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  مدرسه مان را بشناسیم
بّچه های مدرسه ی شهید جاللی از دفتر مدیر بازدید کردند و مدیر مدرسه برای آن ها صحبت کرد.

بررسی کنید

گردش دسته جمعی در مدرسه

امروز به همراه معّلم و هم کالسی ها، از قسمت های مختلف مدرسه تان بازدید کنید. ازکارکنان هرقسمت 

بخواهید برای شما درباره ی کار خودشان توضیح بدهند.

اکنون بگویید:

ـ در مدرسه ی شما چه مکان هایی وجود دارد؟ نام ببرید.

ـ چه کسانی در مدرسه ی شما کار می کنند؟ نام ببرید.

ـ هریک از آن ها چه کارهایی انجام می دهند؟

بّچه ها، همه ی کارکنان مدرسه شما را دوست 

شما  تا  می کنند  همکاری  هم  با  آن ها   . دارند

و  بگیرید  یاد  جدید  چیزهای  بخوانید،  درس 

اوقات خوبی را در مدرسه بگذرانید.
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بّچه ها شما هم می توانید در این همکاری سهمی داشته باشید. شما 

چه کارهایی می توانید بکنید؟

دوستانمان  به 

کمک می کنیم.

در کارهای مدرسه همکاری می کنیم.

نگه  تمیز  را  مدرسه 

وسایل  می داریم. 

و  میز  مثل  مدرسه 

نیمکت و دیوارها را 

سالم نگه می داریم.

اسراف نمی کنیم.



کالس اّول

کالس دوم

کالس چهارم

کالس سوم

کالس پنجم

دفتر 
مدرسه

در مدرسه

آب خوری

 حیاط مدرسه

دستشویی

کالس ششم
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بّچه های مدرسه ی رازی با کمک معلّم، نقشه ی ساده ای از مدرسه خودشان کشیدند. آن ها در این نقشه، 

قسمت های مختلف مدرسه شان را نشان دادند.

پاسخ دهید

١ـ اکنون با نگاه  کردن به عالمت ها، نام مکان هایی را که روی نقشه نوشته نشده، بنویسید.

2ـ وقتی بّچه ها وارد مدرسه می شوند، کدام مکان  در سمت راست و کدام مکان در سمت چپ آن ها قرار دارد؟

کدام مکان روبه روی آن هاست؟

3ـ کاربرگه ی شماره ی )١7( »نقشه ی مدرسه« را در کالس کامل کنید.

مکان های مدرسه را بشناسیمدرس19

نقشه ی مدرسه ی رازی 

اتاق بهداشت
کتابخانه

آزمایشگاه

فروشگاه مدرسه

نمازخانه

راهنمای نقشه

؟؟

؟

؟

؟
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  نظم و مقّررات در مدرسه
مدرسه هم مانند خانه مقّرراتی دارد. هر قسمت از مدرسه مقّررات مخصوصی دارد.

رعایت  دیگران  به  احترام  برای  را  مقّررات  بعضی  ما می شوند.  موجب حفظ سالمتی  مقّررات  از  بعضی 

می کنیم. به این تصویرها توّجه کنید.

این بّچه ها، چه مقّرراتی را نمی دانند؟ 
ندانستن این مقّررات چه مشکالتی به 

وجود می آورد؟

گفت وگو کنید

١ـ به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه، یکی از مکان های مدرسه مانند نمازخانه، حیاط، کتابخانه 

و غیره را انتخاب کنید. دو یا چند نمونه از مقّررات هر قسمت را بنویسید و بگویید رعایت این مقّررات 

چه فایده ای دارد؟

از شما، به مدرسه می آیند، ممکن است مقّررات مدرسه را به خوبی  بّچه های کوچک تر  2ـ وقتی 

ندانند. شما چطور به آن ها کمک می کنید؟ یک مثال بزنید.

3ـ برای کالس یا مدرسه تان، مقّرراتی پیشنهاد کنید. این مقّررات باید مفید باشد و آسایش بیشتری 

برای همه به وجود بیاورد.

را  مقّررات  کدام  بّچه ها،  این 
رعایت می کنند؟ چرا؟



به کار ببندیم

١ـ مدرسه ی دلخواه شما چگونه است و چه خصوصیاتی دارد؟ درباره ی مدرسه ی مورد عالقه تان 

صحبت کنید یا چند خط بنویسید یا نّقاشی کنید.

2ـ به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه با راهنمایی معّلم به مّدت یک یا چند روز در یکی از کارهای 

مدرسه، همکاری کنید.

)برای مثال با کارکنان یکی از بخش های مدرسه )کتابخانه، فروشگاه، آزمایشگاه و …( همکاری کنید. 

سپس در کالس تعریف کنید که چگونه همکاری کرده اید.(

3ـ معّلم، نقشه ای از مدرسه می کشد و به شما می دهد:

ـ شما باالی نقشه، نام مدرسه تان را بنویسید و مکان های مختلف مدرسه را رنگ کنید.

ـ کالس خودتان را روی نقشه پیدا کنید و با عالمتی نشان بدهید.

62



از خانه تا مدرسهفصل7
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و  افتاده است که در کوچه  اتّفاق  به حال  تا  آیا 

خیابان گم شوید؟ راستی اگر روزی گم شوید و ندانید 

کجا هستید، چه می کنید؟ آیا نشانی )آدرس( خانه ی 

خودتان را خوب می دانید؟

نشانی خانه ی شما چیست؟

هر خانه ای یک »نشانی« دارد.

نشانی خانه به ما می گوید که آن خانه در کجا 

قرار دارد. نام خیابان و کوچه و شماره ی خانه، نشانی 

مأمور شهرداری، برای همه ی خانه ها پالکآن خانه است.
 نصب می کند.

فکر کنید و پاسخ دهید

١ـ هر یک از این تصویرها، چه چیزی را نشان می دهند؟

2ـ دانستن نشانی خانه چه فایده هایی دارد؟ چرا همه باید نشانی خانه ی خود را خوب بدانند؟

خانه ی شما کجاست؟درس20
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در  علی  خانه ی  کنید.  نگاه  تصویر  این  به 

خیابان حافظ، پالک ٧ و خانه ی دوستش صالح، 

در همان خیابان، پالک ١١ است.

شما هم مانند تصویر باال، تصویر ساده ای از خانه ی خودتان و چند خانه ی کنار آن بکشید. نام خیابان، 

کوچه و پالک خانه ها را روی نّقاشی خودتان بنویسید.

دفتر پست
آرایشگاه 

مردانه
میوه 

فروشی 
تعمیرگاه 

سوپرمارکتماشنی

خیابان شهید جاللی

خیابان حافظ

ایستگاه پلیس

پارک

س
 یا

ان
یاب

خ

ایستگاه اتوبوس

له
ن ال

ابا
خی

مدرسه

داروخانه

فروشگاه

شمال

علی صالح

اکنون به تصویر نگاه کنید.

خانه  از  می خواهند  صالح  و  علی 

می توانند  مسیر  چند  از  بروند.  مدرسه  به 

با مداد بکشید. حاال بگویید، کدام  بروند؟ 

مسیر کوتاه تر است؟ 

و  یاس  خیابان های  از  علی  اگر 

شهید جاللی عبور کند و به مدرسه برود، 

چیزهایی  چه  و  جاها  چه  خود  مسیر  در 

می بیند؟ نام ببرید. 

فکر کنید و پاسخ دهید

را مشاهده  و جاهایی  در مسیر خودتان چه چیزها  برمی گردید،  خانه  به  مدرسه  از  وقتی  شما 

می کنید؟ به ترتیب بگویید.

خیابان حافظ
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آیا  ببخشید  سالم،  آقا 

این  در  پست  دفرت 

نزدیکی  هست؟

خیابان   ! پسرم سالم 

مست  هب  را  یاس 

مشال برو. بعد هب مست 

راست یا رشق بپیچ. 

دفرت  چهار راه  رس 

پست است.

راسیت، منظور این آقا از مست مشال 

و مست رشق هچ بود؟

ــ هر روز صبح، خورشید از جهت مشرق طلوع می کند 
و در پایان روز در جهت مغرب غروب می کند.

دست  که  بایستیم  طوری  آفتابی،  صبح  یک  در  اگر  ــ 
راست ما به طرف مشرق و دست چپ ما به طرف مغرب باشد، 

روبه روی ما شمال و پشت سرمان جنوب خواهد بود.
شمال، جنوب، مشرق و مغرب جهت های اصلی هستند.

قرار  کجا  در  مکان  هر  که  می دهند  نشان  جهت ها  ــ 
دارد. 

جهت های اصلیدرس21

آیا می توانید از روی نقشه ی صفحه ی قبل مسیر این پسر را به دفتر پست نشان دهید؟

شمال

مغربمشرق

جنوب
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دانش آموزان یک مدرسه با کمک معلّم خود جهت شمال را در مدرسه پیدا کردند و روی زمنی عالمت زدند.

آن ها بازی »جهت ها را پیدا کن« را در حیاط اجنام دادند.

معلّم: حسن رو به شمال بایست. حاال دو قدم برو به سمت مشرق، حاال سه قدم برو سمت جنوب و…  .

پاسخ دهید

١ـ در یک صبح آفتابی با کمک معّلم خود، جهت های اصلی را در حیاط مدرسه پیدا کنید. جهت یابی را 
در حیاط تمرین کنید.

2ـ جهت ها را بنویسید.
کامیون به کدام سمت می رود؟ )      (

پسر به کدام سمت نگاه می کند؟ )      (
کشاورزان رو به کدام جهت ایستاده اند؟ )      (

گوسفندان به کدام سمت حرکت می کنند؟ )      (
3ـ کاربرگه ی شماره ی )١8( »جهت های اصلی«

 را در کالس کامل کنید.

مغرب

شمال

جنوب

مشرق
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آیا تاکنون به کسی نامه ای نوشته اید که آن را پست کرده باشید؟ آیا تاکنون فکر کرده اید چگونه این نامه 

به دست دوست یا فامیل شما که در فاصله ای خیلی دور از شما زندگی می کند، می رسد؟

می خواهند،  که  جایی  به  پست  اداره ی  طریق  از  را  کاالها  بعضی  و  مجله  کتاب،  نامه،  بر  عالوه  مردم 

می فرستند.

در اداره ی پست نامه ها را با توّجه به شهرها و مکان های مختلف تقسیم و جدا می کنند و هر مأمور پست، 

نامه های یک منطقه را به دست مردم می رساند.

پُستدرس22

اداره ی پست به مردم خدمت می کند.

نامه های  می توانند  رایانه  به وسیله ی  مردم  امروزه 
خود را در زمان بسیار کوتاهی برای یکدیگر بفرستند.
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 چگونه نشانی خود را بر روی پاکت پستی بنویسیم؟
آیا تاکنون به کسی نامه ای نوشته اید که آن را پست کرده باشید؟

برای پست کردن نامه، باید نشانی خودتان )فرستنده( و نشانی گیرنده ی نامه را به خوبی بدانید. سپس 
آن را بر روی پاکت با خّط خوش و خوانا در جای مخصوص بنویسید.

ــ متبر را در گوشه ی سمت راست پاکت می چسبانیم.
ــ هر خانه ای، به غیر از نشانی، یک کد پستی هم دارد. 

کد پستی را هم باید بر روی پاکت نامه بنویسیم.

پرس و جو کنید

با کمک اعضای خانواده، کد پستی خانه تان را پیدا کنید )برای این کار می توانید به قبض برق یا تلفن 

نگاه کنید(. سپس کد پستی را یادداشت کنید و به کالس بیاورید. کد پستی چند رقمی است؟



هم فکری کنید و بنویسید

١همیشه با نام و یاد خدای مهربان از خانه خارج شویم.

………از مسیری که در آنجا ساختمانی را خراب می کنند یا می سازند با احتیاط عبور کنیم. 

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

………………………………………………………………3

………………………………………………………………9

………………………………………………………………4

………با راننده صحبت نکنیم و حواس او را پرت نکنیم. 

………………………………………………………………8

……… و ………خیابان جای توپ بازی، دوچرخه سواری یا …………… 

………تا زمانی که اتوبوس یا اتومبیل کامالً  نایستاده ……………

……… همیشه از در سمت راست پیاده شویم و از در سمت راننده پیاده نشویم. 
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ایمنی در کوچه و خیاباندرس23

شما در شهر زندگی می کنید یا روستا؟ مدرسه ی شما به خانه تان نزدیک است یا دور؟
با چه وسیله ای به مدرسه می روید؟ پیاده، با اتوبوس یا با سرویس مدرسه؟

ما هر روز در کوچه و خیابان رفت و آمد می کنیم. برای رفت و آمد در کوچه و خیابان به چه چیزهایی باید توّجه کنیم؟
اکنون نکات جدول زیر را بخوانید و تصویر هر کدام را در صفحه ی ٧٢ و ٧٣ پیدا کنید و شماره ی آن را در جدول 

بنوبسید یا برای هر شماره توضیحی بنویسید.

کدام یک از این نکات را شما رعایت می کنید؟ کدام را تصمیم دارید از این به بعد انجام دهید؟



بّچه ها، بگویید اگر به هریک از نکات ایمنی که در صفحه ی قبل دیدید ،توّجه نکنیم، چه اّتفاق ناگواری 

پیش می آید؟

اکنون به تابلوهای راهنمایی توّجه کنید.

 تابلوهای راهنمایی برای عابران پیاده یا وسایل نقلّیه نصب می شوند تا با توّجه به آن ها به طور 

صحیح از خیابان عبور کنند.در این تصویرها، شما بعضی از تابلوهای راهنمایی را مشاهده می کنید. 

آن ها را به خاطر بسپارید.

محّل عبور عابر پیاده

عبور عابر پیاده ممنوععبور دوچرخه سوار ممنوع

بوق زدن ممنوع

محّل عبور دانش آموزان
خطر

ورود ممنوع

عبور یکطرفه
71

در هنگام شب، برای عبور از کوچه و خیابان لباس 
استفاده  از شبرنگ وکاغذ سفید  یا  بپوشید  روشن 
کنید. وقتی هوا تاریک است، بهتر است تنها از خانه 

خارج نشوید.

اگر  می کنند.  حرکت  زیاد  سرعت  با  ماشین ها  جاّده ها،  در 
مسیر شما از کنار جاّده می گذرد یک باره به میان جاّده ندوید. 
هنگامی که در حاشیه ی جاّده راه می روید، رانندگان باید به 

خوبی شما را ببینند. 
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 چراغ راهنمایی
در بعضی چهار راه ها، چراغ راهنمایی مخصوص وسایل نقلیه و عابرین پیاده وجود دارد.

آیا می توانید بگویید چراغ وسایل نقلیه چند رنگ دارد؟ و روشن شدن هر رنگ نشانه ی چیست؟

چراغ عابرین پیاده چند رنگ دارد؟ هر رنگ به چه معناست؟

چراغ راهنمایی مخصوص وسایل نقلیه و عابر پیاده

 چگونه از خیابان عبور کنیم؟
تابلوی  از جایی عبور کنیم که  بهتر است  در خیابان، 

»عبور عابر پیاده« یا خط کشی وجود دارد. 

برای این کار، کنار خیابان می ایستیم و به سمت چپ 

منی آید.  نقلیه ای  وسیله ی  شومی  مطمئن  تا  می کنیم  نگاه 

سپس تا وسط خیابان می رومی و روی خّط وسط می ایستیم. 

حاال به راست نگاه می کنیم و اگر وسیله ی نقلیه ای نیامد، با 

احتیاط به آن طرف خیابان می رومی. یادمان باشد هرگز نباید 

به سمت وسط خیابان بدومی.

توّقف وسایل نقلیه پشت چراغ راهنمایی

تمرین کنید

با کمک معّلم یا پدر و مادر، عبور کردن صحیح از خیابان را تمرین کنید.
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در خیابان های بسیار بزرگ که اتومبیل ها با سرعت 
زیاد حرکت می کنند، عبور از خیابان کار خطرناکی 

است و حتمًا باید از پل های هوایی استفاده کنیم.

 پلیس
دارد،  مقّرراتی  خانه،  و  مدرسه  که  همان طور 

رفت  و  آمد در کوچه و خیابان هم قواننی و مقّرراتی دارد. 

پلیس به همه ی مردم کمک می کند تا قواننی راهنمایی و 

رانندگی را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند. 

هم فکری کنید

١ـ در چه مواقعی می توانیم از پلیس کمک بگیریم؟ 

2ـ همیار پلیس کیست و چه کاری انجام می دهد؟

3ـ اگر معّلم شما، پلیس را به کالس دعوت کند، چه سؤاالتی از او می پرسید؟

هم فکری کنید و هر گروه چند سؤال تهیه کنید.

 4ـ کاربرگه های شماره ی )١9( و )20( را انجام دهید.

آیا یم دانید اگر در داخل یا بری ون خاهن هب مشلکی برخورد کردید، 

یم توانید از پلیس کمک بگریید؟

برای متاس با پلیس، مشاره ی ١١٠ را یم گریمی.



به کار ببندیم

١ـ یک دفترچه ی تلفن درست کنید. نام، نشانی و شماره ی تلفن چند نفر از دوستانتان را در آن 
بنویسید. نام دوستانتان رابه ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید.

2ـ به نمودار ماه های تولّد بّچه های کالس که در فصل )١( تهیه کردید، توّجه کنید. یک کارت تبریک 
درست کنید و به نشانی یکی از دوستانتان که در این ماه متولّد شده، بفرستید. نشانی وکد پستی را بپرسید و 

به طور صحیح روی پاکت بنویسید.
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»پلیس  کسانی  چه  شما  مدرسه ی  در  ـ  ب 
مدرسه« هستند؟ آن ها چه کارهایی انجام می دهند؟ 

مشاهده و پرس و جو کنید.

3ـ الفـ  با کمک معّلم، به طور گروهی مقّررات 
رفت و آمد در خیابان را در کالس نمایش دهید.



کاربرگه ها


