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 سمه تعالياب

كانمااحياالناس جميعا...((  ))...ومه احيااهف

يٌذ بزًاهِ ريشي درسي اس هَلفِ ّاي پيچيذُ، گستزدُ ٍ بسيار تأثيزگذاري است كِ بِ چزايي آفز

ٍ بيا اسيتفادُ اس اّيذام، هاتيَا ٍ      .ٍ چگًَگي آهَسش ٍ پزٍرش بِ ضكل تجَيشي ٍ كالى هيي پيزداسد  

 سياست ّاي تعلين ٍ تزبيت هي پزداسد.ييي برٍش يا سايز عٌاصز بِ ت

يٌذ بزًاهِ رييشي درسيي اسيت كيِ بيا سياسهاى دّيي هفياّين ٍ         هاتَاي تأليف ضذُ بخطي اس فزآ

عييي  ضيوي ظفين اًع يام پيذيزي      ههَضَعات )داراي هخاطباى هطخص ٍ اّذام، ساختار ٍ بزًاهِ ي 

 زاى طزاظي ضذُ است.بزاي تاقق اّذام در ابعاد هختلف هتٌاسب با ًياسّاي هتٌَع فزاگي

ارم ايي هاتَا سهيٌِ ساس دست يابي داًص آهَساى بِ صالظيت ّاي فزدي ٍ اجتواعي باضيذ  ٍاهيذ

 ي ٍاقعيت بپَضاًذ.ي ايي كَدكاى ٍ ًَجَاًاى را جاهِ ٍ آرسٍّاي هعلواى ٍ ٍالذي

 َ ليي ٍ دسيت  ٍبي ضك تاقق ايي اّذام بشرگ ٍ تعالي بخص ًياسهٌذ ّوزاّي ٍ هساعذت هسي

ّوكياراى سياسهاى پيشٍّص ٍ بزًاهيِ رييشي       ٍهيَلفيي   ،اًذركاراى در ساسهاى آهَسش ٍ پزٍرش استثٌايي

ن اس ّوِ عشيشاى كِ تيالش بسييار سييادي را در هزاظيل گًَياگَى      ًآهَسضي است. لذا بزخَد السم هي دا

ًظيزات ٍ   ٌتظيز هصويواًِ تطكز ٍ قذرداًي ًواين. در ضيوي   ،چاپ اًجام دادُ اًذ ٍتأليف ٍ آهادُ ساسي 

 .ن بَديّ اپيطٌْادّاي ارسًذُ صاظباى اًذيطِ ٍ تجزبِ در جْت ارتقاء كيفيت بزًاهِ ّا خَ

 ٍهاتَفيقٌااالبا...العشيشالاكين                                                                         

 دكتر انمدار عبدالهيان
 ورش ا�يي شوورمعاون وزري و رئيس سازمان آموزش  و رپ
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خداوند مهربان را سپاس می گوييم كه به لطف او توانستيم در راستای تحول بنيادين و تغيير نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش و استقرار 
پايه ششم ابتدايی و نيز توّجه به چهارچوب برنامه درسی ملی كتاب مطالعات  اجتماعی پايه ششم ابتدايی را توليد و به شما تقديم كنيم.

مطالعات اجتماعی يکی از حوزه های مهم يادگيری است كه از انسان و تعامل او با محيط در زمان های مختلف صحبت  می كند. اين حوزه مفاهيم 
و موضوعات متعدد و مختلفی چون تاريخ ، جغرافيا، مردم شناسی و... را در بر می گيرد.

برنامه درسی مطالعات اجتماعی با تلفيق محتوا در موضوعات ياد شده سعی در تحقق قابليت كاربردی اين درس و پيوند آن با زندگی واقعی دارد. 
لذا ضروری است كه شما معلّم عزيز ، ضمن توّجه به اهداف اين درس و تاكيد بر دانستنی هاو نگرش ها، كتاب را به عنوان بستری برای تحقق 

اهداف قلمداد نماييد. 
اين كتاب شامل 9 فصل است كه در هر فصل موضوعاتی ارائه شده است.

به همراه اين كتاب ،جزوه راهنمای معلّم توليد شده است. به شما توصيه می كنيم اين راهنما را به دّقت  مطالعه كنيد.
كتاب مطالعات اجتماعی و آداب زندگی پايه ششم براساس بخش های زير تدوين گرديده است.

معرفی فصل
اين صفحه دارای يک تصوير مرتبط با عنوان فصل است كه نشان دهنده ی آغاز يک فصل است.

" به اين تصويرها  توّجه كنيد."
ابتدای هر فصل صفحه ای تحت عنوان " به اين تصوير ها توّجه كنيد" گنجانده شده است. كه هدف از آن، ارائه پيش سازمان دهنده هايی برای 

هدايت دانش آموزان جهت درک بهتر موضوعات مطرح شده در آن فصل است.
متن درس 

متن های دروس با هدف آموزش مفاهيم مربوط به شناخت خود و رفتارهای مناسب درموقعيت ها و مکان های عمومی ، شناخت وظايف خود در 
مقابل ديگران، آشنايی با  مکان های تاريخی و موقعيت های جغرافيايی و... سعی در پرورش و شکوفايی مهارت های شخصی و اجتماعی  دانش آموزان دارد.

فکر كنيد و پاسخ دهيد.
پرسش های اين قسمت برای ارزيابی ميزان درک و تثبيت يادگيری دانش آموزان مطرح شده اند. اين پرسش ها اغلب به گونه ای مطرح شده اند 

كه عالوه بر ارزيابی متن درس، قابليت تعميم آموخته های دانش آموزان را به موقعيت های ديگر مورد بررسی قرار می دهد.
فعالّيت1 و 2

  هدف از طراحی اين دو فعالّيت، توسعه و تعميق آموخته ها و به كارگيری و تعميم آن ها توسط دانش آموزان در زندگی روزمره است. اين 
فعالّيت ها بخشی به صورت فردی و بخشی به صورت گروهی طراحی شده اند. بديهی است راهنمايی و هدايت آموزگاران در بهبود انجام اين فعالّيت ها 

توسط دانش آموزان نقش بسزايی خواهد داشت.
فعالّيت 3

طراحی تمرين های اين فعالّيت به عهده ی همکاران گذاشته شده است با اين هدف كه آموزگاران محترم با تّوجه به شرايط، وضعيت و امکانات محلّی 
و جغرافيايی خود و با توّجه به نيازهای فردی و گروهی دانش آموزان اقدام به طراحی اين قسمت نمايند.و دانش آموزان می توانند فعالّيت طراحی شده 

در اين بخش را در كتاب خود ثبت نمايند. 
در پايان ، با تشّکر از تمامی همکاران كه با حسن اجرای اين برنامه تحقق اهداف آن را ميسر می سازند. اميد است آموزگاران محترم ما را از نظرات 

و پيشنهادات  خود بهره مند سازند.
                                                                                                                گروه تاليف كتاب مطالعات اجتماعی

                                                                                                                       پايه ششم ابتدايی با نيازهای
                                                                                                                                 ويژه ذهنی

سخنی با معّلمان گرامی


