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باسمه تعالي
»  ... و من احياها فكانّما احيا الّناس جميعا ... «
                                                                          )مائده آيه ي 23(

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 مطالعات اجتماعی پايه چهارم ابتدايی 
دانش آموزان با نيازهای ويژه را توليد و به شــما تقديم كنيم. تدوين اين كتاب بر مبنای تغييرات جديد در حوزه 
مطالعات اجتماعی با توجه به اســناد باالدســتی آموزش و پروش، ســند تحول بنيادين و سند برنامه درسی ملّی 

صورت گرفته است.
مطالعات اجتماعی يكی از حوزه های مهم يادگيری است كه در آن انسان و تعامل او با محيط های گوناگون

طی زمان های گذشته، حال و آينده از جنبه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سياسی، محيطی و ... مورد بحث و
بررسی قرار گرفته و دربرگيرندة رشته های مختلفی مثل تاريخ، جغرافيا، اقتصاد، مردم شناسی و نظاير آن است.
رو يكرد اصلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی، رو يكرد »فرهنگی- تربيتی « است. در اين برنامه تالش می شود
زمينــه های تربيت فردی و اجتماعی دانش آموزان با نيازهای ويژه در بســتر عناصر و عرصه های جديد، برنامه 
درسی ملّی مبتنی بر رويكرد  فطرت گرايی توحيدی فراهم شود. هدف اصلی اين برنامه تربيت شهروندانی مؤمن، 
مسئول، آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی و پايبند به اخالق و ارزش های دينی و عالقه مندبه جمهوری 

اسالمی ايران و هويت اسالمی- ايرانی است.
با توجه به ســند برنامه درســی ملّی كه در آن روابط انسان در چهار عرصه : ارتباط با خود، با عالم خلقت، با خلق 
و با خدا تعريف شــده اســت، در اين كتاب نيز دانش آموز ابتدا به شناخت خود می پردازد؛ سپس ارتباط با اعضای 
خانواده و مدرســه مطرح می شــود و در ادامه آشنايی با مفاهيمی چون منابع طبيعی و ارتباط با محيطی كه در آن 
زندگی ميكند را فرا می گيرد. تالش می شود تا در همه اين روابط، درك وجود خالق هستی نيز مد نظر قرار گيرد.
رويكرد سازماندهی محتوا در برنامه درسی مطالعات اجتماعی تلفيقی است، به گونه ای كه در آن دو يا چند حوزه 
مطالعات اجتماعی و مفاهيم آن از مباحث تاريخی، جغرافيايی، اجتماعی، فرهنگی و ... هماهنگ با موضوع درسی 
و اهداف درسی متناسب با توانايی های شناختی، حركتی و عاطفی دانش آموزان با نيازهای ويژه با يكديگر تلفيق 

می شود.
رويكرد اصلی ياددهی- يادگيری نيز مبتنی بر پرورش مهارت های كاوشگری، حل مسأله و خالقيت است. زيرا
دنيای متحول كنونی ضرورت پرورش افرادی را ايجاب می كند كه قادر به بررسی و كاوش پديده ها باشند و با

استفاده از خالقيت، مسائل فردی و اجتماعی خود را مرتفع سازند.



کتاب درســي مطالعات اجتماعي مشــتمل بر چهار فصل خود را بهتر بشناسیم، محله ما، زندگی در شهر و روستا و کشور ما )پانزده درس( تدوین 
شده است. نحوه ي سازمان دهي محتوا در این کتاب به گونه اي صورت گرفته که از محیط هاي آشنا به سایر محیط ها و از شناخت خود تا جامعه 

گسترش مي یابد. ساختار کتاب عبارت است از:
تصویر عنواني: هر فصل با یک یا چند تصویر شــروع مي شــود که هدف از ارائه این تصاویر ایجاد انگیزه و فراهم نمودن زمینه اي براي بحث و 
گفت وگو درباره موضوع محتواي هر فصل است. این تصاویر با طرح مباحث ابتدایی ضمن برقراري ارتباط و تعامل با دانش آموزان، در جهت تفهیم 

هدف درس و ایجاد تفکر در آنان تالش مي نماید.
عنــوان و متن درس: آموزش و تدریس مفاهیم و موضوعات از طریق ارایه مفاهیم اصلي هر درس همراه تصاویردر این قســمت ارائه مي گردد. 
دانش آموزان با مشــاهده تصویر و توضیحات مطرح شــده از سوي آموزگار مضمون درس را درک مي نمایند. در این بخش یکي از هدف ها مشاهده 

تصویر براي دریافت موقعیت و مقایسه آن ها با محیط واقعي زندگي است.
فعالیت ها: در پایان هر درس دو فعالیت وجود دارد که با انجام آن ها ضمن توجه به ارزیابي مرحله اي فرایند توسعه و تثبیت یادگیري دنبال شده 
تا آموخته هاي دانش آموزان تکمیل گردد. همکاران محترم ضمن نظارت بر جریان این فعالیت ها به هدایت امر یاددهي یادگیري پرداخته تا زمینه 

تحقق اهداف یادگیري فراهم شود.
شعر: در پایان هر فصل یک شعر در راستاي محتوا با هدف ایجاد فضایي شاد، تلطیف محتوا و تلفیق با درس فارسي ارائه شده است که ضرورتي 

براي حفظ شعر توسط دانش آموزان وجود ندارد.
آنچه یاد گرفتم: در انتهاي فصول تمرین هایي تحت عنوان »آنچه یاد گرفتم«، »جســتجو کن«، »فکرکن و انجام بده«، »کار گروهی« ارائه شــده 
است که هدف تمامي آن ها ارزیابي پایاني آموخته هاي دانش آموزان و دست یابي به یادگیري در سطوح باالتر حیطه هاي شناختي، عاطفي و رواني 
و حرکتي می باشــد. در این تمرین ها تعمیم یادگیري به محیط واقعي زندگي و کاربردي نمودن آنچه فراگرفته شــده از اهمیت زیادي برخوردار 
است. تمرین هاي سرگرمي و فکرکن و انجام بده به منظور تقویت خالقیت دانش آموزان با نیازهای ویژه طراحي شده که آموزگاران با تأکید بر این 

تمرین ها زمینة تحقق اهداف آن را در دانش آموزان فراهم می نمایند.
من می توانم: در پایان هر فصل جدولی با عنوان من می توانم ارائه شــده اســت. هدف از ارائه این جدول ارزشــیابی تکوینی مهارت های اجتماعی 
است که در هر فصل آموزش داده شده است. این جدول با کمک و راهنمایی معلمان محترم و توسط دانش آموزان تکمیل می شود. بر این اساس 

نظارت بر رفتار شخصی توسط دانش آموزان تمرین خواهد شد.

همکاران محترم برای تدریس این کتاب به موارد ذیل توجه کنید:
- کتاب راهنمای معلم را به دقت مطالعه کنید.

- با به کارگیری روش های مناسب فضایی پرنشاط و دلپذیر را در کالس این درس فراهم نمایید.
- در تدریس محتوای کتاب به شرایط بومی و محلی منطقه توجه کرده و تدریس خود را با آن شرایط منطبق نمایید.

- تفاوت های فردی )مانند: تفاوت های ذهنی، شرایط خانوادگی، فرهنگی و...( دانش آموزان کالس را در نظر بگیرید.
- فضایــی جهت پــرورش مهارت های زندگی اجتماعی دانش آموزان فراهم نمایید، زیرا یکی از اهداف مهم مطالعات اجتماعی پرورش مهارت های 

اجتماعی در دانش آموزان است.
- بســیاری از فعالیت ها مبتنی بر کمک و راهنمایی معلمان اســت، لذا همکاران محترم در انجام فعالیت ها ضمن مشارکت جدی فرصت یادگیری 

مهارت های کاربردی زندگی را برای دانش آموزان فراهم کنید. 
- از روش های ارزیابی متنوع و مناسب بهره گیرید.

- مشارکت خانواده ها را جلب نمایید.
در خاتمه از تمام همکاران محترمی که در برنامه ریزی و تألیف این کتاب ما را یاری نموده اند، تشکر و قدردانی کرده و منتظر پیشنهادها و نظرات 

سازندة شما جهت بهبود کیفیت کتاب حاضر هستیم.
گروه مؤلفان



فصل 1خود را بهتر بشناسیم
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آیا ما مثل هم هستیم؟ 

این افراد چه تفاوت هایی با هم دارند؟

امسال سامان در کالس چهارم درس می خواند. 
آرمان، علی و امیر در کالس سامان هستند. آن ها مثل همه ی بّچه ها، بازي مي کنند 

و درس مي خوانند. اّما با یك دیگر تفاوت هایی هم دارند. 
آرمان قد بلند است. 

علی عینك می زند. 
امیر روی صندلی چرخ دار می نشیند.

با یک دیگر مهربان باشیم

نمازخانه مدرسه

1
درس 
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رضا هم مثل آرمان قد بلند است
او به خوبی ورزش می کند. 

حسین بسیار مهربان است.
او برای رفتن به حیاط به امیر کمك می کند.

امیر خوب درس می خواند. 
او پسر راستگویی است.

ما باید با هم مهربان باشیم و به یك دیگر احترام بگذاریم.
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نام: ................................. نام خانوادگی: ................................. سن: ...............

چند کار را که می توانم درست و خوب انجام دهم: 

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

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

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

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

چند کار که دوست دارم یاد بگیرم:

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

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

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

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

چیزهایی که به آن عالقه دارم: 

کتاب: علمی   داستانی    ورزش: فوتبال  دو ومیدانی   شنا  

بــازی: لی لی   عمو زنجیرباف   قایم باشــك    گرگم به هوا    

دست رشته   برنامه تلویزیونی: سریال   کارتون   مسابقه  

فعالیت 1

 با کمك و راهنمایی معلم، عالقمندی ها و توانایی های خود را در کالس بیان کن.

 کامل کن.
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 با کمك و راهنمایی معلم، نحوه ی ارتباط مناســب با دانش آموزانی که از وسایلی 
مانند ســمعك، عینك، صندلی چرخ دار و ... استفاده می کنند را تمرین کن. سپس 

درباره ی تصاویر زیر با یك دیگر گفت وگو کنید.

فعالیت 2
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روز دوشــنبه بود. آموزگار گفت: »تصویر شناســنامه ی خود را روی میز بگذارید و 
به دّقت به آن نگاه کنید.« سپس از سارا خواست مشخصات خود را از روی تصویر 

شناسنامه برای دانش آموزان بخواند. سارا با صدای بلند شروع به خواندن کرد:
نام: سارا

نام خانوادگی: احمدی
تاریخ تولد: روز دوم، ماه آبان، سال یك هزار و سیصد و هشتاد و هفت

محل تولد: تهران
شماره ملّی: 005-023124-1

نام پدر: محّمد
نام مادر:   زهرا

سارا

محّمد
زهرا

دوم
آبان

احمدی
تهران

تهران

مرکزی
یك هزار و سیصد و هشتاد و هفت

005-023124-1 

مشخصات فردی 2
درس 
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آموزگار از سارا تشّکر کرد و گفت: »این ها مشخصات فردی سارا است. مشخصات 
فردی هر یك از شــما با دیگران تفاوت دارد. مشــخصات هر فرد در شناسنامه و 
کارت ملّی او نوشته شده است. حاال تصویر شناسنامه ی خود را ببینید و در گروه ها، 

در مورد مشخصات فردی خود گفت وگو کنید.« 
بعد از پایان گفت وگو، آموزگار گفت: »ســعی کنید مشــخصات فردی خود را یاد 

بگیرید، تا هنگامی که نیاز داشتید، از آن استفاده کنید.«

ما براي بسیاري از کارها مثل ثبت نام در مدرسه و ... به شناسنامه نیاز 
داریم. بنابراین باید از شناسنامه ی خود به خوبي نگه داري کنیم و آن 

را در اختیار دیگران قرار ندهیم.
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 تصویر شناسنامه خودت را کامل کن. 

 برای انجام چه کارهایی به شناســنامه نیــاز داریم با کمك و راهنمایی معلم با 
یك دیگر گفت وگو کنید. 

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

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

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

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

فعالیت 1
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 با استفاده از تصویر شناسنامه ی خود، فرم ثبت نام را کامل کن.

فعالیت 2

نام خانوادگی: ..............................   نام: ...............................................

شماره ملّی : ................................... نام پدر: ........................................  

محل تولّد: ..................................... تاریخ تولّد: ...................................  

مي خواهم در یکي از کالس هاي هنري زیرثبت نام کنم: 

نقاشي                      ورزش                           موسیقي 

قالي بافي                  خوش نویسی                  کالس رایانه 

پایه تحصیلي: ................................. نام مدرسه: ....................................  

آدرس:  ........................................ تلفن منزل: .....................................  

فرم ثبت نام

امضاء / تاریخ



آموزگار کالس چهارم از دانش آموزان خواست درباره ی کارهایی که در تابستان گذشته 
انجام داده اند، صحبت کنند. احمد گفت: »من در تابستان به کالس  آموزش شنا  رفتم.« 
مجیــد گفت: »من در مغازه ی پدرم کار کردم.« آموزگار گفت: حاال در مورد کارهایي 

که امسال دوست دارید انجام دهید، گفت وگو کنید.
امیر گفت : »من روزهاي جمعه به پارک مي روم.«

سامان گفت: »من مي خواهم تابستان آینده به کالس قرآن بروم.«

18

برنامه هاي من 3
درس 
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آموزگار از دانش آموزان تشّکر کرد و گفت: »این کارها برنامه ها ی شما هستند.« 
برنامه ی هر فرد با دیگری تفاوت دارد. چون نیازها و توانایی هاي ما متفاوت است. 
ما باید یاد بگیریم برای آینده  برنامه ریزی کنیم تا از وقت خود به درستی استفاده 

کنیم.

به زماني که کار مهّمی براي انجام دادن نداریم، اوقات فراغت می گویند. 
ما مي توانیم براي اوقات فراغت خود برنامه ریزی کنیم.
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 کارهایی را که مي خواهي در اوقات فراغت خود انجام دهي، انتخاب کن و به ترتیب 
بنویس. 

برنامه ی من در اوقات فراغت

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

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

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

ورزش کردن

نقاشی کشیدن

مطالعه کردنکار با رایانه

نمایش بازی کردن تماشای تلویزیون

فعالیت 1
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 برنامه ی امروز من در مدرسه:

 با کمك بزرگ ترها برنامه ی امروز خود در خانه را بنویس.

فعالیت 2

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

مراسم صبحگاهی

زنگ سومزنگ اول زنگ چهارمزنگ دوم

انجام ندادمانجام دادمبرنامه ی امروز من

ناهار خوردن

شام خوردن و مسواک زدن
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سال گذشته، خواهر کوچك من به دنیا آمد و اعضای خانواده ی ما بیشتر شد. خانه ی 
ما خیلی کوچك و قدیمی بود. ما به یك خانه ی بزرگ تر نیاز داشتیم. پس از مدتی 
من با خانواده ی خود به خانه ی جدید رفتم. مادرم نشانی خانه را روی یك برگه ی 

کاغذ نوشت و آن را در کیف من گذاشت.

به نشاني، آدرس، هم مي گویند.

خانه ِی ما 4
درس 
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هنگام برگشتن از مدرسه، نشانی خانه ی جدید را برای راننده ی سرویس خواندم: 
»میدان فردوسي، خیابان مهر، کوچه ی امید، پالک 15«.

هر خانه یك نشانی دارد. نشانی خانه به ما می گوید که آن خانه در کجا قرار دارد. 
نام میدان، نام خیابان، کوچه، پالک خانه و طبقه »نشانی« آن خانه است.

آیا شما نشانی خانه ی خود را می دانید؟

پیاده رو

پالک 15

میدان خیابان مهر
فردوسی

ید
 ام

چه
کو

ما باید نشانی خانه ی خود را همیشه همراه خود داشته باشیم و سعی کنیم 
آن را یاد بگیریم.
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 امروز که از مدرسه به خانه می روید، خوب به خیابان ها و کوچه هایی که از آن ها 
عبــور می کنید، نگاه کنید و آن ها را به خاطر بســپارید. فردا در کالس بگویید در 

مسیر خانه تا مدرسه چه چیزهایی دیدید؟

 با کمك پدر و مادر نام کوچه یا خیابانی که خانه شما در آن جا هست را از روی 
تابلوی کوچه یا خیابان بخوانید و به خاطر بسپارید.

فعالیت 1

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

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

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

خیابان .............................. کوچه .................................. پالک ..................

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

خیابان

کوچه
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 خانه ی شما چگونه است؟
1ــ شما در خانه ی آپارتمانی زندگی می کنید یا حیاط دار؟

2 ــ خانه ی شما چند اتاق دارد؟

3 ــ وقتی وارد خانه می شوید سمت راست شما چیست؟

4 ــ پنجره های خانه ی شما رو به کجا باز می شود؟

فعالیت 2

 حسین می خواهد از ورزشگاه به خانه اش در نشانی زیر برود.
»خیابان فاطمی، خیابان بهشت، کوچه محسنی، پالک 21« 

با کشیدن خط، حسین را به خانه اش برسان.

ورزشگاه

نانوایی خیاطی

مسجد کتابخانه فروشگاه مغازه

بانك

بانك

21

14

خیابان فاطمی

رخ
 س

گل
ن 

ابا
خی

رن
ست

ن ن
ابا

خی

ت
هش

ن ب
ابا

خی

رد
زم

چه 
کوچه محسنیکو

کوچه محمدی



26

تفاوت ها چه زیباست! 
قــِد نــــدا بلنــد اســت            او مهربان و دانــاســـت 
موی رهـا سفیـــد اســت            او شاعری تـوانــاســـت

چـشمـــان سبــز سینـــا           در عینــك او پیـداســت 
دو سمـعـــك طــالیــــی          بر هر دو گوش پویاست

دو چــرخ گـــرد زیبــــا           در صنـدلــی تـاراســـت 
هر یك به رنگ و شکلـی           بــرای مـــا آشنــاســت 

مثل گل هــای یــك بــاغ           تفاوت ها چـه زیباسـت!
زهره سوری 
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آن چه یاد گرفتم

 پاسخ صحیح را عالمت بزن 
در یك شناسنامه ...................... وجود دارد. 

پالک خانه     نشانی     شماره شناسنامه/ شماره ملّی     

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن. 

ما باید با هم مهربان باشیم و به یك دیگر .......................... بگذاریم. 

یکی از مشخصات فردی ............................. است. 

هر خانه یك ............................ دارد. 

به زماني که کار مهّمي براي انجام دادن نداریم .................................. می گویند. 

 به این پرسش ها پاسخ بده. 
1- چرا برنامه  ی هر فرد با دیگری تفاوت دارد؟ 

2- آدرس یا نشانی خانه را با چه کلماتی نشان می دهیم؟ 
میدان، .......................... ، .......................... ، .......................... ، ..........................

احترامنشانینام خانوادگیاوقات فراغت
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جست وجو کن

با کمك  را  آن ها  است؟  کرده  تغییری  چه  حال  به  تا  نوزادي  از  نیازهای شما   
بزرگ ترها بنویس.

وقتی من به دنیا آمدم نیاز به:

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

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

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

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

وقتی من 2 ساله بودم نیاز به:

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

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

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

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

وقتی من به مدرسه رفتم نیاز به:

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

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

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

............................................................ 
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فکرکن و انجام بده

 با کمك بزرگ ترها، براي یك روز تعطیل  برنامه ریزي کن و در جدول بنویس.

برنامه ی یك روز تعطیل من

کارهایي که مي خواهم انجام بدهم.ساعت

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

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

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

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

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

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

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

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

 با کمك معلم گزینه ی مناسب را عالمت بزن. 

سعی می کنم هنوز نهبلهبعد از یادگرفتن درس های این فصل:
یاد بگیرم

من می توانم ویژگي هاي خودم را بیان کنم.

من می توانم به دوستانم احترام بگذارم. 

من می توانم مشخصات فردي )شناسنامه ای( خود را 
بگویم.

من می توانم براي انجام کارهاي خود برنامه ریزي کنم.

من می توانم نشاني خانه ی خود را  بگویم و بنویسم.
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کار گروهی 

4- قســمت باالی کارت را سوراخ کنید 
و روبان را از آن رد کرده و دو ســر آن 

را گره بزنید. 
حاال شما یك کارت شناسایي دارید.

 با کمك معلم کارت مشخصات فردی 
درست کنیم. 

وسایل الزم: مقوای سفید، عکس، چسب، 
روبان، قیچی

روش ساخت:
1- به گروه های دو یا ســه نفره تقسیم 

شوید.

2- به تعداد اعضاي گروه مقوای ســفید 
را به شــکل مســتطیل به اندازه 7 ×10 

سانتي متر قیچی کنید.

3- هر کدام از اعضاي گروه در ســمت 
چپ مســتطیل عکس خود را بچسباند. 
در سمت راست آن نام و نام خانوادگی، 
شــماره ملّی، نام پدر، محل تولّد و تاریخ 

تولد خود را بنویسید.



فصل 2محّله ی ما



ســارا با خانواده ی خود برنامه ریزی کرده است که صبح روز جمعه  ی هر هفته در 
تمیز کردن خانه به مادرش کمك کند. او بعد از انجام تکالیفش به خانه ی پدربزرگ 
و مادربزرگ که در محلّه ی آن هاســت می رود. چون دیدن بزرگ ترها از آداب و 
رسوم مردم مهربان ایران است. روز جمعه ی این هفته خانواده ی عّمه و عموی سارا 

هم به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ آمده بودند. 
پدربزرگ از نماز جمعه برگشت، از دیدن مهمان ها خیلی خوشحال شد . مادربزرگ 

برای بّچه ها شیرینی خانگی درست کرده بود.

32

یك روز با خویشاوندان 5
درس 
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خانواده ی عّمه، عمو، دایي و خاله ی سارا خویشاوندان او هستند. 
به برادِر پدر، عمو مي گویند. به برادِر مادر، دایي مي گویند. 

به خواهِر پدر، عّمه  مي گویند. به خواهِر مادر، خاله مي گویند.

پدربزرگ و مادر بزرگ از سال های گذشته خاطره تعریف می کردند. مادربزرگ 
به عکس قدیمی روی دیوار اشاره کرد و گفت: »در گذشته، پدر سارا همراه عّمه و 

عموی او، با ما زندگی می کردند. اکنون هرکدام از آن ها یك خانواده دارند.

سارابرادر سارا

پدربزرگ
مادربزرگپدربزرگ

مادربزرگ

پدر سارا عّمه ی سارا
عموی سارا

خاله ی سارامادر سارا

دایی سارا

خواهر سارا
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 اعضای خانواده ی شــما در روز جمعه کدام  یك از کارهای زیر را انجام می دهند؟ 
در جدول زیر بنویس. 

تمیز کردن خانهرفتن به نماز جمعه 

رفتن به سینما و تئاتر

دیدار با خویشاوندان

خرید کردن

استراحت کردن

رفتن به بیرون شهر

رفتن به باشگاه ورزشی

حّمام کردن

فعالیت 1

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

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

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

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

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

...................................................
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خواهر

برادر

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

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

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

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

 به درخت خانوادگی سارا نگاه کن و جاهای خالی را کامل کن.

فعالیت 2

پدر

پدر

مادر

مادر

 این درخت خانوادگی سارا است.
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هر خانه در یك محلّه قرار دارد. محلّه، قســمتی از یك شــهر یا روستاســت که در 
آن گروهــی از مردم در کنار یك دیگــر زندگی می کنند. در محلّه، مکان هایي مثل 
مسجد، مدرسه، بوستان )پارک(، درمانگاه، کتابخانه، فروشگاه و بانك وجود دارد. 
شکل ساختمان ها و کارهایی که در یك محلّه انجام می شود، ممکن است با گذشت 

زمان تغییر کند. 

محّله ی خود را بهتر بشناسیم 6
درس 
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در محلّه هاي جدید، مکان هایي مثل ســراي محلّه یا کانون هاي فرهنگي و کتابخانه 
وجــود دارد که بعضی دانش آمــوزان در اوقات فراغت به آن جــا مي روند. آن ها 

مي توانند در کتابخانه، کتاب هاي مورد عالقه ي خود را بخوانند.
بــرای پیدا کردن مکان های مختلف در یك محلّه به نقشــه ی آن محلّه نیاز داریم. 
با اســتفاده از نقشه، راه های رسیدن به مکان ها را آسان تر پیدا می کنیم. شکل زیر 

نقشه ی یك محلّه را نشان می دهد.

در نقشــه ی باال می بینیــم که برای رفتن به درمانگاه باید از میدان ونك به ســمت 
خیابان مالصدرا و خیابان شیخ بهایی برویم. 

 درمانگاه

میدان
مالصدراونك

شیخ بهایی
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 نقشه ی شهر محل زندگی خود را به کالس بیاور و با کمك معلّم: 
1- روی نقشه، خیابان و کوچه ی محل زندگی خود را پیدا کن. 

2- با استفاده از نقشه، نزدیك ترین مکان ها به مدرسه ی خود را مشخص کن.
3- محله ی خود را از روی نقشــه شــهر پیدا کن و آن را با قیچی برش      بزن و در 

قسمت زیر بچسبان.

فعالیت 1
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 از بین مکان هاي زیر، سه مکان که در محله ی شما است را انتخاب کن و در مورد 
کارهایي که در آنجا انجام مي شود، بنویس.

فعالیت 2

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

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

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



40

در یــك محلّــه، گروهی از افراد در کنار یکدیگر زندگــی می کنند که به این افراد 
همسایه می گویند.

همســایه ها بایــد با یکدیگر مهربان باشــند، به هم احترام بگذارنــد و در کارها به 
یك دیگر کمك  کنند.

همسایه هاي خوب:
از حال یك دیگر باخبر می شوند. 

محیــط ســاختمان و محلّــه را پاکیــزه 
نگه مي دارند.

برای حّل مشــکالت محلّه با هم همکاري 
می کنند. 

آیا شما همسایه های خود را می شناسید؟ 

همسایه ها در محّله 7
درس 
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همسایه ها مي توانند دوستان خوبي براي هم باشند. 
سامان و فرهاد همسایه هستند. 

آن ها با هم دوست هستند و با هم بازي 
مي کنند.

به هم احترام مي گذارند.

در یاد گرفتن درس ها به هم کمك 
مي کنند.

ما باید در انتخاب دوست دّقت کنیم. پدر و مادر و بزرگترها می توانند در این کار 
به ما کمك کنند.
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 همسایه هاِی خوب کدام یك از کارهای زیر را انجام می دهند. انتخاب کن و در مورد 
آن ها گفت وگو کنید.

فعالیت 1

 در ساختمان و یا در محلّه ی شما همسایه ها در مورد چه کارهایي با یك دیگر مشورت مي کنند؟

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

...............................................................................................................................................
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 دوســتان خــوب کدام یك از کارهای زیر را انجام می دهنــد، انتخاب کن و در مورد آن ها 
یك خط بنویس.

فعالیت 2

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

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

..................................................................................................................................................
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دانش آموزان کالس چهارم همراه آموزگار، به کارگاه خیّاطی محلّه ی خود رفتند تا 
با شغل خّیاطی از نزدیك آشنا شوند. 

در کارگاه خّیاطي، دانش آموزان با دّقت به کار خّیاط ها نگاه مي کردند که مشــغول 
بریــدن و دوختن پارچه ها بودند. آموزگار از یکی از خّیاط ها خواســت تا در مورد 

شغل خود، برای دانش آموزان صحبت کند.

44

کارگاه خّیاطی 8
درس 
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خّیاط گفت: چرخ خّیاطی، متر، قیچی، پارچه، نخ و ســوزن، وســایل کار یك خّیاط 
هســتند. علي که به کار خّیاطي عالقه دارد در این کارگاه مشــغول کار است، او در 
قیچي کردن پارچه ها و اتوکردن لباس ها به من کمك مي کند و آخر هر ماه دستمزد 
مي گیرد. ما در کارگاه خّیاطی، کت و شــلوار، روپوش، پیراهن و چیزهای دیگر را 
تولید می کنیم و در فروشــگاهی که در طبقه ی باال اســت آن ها را می فروشیم. شما 
می توانید با خانواده ی خود به فروشگاه بیایید و لباس هایی را که نیاز دارید، بخرید.
هنگام برگشتن به مدرسه، آموزگار از دانش آموزان پرسید: کدام یك از شما دوست 
دارد در آینده خّیاط شود؟ برای انتخاب شغل خّیاطی باید به آن عالقه داشته باشید.

به پولي که براي انجام دادن کاري مي گیریم دستمزد مي گویند .

فروشگاه لباس

کارگاه خّیاطی

45
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 کدام یك از وسایل زیر، مربوط به شغل خّیاطی هستند. آن ها را انتخاب کن و بنویس.

فعالیت 1

وسایل شغل خیّاطی

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

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

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

......................... 
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فعالیت 2

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

علي در کارگاه خّیاطي چه کارهایي انجام مي دهد؟

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

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

دستمزد چیست؟ 

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

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

در کارگاه خّیاطی چه محصوالتي تولید مي شوند؟ 

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

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

 به پرسش هاي زیر پاسخ بده.



پدربزرگ، مادربزرگ

پـدر بزرگ خوبــم               همیشــه مهربــونــه
وقتی که پیشم باشه              برام کتاب می خونــه
 مادر بــزرگ نــازم              خیلی بــرام عزیــزه
هرچی غذا می پــزه             خوشمـزه و لــذیــذه
 وقتی با اون ها باشـم             غصـه و غــم نــدارم
دنیا بـرام قشنـگـــه             هیچ چیزی کم ندارم

جواد محّقق

48
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آن چه یاد گرفتم

پاسخ درست را در جای خالی بنویس.

به برادِر مادر ............................. می گوییم و به برادر پدر .................. می گوییم.

عمو              عّمه            دایی خاله                    

شما در کدام محلّه زندگي مي کنید؟ نام آن را بنویس.

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

به همراه یکي از اعضاي خانواده به سراي محلّه یا کانون فرهنگي محلّه ی خود 

بروید. چه کالس هایي در سراي محلّه یا کانون فرهنگي تشکیل مي شود؟ 

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

از بین این کالس ها به شرکت در کدام یك عالقه داري؟

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

براي ثبت نام در این کالس به چه مدارکي نیاز داري؟ 

............................................................................................................
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به همراه پدر یا مادر خود به کارگاه خّیاطي محلّه بروید.

از خّیاط بپرسید براي دوختن یك لباس چه مهارت هایي الزم است؟ 

نشاني )آدرس( کارگاه خّیاطي را بنویس:

کدام یك از مکان هاي زیر در اطراف کارگاه خّیاطي قرار دارد؟ )عالمت  بزن(

جست وجو کن

آرایشگاهمیوه فروشيمسجد

بانكفروشگاه لباسنانوایي

کتابخانه

رستوران

بوستان

کانون فرهنگی

فروشگاه مواد غذایي

مدرسه

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

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

.............................................................................................
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 با کمك معلم گزینه ی مناسب را عالمت بزن. 

سعی می کنم هنوز نهبلهبعد از یادگرفتن درس های این فصل:
یاد بگیرم

من می توانم نام محلّه ی خود را بگویم .

من می توانم مکان هاي محلّه ی خود را نام ببرم.
من می توانم درباره کارهایي که در هر کدام از مکان ها 

انجام مي شود صحبت کنم.
من می توانم با همسایه هاي خود مهربان باشم و به آن ها 

احترام بگذارم.
من می توانم محیط ساختمان و محلّه را پاکیزه نگه دارم.

من می توانم وسایل شغل خّیاطي را نام ببرم.

من می توانم با کمك بزرگ ترها دوستان خوب انتخاب کنم.

فکرکن و انجام بده

دوستانهمسایهمحلّه

به قسمتی از یك شهر یا روستا که در آن گروهی از مردم در کنار یکدیگر زندگی 

می کنند، ............................... می گویند. 

در یــك محلّــه گروهی از افراد کنــار یك دیگر زندگی می کنند کــه به این افراد 

............................... می گویند.

 در جای خالی کلمه ی مناسب را بنویس.

 با کمك بزرگ ترها، بگو برای زندگی بهتر در یك محلّه یا آپارتمان چه چیزهایی را 
باید رعایت کنی؟ )در کالس گفت وگو کنید(.
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کار گروهی 

یك خانه کوچك بسازیم. 
وســایل الزم: مقــوای رنگی )ســفید – 
قهوه ای– سبز- آبی( – چسب – قیچی– 
گل رس یــا خمیــر بازی – ســنگ های 

کوچك – حیوانات پالستیکی 

روش ساخت:
1ـ روی یك تخته با استفاده از گل رس 
یا خمیر بــازی دیوارهای یــك خانه را 

بسازید. 

2ـ با اســتفاده از چوب یــا کاغذ رنگی، 
سقف خانه را درست کنید .

3ـ با استفاده از سنگ های کوچك اطراف 
آن را بپوشانید.

4ـ در کنــار خانه با کمك خمیر بازی یا 
کاغذهای رنگی یك مزرعه بسازید. 

5ـ در مزرعه چند حیوان اهلی قرار دهید. 
حاال شما نمونه ای از یك خانه ی کوچك  

و زیبا دارید.

زندگی در شهر و روستا



فصل 3زندگی در شهر و روستا



همــه ی  خانواده هــا برای زندگی کردن به خانه نیاز دارنــد. بعضی از خانواده ها در 
خانه های شهری و بعضي در خانه های روستایی زندگی می کنند. 

شهر از روستا بزرگتر است، افراد بیشتري در شهر زندگي مي کنند. در خانواده هاي 
شهري، بیشتر پدرها و بعضی از مادرها در اداره، کارخانه، فروشگاه و جاهاي دیگر 

کار مي کنند. 
مــردم، براي رفتن به محل کار خود از ماشــین، اتوبوس و در بعضی از شــهرها از 
مترو اســتفاده مي کنند. زیاد بودن ماشین ها و دود کارخانه ها باعث آلودگي هواي 

شهرهای بزرگ شده است.

زندگي در شهر 9
درس 

54
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شهرها شلوغ و پرجمعیت هستند و بسیاری از مردم در آپارتمان زندگی می کنند.
اداره ی شهر را شهرداری به عهده دارد. از کارهای شهرداری، زیبا نگه داشتن شهر 

و حفظ پاکیزگی آن است.

به وسایلی مانند تاکسی، اتوبوس و مترو، وسایل نقلّیه ی عمومی می گویند. 
بهتر است در شهرهای بزرگ برای کاهش آلودگی هوا از وسایل نقلّیه ی 

عمومی استفاده کنیم.
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 با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن.

در خانواده های شــهری بیشتر پدرها  و بعضی از مادرها در ................................، 

.................................... ، ......................................... کار می کنند.

اداره شهر به عهده ی ....................................... است.

 هر کدام از مکان های زیر را به تصویر مناسب وصل کن.

فعالیت 1

مترو

فروشگاه

بیمارستان

فرودگاه

کارخانه

شهرداری
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فعالیت 2

 به پرسش هاي زیر پاسخ بده.

1ـ مردم در شهر براي رفت و آمد از چه وسایلی استفاده مي کنند؟ 

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

2ـ شما برای رفت و آمد از خانه به مدرسه از چه وسایلی استفاده می کنید؟

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

3ـ چرا هواي شهرهای بزرگ آلوده است؟

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

 با کمك معلّم چگونه استفاده کردن از وسایل نقلّیه ی عمومی را تمرین کنید.
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بعضــي از مــردم در روســتا زندگي 
مي کنند، هواي روستا همیشه تمیز و 
پاک است، روستا کوچك است و افراد 
کمي آن جا زندگي مــي کنند. براي 
همین بیشتر مردم  روستا یك دیگر را 
مي شناسند و با هم خویشاوند هستند. 
مــردم روســتا از صبح زود مشــغول 
کشــاورزي، باغــداري و دامپــروري 

هستند. 
کشــاورزان در زمین هاي کشاورزي 
محصوالتي مانند گندم، برنج، جو و در 
باغ ها، میوه هایي مانند سیب، پرتقال، 
انــار و انگور مي کارند. بعضي از مردم 
روســتا دامپروري مي کننــد و از گاو 
و گوســفندان نگــه داري مي کنند و با 
شیر آن ها ماست، کره و پنیر درست 

مي کنند.
مردم روســتا محصوالت خــود را به 
شــهر مي برند و مي فروشــند. مردم 
شهر محصوالت تولید شده در روستا 

را مصرف مي کنند.

زندگي در روستا 10
درس 
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تعداد کمی از مــردم در فصل های 
مختلف سال برای چراندن دام ها از 
جایی به جای دیگر کوچ می کنند. به 

این مردم عشایر می گویند. 

آن ها در چادر زندگی می کنند و با 
هم خویشاوند هستند. 

شغل اصلی عشایر دامپروری است. 
آن ها گوشت، لبنیات، گلیم و جاجیم 

را تولید می کنند.

درست کردن و یا ایجاد محصوالتی مثل نان، میوه، لباس و فرش، برای 
برطرف کردن نیازها را تولید می گویند.

استفاده کردن از محصوالت تولید شده را مصرف می گویند.
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فعالیت 1

 کشاورزان چه محصوالتي در روستا تولید مي کنند، عالمت بزن. 

 نام شهر یا روستای خود را بنویس. آیا تاکنون به شهر یا روستای دیگری سفر 
کرده ای؟ در کالس بیان کن.

 زندگی روستایی با زندگی عشایری چه تفاوتی دارد؟

............................................................................................................
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 جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کن.

ـ عشایر باهم ......................................  هستند.

ـ شغل اصلی عشایر .................................. است.

ـ مردم روستا محصوالتی مانند گندم، برنج و میوه ................................ می کنند.

ـ عشــایر در فصل های مختلف ســال از جایي به جاي دیگر ............................. 

مي کنند.

ـ شهر از ...................................... بزرگ تر است.

ـ مردم روستا محصوالتی مانند لبنیات تولید می کنند و مردم شهر این محصوالت 

را ................................... می کنند.

فعالیت 2

مصرف

کوچ

روستا

خویشاوند

تولید

دامپروری

 آیا در اطراف شــهر یا روستای شــما کارخانه وجود دارد؟ در آنجا چه چیزی 
تولید می شود؟

............................................................................................................
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خانواده ی سارا هر روز مقداري پوست میوه، کاغذ و چیزهاي کهنه و شکسته را دور 
مي ریزند. به این مواد زباله مي گوییم. مادر ســارا بطری های شیشــه ای، پالستیکی، 
کاغذ و باقی مانده ی مواد غذایی را در کیسه های جدا می گذارد. سارا بعد از خوردن 
شــیر، پاکت آن را در کیســه مخصوص زباله هاي کاغذي قرار مي دهد. زیاد شدن 
زباله ها براي ســالمتي ضرر دارد، براي همین پدر سارا، شب ها به موقع کیسه های 

زباله را از خانه بیرون می برد و در سطل های زباله ی کنارخیابان می گذارد.

قوطی، بطری شیشه اي و پالستیکي و .... را زباله هاي خشك مي گویند. 
باقی مانده ی مواد غذایی غیر قابل استفاده و پوست میوه را زباله هاي تر مي گویند. 

کاغذ، مقّوا و جعبه هاي کاغذي را زباله هاي کاغذي مي گویند. 

 زباله هاي خشك زباله هاي تر زباله هاي کاغذي

بازیافت 11
درس 
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برای تمیز نگه داشتن محل زندگی و پیشگیری از بیماری، بهتر است در ساعت 
مشخص )9شب( کیسه های زباله را در سطل های زباله کنار خیابان قرار دهیم.

ســارا می دانــد که جــدا کردن 
زباله ها بــه بازیافت آن ها کمك 
می کند. بازیافت یعني از موادي 
که یکبار اســتفاده شــده است، 

دوباره چیز جدیدي بسازند. 
شهرداری  زحمت کش  مأموران 
زباله ها را جمع آوری می کنند و به 
جاهای خیلی دور می برند تا محل 

زندگی ما پاکیزه و سالم بماند.
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فعالیت 1

 هریك از زباله های زیر را در سطل زباله مخصوص آن بنویس. 

 با کمك معلم بررسی کنید آیا مدرسه ی شما سطل های زباله ی کاغذی، تر و خشك دارد؟ 

پوست میوه

بطری های پالستیکیقوطی های فلزی

پاکت شیرروزنامه قدیمی

باقی مانده ی غذا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زباله های خشك زباله های مواد 
غذایی)تَر(

زباله های کاغذی
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فعالیت 2

 کدام یك از تصویرهای زیر کار درست را نشان می دهد. آن را رنگ بزن و در مورد آن بنویس.

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

.............................................................................................
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پدر امیر پلیس اســت و در اداره ی راهنمایــي و رانندگي کار مي کند. دیروز آقاي 
مدیر، پدر امیر را به مدرسه دعوت کرد و به دانش آموزان گفت: »کار پلیس حفظ 
نظم، آرامش و مراقبت از افراد در برابر خطرها اســت. او به مردم کمك مي کند تا 

قانون راهنمایي و رانندگي را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند.«
سپس مدیر مدرسه از پدر امیر خواست براي دانش آموزان صحبت کند، آقاي پلیس 
گفــت: بّچه هاي عزیز، همان طور که مدرســه و خانه مقرراتی دارد، رفت و آمد در 

کوچه و خیابان هم قانون و مقّرراتی دارد: 

برای عبور از خیابان از خط کشی 
عابرپیاده و یا پل هوایی استفاده کنید.

هنگامی که چراغ عابر پیاده سبز 
می شود، از خیابان عبور کنید.

همیشه در پیاده رو راه بروید.

ایمنی در کوچه و خیابان 12
درس 
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اگر در داخل یا بیرون خانه به کمك پلیس نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 
110 تماس بگیرید. 

پدر امیر گفت: بهتر است در جایی که تابلوی محّل عبور عابرین پیاده و یا خط کشی 
وجود دارد، از خیابان عبور کنیم. برای این کار:

بــزرگ که  در خیابان هــای بســیار 
با ســرعت زیــاد حرکت  اتومبیل ها 
می کنند، عبور از خیابان کار خطرناکی 
اســت و حتماً بایــد از پل های هوایی 

استفاده کنیم.

خیابـان  جـدول  پشـت 
می ایسـتیم و بـه سـمت 
چـپ نـگاه می کنیـم تـا 
مطمئـن شـویم اتومبیل 

نمی آیـد.

سـپس تـا وسـط خیابان 
خـّط  روی  و  می رویـم 
وسـط می ایستیم. هرگز 
نبایـد بـه سـمت وسـط 

خیابـان بدویـم.

نـگاه  راسـت  بـه  حـاال 
می کنیـم و اگـر دوبـاره 
وسـیله ی نقلّیه ای نیامد، 
بـا احتیـاط بـه آن طرف 

می رویـم. خیابـان 
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 درباره ی تصویرهای زیر با دوستان خود صحبت کن و کارهای درست را رنگ بزن.

فعالیت 1

 با کمك معلم در حیاط مدرسه چند خط بکشید و عبور کردن صحیح از خیابان 
را تمرین کن.

 ما در چه مواقعی از پلیس کمك می خواهیم؟ در کالس با یك دیگر گفت وگو کنید و در 
این باره با راهنمایی معلم نمایش اجرا کنید.
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 ما هر روز در کوچه و خیابان رفت وآمد می کنیم. برای رفت وآمد در کوچه و خیابان باید به 
نکته های ایمنی توّجه کنیم. بعضی از این نکته ها در جدول زیر نوشته شده است. با راهنمایی 

معلم جدول را کامل کن.

 با کمك معلم بررسی کنید چراغ راهنمایی مخصوص عابرین پیاده و وسایل نقلّیه 
چند رنگ دارد و هر رنگ به چه معناست؟

فعالیت 2

1ــ همیشه با نام و یاد خدای مهربان و با اجازه پدر و مادر از خانه خارج می شویم.

2ــ هرگز با افراد غریبه صحبت نکنیم و از آن ها چیزی نگیریم یا همراه آن ها نرویم.

3 ــ از خط عابر پیاده عبور کنیم.

4 ــ در سرویس مدرسه با راننده صحبت نکنیم تا حواس او پرت نشود.

5 ــ در خیابان توپ بازی و دوچرخه سواری نکنیم.

6 ــ ................................................................................................................

7 ــ ................................................................................................................

چراغ راهنمایی مخصوص عابرین پیادهچراغ راهنمایی مخصوص وسایل نقلّیه
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خیابون و شهر
کوچه و پس کوچه کجاست  من می تونـم یاد بگیــرم   
کـدام یکـی پـالک مـاســت  یا این که توی کوچه مون  
دوست و رفیـق زیـاد دارنـد همسـایه ها تو کـوچـه هـا   
بّچـه هـا رو بـه یــاد دارنـــد هـمیشــه با مـهــربونــی  

اسدا... شعبانی
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آن چه یاد گرفتم

نام مکان های زیر را بنویس و مشخص کن کدام یك در شهر و کدام یك در روستا 
است؟

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

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

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

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

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

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

 روستاشهر

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

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

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

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

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

.............................................
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جست وجو کن

 تصویری از شــهر و تصویری از روســتا به کالس بیــاور و درباره ی تفاوت آن ها 
گفت وگو کن.

 چه کسی به مردم کمك می کند تا قانون های راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند 
و به آن احترام بگذارند.

خّیاط      پلیس            پزشك 

 اگر در داخل یا بیرون از خانه به کمك پلیس نیاز داشــتی با چه شماره ای تماس 
می گیری؟ 

کدام یك از تصاویر نشان می دهد که عابر پیاده می تواند از خیابان عبور کند؟
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فکرکن و انجام بده

 هر جمله را به تصویر مربوط به خود وصل کن.

این مردم در چادر زندگی می کنند.

این مردم در اداره و کارخانه ها کار می کنند. 

شغل این مردم کشاورزی است.

 با کمك معلم گزینه ی مناسب را عالمت بزن. 

هنوز نهبلهبعد از یادگرفتن درس های این فصل:
سعی می کنم 

یاد بگیرم
من می توانم درباره ی شهر و زندگي مردم در شهر 

صحبت کنم.
من می توانم تولید و مصرف را تعریف کنم.

من می توانم درباره ی روستا و زندگي مردم در روستا  
گفت وگو کنم.

من می توانم درباره ی عشایر و زندگي آن ها صحبت کنم.
من می توانم در خیابان از خط عابر پیاده عبور کنم و به 

تابلوهاي راهنمایي و رانندگي دّقت کنم. 
من می توانم زباله هاي تر،  خشك و کاغذي را از هم 

جدا کنم و در کیسه هاي مخصوص قرار دهم.
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کار گروهی 

زباله هاي مدرسه را از هم جدا کنیم.
وسایل الزم:

سه عدد سطل زباله، چسب مایع، کاغذ، 
ماژیك در سه رنگ، قیچي.

روش ساخت:
1- دانش آمــوزان کالس بــه 3 گــروه 

تقسیم شوند.
2- هر گروه یــك قطعه کاغذ 15×10 

سانتي متري را برش بزنند.

3- هــر گروه با ماژیــك روي کاغذ نام 
یکي از زباله هاي خشــك، تر و کاغذي 

را بنویسند.

4-کاغذ را با چســب مایع بر روي بدنه 
سطل ها بچسبانید.

حاال شما با همکاري یك دیگر سه سطل 
زباله براي جدا کردن و بازیافت زباله ها 

دارید. 

کشور ما



فصل 4کشور ما

دریای خزر

خلیج فارس
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اگر دّقت کنید متوجه مي شــوید که مدرسه ی شما به چند کالس تقسیم شده است. 
کشور ما نیز براي اداره بهتر به بخش هاي بزرگي تقسیم شده است. 

به هر یك از این بخش ها اُســتان مي گویند، هر اســتان تعدادي شهر و روستا دارد. 
معموالً بزرگ ترین و پر جمعّیت ترین شهر هر استان، مرکز آن استان است.

به نقشه ی استان ها توّجه کنید.

نقشه ی استان های ایراننقشه ی استان های ایران

دریــای خــزر

خــراســـان جنــوبـی

کـــرمــــان

یـــــزد

اصفهــان

خـوزســتان

ایــالم
لرسـتـان

چهارمحال بختیاری

کـرمـانشــاه

آذربایجــان شــرقی

ایالم

اهواز
کهکیلویه 

و بویـراحمد

خرم آباد
کرمانشاه

سنندج
تهــران

قم
اراک

همدان
دریاچه 

حوض سلطان

قــم
همــدان

آذربایجان غربی

مـرکــزی

قــزویــنکرج لبـــرزتهران
ا

زنجــانقزوین

زنجان

تبریز
دریاچه
ارومیهارومیه

اردبیـل
اردبیل

رشـت
گیــالن

سـاری

گرگـان

بجنورد

مــازنــدران

گلســتان
خراسان شمالی

کردســتان

فـــــارس
هــرمــزگـان

دریــای عـمــان

خـلیــــج فــــارس

خــراســـان رضــوی

زاهدان

مشهد مقدس
سمنان

یاسوجکرمـان

یزد

اصفهان
شهرکرد

بیرجند

شیراز
بوشهر

جزیره فارسی

جزیرٔه الوان
جزیرٔه هندورابی

جزیرٔه فروربزرگ
جزیرٔه فرورکوچک

جزیرٔه سیری
جزیرٔه تنب کوچک

جزیرٔه تنب بزرگ

هامون صابری

دریاچه
 سیستان

دریاچه هامون هیرمند

جزیرٔه قشمجزیرٔه هنگام
جزیرٔه هرمز

جزیرٔه الرک
تنگـه هرمـز

جزیرٔه ابوموسی

دریاچه طشک

باتالق گاوخونی

دریاچه 
سد سفیدرود

بوشـــهردریاچه مهارلو

جزیره خارک

بندرعباس

ســمنــان

سـیســــتان 
و بلـوچســـتان

کشور ما ایران 13
درس 
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پایتخت کشور ما شهر تهران است. تهران، شهر بزرگي است و مردم زیادي در آن 
زندگي مي کنند. در تهران ساختمان هاي بلند، دانشگاه ها، اداره ها و بیمارستان هاي 

زیادي وجود دارد.

یکي از نشانه هاي مهم کشور ما پرچم است. 
پرچم ایران چه رنگ هایي دارد؟ 

در وسط پرچم، عالمت جمهوري اسالمي ایران 
به شکل اهلل وجود دارد.



یکي دیگر از نشانه هاي کشور ما سرود ملّي است. در مراسم و جشن هاي ملّي و 
مسابقه ها پرچم جمهوري اسالمي ایران را باال مي برند و سرود ملّي را پخش مي کنند. 
وقتي ســرود ملّي پخش مي شود، همه ي ما براي احترام از جاي خود بلند مي شویم 

و مي ایستیم یا دست خود را بر روي سینه مي گذاریم.

سرود ملّی ایران
سر زد از افق  

مهر خاوران 
فروغ دیده ی حق باوران 

بهمن فّر ایمان ماست 
پیامت ای امام 

استقالل، آزادی، نقش جان ماست
شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان

پاینده مانی و جاودان 
جمهوری اسالمی ایران

78
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رهبر ایران، حضرت آیت اهلل خامنه اي 
است. آیت اهلل خامنه اي دانش آموزان را 
دوست دارد  و از آن ها مي خواهد خوب 
درس بخوانند و رفتار  نیکو داشته باشند.

مردم ایران مســلمان هستند. زبان و خط رسمی آن ها فارسی است. مردم ایران با 
یك دیگر مهربان هستند و به هم کمك می کنند.

79
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فعالیت 1

 پایتخت کشور ایران را در نقشه ی زیر پیدا کن و آن را رنگ بزن. 
 شما در کدام استان زندگي مي کنید؟ استان خود را در نقشه پیدا کن و آن را رنگ کن. 

 استان محّل زندگی شما کدام است؟

 نام استان هاي همسایه با استان خود را از روي نقشه پیدا کن و بنویس.

.......................................................................................................................................................
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فعالیت 2

 با کمك معلّم، سرود ملّی جمهوری اسالمی ایران را در کالس پخش کنید و همه به احترام 

ســرود بایستند. ســرود را حفظ کنید و پس از چند بار تمرین به طور دسته جمعي در کالس 

اجرا کنید.

 جاي خالي را با کلمات مناسب پر کن.

- پایتخت ایران، .................................... است. 

- رنگ هاي ..................... ایران سبز، سفید و قرمز است. 

ـ در مراسم و جشن های ملّی ................................. را پخش می کنند.

ـ حضرت آیت اهلل خامنه ای ...................................  ایران است.

ـ  مردم ایران ............................................. هستند و زبان و خط رسمی آن ها ............................. 

است.

فارسی

سرود ملّی

تهران

مسلمان

رهبر

پرچم
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یك روز عصر سارا و مادرش براي مهماني 
به خانه ي همسایه رفتند. مادر سارا و خانم 
همســایه با هم صحبت مي کردند. سارا و 
دختر همسایه، »مریم« نیز با هم گفت و گو 

مي کردند. 
مریم پرسید: راســتي شما تعطیالت عید  

نوروز کجا رفتید؟ 
سارا گفت: ما به مشهد سفر کردیم. دایي 
من در مشهد زندگي مي کند. پدرم براي 
همــه ي ما بلیط قطار خرید. مســافرت با 
قطار خیلي خوب بود. من از پنجره قطار، 
کوه ها و دشت ها را تماشا مي کردم. وقتي 
به مشهد رســیدیم، دایی من به ایستگاه 
قطار آمده بود. او با ماشــین خودش ما را 

به خانه شان برد.
روز عیــد ما در حرم امام رضا )ع( بودیم. 
وقتي مي خواســتیم به حــرم برویم وضو 
گرفتیم. در حرم نماز خواندیم و من براي 

سالمتي خود و خانواده ام دعا کردم. 

سفر به جاهاي دیدني ایران)1( 14
درس 
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یك روز هم با خانواده ی دایي به آرامگاه 
فردوسي شاعر بزرگ رفتیم. 

روز »سیزده بدر« همگي به پارک جنگلي 
وکیــل آباد رفتیم. در آنجا ســفره پهن 
کردیــم و ناهار خوردیــم. مادرم گفت 
کیسه هاي پالســتیکي و زباله ها را روي 
زمین نریزیم و پارک را تمیز نگه داریم. 
مــا همه ی زباله ها را جمــع کردیم و در 

سطل زباله ریختیم. 
مریم گفت: آیا خرید هم کردید؟ 

ســارا جواب داد: آري، مادرم زرشــك، 
زعفــران و نبــات خرید. وقتي از ســفر 
برگشتیم آن ها را به دوستان و خویشان 
هدیه داد. این ها سوغاتي هاي شهر مشهد 

هستند.

زرشك                              زعفران                          نبات
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فعالیت 1

 سارا مي خواهد به مسافرت برود. به او کمك کن و بگو چه وسایل دیگری باید با خودش 
ببرد و در چمدان بگذارد؟

 درس را با دّقت بخوان و به پرسش ها به طور شفاهي پاسخ بده.

1- سارا به کجا سفر کرد؟ 

2- سارا و خانواده اش با چه وسیله اي به مشهد رفتند؟ 

3- سارا از پنجره ی قطار چه چیزهایي را تماشا مي کرد؟ 

4- سارا و خانواده اش قبل از این که به زیارت حرم امام رضا )ع( بروند چه کاری انجام دادند؟ 

5- اگر شما جاي سارا بودید در حرم چه دعایي مي کردید؟

6- وقتي به پارک و جنگل مي رویم و چیزي مي خوریم، با زباله ها و کیسه هاي پالستیکي چه 

مي کنیم؟ 

7- سوغاتي هاي شهر مشهد چیست؟

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

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

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

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

........................... 
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فعالیت 2

 جاهاي جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کن. 

- یکي از مکان هاي دیدني شهر مشهد ............................. است.
- حرم مطهر ................................ در شهر مشهد قرار دارد. 

- ................................. یکي از سوغاتي هاي شهر مشهد است. 

زعفرانامام رضاآرامگاه فردوسی

 کدام یك از رفتارهای زیر درست است. آن را رنگ بزن.
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سارا از مریم پرسید: شما به کجا سفر کردید؟
مریم گفت: ما با اتوبوس به اصفهان رفتیم. 
مــا در اصفهان خویشــاوندی نداریم و به 
هتل رفتیم. پدرم گفت: اصفهان یك شهر 
قدیمي اســت و بناهاي  زیبا و با شکوهي 
دارد. خیلی از گردشگران دوست دارند به 
این شهر سفر کنند. ما در اصفهان از میدان 
نقش جهان و از مسجد امام دیدن کردیم.

در درس قبل خواندیم که ســارا از خاطرات ســفر به مشهد برای دوستش تعریف 
کرد. در این درس ادامه ی گفت وگوی سارا و مریم را باهم می خوانیم. 

رودخانه ی زاینده رود از وســط شــهر 
اصفهــان مي گذرد. روي ایــن رودخانه 
پل هایي ساخته اند. »سی وسه پل« یکی از 

این پل هاست.  

سفر به جاهاي دیدني ایران)2( 15
درس 
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ســارا پرسید: شــما هم به بازار رفتید و 
خرید کردید؟

مریم گفت: یك روز بــه بازار اصفهان 
رفتیــم. در ایــن بــازار صنایع دســتي 
مي فروشــند. هنرمنــدان روي کاســه، 
بشقاب، پارچه و ... نّقاشي یا کنده کاري 
مي کننــد. بازار خیلي شــلوغ بود. پدرم 
گفت برای آن که گم نشــوی، همیشــه 
باید همراه بزرگ ترها حرکت کنی و از 

آن ها دور نشوی. 
مریم به اتاقش رفت و یك جامدادي را 
آورد و به ســارا نشان داد و گفت: ببین 
این جامــدادي خاتــم کاری را از بازار 
اصفهــان خریدم. البته گــز هم یکی  از 

سوغاتي هاي معروف اصفهان است.
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فعالیت 1

 سارا به مشهد و مریم به اصفهان سفر کردند.
روی نقشه این دو شهر را نشان بده و دور آن ها خط بکش.

 دوست داری به کدام استان سفر کنی؟ از روی نقشه پیدا کن و آن را رنگ کن.



89

 تصاویر زیر مربوط به کدام شهر است؟

فعالیت 2

آرامگاه فردوسی .....................

حرم امام رضا )ع( .................... سی و سه پل .........................

میدان نقش جهان ....................

برج میالد ................................

میدان آزادی .........................
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آن چه یاد گرفتم

گز

زاینده رود

میدان نقش جهان

زعفران

حرم امام رضا)ع(

خانواده ی  سارا با چه وسیله ای به مشهد سفر کردند؟ 

خانواده ی  مریم با چه وسیله ای به اصفهان سفر کردند؟ 

1ـ رودخانه ......................................... از وسط شهر اصفهان می گذرد. 

2ـ ..................................................... از مکان های زیارتی شهر مشهد است. 

3ـ از سوغاتی های شهر اصفهان ............................  و از سوغاتی های شهر 
مشهد ........................................... است. 

4 ـ ......................................... از مکان هاي دیدني شهر اصفهان است.

 پاسخ صحیح را بنویس.

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن.
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جست وجو کن

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

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

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

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

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

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

 با خانواده ی خود، به یکی از جاهای دیدنی شهر خود برو و آن چه را که دیدی 
بنویس.
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فکرکن و انجام بده

با کمك بزرگترها، عکس هایی از جاهای دیدنی یا بناهای تاریخی شهر خودتان 
تهیه کن و در کادر زیر بچسبان.
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کار گروهی 

پازل نقشه ی ایران را بسازیم. 
وسایل الزم: نقشه ی ایران در اندازه یك 

برگ کاغذ 30 ×20
یك مقواي 33 × 23
یك مقواي 30 ×20

چسب کاغذي
قیچي

روش ساخت:
1ـ گروه هــای دو یا ســه نفره تشــکیل 

دهید. 
2ـ نقشه ی ایران را روي مقواي کاغذي 

30×20 بچسبانید. 

3ـ با استفاده از قیچي استان ها را برش 
بزنند. 

4ـ 3 ســانتي متر از هر طرف از مقواي 
کاغذي بزرگتر را رنگ آمیزي کنید. 

5ـ قطعه هاي استان ها را روي این مقوا 
کنار هم بچینید. 

حاال شما یك پازل از نقشه ی ایران دارید.
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 با کمك معلم گزینه ی مناسب را عالمت بزن. 

سعی می کنم هنوز نهبلهبعد از یادگرفتن درس های این فصل:
یاد بگیرم

من می توانم نام پایتخت کشور ایران را بیان کنم.

من می توانم سرود ملي جمهوری اسالمی ایران را از حفظ 
بخوانم.

من می توانم نام استان و شهر محل زندگي خود را بگویم 
و بنویسم.

من می توانم استان محل زندگی خودم را روی نقشه 
نشان دهم.

من می توانم وسایل الزم براي سفر را جمع آوري کنم.

من می توانم جاهاي دیدني شهر مشهد و اصفهان را بیان 
کنم.
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یادداشت
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