؤدبانــه و محترمانــه 
استفاده کنیم. اگر درخواستی داریم 

بگوییم: »لطفاً«
اگر اشتباهی کردیم بگوییم: »ببخشید«.

 وقتی کســی با مــا صحبت می کند 
به حرف های او خــوب توجه کنیم، 
حواســمان جای دیگر نباشــد و کار 

دیگری انجام ندهیم. 
 صبر کنیم حرف های گوینده تمام 
شود و بعد حرف بزنیم. سخن او را 

قطع نکنیم.
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در کالس نمایش اجرا کنید

گفت وگوی مؤدبانه و محترمانه را تمرين كنید. با كمک و راهنمايی معلم، موقعیت 
زيــر را در كالس نمايش دهید و جمله ی مؤدبانــه ای را كه در هر موقعیت بیان 

كرده ايد، بنويسید.

 ســامان در خیابان راه مــی رود و ناگهان 

تنه اش به يک نفر می خورد، می گويد:   

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

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

 ســارا به كتابخانه مدرسه رفته و از كتابی 

خوشش آمده و می خواهد آن را بر دارد. او 

به كتابدار می گويد: 

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

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

 امیر در آرايشگاه است. وقتی آقای آرايشگر 

موهايش را كوتاه می كند و كار تمام می شود 

او می گويد:

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

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

 مريم به خانه عمويش رفته اســت. عمو و 

خانواده  از ســفر مشهد باز گشته اند. مريم 

به آ ن ها می گويد: 

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

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

 علي در مغازه است و می خواهد يک بستنی 

كه دوست دارد را از يخچال بردارد و بخرد. 

او به فروشنده می گويد:

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

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

 زهــرا مدادش گم شــده و می خواهد از 

دوســتش مداد قرض بگیرد. او به دوستش 

می گويد: 

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

.......................................................................
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همدلی

همه  ی ما به ارتباط با دیگران نیازمند هستیم. در خانواده با پدر، مادر، خواهر، برادر، 
پــدر بزرگ، مادر بزرگ و خویشــاوندان ارتباط برقــرار می کنیم. اعضای خانواده 

یکدیگر را دوست دارند و از هم مراقبت می کنند.

همان طور که ما احساساتی داریم و از بعضی چیزها غمگین یا شاد می شویم، دیگران 
هم در مواقع گوناگون دچار احساسات مختلف می شوند. 

گاهی ممکن است برای اعضای خانواده مشکلی پیش بیاید که آن ها را  ناراحت کند. 
وقتی کســی غمگین اســت ما می  توانیم کاری کنیم که ناراحتی او کمتر شود. وقتی 

شرایط و احساسات دیگران را درک می کنیم با آن ها همدلی کرده ایم.
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در مدرسه نیز گاهی اوقات دوستان به همدلی و کمک ما نیاز دارند.

گاهی اوقات نیز ممکن است ما از دیگران بخواهیم به ما کمک کنند.
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فعالیت

1ـ شــما تا به حال در چه چیزها يا كارهايی با اعضــای خانواده همدلی و همکاری 

كرده ايد؟ 

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

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

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

2ـ شما تا به حال در چه چیز ها يا كارهايی با كاركنان مدرسه و دوستانتان همدلی 

و همکاری كرده ايد؟

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

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

.............................................................................................................................................
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آداب معاشرت و رفتار مناسب )1( درس 3

شب چله یا یلدا، شب اول دی ماه است. اول دی ماه فصل زمستان آغاز می شود.در 
زمســتان هوا سرد می شــود و گاهی برف می بارد. از گذشته، مردم ایران شب اول 

دی ماه را که طوالنی ترین شب سال است جشن می گیرند.
در این شب مردم در خانه بزرگترها جمع می شوند و آجیل و میوه و غذاهای خاصی 

می خورند و با یکدیگر گفت وگو می کنند.

ســامان و خانواده اش شب یلدا در خانه پدربزرگ و مادربزرگ مهمان بودند. قرار 
بود خویشاوندان او هم در آن جا دور هم جمع شوند.
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ســامان قبل از رفتن بــه مهمانی حمام 
رفت. موهایش را شانه کرد و لباس تمیز 
پوشید. سامان اکنون بزرگتر شده است. 
او باید بیشــتر نظافــت را رعایت کند و 
بدن  خود را بشــوید تا بوی عرق ندهد. 
ســامان هر روز صورت خود را با آب و 
صابون مي شوید و جوش های صورتش 

را دستکاری نمي  کند. 

عصر آن روز پدربزرگ میوه، شــیرینی و 
هندوانه بزرگی خریده بود.

وقتــی پدربزرگ به خانه رســید، ســامان 
میوه  ها را از او گرفت و به آشــپز خانه برد 
و با کمک مادرش میوه ها را شست و روی 

میز گذاشت. 

او شیرینی ها را در ظرف چید. مادر سامان 
هم در پختن شــام به مــادر بزرگ کمک 

می  کرد. 

موقع غروب مهمان  ها یکی پس از دیگری 
به خانه مادربزرگ وارد شدند. 
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وقتی مهمان ها می رســیدند سامان از جایش بلند می شد و با لبخند به آن ها سالم و 
احوالپرسی می کرد. 

ســامان موقع نشستن یا ایستادن کنار دیگران فاصله ي مناسب را رعایت مي  کرد و 
به دیگران خیلی نزدیک نمي  شد. او در هنگام صحبت کردن دیگران، حرف آن ها  

را قطع  نمي  کرد و با دقت به حرف هاي دیگران گوش مي داد.

وقتی ســفره شام را پهن کردند، سامان می دانســت نباید قبل از دیگران شروع به 
خوردن کند و صبر کرد تا همه بر سر سفره بنشینند و خوردن را آغاز کنند.

بعد از شــام، پدربزرگ و مادربزرگ از خاطرات گذشته برای همه تعریف کردند. 
بعضــی از مهمان ها هم شــعرهایی از کتاب حافظ خواندند.آن شــب به همه خیلی 

خوش گذشت.
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فعالیت

1ـ معلم، داستان درس را برای شما می  خواند. با دقت به داستان گوش كنید و به 
پرسش  ها پاسخ دهید:

 شب يلدا چه شبی است؟ 

 آداب و رسوم مردم ايران در اين شب چیست؟ 

 شما وقتی می خواهید به مهمانی برويد چه كارهايی  انجام مي  دهید؟ 

 شما در مهمانی ها چگونه به اعضای خانواده  تان كمک می  كنید؟ 

2ـ در موقع صحبت كردن، نشستن يا ايستادن كنار ديگران، كدام يک از رفتارهای 
زير مناسب است؟

نامناسبمناسبرفتار

فاصله مناسب با ديگران را رعايت كنیم.

در موقع صحبت كردن ديگران، حرف آنها را قطع كنیم.

موقع وارد شدن به كالس و يا خانه به ديگران سالم كنیم.

موقــع صحبت كردن با ديگران با صدای بلند و با فرياد 
صحبت كنیم.

با لباس های كثیف و نامرتب به مدرسه و خیابان  برويم.

موقع خوردن غــذا، صحبت نمی كنیم و با دهان باز غذا 
نمی خوريم.
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آداب معاشرت و رفتار مناسب )2( درس 4

سامان به همراه مادر و پدر خود،  امروز به بوستان بزرگ شهر  می روند. آنها برای 
رفتن به بوستان از تاکسی تلفنی استفاده می کنند. پدر از سامان خواست با استفاده 
از تلفن، شــماره تاکسی تلفنی را بگیرد و درخواست خود را بگوید. مسئول تاکسی 

تلفنی، نشانی خانه را پرسید و سامان اینگونه جواب داد:
خیابان کاشانی - کوچه نیلوفر - پالک 34 - طبقه اول  

موقع رسیدن خودرو، سامان 
به راننده ســالم کــرد و در 
صندلــی عقــب نشســت. او 
بســت  را  ایمنی اش  کمربند 
و به پــدر و مــادرش گفت: 
آموزگارم همیشــه مي گوید 
هنگام نشستن در خودرو اول 
کمربند ایمنی خود را ببندید 
و شــما نیز ایــن کار را انجام 

دهید.
بعد از رســیدن به بوســتان، 
سامان به همراه پدر و مادرش، 
به محل وســایل بازی رفتند. 
پدر ســامان از او خواست، در 
هنــگام بــازی، از آنها فاصله 

نگیرد و دور نشود. 
مادر سامان هم از او خواست، 
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با غریبه ها صحبت نکند. سامان برای استفاده از وسایل بازی نوبت را رعایت می کرد. 
او در هنگام بازی، مراقب کودکان کوچکتر از خود بود. آن روز در بوستان بزرگ 

شهر به سامان خیلی خوش گذشت. 
سامان و پدر و مادرش با اتوبوس به خانه برگشتند.آنها در ایستگاه اتوبوس منتظر 

ماندند. در اتوبوس جا برای نشستن نبود.
پســری که کنار پدرش نشســته بود، جای خود را به پدر ســامان داد و گفت: شما 

بنشینید. پدر سامان تشکر کرد و به بچه ها گفت: 
حاال که ایستاده اید میله اتوبوس را محکم بگیرید. 

سامان دقت می کرد تا در نزدیک ترین ایستگاه به خانه، پیاده شوند.
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فعالیت

به کار ببندیم 

1ـ در مورد رفتارهای مناســب در مکان های زير با دوستان در كالس گفت وگو كنید و 
بنويسید.

در مدرسه:
هنگام ايستادن در صف .........................................................................................................
موقع وارد شدن معلم به كالس ...........................................................................................

هنگامی كه معلم در حال درس دادن است .........................................................................
در زنگ تفريح و هنگام بازی ..................................................................................................

در بوستان:
هنگام بازی با وسايل بازی ......................................................................................................
هنگامی كه يک كودک خردسال در حال بازی است ..........................................................
هنگامی كه يک فرد غريبه با ما صحبت می كند .................................................................
هنگامی كه پدر و يا مادر خود را گم كرده ايم .....................................................................

2ـ نشانی و شماره تلفن خانه خودتان را بنويسید و همراه خود داشته باشد: 
خیابان .............................................كوچه ................................................پالک ................

طبقه ..................................
شماره تلفن : .............................................

1ـ با كمک معلم به طور عملی، تلفن زدن به يک تئاتر يا سینما و پرسیدن نام نمايش 
و ساعت آن را در كالس تمرين كنید. 

2ـ با كمک معلم به طور عملی تلفن زدن به يک  تاكسی تلفنی و گفتن آدرس خانه 
خود را تمرين كنید. 

3ـ با راهنمايی معلم، يک مهمانی در كالس يا مدرســه ترتیب دهید و تعدادی از 
اولیا و كاركنان مدرسه را دعوت كنید. با همکاری يکديگر شستن میوه ها و چیدن 
خوراكی در ظروف، پذيرايی كردن از مهمان ها، تعارف كردن و ساير نکات را به طور 

عملی تمرين كنید. 
4ـ در زنگ هنر با كمک معلم كاردستی ها و نقاشی هايی برای تزئینات مراسم يلدا 

در مدرسه تهیه و آماده كنید.
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نکات ایمنی 

شماره 115

شماره 110

شماره 125

فصل 2
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مراقبت و ایمنی در خانه

نکات ایمنی یعنی کارهایی که موجب می شود ما از خطر دور بمانیم و آسیبی 
به ما نرسد.

درس 5

بــه تصویــر نــگاه کنید. ســارا 
می خواهــد برای خــودش چای 
بریزد. به نظر شــما او چه نکاتی 

را باید رعایت کند؟ 
اگر مراقب نباشــد چه آســیبی 
ممکن است به او برسد؟ گفت وگو 

کنید.
مــا باید در خانه نــکات ایمنی را 

رعایت کنیم.

در خانه باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنیم. 

با کبریت بازی نکنیم. کبریت روشن 
را روی زمیــن نیندازیــم. بــازی با 
کبریــت و ترقه در خانــه یا کوچه  
باعث زخمی شــدن و ســوختگي ما 
می شود و ممکن است آتش سوزی 

رخ دهد.
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نزدیــک اجاق گاز، کتــری  و آب جوش 
ندویم.

اگر بوی گاز احساس کردیم، شیر گاز را 
ببندیم، کبریت روشن نکنیم و بزرگترها 

را خبر کنیم.

شــعله بخــاری را زیاد نکنیــم و نزدیک 
بخاری، بازی نکنیم و ندویم.
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به پریز برق دســت نزنیم و وسایل 
برقی را دستکاری نکنیم.

اگر ســیم برق پوسیده باشد به آن 
دســت نزنیــم. بــه بزرگترها خبر 

بدهیم.

دقــت کنیم به بطری هــای مختلفي 
که مواد شوینده و تمیزکننده مانند: 
ســرکه، الکل و ... در آن قرار دارد، 

دست نزینم.
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فعالیت
با راهنمايی معلم، برای هر تصوير توصیه ايمنی بنويس:

هرگز بــدون اجازه بزرگترهــا قرص و 
شربت نخوریم. خوردن بدون اجازه یک 
دارو یا خوردن داروهای دیگران موجب 

مسمومیت می  شود.

دِر خانه را هیچ گاه باز نگذارید.
اگــر در خانه تنها هســتید، در را به روی 

غریبه ها باز نکنید.

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................
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ما در مدرسه نیز باید نکات ایمنی را رعایت کنیم تا از خطر دور و سالم بمانیم.

به آرامــی از پله ها پاییــن بیاییم و 
نرده ها را بگیریم.

در راهروها ندویم و هرگز یک دیگر 
را هل ندهیم.

مراقبت و ایمنی در مدرسه درس 6

اگــر خوراکی مــا روی زمین بیفتد 
کثیف و آلوده می شود و دیگر قابل 
خوردن نیســت باید آن را در سطل 

بیندازیم.
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اگر در کالس بخاری وجود دارد به 
دودکش دست نزنیم و شعله را کم 
و زیاد نکنیم و از آن فاصله بگیریم.

اگر شعله ي بخاری مشکلي داشت، 
به کارکنان مدرسه خبر بدهیم.

هنگامی که جایی آتش گرفته است 
با شماره آتش نشانی تماس بگیریم. 

هنگامی که کسی آسیب دیده است و 
یا بیمار شده است با شماره اورژانس 

تماس بگیریم.

شماره تلفن آتش نشانی 125 
است.

شماره تلفن اورژانس 115 
است.
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هنگامی که گم شده ایم و یا مشکلی 
به وجود آمده با شماره پلیس تماس 

بگیریم.

فعالیت
1ـ جمله  هاي زير را كامل كنید.

اگر ببینم جايی آتش ســوزی رخ داده به ..........................تلفن می كنم. شماره تلفن 

آتش  نشانی ................... است.

2ـ اگر زنگ تفريح خوراكی ام روی زمین بیفتدآن را ..........................................................

3ـ در تصوير زير  بچه ها در حال پايین آمدن از پله هستند. آن ها را راهنمايی كن 

و جمله ي مناسب بنويس.

بچه ها ....................................

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

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

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

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

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

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

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

شماره تلفن پلیس 110 است.
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مراقبت از خود در کوچه و خیابان درس 7

شما هر روز برای رفتن به مدرسه از چه وسیله ای استفاده می  کنید؟ پیاده به مدرسه 
می  روید یا با خودرو؟ آیا از ســرویس مدرسه استفاده می  کنید یا با اتومبیل اعضای 

خانواده به مدرسه می  روید؟ 
به نظر شما وقتی پیاده در کوچه و خیابان می رویم چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا 

از خطر دور بمانیم؟ وقتی سوار اتومبیل می شویم چه نکاتی را رعایت کنیم؟ 
ســال گذشــته تا حدودی با مقررات رفت و آمد و عبور از خیابان آشــنا شــدید و 

یادگرفتید که برای عبور از خیابان باید از خط کشی استفاده کنیم. 

هنگامی که چراغ عابر پیاده ســبز است، از خیابان عبور کنیم. هرگز نباید به وسط 
خیابان بدویم.

ابتدا به سمت چپ نگاه می کنیم تا مطمئن شویم اتومبیل نمی آید.
سپس تا وسط خیابان می رویم و روی خط وسط می ایستیم. 

حاال به سمت راست نگاه می کنیم و اگر وسیله ای نیامد با احتیاط به آن طرف خیابان 
می رویم.
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در کوچه و خیابان نکات ایمنی مهمی وجود دارند که باید به آنها دقت کنیم.

از جایی که ساختمانی را می سازند یا خراب 
می کنند با احتیاط عبور کنیم. ممکن اســت 
مصالــح ســاختمانی روی ما بریــزد و ما را 

زخمی کند.

از رفتن بــه مکان های خلــوت و تاریک و 
ساختمان های نیمه کاره خودداری کنیم.

سر به هوا راه نرویم و جلوی پایمان را نگاه 
کنیم.
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در فصل زمستان مواظب باشیم تا هنگام 
عبور از کوچه، زمین نخوریم و آســیب 

نبینیم.

در کوچه هــا و خیابان هــای فرعی که 
وسایل نقلیه از آن ها عبور می کند توپ 

بازی و دوچرخه سواری نکنیم.

با افراد غریبه صحبــت نکنیم و همراه 
آن ها نرویم.
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هرگــز از دســت غریبه هــا چیزی 
نگیریم حتی خوراکی.

با راننده صحبــت نکنیم و حواس او را 
پرت نکنیم.

اگــر غریبــه ای در کوچــه از مــا 
درخواست کرد که با او جایی برویم 

یا چیزی بگیریم، بگوییم.
)نه، من اجازه ندارم.(

وقتی از وسایل نقلیه مانند خودرو، اتوبوس و سرویس مدرسه استفاده می کنیم هم 
باید نکاتی را رعایت کنیم.
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در سرویس مدرسه از جای خود بلند نشویم 
و حرکت نکنیم.

دِر خودرو را تاتوقف و ایســتادن کامل، باز 
نکنیم.

دســت خود را از پنجره اتومبیل و اتوبوس 
بیرون نیاوریم.

وقتی سوار اتومبیل می شویم کمربند ایمنی 
را ببندیم.

در هنگام غروب یا شب که هوا تاریک است 
راننده های وســایل نقلیه ممکن اســت ما را 
نببینند و با ما برخورد کنند. هنگامی که شب 
اســت، برای بیرون رفتن از خانه لباس های 
تیره و سیاه نپوشــیم و از رنگ های سفید و 
روشن استفاده کنیم. اگر رنگ لباس ما روشن 

نیست کاغذ سفیدی را در دست بگیریم.



45

فعالیت
1ـ كارهای درست و نادرست را عالمت بزنید. 

نادرستدرست
 ســارا در هنگام عبور از كوچه و خیابان در شب كاغذ سفیدی در دست 

گرفته است.

 سامان پشت يک ماشین وانت در حال حركت، آويزان شده است.

 علي از پنجره ماشین دستش را بیرون آورده است.

 مريم وقتی داخل اتومبیل نشست، كمربند ايمنی را بست.

 وقتی اتومبیل ايستاد، آرمان از در سمت  راننده پیاده شد.

 سارا برای رفتن به آن طرف خیابان به وسط خیابان دويد. 

 رضا در هنگام عبور از كوچه از كنار شاخه درختان با احتیاط عبور می كند.

2ـ در موقعیت های زير پاسخ مناسب را بنويسید.

موقعیت 1
سامان از مدرسه به خانه برمی گشــت. در راه مرد غريبه ای به او نزديک شد و 

گفت: پسر اسمت چیست؟ سامان اسمش را گفت.
بعد آن مرد گفت: من يک طوطی قشنگ در خانه دارم. بیا برويم آن را ببین. سامان 

به مرد نگاه كرد و به فکر فرو رفت. 
دوباره مرد گفت: من اسباب بازی های زيادی هم دارم 

كه می خواهم چند تا از آن ها را به تو بدهم. 
به نظر شما ســامان بايد در پاسخ آن مرد 

چه بگويد؟ جمله مناســب را بیان كنید و 
بنويسید.

..................................................................... نه 
...............................................................................
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موقعیت 2 
سارا از مدرسه به خانه بر می گشت. در راه خانمی 

به او نزديک شد و گفت: دختر، اين بسته كوچک 
را می بری در آن مغازه به آن آقا بدهی؟ اگر اين 

كا را انجام دهي به تو شکالت می دهم. 
به نظر شما سارا در پاســخ چه بگويد؟ جمله 

مناسب را بیان كنید و بنويسید.
نه .............................................................................

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

موقعیت 3 
آرمان و علي در راه مدرسه از كنار ساختمان 
خرابه و تاريکی عبور می كردند. آرمان به علي 
گفت: بیا برويم داخل اين ساختمان ببینیم چه 

خبر است؟
به نظر شما علي در پاسخ دوستش چه بگويد؟ 

جمله مناسب را بنويسید و بیان كنید.
نه..............................................................................................................................................

به کار ببندیم
1ـ موقعیت هايی كه نیاز به مهارت )نه گفتن( دارند را به  صورت نمايشی در كالس 

اجرا كنید. به  طوری كه هر يک از شما عبارت  های نه گفتن را بیان كند.
2ـ به همراه معلم مراحل سوار و پیاده شدن از خودرو و رعايت نکات ايمنی )بستن 
در خودرو، بســتن كمربند ايمنی، باز نکردن در خودرو تا توقف كامل، پیاده شدن 

از در سمت راست( را به طور عملی تمرين و اجرا كنید.
3ـ به كمک معلم و همراهی و هماهنگی با  اولیا عبور از خیابان و رعايت نکات ايمنی 

را به طور عملی تمرين كنید.



47

محیط زندگی ما
فصل 3
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کوه ها و دشت های زیبا درس 8

به تصویر زیر نگاه کنید. دانش  آموزان مدرسه ارشاد همراه با معلمشان برای گردش 
علمی به اطراف شهر رفته بودند.

اتوبوس در یک منطقه زیبا ایستاد و بچه ها با نظم پیاده شدند.

معلم برای دانش آموزان توضیح داد: 
بچه  ها، زمینی که بر روی آن زندگی می  کنیم یکنواخت نیســت. بعضی قسمت  های 
زمین بلند و بعضی قســمت ها صاف و هموار است. ســپس  به کوه ها اشاره کرد و 

گفت: ببینید، کوه ها نواحی بلند هستند. 
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فعالیت
بــه تصوير نگاه كنید و بگويید دانش آموزان به غیر از كوه چه پديده های ديگری  

در آن منطقه ديدند؟

کوه ها

کوه ها برای زندگی ما اهمیت زیادی دارند. در کوهســتان  ها برف فراوان می بارد. 
با گرم شــدن هوا برف کوه  ها کم کم آب می شــود و به صورت جویبارها از کوه  ها 

سرازیر می شوند. از پیوستن این جویبارها رود بوجود می آید.

در تابســتان که هوا گرم می شود بعضی 
از مردم برای گردش و تفریح به نواحی 
کوهستانی سفر می کنند تا از هوای خنک 

و تمیز کوهستان استفاده کنند.
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دربعضی  کوهستان ها مردم  ورزش کوهنوردی  و در فصل زمستان  ورزش اسکی 
انجام می دهند.

کشــور ایران کوه های بلندی دارد. بــه کوه  هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متصل 
شده اند، رشته کوه می گویند.

باالترین جای کوه قله ی آن اســت. هر 
کوه قله ای دارد. 

بلند تریــن قله ایران قله ی کوه دماوند 
است.
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به زمین های پایین کوه، کوهپایه می گویند. در بیشتر کوهپایه ها، روستاها و شهر هایی 
بوجود آمده است.

درنواحــی کوهپایه ای  برخــی مردم به 
دامپروری مشغولند.

در کوهپایه هــا علفزارها و چمنزارهایی 
روییده است.

دامپروران، گوســفند و بز و سایر دام ها 
را به چرا می برند.

دشت ها 

دشت ها زمین های صاف و هموار هستند. 
بعضی از دشت ها خاک مناسبی دارند و 
کشاورزی در آن ها رونق دارد. بر روی 
بعضی دشــت ها، روســتاها و شهرهای 

پرجمعیتی بوجود آمده است.
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به نقشــه ی  کشــور ایران توجه کنید. همان طور که می بینید در کشور ما دو رشته 
کــوه مهم وجود دارد. در بین کوه ها ی ایران دشــت های کوچک و بزرگی بوجود 

آمده است.

رشته كوه البــــــــــرز

دریــای خــزر

صاف و هموار

خيلی بلند

تهران

سبالن

سهند
دماوند

دنا

تفتان

تنگه هرمز

دریای عمان

س
رشته كوه زاگــــــــــر

س
خليــج فــار
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فعالیت
1ـ بر روی اين تصوير در جاهای خالی كلمه مناســب )قله، دشت،كوه، كوهپايه، 

رود، رشته كوه( بنويسید.

2ـ به پرسش  های زیر پاسخ بده.
 چرا مردم در تابستان به نواحی کوهستانی سفر می کنند؟ 

 دو ورزش که در کوهستان ها انجام می شود نام ببرید.

 دشت ها برای کشاورزی مناسب ترند یا کوه ها؟ چرا؟ 

 چرا در کوهپایه ها دامپروری رواج دارد؟

3ـ هر کلمه را به کلمه مناسب روبه روی آن وصل کنید.
دشت  زمین های بلند      

کوهپایه  بلندترین جای کوه     
کوهستان  زمین های صاف و هموار     

قله  قسمت های پایین کوه     

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

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

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

..............................
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آب و زندگی درس 9

به این تصویرها نگاه کنید. با کمک و راهنمایی معلم به این ســوال پاســخ دهید که 
از آب چه استفاده  هایی می  کنیم؟

فرض کنید یک روز آب قطع شده باشد و ما آب نداشته باشیم، چه اتفاقی می  افتد؟ 

آبی که مصرف می  کنیم از کجا به دست می  آید؟ 
آبی که ما مصرف می کنیم از بارش باران و برف به دســت می آید. همان طور که در 
درس قبل خواندید آب حاصل از برف و باران روی زمین جاری می شــود و رودها 

را بوجود می آورد.
پس ما بیشتر آب مورد نیازمان را از رودخانه  ها به دست می  آوریم.
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در کشــور ما رودهایی وجــود دارد. این 
رود هــا از کوه هــا سرچشــمه می گیرند. 
بعضی از رود خانه  ها  بسیار پر آب هستند 
و در تمام ســال آب دارند. بعضی دیگر 
کم آب هستند و در موقع گرم شدن هوا 

و فصل تابستان  خشک می  شوند.

برای آن که بتوانیم از آب استفاده کنیم 
باید آب رودخانه ها تصفیه شــود. یعنی 

باید آلودگی  های آن از بین برود.

بــر روی بعضی از رودهای پر آب ســد 
می  سازند. 

آب رودخانــه  در پشــت ســد ذخیــره 
می  شود. 

ســپس آب سالم و تمیز از طریق لوله به 
همه شهرها و خانه ها فرستاده می شود و 

ما می توانیم از آب استفاده کنیم.
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ایران، کشوری کم آب 

کشــور ما ایران، کشوری کم آب است. زیرا در بیشــتر جاهای آن مقدار بارندگی 
باران و برف کم است. رودهای پر آب هم در ایران کم است.

برای مصرف درست آب چه کنیم؟

وقتی مسواک می زنیم شیر آب را باز نگذاریم.

در موقع حمام کردن شــیر دوش را یکسره 
باز نگذاریم  

شــیر آب خوری مدرســه را پس از استفاده 
خوب ببندیم و آن را باز نگذاریم.

زباله و آشــغال در جوی آب یــا رودخانه ها 
نریزیم.

آب نعمت بزرگی است. ما نباید آب را 
هدر بدهیم یا آن را آلوده کنیم.
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فعالیت
رفتار مناسب را انتخاب كنید و درباره آن در كالس گفت وگو كنید.
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فعالیت
1ـ جاهای خالی را با كلمه ی مناسب پر كنید.

 سد          لوله          برف           كم آب                   پر آب 

 رودهای .......................................... در همه روزهای سال آب دارند.

 آب رودها در پشت ...................................... ذخیره می شود.

 ايران كشوری .................................................... است .

 آب تصفیه شده و سالم از طريق ......................................... به دست ما می رسد. 

 وقتی ..............................كوه ها كم كم آب می شــود به صورت رود روی زمین 

جاری می شود.

2ـ برای به هدر ندادن آب چه كارهايی می كنی؟ )دو مورد بنويس(

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

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

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

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



59

3ـ به تصوير زير نگاه كن و پاسخ پرسش ها را بنويس.

  اين پسر مشعول انجام چه كاری است؟

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

  آيا كار او درست است يا نادرست؟

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

  اين پسر را راهنمايی كن تا كار درست را انجام دهد.

.................................................................................................................................................
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آب و هوا  درس 10

امروز هوا چگونه است؟ گرم است یا سرد؟
 آفتابی است یا ابری؟ آیا بارن می بارد؟ آیا باد می وزد؟ 

به تصویرها نگاه کنید. هر یک چه هوایی را نشان می دهد؟

به ســردی و گرمی هوا »دمای هوا« می گویند. دمای هوا در روزهای مختلف ســال 
تغییر می کند.
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دماسنج

دمای هوا یعنی سردی و گرمی هوا را با دماسنج  اندازه می گیرند. هرچه عددی که  
دماســنج نشــان می دهد  به سمت40 در جه و بیشتر برود هوا گرمتر است. هرچه 

عدد دماسنج به سمت صفر یا زیر صفر باشد هوا سردتر است.

فعالیت
به پرسش های زير پاسخ بدهید.

1ـ در كدام فصل هوا سرد می شود؟  
2ـ وقتی هوا سرد است چه لباس هايی می پوشید؟

3ـ در كدام فصل هوا گرم می شود؟ 
4ـ وقتی هوا گرم است چه لباس هايی می پوشید؟ 

5ـ وقتی باران می بارد از چه لباس ها و وسايلی استفاده می كنید؟ 
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آب و هوای ایران

در کشور ما ایران دمای هوا در همه جا مثل هم نیست. برخی جاها  هوا گرمتر و 
بر خی جاها هوا سردتر است. برای مثال در نواحی کوهستانی در غرب کشور ما، 
زمستان ها هوا بسیار سرد می شود  و برف می بارد. اما در جنوب  ایران بیشتر اوقات 
سال هوا گرم است. در این نواحی زمستان ها خیلی سرد نمی شود و برف نمی بارد.

پرباران  بسیار  ایران  مناطق  از  نیست. برخی  نیز در همه جا یکسان  باران  بارش 
و برخی جاها، کم باران یا خشک هستند. برای مثال در شمال کشور ایران  و در 
نواحی مرکزی  اما در  باران می بارد.  بیشتر ماه  های سال  کناره  ی دریای خزر در 

ایران در بیشتر ماه های سال باران نمی  بارد. 
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فعالیت
شما در كدام شهر و يا روستا زندگی می  كنید. آب و هوای شهر يا روستای شما 

چگونه است؟

به كمک معلم دماسنجی را به كالس بیاوريد و آن را مشاهده كنید. دمای هوای 
كالس شما چقدر است؟ اكنون دماسنج را به حیاط ببريد و كمی صبر كنید. دمای 

هوای بیرون كالس چقدر است؟

سامان می  خواهد فردا به همدان برود. او در اخبار شنیده است كه هوای همدان 
را  نیاز  لباس  های مورد  او كمک كن  به  و فردا برف می بارد.  بسیار سرد است 

انتخاب كند و در چمدان بگذارد؟ عالمت بزنید.
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غربشرق

جنوب

شمال
جهت های جغرافیایی 

از  صبح  روز  هر  خورشید 
در  و  می  کند  طلوع  شرق 
پایان روز از غرب، غروب 
صبح  یک  در  اگر  می کند. 
مابه  راست  دست  آفتابی 
طرف طلوع خورشید یعنی 

طرف شرق و دست چپ ما به طرف غرب باشد، روبه روی ما شمال و پشت سرمان 
جنوب خواهد بود. جهت ها نشان می دهند که هر مکان در کجا قرار دارد.

غرب شرق

شمال

جنوب

شمال، جنوب، شرق و غرب جهت های اصلی هستند.
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فعالیت
اين نقشه ی يک روستا است.

1ـ خانه ها در كدام جهت نقشه قرار دارند؟

2ـ مسجد در كدام جهت روستا قرار دارد؟

3ـ گوسفندان و چوپان به كدام جهت حركت می كنند؟ 

4ـ چوپان می خواهد از خانه اش به ســمت مدرسه برود او در كدام جهت بايد 

حركت كند؟

غرب شرق

جنوب

شمال

مدرسه

مسجد

شمال
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اکنون که با جهت های جغرافیایی آشنا شدید به نقشه ی نواحی آب و هوایی ایران 
توجه کنید.

خليج فارس

دریای خزر

شمال

شرق

غرب

جنوب

ساری
رشت

سنندج

تبريز

بندرعباس

بوشهر

كرمان

يزد

 در شمال ايران كدام دريا قرار دارد؟ 

 در جنوب ايران كدام درياها قرار دارند؟
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فعالیت

نقشه خوانی )تمرين با نقشه ( 
به نقشه ايران توجه كنید و پاسخ دهید:

 روی نقشه جهت های شمال، جنوب، شرق و غرب را با انگشت نشان دهید.

 يک استان در غرب ايران نام ببريد. 

 يک استان در شمال و يک استان در جنوب ايران نام ببريد.
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به کار ببندیم 
1ـ با معلم و همکالسی ها و همراهی اولیا  به يک گردش علمی در طبیعت  برويد و 
كوه و دشــت و رود و پستی و بلندی زمین ها و ... را از نزديک مشاهده كنید. اگر 

می توانید از منظره های زيبا عکس بگیريد.
2ـ به طور گروهی و با كمک معلم و با استفاده از مقوا، خمیر ، كاغذ، چسب و آبرنگ، 

رشته كوه، رود، دريا، مزرعه و خانه بسازيد.

3ـ بــا كمک خانــواده بــه اخبار 
هواشناسی گوش كنید و در كالس 
بگويید وضع هوای فردا چگونه است 

و چه تغییری می كند؟ 

4ـ با كمک معلم به مدت يک هفته 
هر روز وضع هوا را در جدولی روی 
يک مقوا ياد داشت كنید و عالمت 
ابری،  آفتابی،  مثــال:  )برای  بزنید. 

بارانی، وزش باد و ... ( 

5ـ روی تصويــر روبه رو جهت های 
اصلی را بنويسد.

6ـ اگر شــما همراه خانواده تان به  
خارج از شــهر برای گردش برويد 
برای حفظ محیط چه كارهايی انجام 

می دهید؟ 
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نیازهای ما
فصل 4
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خرید کاالها درس 11

همــه ما گاهی اوقــات به تنهایی 
یا همراه خانــواده به خرید 

می رویم. 
شــما در هفته گذشــته 
فروشــگاه  یا  مغازه  از 

خریدکرده اید؟
چه چیزهایی خریدید؟

به نظر شــما مــا هنگام 
چیزی  چه  به  خریدکردن 

نیاز داریم؟ 

ما در زندگي به غذا، 
پوشــاک و وسایل 
مختلف نیاز داریم.

ما کاالهای مورد نیاز 
خــود را از مغازه ها و 
فروشگاه  های بزرگ و 

کوچک می  خریم. در 
بعضی  روبرو  تصویر 
از کاالها را می  بینید. 
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خرید کردن

روز پنج شنبه ســارا و مادرش به خرید 
رفتند. قبل از خارج شــدن از خانه مادر 
به سارا گفت: کاغذ یادداشت و خودکار 

بیاور تا لیست خرید را بنویسیم.
ما باید لیســت خرید داشــته باشیم تا 
فراموش نکنیم چــه چیزهایی بخریم. 
ســارا کاغذ و خــودکار آورد و آن ها با 

کمک یکدیگر چیزهایی را که به آن نیاز داشتند یادداشت کردند.
آن ها به فرو شــگاه بزرگی رفتند و پس از انتخاب و برداشتن وسایل مورد نیاز به 
صندوق فروشگاه رفتند. صندوقدار قیمت کاالها را حساب کرد و مادر به او پول داد.
سارا از مادرش خواست برای او یک عروسک بخرد. مادر گفت: این ماه برای خرید 

عروسک پول نداریم. ما نمی توانیم همه ی چیزهایی را که دوست داریم بخریم.
ما می توانیم به اندازه ی پولی که داریم خرج کنیم.
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فعالیت

 اگر شما 3000 تومان پول داشته باشید می توانید يک جامدادی 5000 تومانی بخريد؟ 
چقدر كم داريد؟

آیا می دانید پول چگونه به دست می آید؟ 
پول از راه کار کردن بدست می آید. همه ی مردم برای خرید کاالهای مورد نیازشان 
باید کار کنند. هر کس شغلی دارد و از راه کاری که انجام می دهد دستمزد یا پولی 

دریافت می کند. به این پول درآمد می گویند.
معموال پدر در بیرون از خانه کار می کند و با درآمدی که بدســت می آورد وســایل 
مورد نیاز اعضای خانواده را می خرد. در بعضی از خانواده ها مادر هم شغلی دارد و 

از این راه به درآمد خانواده کمک می کند.

درآمد یعنی پولی که از راه کار کردن بدست می آوریم.
هزینه یعنی مقدار پولی که خرج می کنیم.

پس انداز

ما  همیشه همه ی پولی را که داریم خرج 
نمی کنیم بلکه بخشی از آن را ذخیره یا 
پس انداز می کنیم. به تصویر مقابل نگاه 
کنید. امیر همه پول توجیبی که از پدرش 
می گیــرد را خرج نمی کند و مقداری از 

آن را در قلک ذخیره می کند. 
بعــد از مدتی که پول هــا در قلک جمع 
شدندآن ها را در می آورد و با این پول 

چیزی را که دوست دارد می خرد.
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ما باید پول را تمیز نگه داریم و آن را 
مچاله نکنیم ومراقب باشیم پولمان را گم 

نکنیم.

فعالیت

1ـ علي می خواهد يک توپ 8000 تومانی بخرد. اما فقط 5000 تومان دارد. چقدر بايد 
پس انداز كند تا بتواند توپ مورد عالقه اش را بخرد؟ 

2ـ مريم هر روز از پدرش 1000 تومان پول توجیبی می گیرد. او همه ی پول را خرج 
نمی كند. هــر روز 500 تومان در قلک پس انداز می كنــد. بعد از 5 روز او چقدر 

پس انداز كرده است؟

3ـ در جای خالی كلمه مناسب بنويسید.

در آمد           پس انداز           هزينه           كاركردن           لیست خريد

به پولی كه از راه كاركردن بدست می آيد ........................می گويند.
امیر پول خود را ........................................ می كند تا بتواند چیزی كه دوســت دارد 

بخرد.
مريم و مادرش در فروشــگاه 20 هزار تومان وسايل و كاالهايی خريدند. به پولی 

كه خرج كرده اند ..................................... می گويند.
سامان قبل از رفتن به مغازه .................................... تهیه كرد.

در آمد يعنی پولی كه از راه ......................................... بدست می آيد.
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آشنایی با شغل ها درس 12

آقای مسعودی نقاش ساختمان است. نقاش 
ساختمان دیوارها، سقف ها، درو پنجره های 

ساختمان را رنگ می کند.
او قبل از شــروع رنگ کاری سطح دیوارها 
را با ســنباده صاف می  کند و سوراخ ها را  با 

موادی پر می کند. 
ســپس با قلم مو، غلتک و رنگ ساختمان را 

رنگ آمیزی می  کند.
نقاش ساختمان معموال هر بخش ساختمان 
را چند بــار رنگ می کند تــا رنگ خوب و 

یک دست شود.
آقای مسعودی ابتدا شاگرد یک استاد رنگ 
کار بود و بــه او کمک می کرد. بعدها وقتی 
خــودش رنــگ کاری را خوب یــاد گرفت 
استاد کار شد. نقاش ها  لباس کار مخصوص  
می پوشــند تا لباس های خودشــان کثیف و 
رنگی نشــود. همچنین آن ها  از  دستکش و 
ماسک استفاده می کنند تا مواد رنگی  و بوی 

رنگ به بدن انها آسیب نرساند.

پدر شما چه شغلی دارد؟ آیا مادر شما هم در خارج از خانه شغلی دارد؟ 
در درس قبــل گفتیــم که افــراد کار می کنند و هر کس شــغلی دارد تا از این راه 

درآمدی به دست بیاورد.
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نقاش ها باید نکات ایمنی را رعایت کنند و زمانی که روی نردبان مشغول رنگ آمیزی 
هستند، خیلی مواظب باشند.

فاطمه خانم، همسر آقای مسعودی، آشپز است 
و در یک رستوران کار می کند.

آشپزها با اســتفاده از مواد مختلف مانند انواع 
گوشت، سبزیجات، برنج و ... غذاهای مختلف 
می پزند.آن هــا ابتــدا این مواد اولیــه را تمیز 

می شویند سپس خرد و آماده می کنند. 
فاطمه خانم، بیشــتر ســوپ ها و خورش ها را 
درســت می کنــد. او قبال به صــورت کارآموز 
هفته ای چند ســاعت به آشپزخانه ی رستوران 
می رفت تا کم کم کار آشــپزی را به خوبی یاد 
گرفــت. حاال او تمــام روز های هفته از صبح تا 
ســاعت 3 بعد از ظهر در رستوران  کار می کند 

و آشپز بسیار خوبی است.
آشپزها باید بهداشت و پاکیزگی را خیلی رعایت 
کننــد. آن ها باید به طور مرتب  دســتان خود 
را بشــویند و در هنگام پختن غذا از دستکش 
استفاده کنند. آشــپزها همیشه لباس سفید به 
تن می کننــد. آن ها همچنیــن کاله مخصوص 
آشــپزی بر سر می گذارند. فاطمه خانم هم در 
کار آشــپزی نکات ایمنی را رعایت می کند. او 
موقع خردکردن گوشت و سبزیجات و جابه جا 
کردن قابلمه های داغ مواظب اســت تا آسیبی 

به او نرسد.
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آقای مسعودی و همسرش فاطمه خانم 3 فرزند دارند.آن ها از راه پولی که به دست 
می آورند وسایل الزم برای زندگی خود و فرزندانشان را می خرند. آقای مسعودی و 
همسرش بخشی از دستمزد یا حقوقی را که می گیرند در بانک پس انداز یا ذخیره 

می کنند. 

آن ها هر وقت که بخواهند می توانند به بانک بروند و پولشان را از حسابی که دارند 
بگیرند. بانک به افرادی که پولشــان را در بانک ذخیره می کنند یک کارت بانکی 
می دهد. افراد می توانند در موقع خرید به جای پول از کارت بانکی اســتفاده کنند. 
هر کس  به میزانی که پول در بانک دارد می تواند از طریق کارت بانکی خرید کند.

به کمک معلم درباره ی تصاویر زیر گفت وگو کنید.
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ما باید مراقب کارت بانکی باشیم. آن 
را کثیف یا گم نکنیم وآن را در اختیار 

دیگران نگذاریم.

فعالیت

1ـ به پرسش های زير پاسخ دهید:
  با توجه به تصاوير وسايلی را كه نقاش ساختمان از آن استفاده می كند نام ببريد. 

  چرا نقاش از لباس كار و دستکش و ماسک استفاده می كند؟
  آشپزها در شغل خود از چه وسايلی استفاده می كنند؟ نام ببريد.

  آشپزها كدام نکات بهداشتی و پاكیزگی را بايد رعايت كنند؟ 

2ـ شما دوســت داريد در آينده چه شغلی داشته باشید؟ در اين باره با معلم و 
دوستان خود گفت وگو كنید.

3ـ عبارت های درست و نادرست را عالمت بزنید.

نادرستدرست
با كارت بانکی می توانیم هر چقدر كه خواستیم خريد كنیم .

بانک  موسسه ای است كه پول های مردم را ذخیره می كند.

ما نمی توانیم بیشتر از در آمدی كه داريم خرج كنیم.

4ـ همراه با پدر و يا مادر خود خريد كردن با كارت بانکی را تمرين كنید.
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1ـ با كمک معلم و خانواده يک لیست خريد برای چیزهايی كه نیاز داريد تهیه كنید. 

2ـ بــا كمک معلم و خانواده قلکی تهیه كنید. در يک زمان معین پول های پس انداز 
شده را از قلک بیرون بیاوريد و بشماريد.

3ـ با كمک معلم نمايش خريد از فروشــگاه را در كالس  اجرا كنید و نکاتی مانند 
لیست خريد، مهارت های حساب كردن و خواندن قیمت، درست در آوردن پول و 

مچاله نکردن پول، گرفتن باقیمانده پول و ... را به طور عملی تمرين كنید. 

4ـ بــا كمک معلم  و همراهی خانواده  به طــور گروهی هريک، كاری را در كالس  
انجام دهید برای مثال تعدادی  خوراكی را بســته بندی كنید يا تعدادی  برچسب 
روی كاال بزنید و نظاير آن. معلم به ازای هر مورد مبلغی به شما می دهد. مثال هر 

بسته بندی 500 تومان و ...
سپس ببینید در يک ساعت چقدر كار كرده ايد و درآمد هريک از شما چقدر بوده 

است.

 5ـ چند نفر داوطلب شــويد و مراحل تولید يک ساندويچ تخم مرغ را در كالس 
اجرا كنید. 

از دستکش يکبار مصرف استفاده كنید. يک نفر نان های ساندويچ را بیرون بیاورد و 
به نفر ديگر می دهد نفر بعد تخم مرغ را پوست می كند و داخل آن می گذارد. نفر 
بعد گوجه و خیار شور را خرد كند و داخل آن بگذارد و نفر بعد آن را در كاغذ بپیچد. 

شما با يک ديگر همکاری كرده  ايد.

  

به کار ببندیم
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کشور با شکوه من 
فصل 5
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سفر به تبریز درس 13

مردم ایران با آغاز فصل بهار و در عید نوروز، ســال نو را جشــن مي  گیرند. قبل از 
عید نوروز مردم خانه تکاني مي کنند. یعني خانه  هاي خود را تمییز و مرتب مي  کنند.

در لحظه تحویل سال همراه 
با خانواده، درکنار ســفره 
هفت ســین مي نشینند. در 
سفره هفت سین چیزهایي 
مثل ســیب، ســبزه، سیر، 
سنجد، سرکه، سکه و سمنو 

قرار داده مي شود. 
در تعطیالت عید نوروز مردم به دیدن هم مي روند و با لبخند و شادي به یک دیگر 

مي گویند: سال نو مبارک. 
ســارا در اولین روز ســال نو، لباس هاي پاکیزه و مرتب پوشــیده است و به همراه 

خانواده خود به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ مي رود.
سارا بعد از سالم و احوال پرسي سال نو را به همه تبریک مي  گوید.

او در مهماني به اندازه کافي آجیل، شــیریني و شــکالت مي خورد و در پذیرایي از 
مهمانان به بزرگترها کمک مي  کند. 
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خیلــی از مــردم در تعطیالت عید نوروز به مســافرت می  روند. ســارا نیز همراه با 
خانواده اش به شهر زیباي تبریز سفر مي  کنند. آنها براي سفر به تبریز از اتوبوس 
استفاده مي کنند براي همین پدر سارا براي آن ها بلیط اتوبوس خریده است. روي 

بلیط اتوبوس تاریخ و ساعت حرکت نوشته شده است.

آنها براي سوار شدن به اتوبوس روز دوم فروردین، ساعت 17 به پایانه مسافربري 
رفتند و بعد از نشان دادن بلیط خود سوار اتوبوس شدند. بعد از چند ساعت اتوبوس 

به تبریز رسید. شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است.
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تبریز شــهر بسیار بزرگ و پر جمعیت است. مردم تبریز هم به زبان ترکی آذری 
و هم به زبان فارسي صحبت می کنند.

آب و هوای شهر تبریز در فصل زمستان بسیار سرد و برفی است.
کوه سهند در جنوب شهرتبریز قرار دارد.
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شهر تبریز جاهای دیدنی زیادی دارد. مسجد کبود، بازار تبریز، ارگ تبریز، پارک 
ائل  گلی و مقبرة الشعرا از جاهای دیدنی تبریز است.

بازار تبریز از بزرگترین بازارهای ایران است. در بازار تبریز محصوالت و تولیدات 
شهر تبریز مثل فرش های دستی و ماشینی، کفش های چرمی، آجیل و خیلی چیزهای 

دیگر به فروش می رسد.

کوفته تبریزی یکی از غذاهای معروف شهر تبریز است. نوقا و شکالت تسبیحی و 
آجیل سوغاتی  های معروف شهر تبریز است.
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فعالیت
1ـ روي يک بلیط اتوبوس چه چیزهايي نوشته شده؟ به تصوير بلیط اتوبوس سارا 

نگاه كنید و در قسمت زير بنويسید.

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

.................................................................................................................................................
2ـ به پرسش هاي زير پاسخ دهید:

  خانه تکانی يعنی چه؟

.................................................................................................................................................
  اگر شما به تبريز سفر كنید چه چیزهايی به عنوان سوغاتی می خريد؟ 

.................................................................................................................................................
  مردم در شــهر تبريز عالوه بر زبان فارســي، به چه زباني صحبت مي  كنند؟   

.................................................................................................................................................
استان های  نقشه  3ـ روی 
كشور اســتان آذربايجان 

شرقی را رنگ كنید . 
شرقي  آذربايجان  استان 
با كدام استان ها همسايه 

است؟ 
شهر و استان محل زندگی 
خودتــان را روی نقشــه 
عالمت بزنید. و رنگ كنید. 
به شهر  خودتان  استان  از 

تبريز خطی رسم كنید.

تبريز
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4ـ براي آنکه با اتوبوس به شهر ديگري سفر كنیم، چه كارهايي را بايد انجام دهیم. 
با كمک و راهنمايي معلم به ترتیب بنويسد:

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

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

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

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

آرامگاه كدام شاعر در شهر تبريز است؟

          فردوسي                     شهريار                      حافظ                          سعدي
نام هركدام از چیزهايي كه روی سفره هفت سین مي  گذارند را بنويسید؟ 

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

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

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

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

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

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

.............................................
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سفر به شیراز  درس 14

خانواده سامان قصد دارند در تعطیالت نوروز، به یکي از جاهاي دیدني کشور زیباي 
ما ایران، ســفر کنند. پدر سامان گفت بهتر است درباره این که به کجا سفر کنیم، با 
یک دیگر مشورت کنیم. در هنگام مشورت کردن، هرکدام از اعضاي خانواده نظر 

خودشان را مي گویند و دیگران با دقت به حرف هاي آن ها گوش مي دهند. 
وقتي آنان با یکدیگر مشورت مي کردند، مادر گفت مي توانیم براي انتخاب جاهاي 

دیدني در اینترنت جستجو کنیم.

رایانه  ها و تلفن  هاي همراه مي  توانند به اینترنت متصل شوند. براي استفاده از 
اینترنت باید از بزرگترها کمک بگیریم و در کنار آنان از اینترنت استفاده کنیم. 

پس از اینکه ســامان با پدر و مادرش، در اینترنت جســتجو کردند، به این نتیجه 
رســیدند که شهر شیراز، جاهاي دیدني بسیار زیادي دارد و مي توانند در تعطیالت 

عید نوروز به این شهر سفر کنند.
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شهر شیراز مرکز استان فارس است و در جنوب کشور زیباي ما ایران قرار دارد.
شیراز یک شــهر بسیار قدیمی است. مردم شیراز به زبان فارسی با لهجه شیرازی 

صحبت می کنند.

تخت جمشــید یکي از آثــار تاریخي و 
بسیار دیدني شهر شــیراز است که هر 
ســال گردشــگران زیادی از آن دیدن     
می  کنند. تخت جمشید در خارج از شهر 

شیراز است.

دروازه قرآن، در ابتدای شــهر شــیراز 
خیلی دیدنی است. 

دروازه قدیمی که ماشــین  ها  براي وارد 
شدن به شهر شیراز از آن عبور می کنند.

حرم برادر حضرت امام رضا )ع (، معروف به شاه چراغ در شهر شیراز است.
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شیراز به شهر گل و بلبل مشهور است و 
باغ های زیبایي دارد.

بــاغ ارم یکي باغ  هــاي تاریخی و زیباي 
شیراز است.

آرامگاه دو شاعر معروف ایراني  یعني حافظ و سعدي در شهر شیراز است.

در شهر شیراز بازار معروفي به نام بازار وکیل وجود دارد. در بازار وکیل، پارچه و 
لباس های محلی شیرازی، آبلیمو، شربت بهار نارنج، مسقطي و خیلي چیزهاي دیگر 

مي  فروشند. این  ها سوغاتی  های معروف شیراز است. 
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فعالیت
1ـ تصوير هركدام از مکان مذهبي زير در كدام شهر قرار دادند؟

.................................          .....................................            .................................        
2ـ يادگرفتیم كه بايد در كارهايمان با ديگران مشــورت كنیم. به نظر شــما، در 

كارهاي زير بهتر است با چه كساني مشورت كنیم؟

  وقتي مي خواهیم براي اوقات فراغت برنامه ريزي كنیم. ..................................

  وقتي مي خواهیم با كسي دوست شويم. ..................................

  وقتي مي خواهیم يک لباس جديد بخريم. ..................................

  وقتي مي خواهیم يک مشکل را به كسي بگويیم. ...................................

  وقتي مي خواهیم بهتر درس ها را ياد بگیريم. ...................................

3ـ با كمک و راهنمايي معلم و يا پدر و مادر جاهاي ديدني شهر خود را در اينترنت 
جستجو كنید. 

4ـ پاسخ پرسش هاي زير را بنويسید.
 بازار معروف شهرشیراز چه نام دارد؟ 

 آرامگاه كدام شاعران معروف ايران در شهرشیراز است؟

 چرا شهرشیراز به شهر گل و بلبل معروف است؟
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5ـ روی نقشه استان  های كشور، استان فارس  را رنگ كنید و بگويید اين استان با 
كدام استان ها همسايه است؟ 

شــهر و اســتان محل زندگی خودتان را روی نقشه عالمت بزنید. و رنگ كنید. از 
استان خودتان به استان فارس خطی رسم كنید.

نام اين بنای معروف در نزديکی شیراز چیست؟

تبريز
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1ـ به طور گروهی با كمک معلم روز نامه ديواری )متن و عکس( درست كنید.

موضوع روزنامه ديواری: شهر يا استان محل زندگی دانش آموزان 

نقشه ی  شهر 

نام كوه ها يا رودهای اطراف آن 

آب و هوای شهر 

بناهای تاريخی و جاهای ديدنی 

سوغاتی های معروف 

لباس محلی 

غذاهای محلی 

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

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

2ـ با اطالعاتی كه جمع آوری كرده ايد و شــناختی كه از شهر خودتان پیدا كرديد 

هريک از شما به نوبت  جلوی كالس بايستید و چند دقیقه شهر خودتان را به ديگران 

معرفی كنید. بگويید:

من در شهر ............................... زندگی می كنم.

به کار ببندیم
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يادداشت:


