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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



فصل اّول  
خودشناسی

1



2

به این تصویرها تّوجه کنید 
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از ما خواسته بود، تصویر  آن روز ما درس مطالعات اجتماعی داشتیم. آموزگار کالس، آقای دلیری 
احوال  و  از سالم  بعد  آمد  به کالس  او  وقتی  باشیم.  داشته  همراه  را  های خود  اّول شناسنامه  صفحه 

و  نام  تفاوت  به  خواست  ما  از  پرسی 
نام خانوادگی خودمان و دیگران توّجه 
کنیم. سپس از هرکدام از ما خواست 
نام پدر خود را بگوییم. آن گاه گفت: 
پدر،  نام  و  خانوادگی  نام  نام،  به 

مشّخصات فردی ما می گویند.
فردی  مشّخصات  خواهید  می  آیا 
دیگری غیر از نام و نام خانوادگی و نام 

پدر خود را بدانید؟
نفره  دو  های  گروه  به  را  ما  سپس 

تقسیم کرد و از هر کدام از ما خواست با نگاه کردن به تصویر شناسنامه خود، برگه زیر را کامل کنیم.

برگه مشّخصات فردی

نام:                                 نام خانوادگی:                           نام پدر:  

محّل تولّد:                     تاریخ تولّد:                                شماره کد ملی:

درس اّول

مشّخصات فردی من

بعد از پر کردن برگه، آقای دلیری از ما خواست برگه و تصویر شناسنامه های خود را به یک دیگر بدهیم. 
و هر کس مشّخصات فردی دوستش را با آن چه که روی تصویر شناسنامه او نوشته شده است، مقایسه 



فکر کنید و پاسخ دهید

صات فردی را نام ببرید؟ 1- به جز نام، نام خانوادگی دو مورد از مشّخّ

صات فردی ما با دیگران تفاوت دارد؟ 2- آیا مشّخّّّّ

صات فردی خود را بگویید؟ 3- مشّخّّّّّّّّّ

فعالّیت 1

4

1-  درباره تصویرهای صفحه" به این تصویرها تّوجه کنید "  با یک دیگر در 
کالس صحبت کنید.

٭ با گذاشتن اثر انگشت، جاهای خالی را پر کنید.

اثر انگشت هم گروهی                       اثر انگشت دانش آموز                           

صات فردی ما است. ٭  اثر انگشت یکی دیگر از مشّخّّّّ

کند. و در پایان او گفت: سعی کنید مشّخصات فردی خود را به یاد بسپارید. و در نگه داری و 
مراقبت از شناسنامه خود دّقت کنید. 

در پایان آن روز، ما یاد گرفتیم که هر کدام از ما مشّخصات فردی مخصوص به خودمان را داریم 
صات فردی دیگران تفاوت دارد که باید آن ها را خوب یاد بگیریم. که با مشّخّّّّّّّّّّّ



فعالّیت 3

فعالّیت 2

5

یه کنید و آن را برای خود و دو نفر از افراد  2- دو برگ مشّخصات فردی مانند درس تّهّّّّّّّ
خانواده پر کنید.

3- طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.
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آیا تاکنون به خودتان فکر کرده اید؟
چشم شما چه رنگی دارد؟ موی شما چه رنگی است؟ 

شما چه درسی را بیشتر دوست دارید؟
از میان بازی ها کدام بازی را بهتر انجام می دهید؟

آیا شما مهربان و خوش اخالق هستید؟
حاال به دوست خود فکر کنید.

چشم او چه رنگی دارد؟ موی او چه رنگی است؟ 
دوست  بیشتر  را  درسی  چه  شما  دوست  کنید  می  فکر 

دارد؟ آیا او هم مهربان و خوش اخالق است؟
همه ی ما شباهت ها و تفاوت هایی با یک دیگر داریم. به 

طور مثال همه ی ما به آب، هوا و غذا احتیاج داریم و چیزهای زیبا را دوست داریم. همه ی ما 
به محّبت و مهربانی هم نیاز داریم.

اّما شکل و قیافه  و توانایی های ما، با هم تفاوت دارد. مثاًل بعضی ها در درس ریاضی توانایی های 
خوبی دارند و این درس را خوب می فهمند. اّما بعضی دیگر در درس فارسی توانایی های خوبی 
دارند و این درس را بهتر از ریاضی یاد می گیرند. هم چنین در انجام کارها نیز ما با یکدیگر فرق 
داریم.گروهی ممکن است در زنگ ورزش بهتر از دیگران بدوند و ورزش کنند. اّما عّده ای دیگر 
در زنگ هنر کاردستی های زیبایی درست می کنند. بنا براین هر یک از ما توانایی هایی داریم که 

باعث می شود بعضی از کارها را بهتر انجام دهیم.

حاال هر کدام شما درباره ی خودتان فکر کنید و درباره ی این که به چه چیزهایی عالقه دارید 
و یا دوست دارید چه کارهای جدیدی را یاد بگیرید، در کالس صحبت کنید.

درس دوم

خود را بهتر بشناسیم
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فعالّیت 1

فکر کنید و پاسخ دهید

1- آیا همه انسان ها مثل یکدیگر هستند؟

2-  انسان ها در چه چیزهایی با یکدیگر تفاوت دارند؟

3-  به کدام درس عالقه ی بیشتری دارید؟ چرا؟

٭ جاهای خالی را پر کنید.

 نام من . . . . . . . . . . . است.

 کارهایی را که خوب انجام می دهم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

 کارهایی را که دوست دارم یاد بگیرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

 کارهایی که باید بیشتر تالش کنم تا بهتر آن ها را انجام دهم. . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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فعالّیت 2

فعالّیت 3

٭ به کدام یک از فعالّیت های زیر عالقه دارید، آن را عالمت بزنید.

کتاب خواندن            تماشای تلویزیون             ورزش کردن              بازی و سرگرمی  

کالس نّقاشی          کالس موسیقی                 مسافرت

- اگر به غیر از این فعالّیت ها به فعالّیت دیگری عالقه دارید، بنویسید ...........................................

٭ شما کدام یک از این خصوصّیات را دارید. دور آن خط بکشید.

خنده رو خوش اخالق      خجالتی   

راست گو عصبانی              ترسو     

پرحرف مهربان    اخمو     

٭ طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.



فصل دوم  
خانواده

9



10

به این تصویرها تّوجه کنید 
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این عکس خـانواده من اسـت. من، خواهـر کـوچکم شیرین، برادرم، پدر و مادرم در عکس دیده می شویم.
این عکس مـربوط به چند سـال پیش اسـت. من هر وقـت به این عکس نـگاه می کنم به یاد یکی از 
خـاطرات کودکی ام می افتم.خواهرم  شیرین، در این عکس اخمو است. در آن موقع شیرین مّدتی بود 
کم حرف، بد اخالق و بی حوصله شده بود و خیلی زود عصبانی می شد و فریاد می زد. برای همین 
یک روز که به خانه ی مادربزرگ رفته بود. پدر و مادرم از من و برادرم خواستند که دور هم بنشینیم و 

درباره ی مشکل شیرین با هم صحبت کنیم.

پدرم گفت:شیرین چند وقت است بد اخالق شده و این موضوع مهّمی است.همه ی ما باید درباره ی 
این که چرا اخالق شیرین تغییر کرده ، فکر کنیم و ببینیم برای حّل این مشکل خانوادگی چه کاری 

می توانیم انجام دهیم.
من گفتم: »درس های من در مدرسه زیاد شده است و نمی توانم مثل گذشته در خانه با شیرین 

بازی کنم. شاید شیرین هم بازی در خانه ندارد و حوصله اش سر می رود.«
پدرم گفت: »شیرین چند وقت است بی اشتها شده و خوب غذا نمی خورد ، شاید مریض شده است.«
مادرم گفت: کارهای من هم در خانه خیلی زیاد شده است. و مثل گذشته فرصتی برای داستان 

خواندن و بردن او به پارک برای بازی ندارم، شاید علّت بداخالقی او همین باشد.

درس سوم

مشکل خانوادگی
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حّل  راه  کردن  پیدا  برای  ما  همه ی  بعد 
برادرم  رفتیم.  فرو  فکر  به  شیرین  مشکل 
تا  به خانه می آیم  زودتر  گفت: »من عصرها 
هم در کارهای خانه به مادر کمک کنم و هم 

با شیرین بازی کنم.«
من گفتم: »من هم با تمام شدن امتحاناتم 

می توانم همین کارها را انجام دهم.«
پدر گفت: »بهتر است شیرین را برای آن 

که بی اشتها شده به دکتر ببرم تا او را معاینه کند.« پدر ادامه داد: هم چنین باید با شیرین صحبت کنیم 
که بداخالقی کردن کار بسیار بدی است و باید در رفتارهایش دّقت بیشتری کند.

     اکنون که این خاطره را برای شما تعریف می کنم. شیرین بزرگ تر شده و در کالس پنجم درس 
می خواند. او در حال حاضر دختر خوش اخالق و با حوصله ای است. من فکر می کنم اگر در آن روز ما 
در خانواده به مشکل شیرین توّجه نداشتیم و برای حّل آن با هم مشورت نکرده بودیم، اخالق شیرین 

اکنون چه طور بود؟ 

مشکالت  حّل  های  راه  از  یکی  دیگر،  یک  با  خانواده  افراد  همکاری  و  کردن  مشورت 
خانوادگی است.

فکر کنید و پاسخ دهید

1- یکی از راه های حّل مشکالت خانوادگی، چیست؟

2-  چرا افراد خانواده دور هم جمع شدند؟

3-  آیا تا به حال برای حّل مشکلی با دیگران مشورت کرده اید؟ توضیح دهید.
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فعالّیت 1

فعالّیت 2

 ٭ درباره ی افراد خانواده خود، شغل و سّن آن ها در کالس صحبت کنید.

٭ یکی از مشکالت خود را که با مشورت دیگران آن را حل کرده اید در جدول زیر بنویسید.

مشکل                                راه حل   نتیجه  
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فعالّیت 3

٭ طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.



فصل سوم  
تعامل انسان و محیط

15
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به این تصویرها تّوجه کنید 
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چند وقت پیش مادر بزرگم که با ما زندگی می کند، سخت بیمار شده بود. دکترها به او گفته 
بودند که باید کاماًل استراحت کند تا بیماریش خوب شود. پدر و مادرم خیلی ناراحت و نگران بودند، 
اّما ناراحتی خود را نشان نمی دادند. در یکی از این روزها، صدای جیغ و گریه خواهر کوچکم از 
اتاقش بلند شد. من به سمت اتاق او رفتم. مادرم هم که غذای مادر بزرگ را برایش برده بود با 

عجله آمد.
من پرسیدم چه اتّفاقی افتاده؟ خواهرم  با گریه گفت: عروسکم نیست.من به او گفتم: چرا این قدر 
سر و صدا می کنی؟نمی دانی مادربزرگ مریض است؟ این سر و صدا نمی گذارد که او استراحت کند. 
مگر نمی خواهی حال مادر بزرگ خوب شود. با شنیدن این صحبت ها خواهرم ساکت شد و گفت: 
بله،دوست دارم حال مادربزرگ زودتر خوب شود.و دیگر سر و صدا نمی کنم.مادر دوباره به اتاق مادر 

درس چهارم

عیادت بیمار
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بزرگ برگشت. من هم خواهر کوچکم را برای شستن دست و صورت به دست شویی بردم و به او 
قول دادم که در پیدا کردن عروسک کمکش کنم.

عصر آن روز چند خانم که از دوستان مادر بزرگ بودند برای عیادت او به خانه ی ما آمدند. مادر 
بزرگ از دیدن آن ها بسیار خوش حال شد. آن ها با خود گل و کمپوت آورده بودند و در کنار تخت 

مادر بزرگ نشستند.
عیادت آن ها طوالنی شد. پس از رفتن آن ها مادر بزرگم بسیار رنگ پریده و خسته شده بود. من 
با نگرانی به او نگاه کردم و به پدرم گفتم: مگر نباید وقتی برای عیادت می رویم مّدت کوتاهی در 

آن جا بمانیم؟ 
پدرم گفت: بله دخترم، درست می گویی مّدت عیادت باید خیلی کوتاه باشد. زیاد با بیمار صحبت

 نکنیم. تا او دچار خستگی و کسالت نشود. ما با عیادت کردن به بیمار می خواهیم بگوییم به 
یادش هستیم و برای سالمتی او دعا می کنیم و باید سعی کنیم به او آرامش و امید به بهبودی و 

سالمت بدهیم.
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فکر کنید و پاسخ دهید

1- عیادت کردن بیمار یعنی چه؟

2-  موقع عیادت بیمار چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟

3-  آیا تا به حال به عیادت بیماری رفته اید؟ درباره ی آن صحبت کنید.

فعالّیت 1

٭ تحقیق کنید چرا عالمت    در خیابان های نزدیک بیمارستان ها نصب 
می شود؟

٭ چرا عالمت    در مطّب پزشکان و بیمارستان ها نصب می شود؟
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فعالّیت 2

فعالّیت 3

٭  نمایشی از عیادت بیمار در کالس اجرا کنید.

طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.



فصل چهارم  
وسایل ارتباط جمعی

21



22

به این تصویرها تّوجه کنید 
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درس پنجم

اینترنت

با دوستان و بستگان خود صحبت می کنیم  ما  وقتی 
و به حرف های آن ها گوش می دهیم ما با هم ارتباط 
برقرار  کرده ایم. حال فکر کنید وقتی آن ها از ما دور 

هستند چگونه با آن ها ارتباط برقرار می کنیم؟
ارتباطی  نامه، دو وسیله ی  بله درست گفتید؛ تلفن و 
هستند. وسیله ی ارتباطی مّهم دیگری هم وجود دارد 

که اینترنت نام دارد. 

ما با استفاده از اینترنت می توانیم  اّطالعات مختلف مانند عکس ها و نقشه کشورمان ایران و 
کشورهای دیگر جهان را ببینیم و یا از آب و هوای آن ها اّطالع 

پیدا کنیم.

اینترنت بسیاری از کارها را آسان و ساده می کند برای همین 
در وقت ما  صرفه جویی می شود. به طور مثال: به جای رفتن به 
بانک و ایستادن در صف می توانیم از عابر بانک ها پول دریافت 

کنیم و یا پول قبض های آب، برق و تلفن را بپردازیم.

ما به وسیله رایانه می توانیم از اینترنت استفاده کنیم و برای دوستان خود نامه بنویسیم که به 
آن پست الکترونیکی یا ایمیل می گویند. ایمیل بسیار سریع تر از نامه های پستی به دست 

دوستانمان می رسد.

یاد  زیادی  چیزهای  روزنامه  و  مجّله  کتاب،  خواندن  با  ما 
اّطالعات  ما  به  می تواند  کمتری  زمان  در  اینترنت  می گیریم، 

بیشتری بدهد.
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فعالّیت 1

فعالّیت 2

فکر کنید و پاسخ دهید

1- از اینترنت چه استفاده هایی می شود؟ 3 مورد را بیان کنید.

2-  از اینترنت در انجام کارهای بانکی چه استفاده ای می توان کرد؟ 2 مورد را توضیح دهید.

3-  از رایانه به جز استفاده برای اینترنت چه استفاده های دیگری می توان کرد؟

٭ درباره تصویر صفحه" به این تصویرها توّجه کنید." در کالس با یکدیگر صحبت کنید.

٭ با کمک آموزگار درباره ی شهر خود از اینترنت اّطالعاتی را به دست آورید و چند جمله 
درباره ی آن بنویسید.

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

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

فعالّیت 3

٭ طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.



فصل پنجم  
آشنایی با مقّررات عبور و 

مرور وسایل نقلّیه
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به این تصویرها تّوجه کنید 
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درس ششم

مقّررات عبور و مرور

هر روز افراد زیادی در کوچه و خیابان رفت و آمد می کنند، بّچه ها به مدرسه، بزرگ ترها به سر کار و 
بعضی هم برای خرید به بازار می روند. خالصه هر کسی برای انجام کاری از خانه بیرون می رود. بعضی ها 
سوار ماشین می شوند و عّده ای با موتور سیکلت یا دوچرخه و گروهی دیگر هم پیاده حرکت می کنند. 
بنابراین خیابان جای شلوغی است، ماشین ها و موتورسیکلت ها در حرکتند و باید کاماًل مواظب باشیم تا 

اتّفاق ناگواری برایمان پیش نیاید.

وقتی ما پیاده هستیم برای عبور از چهارراه ها باید به رنگ چراغ عابر پیاده توّجه کنیم. اگر رنگ چراغ 
قرمز بود، بایستیم و چنان چه رنگ چراغ عابر پیاده سبز بود از چهارراه عبور کنیم. در بعضی از چهارراه ها 

چراغ راهنمای عابر وجود ندارد. بنا بر این ما باید به حرکت ماشین ها دّقت کنیم.
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از  از روی پل عبور کنیم. در بعضی  باید  از خیابان  در صورت وجود پل عابر پیاده برای گذشتن 
شهرهای بزرگ راهروهای زیر زمینی یا زیر گذر برای عبور پیاده ها نیز وجود دارد.

وقتی نور کافی وجود ندارد راننده ها به خوبی نمی توانند ببینند، بنابراین اگر در شب می خواهیم 
از خیابان عبور کنیم باید از محلّی بگذریم که نور کافی در آن وجود داشته باشد.



برای  به خوبی دیده نمی شوند.بنابراین در شب  ای در شب  قهوه  و  تیره مثل سیاه  رنگ های 
گذشتن از خیابان باید لباس هایی به رنگ روشن مثل سفید و زرد بپوشیم.

کسی که در اتومبیل می نشیند باید کمربند ایمنی خود را ببندد.

29



در خیابان دوچرخه سواری نکنیم. 

هیچ گاه به دنبال توپ به خیابان ندویم و در خیابان بازی نکنیم.

30



وقتی سوار اتومبیل هستیم باید دّقت کنیم سر و دست خود را از اتومبیل بیرون نیاوریم، چون 
ممکن است اتومبیل هایی که از کنار ما عبور می کنند، با ما برخورد کنند.

توّجه کنیم قبل از ایستادن کامل اتومبیل در آن را باز کنیم. 

31



هنگامی که کنار راننده نشسته ایم نباید با صدای بلند و یا طوالنی صحبت کنیم، چون حواس او 
پرت می شود.

دّقت کنیم وقتی از جلوی اتوبوس و یا مینی بوس به آن طرف خیابان می رویم ممکن است راننده ی 
ماشین پشت اتوبوس ما را نبیند.

32
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فعالّیت 1

فعالّیت 2

فکر کنید و پاسخ دهید

1- در هنگام عبور از چهارراه باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟ دو مورد را توضیح دهید.

2-  در هنگام شب برای عبور از خیابان چه رنگ لباس هایی باید بپوشیم؟

3-  چرا وقتی در ماشین می نشینیم باید کمربند ایمنی را ببندیم؟

٭  برای تصویرهای صفحه » به این تصویرها توّجه کنید « یک جمله بنویسید.

٭ کدام تصویر صفحه ی » به این تصویرها توّجه کنید « کار خطرناکی را نشان می دهد، 
عالمت خطر را برای آن تصویر بکشید.
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فعالّیت 3

٭ طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.



فصل ششم  
آشنایی با اماکن تاریخی

35
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به این تصویرها توّجه کنید 



یکی از شهرهای زیبا و دیدنی کشور ما ایران، شهر همدان است. همدان جاهای تماشایی و 
تاریخی فراوانی دارد. از جمله جاهای دیدنی آن، آرامگاه ابو علی سینا پزشک و دانشمند بزرگ 
ایرانی و یا آرامگاه بابا طاهر شاعر معروف ایران است. این دو آرامگاه بسیار زیبا و دیدنی هستند و 

هر روز مردم بسیاری برای دیدن آن ها به آن جا می روند.

در نزدیکی شهر همدان، غار بسیار بزرگی به نام علیصدر وجود دارد. این غار در زیر کوهی قرار 
گرفته است و هر روز مردم بسیاری برای تماشای این غار به آن جا می روند. آن ها برای دیدن داخل 

غار سوار قایق می شوند و از زیبایی های این غار لّذت فراوان می برند.

37

درس هفتم

شهر همدان

آرامگاه باباطاهر

غار علیصدر

آرامگاه ابوعلی سینا



فکر کنید و پاسخ دهید
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1- نام چند جای دیدنی شهر همدان را بگویید.

2- نام یکی از آثار باستانی همدان را بگویید.

3- نام دو شهر ایران را که در آن ها آثار تاریخی وجود دارد، نام ببرید.

از جاهای تاریخی دیگر این شهر گنج 
نامه است. در گنج نامه نوشته هایی بر 
نامه  گنج  می شود.  دیده  سنگ  روی 
است.  ایران  مّهم  باستانی  آثار  از  یکی 
آثار باستانی یعنی ساختمان و وسایلی 
جا  به  گذشته  خیلی  های  زمان  از  که 

مانده است.
به جز شهر همدان که آثار باستانی 
ایران  دیگر  شهرهای  در  دارد  فراوانی 
هم، آثار قدیمی فراوانی وجود دارد. که 

هر روز مردمان بسیاری برای دیدن آن ها به این شهرها سفر می کنند. ما باید هنگام سفر به این 
شهرها و بازدید از آثار تاریخی آن ها به این نکته ها توّجه و دّقت نماییم.

- از کندن و نوشتن روی آثار باستانی و قدیمی خودداری کنیم.
- ریختن آشغال و زباله باعث زشت و کثیف شدن جاهای دیدنی می شود.

- همیشه باید به دستورات افرادی که در جاهای دیدنی و باستانی کار می کنند، توّجه کنیم.

گنج نامه



فعالّیت 1

فعالّیت 2
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٭ تا کنون به کدام یک از شهرهای ایران سفر کرده اید؟ نام جاهای دیدنی و باستانی آن را 
بنویسید.

٭ تحقیق کنید و با کمک بزرگ ترها جدول زیر را کامل کنید.

جاهای باستانی و دیدنی       نام شهر

سی و سه پل

تخت جمشید

ارگ بم

طاق بستان

آرامگاه حافظ

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

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

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

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

.............................
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فعالّیت 3

٭ طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.



فصل هفتم  
آشنایی با کشور ایران

41

چهارمحال و بختیاری 

بوشهر
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به این تصویر توّجه کنید 



همان طور که می دانید به شمال، جنوب، شرق و غرب چهار جهت اصلی می گویند.
به این مستطیل نگاه کنید.   

نوار ضلع شمالی آن را سبز کنید.
نوار جنوبی آن را آبی کنید.

نوار شرقی به رنگ زرد و
نوار غربی را قهوه ای کنید. 

                                                       

به جایی که رنگ سبز و زرد یک دیگر را می پوشانند یعنی شمال و شرق، شمال شرقی می گویند. 
به جایی که رنگ سبز و قهوه ای یک دیگر را می پوشانند یعنی شمال و غرب، شمال غربی می گویند.
و به جایی که رنگ آبی و زرد یک دیگر را می پوشانند یعنی جنوب و شرق، جنوب شرقی می گویند.

و به جایی که رنگ آبی و قهوه ای یک دیگر را می پوشانند یعنی جنوب و غرب، جنوب غربی می گویند.

43

درس هشتم

جهت های فرعی را بشناسیم

شمال شرقی

 جنوب شرقی

شرق

شمال

جنوب

غرب

شمال غربی

جنوب غربی

به شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی و جنوب شرقی چهار جهت فرعی می گویند.
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حال با توّجه به مستطیلی که رنگ کردید، چهار جهت فرعی را روی نقشه ایران ببینید.

شمال شرقی

 جنوب شرقی

شرق

شمال

جنوب

غرب

شمال غربی

جنوب غربی
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فکر کنید و پاسخ دهید

1- چهار جهت اصلی را نام ببرید.

2-  چهار جهت فرعی را نام ببرید.

3- نام استان محّل زندگی خود و استان های همسایه ی آن را بگویید.

فعالّیت 1

٭  به نقشه ایران صفحه 44 نگاه کنید و جاهای خالی را کامل کنید.

 یکی از استان های شمال غربی ایران..................................................نام دارد.

 یکی از استان های شمال شرقی ایران..................................................نام دارد.

 یکی از استان های جنوب غرب ایران..................................................نام دارد.

 یکی از استان های جنوب شرقی ایران..................................................نام دارد.
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فعالّیت 2

فعالّیت 3

٭ طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.

٭ با توّجه به نقشه ایران، همسایه شمال غربی استان چهارمحال و بختیاری را نام ببرید و 
آن را رنگ کنید.

اصفهان

خوزستان

لرستان

چهارمحال و بختیاری 

کهگیلویه و بویراحمد
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درس نهم

استان چهارمحال و بختیاری

آیا تا به حال به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده اید؟
آیا دوست دارید درباره این استان بیشتر بدانید؟

 در این استان کوه های فراوانی وجود دارد که بلندترین آن زرد کوه است. در زمستان هوای این 
استان بسیار سرد است و برف و باران فراوانی در آن می بارد. با آب شدن برف کوه های استان 

چهارمحال و بختیاری رود کارون و زاینده رود پر آب می شوند.
شغل بیشتر مردم روستاهای استان چهار محال و بختیاری کشاورزی، باغ داری و دام داری یعنی 
نگه داری گاو و گوسفند است. مّهم ترین محصول کشاورزی این استان بادام است که باغ های آن 
در اطراف شهرکرد و یکی دیگر از شهرهای این استان به نام سامان دیده می شود.یکی از جاهای 
بسیار دیدنی این استان دشت الله های واژگون است که در اردیبهشت ماه بسیار دیدنی است و هر 
ساله هزاران نفر از مردم از جاهای دور و نزدیک برای تماشای این دشت پر الله به آن جا می روند.
استان چهار محال و بختیاری یکی از استان های بسیار زیبا با رودخانه های پر آب و کوه های بلند است.

چهارمحال و بختیاری

استان خوزستان

استان کهگیلویه و بویراحمد

استان لرستاناستان اصفهان

شهرکرد

 این استان از شمال و شرق به استان اصفهان، از سمت شمال غربی با استان 
لرستان و از طرف غرب به استان خوزستان و از جنوب با استان کهگیلویه 

و بویراحمد، همسایه است. مرکز این استان شهر کرد نام دارد.
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فکر کنید و پاسخ دهید

1- نام مرکز استان چهار محال و بختیاری چیست؟

2-  در زمستان آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری چگونه است؟

3- شما در کدام استان زندگی می کنید؟ نام دو محصول کشاورزی استان خود را بگویید.

فعالّیت 1

٭  در نقشه ی زیر با کمک آموزگار استان محّل زندگی خود و استان چهار محال و بختیاری 
را پیدا کنید و با خط به هم وصل کنید.

به کدام جهت  باید  از استان خودتان به سمت استان چهارمحال و بختیاری  برای سفر  ٭ 
حرکت کنید؟ نام جهت را بنویسید.
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فعالّیت 2

فعالّیت 3

 ٭ با توّجه به نقشه ایران، در جاهای خالی نام استان های همسایه با استان چهارمحال و بختیاری 
را بنویسید.

٭ طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.

چهارمحال و بختیاری

دریای خزر

خلیج فارس
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درس دهم

استان بوشهر

استان  بوشهر

کهگیلویه و بویراحمد

فارس

جزیره خارک

خلیج فارس

خوزستان

بوشهر

به نقشه روبرو نگاه کنید، نام استانی که در نقشه رنگ شده است، چیست؟
 بله درست گفتید: بوشهر

هوای این استان در بیشتر ماه های سال بسیار گرم است و در ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند 
کمی سرد می شود. در این استان در بیشتر ماه های سال باران نمی بارد.

یکی از مّهم ترین شغل های مردم این استان ماهیگیری است. اّما مردم به مشاغل دیگری مانند 
کشاورزی،دام داری و ساختن کشتی نیز مشغول هستند.

در این استان نخلستان های زیبایی وجود دارد و خرما یکی از مّهم ترین محصوالت این استان 
است. استان بوشهر بندرهای زیادی دارد که مّهم ترین بندرهای آن بندر بوشهر و بندر گناوه است. 

استان بوشهر یکی از استان های جنوبی ایران است که در 
کنار خلیج فارس قرار دارد. بوشهر از شمال با استان های 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و از شرق به استان فارس 
و از غرب و جنوب با خلیج فارس همسایه است. مرکز این 

استان بندر بوشهر نام دارد.
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که کشتی های زیادی به آن جا رفت و آمد می کنند.
استان بوشهر در خلیج فارس چند جزیره دارد که مّهم ترین جزیره آن، جزیره خارک است. 

استان بوشهر یکی از استان های زیبا و دیدنی کشور ایران است.

فکر کنید و پاسخ دهید

1- استان بوشهر با چه استان هایی همسایه است؟

2-  آب و هوای استان بوشهر چگونه است؟

3- چرا شغل بیشتر مردم استان بوشهر ماهیگیری است؟
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فعالّیت 1

٭  در نقشه زیر با کمک آموزگار استان محّل زندگی خود و استان بوشهر را پیدا کنید و با 
خط به هم وصل کنید.

٭ برای سفر از استان خودتان به سمت استان بوشهر باید به کدام جهت حرکت کنید؟ نام جهت 
را بنویسید.
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فعالّیت 2

٭  در جاهای خالی نام استان های همسایه با استان بوشهر را بنویسید.

بوشهر

دریای خزر

خلیج فارس
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فعالّیت 3

٭ طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.



فصل هشتم  
بهداشت محیط
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به این تصویرها توّجه کنید 
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آموزگار ما آقای امیدی قول داده بود که روز دوم اردیبهشت دانش آموزان را برای گردش به 
اطراف شهر ببرد. برای همین ما با اشتیاق منتظر آن روز بودیم. باالخره روز دوم اردیبهشت رسید 
و ما همراه او به اردو رفتیم. آن جا بسیار خوش آب و هوا و سرسبز بود و ما کنار رودخانه پر آبی 
نشستیم. بعد از کمی استراحت آقای معلّم گفت: راستی می دانید چرا امروز را برای گردش انتخاب 
کردیم؟ برای این که امروز یعنی دوم اردیبهشت، روز جهانی زمین پاک است و در همه ی دنیا به 

این مناسبت برنامه هایی اجرا می شود.
یکی از دانش آموزان پرسید: منظور از زمین پاک چیست؟

آقای امیدی پاسخ داد: یعنی پاکیزه نگه داشتن محیط اطرافمان مثل هوا، کوه ها ،جنگل ها و 
دریاها و از بین نبردن آن ها.

سپس او ادامه داد: شما به مناسبت امروز چه پیشنهادهایی دارید؟
علی گفت: باید همیشه آشغال ها را در سطل زباله بریزیم. تا همه جا تمیز و پاکیزه بماند.

رضا گفت: درختان باعث تمیزی هوا می شوند.بنا بر این بهتر است از درختان مواظبت کنیم تا هوا 
آلوده و کثیف نشود.

درس یازدهم

روز زمین پاک
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در این موقع رامین با بلند کردن دستش گفت: آب این رودخانه تمیز است ولی اگر ، در آن آشغال 
و زباله بریزیم آن را آلوده می کنیم که باعث از بین رفتن ماهی ها می شود.

سینا گفت: من در یک کتاب خواندم زیاد بودن اتومبیل ها در خیابان باعث آلودگی هوا می شود و 
بهتر است بیشتر از وسایل نقلّیه عمومی مثل اتوبوس،مترو و تاکسی استفاده کنیم.

در این موقع آقای امیدی گفت : تمام صحبت های شما کاماًل درست و صحیح است. نریختن زباله، 
مواظبت از درختان، پاکیزگی آب و هوا همه از راه های پاک نگه داشتن زمین است. حاال می توانید 
به من بگویید که چرا از شما خواستم برای اردو هر کدامتان یک کیسه زباله و چند دستکش همراه 
بیاورید؟ همه پاسخ دادیم: بله و بعد  با شادی از جای خود بلند شدیم دستکش هایمان را به دست 

کرده و شروع به جمع آوری آشغال ها و زباله های روی زمین کردیم.
روز خوبی بود ما چیزهای زیادی یاد گرفتیم و عصر آن روز با خوش حالی به خانه های خود برگشتیم.
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فکر کنید و پاسخ دهید

1- روز دوم اردیبهشت چه روزی است؟

2-  دو مورد از راه های پاکیزگی زمین را نام ببرید.

3- به نظر شما برای پاکیزه نگه داشتن محیط اطرافمان چه کارهایی می شود انجام داد؟

فعالّیت 1

فعالّیت 2

به جز پیشنهادهای دانش آموزان که در درس آمده است ، صرفه جویی در مصرف آب نیز 
به حفظ و پاکیزگی زمین کمک می کند. حاال شما درباره ی این که چگونه با صرفه جویی در 

مصرف آب می توان به حفظ و پاکیزگی زمین کمک کرد، در کالس صحبت کنید.

٭ یک روزنامه دیواری درباره روز زمین پاک در کالس درست کنید.
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فعالّیت 3

٭ طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.



فصل نهم  
اوقات فراغت

61



62

به این تصویرها توّجه کنید 
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فصل تابستان نزدیک بود و مدرسه ها بزودی تعطیل می شدند یک روز که در کالس نشسته بودیم 
امسال  به ما گفت:  از سالم و احوال پرسی،  بعد  خانم مجیدی معاون مدرسه به کالسمان آمد و 
مدرسه قصد دارد برای اوقات فراغت شما در تابستان پایگاه تابستانی تشکیل دهد. من از نماینده 
کالس می خواهم در یک ورق کاغذ نام هر دانش آموز و کالس هایی که دوست دارند در تابستان در 
آن شرکت کنند را بنویسد و تا پایان امروز به من تحویل دهد. در این تابستان دانش آموزان مدارس 
دیگر هم در پایگاه مدرسه ما شرکت می کنند و شما می توانید امسال تابستان دوستان جدیدی پیدا 

کنید. 
هم  با  بّچه ها  مجیدی  خانم  رفتن  از  بعد 

شروع به گفتگو کردند.
مینا به نماینده کالس گفت: من نّقاشی 
و  دارم  دوست  بسیار  را  آبرنگ  با  کردن 
کالس  پس  بگیرم  یاد  را  آن  می خواهم 

نّقاشی با آبرنگ را جلوی اسم من بنویس.
مریم گفت: من دوست دارم در کالس های 
والیبال.  و  شنا  مثل  کنم  شرکت  ورزشی 

همه بّچه ها با هم گفتند ما هم می خواهیم در کالس های ورزشی شرکت کنیم. پس اسم ما را هم 
بنویس. همه از این که با شرکت در کالس ها می توانستند با دانش آموزان مدرسه های دیگر هم آشنا 

شوند بسیار خوش حال شدند.   
محبوبه گفت:برادر من از رایانه استفاده های  زیادی می کند. من دوست دارم در کالس رایانه شرکت 

کنم تا بتوانم با آن کارهای زیادی انجام دهم. 
سارا گفت:من در تابستان دوست دارم به روستای پدر بزرگ و مادر بزرگم بروم و در چیدن میوه ها 
به آن ها کمک کنم. در روستا به من خیلی خوش می گذرد. بنا بر این من در کالس های تابستانی 

شرکت نمی کنم.

درس دوازدهم  

اوقات فراغت



64

سیما گفت: به نظر من رفتن به اردو از همه این کارها بهتر است. چون می توانیم در کنار هم بازی کنیم، 
غذا بخوریم، گردش و تفریح کنیم ،حّتی ورزش و نّقاشی را هم در اردو می توانیم انجام دهیم.

مهسا گفت: مادر من در خانه قالی بافی می کند. من دوست دارم تابستان به او در قالی بافی و نگه داری 
خواهر کوچکم کمک کنم.

بعد از این که همه بّچه ها نظرات خود  را گفتند و نماینده آن ها را نوشت ؛ و آن را تحویل خانم مجیدی 
داد. پس از چند روز در تابلوی دفتر مدرسه روی ورقی نوشته شده بود:

همان طور که در داستان این درس دیدید در فصل تابستان که مدرسه ها تعطیل می شود و دانش آموزان 
وقت بیشتری دارند می بایست ، برای آن برنامه ریزی کنند و بهتر است دانش آموزان برای گذراندن 

اوقات فراغت خود با پدر، مادر و بزرگ ترها مشورت کنند.
حاال شما دوست دارید اوقات فراغت خود را چگونه بگذرانید؟

پایگاه  های  کالس  برنامه 

دفتر  به  مراجعه  با  کنند  تابستانی شرکت  های  در کالس  مایل هستند  که  آموزانی  دانش 
مدرسه ثبت نام نمایند.

کالس های تابستانی

1- اردوی دانش آموزی

2- کالس ورزشی ) والیبال،شنا ( و نّقاشی

3- کالس رایانه

4- کالس تقویت درس های ریاضی و فارسی
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فکر کنید و پاسخ دهید

1- در چه فصلی اوقات فراغت دانش آموزان بیشتر است؟ چرا؟

2-  برای انتخاب برنامه اوقات فراغت باید با چه کسانی مشورت کنیم؟

3- شما برای گذراندن اوقات فراغت خود چه کارهایی را دوست دارید انجام دهید؟

فعالّیت 1

فعالّیت 2

٭ داستان درس را به صورت نمایش نامه در کالس اجرا کنید.

٭ جدول زیر را کامل نمایید.

پیشنهادها برای گذراندن اوقات فراغتنام دانش آموز

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

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

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

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

.............................................
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فعالّیت 3

٭ طراحی فعالّیت های مربوط به این قسمت به عهده آموزگاران است.
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