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به نام خدا
یکی از اهداف کلیدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پرورش تـربیت یافتـگانی است که از دانش های پایه و 
عمومی سازگار با نظام معیار اسالمی و نیز دانش، بینش و مهارت ها و روحیه مواجهه علمی و خالق با مسائل فردی، 
خانوادگی و اجتماعی برخوردار گردند. زمینه تحقق چنین هدفی ارائه راهکارهای مبتنی بر نظریه و پژوهش بنیان، 
الیت های آموزشی را بر عهده دارد. برنامه  ـّ نظیر طراحی، تهیه و تولید برنامـه درسی است که محـوریت تمامـی فع

درسی در واقع نقشه و راهنمایی برای یادگیری در مدارس است که یادگیرنده آن را تجربه و مشاهده می کند. 
برنامه ریزی درسی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه با مدنظر قرار دادن تمامی ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه 
درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( دریک بافت منسجم و هماهنگ با اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی و 

همسو با سند تحول بنیادین آمـوزش و پرورش و سنـد برنامه درسی ملـی سازمان دهـی می شود. 
فرایند تهیه و تولید محتوای درسی دانش آموزان با نیازهای ویژه ضمن لحاظ نمودن ساحت های تربیتی حاکم بر 
فلسفه تعلیم و تربیت و با نگاهی همه جانبه و منعطف با توجه به هویت هریک از متربیان تالش دارد با گنجاندن 
فّعالیت های یادگیری مبتنی بر نیازها و عالئق کودکان و دانش آموزان متناسب با موقعیت و الزامات برنامه درسی 

زمینه ساز سه رکن تعدیل، انطباق و بسط باشد. 
خداوند متعال را شاکریم که با مسئولیت پذیری جمعی عوامل سهیم و مؤثر در تمامی سطوح )از ستاد تا مدرسه( و 
بهره گیری از ظرفیت های ملی و بومی توانستیم در فرایند کسب شایستگی های متـربیان خود گام های ارزشمندی 

را برداریم. 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تالش و مساعی همه دست اندرکاران که ما را در تهیه و تولید این محتوا یاری 
داده اند، تقدیر و تشکر نموده و خواستار ارائه نظرات و پیشنهادهای سازنده در جهت ارتقای کیفیت این محتوا می باشد. 

                                                                    
                                                                   معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و

 پرورش استثنایی کشور 



سخنی با همکاران گرامی

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب جدید مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی 
دانش آموزان با نیازهای ویژه را تولید و به شما تقدیم کنیم. تدوین این کتاب بر مبنای تغییرات جدید در 
حوزه مطالعات اجتماعی با توجه به اسناد باالدستی آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و سند برنامه 

درسی ملّی صورت گرفته است. 
مطالعات اجتماعي یکي از حوزه هاي مهم یادگیري است که در آن بر تربیت اجتماعي و مهارت هاي زندگي 
تأکید مي شود. این برنامه سعي مي کند زمینه هاي تربیت اجتماعي و فردي را فراهم آورد و هدف اصلي آن 
به ویژه در حوزه ی دانش آموزان با نیازهاي ویژه ارتقا آگاهي و توانمندي آن هاست به طوري که قادر به زندگي 
مستقل در اجتماع بوده و بتوانند نیازهاي خود را به طور مناسب برآورده سازند و با دیگران رابطه مناسب و 
مطلوب برقرار کنند. از آنجایي که کسب مهارت هاي زندگي اجتماعي یکي از اهداف مهم این کتاب است 
دانش آموزان باید بتوانند آموخته ها را در زندگي واقعي به کار ببرند. آموزش مطالعات اجتماعي زماني به اهداف 
خود دست مي یابد که در رفتار و نگرش دانش آموزان تغییرات مطلوب به وجود آید. به منظور نیل به اهداف 

فوق، توجه شما معلّم عزیز را به رعایت نکات زیر جلب مي نماییم:
- به اهداف اصلي هر درس یا تأکید برکسب مهارت هاي زندگي فردي و اجتماعي توجه کنید و از پرداختن 
به مسائل حاشیه اي و وادار نمودن دانش آموزان به محفوظات و طراحي سؤال و جواب هایي کلیشه اي 

بپرهیزید و فضایي براي تعامل و تمرین به وجود بیاورید.
- عمده ی فعالیت  هاي طراحي شده در کتاب باید در حین تدریس انجام شود و آن ها را به منزل 
محّول نكنید. در دروسی که به شیوه ی داستاني تنظیم شده است، صدای بلند و به طور جذاب، 
بخش بخش داستان را بخوانید و سپس با طرح پرسش هاي شفاهي دانش آموزان را به گفت وگو 
و دقت پیرامون مفاهیم و نكات هر درس وادارید. در بیشتر بخش هاي کتاب پاسخ هاي شفاهي 

به پرسش ها کفایت مي کند و دانش آموزان را به نوشتن پاسخ های طوالني وادار نكنید.
- تأکید مي شود که مالك اصلي سنجش ارزشیابي این درس نیز عمدتاً فّعالیت هاي به کار ببندیم است. با 
ارزشیابي مستمر دریابید که مشکل و نقص آموزشي کجاست و چگونه مي توان به دانش آموز کمک کرد 

تا کار خود را اصالح کند.



- تفاوت هاي فردي اعم از ذهني، فرهنگي، خانوادگي و ... را در نظر بگیرید و به همین سبب از روش هاي متنوع براي 
انتقال مفاهیم و تدریس استفاده کنید.

- از رسانه هاي متبوع و جذاب در کالس استفاده کنید. مطالب این کتاب تنها الگوهایي را در اختیار شما مي گذارد. به 
کتاب بسنده نکنید و با استفاده از عکس ها، نمایش فیلم در هر زمینه ، گردش علمي در طبیعت و مشاهده ی پدیده هاي 
جغرافیایي یا بازدید از مؤسسات اجتماعي، دعوت از صاحبان مشاغل به کالس و ... فرایند یادگیري را عیني و به زندگي 

واقعي نزدیک کنید.
- براي کسب مهارت هاي زندگي اجتماعي، همکاري و همراهي خانواده هاي دانش آموزان ضروري است. لذا با برگزاري جلسات 

مداوم با خانواده ها و توجه به آن ها در موضوعات مختلفي که آموزش مي دهید، همراهي و حمایت آن ها را جلب کنید.
- کتاب درسي مطالعات اجتماعي مشتمل بر شش فصل؛ 
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و یازده درس تدوین شده است. نحوه 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 شروع مي شود که هدف از ارائه این تصاویر ایجاد انگیزه و فراهم نمودن 
زمینه اي براي بحث و گفت وگو درباره ی 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.
- عنوان و متن درس: آموزش و تدریس مفاهیم و موضوعات از طریق ارائه مفاهیم اصلي هر درس همراه تصاویر در این 
قسمت ارائه مي گردد. دانش آموزان با مشاهده تصویر و توضیحات مطرح شده از سوي آموزگار مضمون درس را درك 
مي نمایند. در این بخش یکي از هدف ها مشاهده تصویر براي دریافت موقعیت و مقایسه آن ها با محیط واقعي زندگي است.
- فّعالیت ها: در پایان هر درس چند فّعالیت طراحی شده 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 

فّعالیت ها به هدایت امر یاددهي ـ یادگیري پرداخته تا زمینه ی تحقق اهداف یادگیري فراهم شود.
- به کارببندیم: انجام همه ی فّعالیت هاي به کار ببندیم در یک جلسه امکان پذیر نیست و گاهي براي برخي از آن ها باید 

چند هفته اختصاص بدهید و یا در طول سال تحصیلي به آن ها بپردازید.
امید است شما معلّمان عزیز با به کارگیري روش هاي مناسب، فضایي پرنشاط و دلپذیر در کالس این درس 

فراهم کنید. 
گروه مؤلفان



زندگی با دیگران
فصل 1
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مهارت های  زندگی )1( 
)مدرسه و دوستان( 1

درس 

همه ی ما بخشی از زندگی خود را در مدرسه می گذرانیم. شما چند ماه از 
سال به مدرسه می آیید؟ هر روز چند ساعت در مدرسه هستید؟

اکنون شما در مدرسه با سواد شده اید، یعنی خواندن و نوشتن را یاد گرفته اید. 
شما همچنین با  دروس  مختلف آشنا شده اید.

افرادی که در مدرسه هستند به دو گروه تقسیم می شوند: 
1- کارکنان مدرسه                2- دانش آموزان 

شما جزو کدام گروه هستید؟

افرادی که در مدرسه کار می کنند مانند مدیر، معاون، معلّم، مربی بهداشت 
و ... هریک نقش و وظیفه ای را بر عهده دارند. برای مثال:

معلّم به دانش آموزان درس می دهد.
معاون مدرسه رفت و آمد و نظم و انضباط بّچه ها را در مدرسه نظارت می کند. 
مربی بهداشت مراقب سالمت دانش آموزان است و در مورد چیزهایی که به 

سالمتی دانش آموزان مربوط است، آن ها را راهنمایی می کند.

فّعالیت
همفکری کنید و بگویید عالوه بر درس تا کنون چه چیزهایی در مدرسه آموخته اید؟ 
چه رفتارهای خوبی  را در مدرسه یاد گرفته اید؟ مثال: نظم، به موقع به مدرسه 

وارد و خارج شدن، ...

ارتباط با کارکنان مدرسه 
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مشاور مدرسه کسی است که دانش آموزان اگر مشکلی داشته باشند به او 
مراجعه می کنند و مشاور آن ها را راهنمایی می کند.

خدمتگزار مدرسه برای نظافت کالس ها  و حیاط مدرسه زحمت می کشد.
مدیر مدرسه بر فّعالیت کارکنان مدرسه و دانش آموزان نظارت می کند و 

آن ها را هدایت می کند.

هر مدرسه بخش های مختلفی دارد. کالس ها، حیاط مدرسه، سالن ورزش، 
دفتر مدیر، نمازخانه، کتابخانه و ...

کارکنان مدرسه در بخش های مختلف کار خود را انجام می دهند.

برای ارتباط با کارکنان مدرسه باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟

اجازه می گیریم و با ادب و احترام صحبت 
می کنیم.

به حرف آن ها گوش می کنیم. 
از آن ها می خواهیم به ما کمک کنند.

کارکنان مدرسه دانش آموزان را دوست دارند و تالش می کنند به آن ها 
آداب زندگی و رفتار مناسب را یاد بدهند.
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فّعالیت
1ـ با راهنمایی معّلم جست وجوکنید و نام هریک از کارکنان مدرسه را بگویید.

مشاور مدرسه خانم / آقای  ...............................................................................   

مربی بهداشت ...................................     مدیر مدرسه ......................................

معاون مدرسه ....................................    خدمتگزار مدرسه ..................................

سایر کارکنان  ...................................

2ـ در هریک از موارد زیر به چه افرادی در مدرسه باید  مراجعه کرد ؟ بیان کنید.

ـ علی یک ماژیک و تخته پاک کن برای کالس الزم دارد.

علی به ..................................................................................................................

ـ یکی از بّچه ها در حیاط آرش را هل داده و او را اذیت کرده است.

آرش به ..................................................................................................................

ـ برادر پروانه در خانه با او قهر کرده و او خیلی  ناراحت است.

پروانه به .................................................................................................................

ـ مهسا دستش  به لبه ی میز برخوردکرده و زخمی شده است.

مهسا به .................................................................................................................

ـ شما پایتان درد می کند و نمی توانید خوب راه بروید.

من  به ....................................................................................................................

3ـ شما چگونه با خدمتگزار مدرسه همکاری می کنید؟
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ارتباط با دانش آموزان
بیشتر افراد مدرسه را دانش آموزان تشکیل می دهند و تعداد آن ها بیشتر از 

کارکنان مدرسه است. کالس شما چند نفر جمعیت دارد؟
دانش آموزان با هم کالسی هایشان دوست می شوند. آن ها  در مدرسه دوستان 

خوبی پیدا می کنند.

همه ی ما نیاز داریم که دوستانی داشته باشیم. دوستان به یکدیگر محبت 
می کنند و همدیگر را دوست دارند.

ما با دوستان خود در مورد موضوعات مختلف صحبت می کنیم. ما از دوستان 
خود چیزهایی یاد می گیریم.

ما در اوقات فراغت با دوستان خود بازی و تفریح می کنیم.
دوستان به همدیگر کمک می کنند.

فّعالیت
شما در مدرسه با چه کسانی دوست هستید؟ نام دوستان خود را بنویسید.

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

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

آیا شما در خارج از مدرسه )برای مثال در همسایگی یا فامیل( هم دوستانی 

دارید؟ نام آن ها را بنویسید.

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

.................................................................................................................
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فّعالیت
به تصویرهای باال توجه کنید. 

در هر تصویر دوستان مشغول چه کاری هستند؟ به نوبت خود را به جای افراد 
تصویرها  بگذارید و جای آن ها حرف بزنید.
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رفتار مناسب با دوستان 

نه گفتن به کارهای نادرست 

برای آنکه دوستی هایمان را حفظ کنیم چه نکاتی را باید رعایت 
کنیم؟

گاهی موقعیت هایی پیش می آید که بعضی دوستان از ما درخواست های نابجا 
دارند. در این موقعیت ها ما باید به درخواست آن ها محکم »نه« بگوییم.

به این مثال ها توجه کنید. 

با   و  بگذاریم  احترام  دوستمان  به   -
ادب و خوش اخالق باشیم.

را  او  و  نکنیم  دعوا  دوستمان  با   -
ناراحت نکنیم.

- اگر کار اشتباهی انجام دادیم از او 
عذرخواهی کنیم.
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رضا و سعید باالی پله ها ایستاده اند. 
رضا به سعید می گوید:

بیا مسابقه بدهیم و از این باال بپریم.
سعید می گوید: نه 

زخمی  و  بشکند  پایم  است  ممکن 
شوم. من این کار را نمی کنم. 

رضا اصرار می کند ولی سعید دوباره 
می گوید: نه

مریم و سارا از مدرسه برمی گردند. 
مریم به سارا می گوید: بیا به پارک 

برویم و بازی کنیم.
خانه  در  مادرم  نه،  می گوید  سارا 

منتظر من است و نگران می شود. 
نه، من اجازه ندارم و نمی توانم بیایم.
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فّعالیت
1ـ شما برای حفظ دوستی با دیگران چه نکاتی را رعایت می کنید؟ جمله ها را 

کامل کنید: 

ـ من با دوستم با ادب ...........................................................................................

ـ من..........................................................................................................................

ـ من .............................................................................................................................

2ـ احسان با پسر همسایه، مجید در خانه ی آن ها با هم بازی می کنند. احسان 
می گوید سرم درد می کند. ناگهان مجید چیزی در دستش گرفته و می آورد و  

به احسان می گوید :
می خواهی یک قرص به تو بدهم؟ 

به نظرشما احسان چه باید بگوید؟ 
نه ..............................................................................................................................
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مهارت های  زندگی )2( 
)در محیط کار( 2

درس 

فروشگاه  یک  در  رضا  او ،  پسرعموی  می کند،  کار  قنادی  یک  در  حمید 
مواد غذایی مشغول به کار است.

فّعالیت
با توجه به آنچه در مطالعات اجتماعی سال پنجم خواندید، پاسخ دهید:

ـ چرا رضا و حمید کار می کنند و شغلی دارند؟
ـ شما دوست دارید در آینده چه شغلی داشته باشید؟

ـ آیا می توانید شغل چند نفر از اعضای خانواده و افراد فامیل و آشنایان خود 
را بگویید؟

هر یک از ما، در آینده شغلی را انتخاب می کنیم و به کاری مشغول می شویم.
هر شغلی مقّررات مخصوص به خود را دارد. افرادی که در یک کارگاه یا 
فروشگاه یا هر جای دیگر مشغول به کار می شوند باید نکاتی را رعایت کنند.

اکنون بیایید ببینیم، حمید و رضا در محیط کار خود چه نکاتی را رعایت 
می کنند.
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 حمید از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر در قنادی کار می کند او می داند 
که باید به موقع، در محل کار حاضر شود و دیر نکند. 

 او غیبت نمی کند و اگر روزی نتوانست به محل کار بیاید باید از صاحب 
قنادی مرخصی بگیرد. حمید هیچ وقت محل کارش را ترک نمی کند و می داند 

باید تا پایان ساعت کاری در قنادی بماند.
 هریک از افرادی که در قنادی کار می کنند نقش و وظیفه ای دارند. حمید 
در آشپزخانه قنادی با چند نفر دیگر در پختن شیرینی و کیک کمک می کند. 
 حمید به حرف های قناد به دقت گوش می کند و حواسش را موقع کار جمع 

می کند.
 حمید همیشه با ادب با همکارانش صحبت می کند و به آن ها »خسته نباشید« 

می گوید. او  هرگز با دیگران دعوا نمی کند.
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 اگر مشکلی در محیط کار برایش پیش بیاید مثالً کسی از او کاری بخواهد 
که وظیفه اش نیست یا کسی او را اذیت کند به صاحب قنادی می گوید. او 

همچنین موضوع را به خانواده اش اطالع می دهد تا به او کمک کنند.
 حمید در هنگام کار لباس مخصوص می پوشد و وقتی کارش تمام می شود و 
می خواهد محل کار را ترک کند روپوش را در می آورد و در جای مخصوص 

آویزان می کند.
 رضا نیز مانند حمید نظم را رعایت می کند و به موقع در محل کارش حاضر 
و به موقع خارج می شود. ساعت کار او در فروشگاه از 7 صبح تا 5 بعد از ظهر 

است.
 رضا هر روز  اجناس و کاالهایی را که برای فروش به  فروشگاه می آورند 

در قفسه ها می چیند و مرتب می کند.
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 او مشتری ها را راهنمایی می کند که کاالیی را که می خواهند بردارند و به 
مشتری ها کمک می کند تا اجناس آن ها را در کیسه قرار  دهد.

 رضا با مشتری ها و همکاران خود در فروشگاه  با ادب و احترام صحبت 
می کند و با هیچ کس دعوا نمی کند.

 رضا می داند که باید با لباس پاکیزه و مرتب در محل کار حاضر شود. او 
همیشه موقع رفتن به محل کار لباس تمیز می پوشد و موی خود را شانه می کند.

 اگر مشکلی در محل کارش پیش بیاید، مثالً کسی از او در خواست نابجایی 
داشته باشد به صاحب فروشگاه و همچنین پدر و مادرش اطالع می دهد تا 

آن ها مشکل را بر طرف کنند.
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فّعالیت
1ـ فرض کنید شما در آینده در جایی مشغول به کار شده اید. چه نکاتی را رعایت 

می کنید؟ جمله ها را کامل کنید.

ـ من با لباس تمیز و مرتب ..........................................................................................

ـ من دیر به سر کار نمی روم و سعی می کنم .............................................................

ـ با همکارانم ...............................................................................................................

ـ از محل کارم بدون اجازه ..........................................................................................

ـ اگر کسی در محل کار مرا اذیت کرد یا در خواست نابجا داشت، ....................

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

2ـ  اکنون هریک از شما به نوبت جمله هایی را که کامل کرده اید بخوانید.

به کار ببندیم 
با کمک معّلم روز و ماه تولد همه بّچه های کالس را روی یک مقوا بنویسید و به 
دیوار بزنید. روز تولد دوستانتان را به آن ها تبریک بگویید. برای کسانی که مایل 
هستند، در کالس جشن تولد برگزار کنید و با همکاری یکدیگر از دوستانتان 

پذیرایی کنید.
مربی بهداشت را به کالس دعوت کنید  و از او بخواهید برای شما در باره موضوعات 

سالمتی و بهداشت صحبت کند.
با همفکری یکدیگر و راهنمایی معّلم، شیوه ای برای قدردانی از خدمتگزار مدرسه 

پیدا  کنید و از او تشکر کنید.
معّلم از پدر یکی از بّچه ها دعوت می کند که به کالس بیاید و درباره ی شغل و 

محیط کار خود و مقّررات آن صحبت کند. شما سؤاالت خود را از او بپرسید.



فصل 2

پوشاک ما
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خرید لباس 3
درس 

آیا شما برای رفتن به مدرسه لباس مخصوصی می پوشید؟ روپوش یا لباس 
مدرسه ی شما چه رنگی است و چه مشخصاتی دارد؟

به تصویرهای زیر توجه کنید. در این تصویرها انواع پوشاک را می بینید. آن ها 
را نام ببرید.

لباس، بدن ما را می پوشاند و از گرمی و سردی هوا محافظت می کند.
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آیا تاکنون دقت کرده اید لباس های ما در فصل های مختلف فرق دارد.
در زمستان بیشتر چه لباس هایی می پوشیم؟ در تابستان بیشتر چه لباس هایی؟

ما در موقعیت های مختلف نیز لباس های متفاوت به تن می کنیم. لباس منزل با 
لباس مدرسه فرق دارد. وقتی می خواهیم ورزش کنیم از لباس های ورزشی و 
راحت استفاده می کنیم. وقتی می خواهیم به مهمانی برویم لباس منزل را عوض 
می کنیم و لباس دیگری می پوشیم. در مراسم عزاداری لباس سیاه می پوشیم.

بعضی شغل ها نیز لباس مخصوص به خود را دارند.

انواع لباس
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در کشور ما قوم های مختلفی زندگی می کنند. هر قوم لباس محلی مخصوص 
به خود را دارد. لباس های قوم های ایرانی بسیار زیباست. امروزه این لباس ها 

بیشتر در مراسم و جشن ها پوشیده می شود.

به این تصویرها توجه کنید و بگویید هر لباس چه شغلی را نشان می دهد؟ 
لباس این مشاغل چه فرقی با هم دارد؟
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وقتی با پدر و مادر یا دیگر اعضای خانواده برای خرید لباس می رویم به چه 
نکاتی توجه می کنیم؟

 جنس لباسی که انتخاب می کنیم خوب باشد. 
 لباسی که انتخاب می کنیم قیمت مناسب داشته باشد و خانواده بتواند پول 

خریدن آن را بپردازد.
  لباس در اندازه های مختلف تولید می شود. ما باید اندازه یا سایز لباس هایمان 

را بدانیم و در موقع خرید به اندازه لباس دقت کنیم.
 در موقع خرید بهتر است قیمت و جنس لباس را در چند فروشگاه جست وجو 

و مقایسه کنیم و سپس لباس را انتخاب کنیم.
 بعضی وقت ها الزم نیست که لباس نو بخریم اگر لباس های قدیمی مان هنوز 

قابل استفاده است همان ها را بپوشیم.
 ما باید لباس هایمان را تمیز و پاکیزه نگه داریم .

خرید و نگهداری لباس 

من هرشب جوراب هایم را می شویم.
وقتی از بیرون به خانه برمی گردم 

لباس هایم را در کمد یا جای مخصوص 
قرار می دهم.
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من مقنعه و جوراب هایم را خودم می شویم. 
همیشه کفش هایم را تمیز می کنم و واکس می زنم.

دخترها از 9 سالگی به بعد باید در مقابل مردان نامحرم، 
حجاب را رعایت کنند. 

را آن ها با پوشیدن روسری و مانتو یا چادر حجاب 
رعایت می کنند.

حجاب
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فّعالیت
1ـ  اندازه )سایز( پیراهن یا مانتو و شلوار شما چقدر است؟ پیراهن/مانتو ..........

شلوار .................

2ـ وقتی فردی بزرگ تر یا چاق می شود اندازه یا سایز لباس او چه تغییری 

می کند؟ مثال بزنید.

3ـ سه مورد از نکاتی را که در خرید لباس به  آن ها توجه می کنید بنویسید: 

   ـ من سعی می کنم .............................................................................................

  ـ  .............................................................................................................................

  ـ  ................................................................................................................................

 4ـ از خانواده بپرسید چه کسانی نامحرم هستند و دخترها باید در مقابل آن ها 

حجاب داشته باشند.

5ـ آیا  شما در زنگ ورزش لباس ورزشی می پوشید؟ لباس ورزشی شما چگونه 

است؟

6ـ شما چگونه در نظافت لباس هایتان با خانواده همکاری می کنید؟

  ـ  من ..........................................................................................................................

  ـ  ................................................................................................................................

7ـ در صورتی که یک لباس محلی منطقه خودتان را دارید به کالس بیاورید و 

با کمک معّلم به یکدیگر نشان دهید یا در یک مراسم در مدرسه بپوشید.
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4
درس 

یکی از پوشاکی که همه مردم از آن استفاده می کنند، کفش است. کفش در 
کارگاه های کوچک و یا کارخانه های بزرگ تولید می شود. 

کفش ها انواع مختلف دارند. آیا می توانید در تصاویر زیر نوع هر کفش  را 
بگویید؟  

کارگاه تولید کفش 
)از تولید تا مصرف(

فّعالیت
1ـ شما کفش خود را از کجا خریده اید؟

2ـ آیا می دانید اندازه )سایز( کفش شما چقدر است؟ 
3ـ اندازه یا سایز کفش در کجای کفش نوشته شده است؟
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هر کارگاه تولیدی کفش، یک استادکار یا مدیر دارد.
در کارگاه، افرادی مشغول به کارند که هریک  مهارت خاصی دارند. هر کدام 
از افراد وظیفه و نقشی دارند و بخشی از کار تولید کفش را انجام می دهند. 

همه افراد کارگاه با یکدیگر همکاری می کنند تا کفش تولید شود. 
یک کفش قسمت های مختلفی دارد رویه، پاشنه، کفی و زیره یا تخت کفش. 

 معموالً استادکار مدل های مختلف کفش 
را طراحی می کند. 

افرادی  در کارگاه قطعات چرم طبیعی یا 
مصنوعی را با لوازم مخصوص مانند چاقو 

یا دستگاه های برش، می برند.

 کفش ها را با توجه به اندازه های مختلف 
قالب گیری می کنند.

بعضی از افراد کارگاه مسئول برش و تهیه 
پاشنه  و  زیره، کفی  یعنی  زیرین  قطعات 

هستند.

 لبه های چرم را با ماشین دوخت می دوزند 
و بعضی قسمت ها را می چسبانند. سپس 
با دستگاه و چسب زیره کفش را به رویه 

متصل می کنند.
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 پس از تولید کفش آن ها را واکس 
می زنند. 

بسته بندی  نیز  افراد  از  بعضی   
آن ها  دارند.  عهده  به  را  کفش  ها 
کفش ها را به صورت جفت و بر اساس 

اندازه در جعبه قرار می دهند. 
روی جعبه های کفش مدل، رنگ و 

اندازه ی کفش ها را می نویسند.
 افرادی که در کارگاه تولیدی کفش کار می کنند در قبال کاری که انجام 

می دهند دستمزد دریافت می کنند. 
آن ها باید در ساعت کاری معینی در کارگاه حاضر شوند و مقّررات کارگاه 

را رعایت کنند.
فروشگاه ها  به  را  شده  بسته بندی  کفش های  تولیدی،  کارگاه  صاحب   

می فرستد.
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فّعالیت
1ـ مراحل را در تصویرهای زیر شماره گذاری کنید: 

                   
2ـ چرا کفش ها را در اندازه های مختلف تولید می کنند؟

3ـ چرا در موقع خریدن کفش باید به اندازه ی آن خوب دقت کنیم؟
4ـ به نظر شما در یک کارگاه تولیدی کفش چه مقّرراتی وجود دارد؟ دو مورد 

بنویسید.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5ـ به نظر شما کارکنان کارگاه تولید کفش چه رفتاری باید با یکدیگر داشته 
باشند؟ دو مورد بیان کنید.

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

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

)     ( 

)     ( 

)     ( 

)     ( 
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به کار ببندیم 

1ـ اندازه )سایز( کفش، شلوار، پیراهن یا مانتوی خود را روی یک کاغذ بنویسید 

و به خاطر بسپارید.

2ـ با خانواده  برای  نظافت و مرتب کردن لباس هایتان  در خانه  همکاری کنید. 

خانواده گزارش کار شما را به معّلم بدهد تا معّلم شما را تشویق کند.

3ـ به همراه معّلم برای خرید جوراب به یک فروشگاه نزدیک مدرسه مراجعه 

کنید.

اندازه، جنس و رنگ جوراب ها، یک جفت جوراب برای خودتان   با مقایسه ی 

بخرید.

4ـ به همراه معّلم از یک کارگاه تولیدی لباس یا کفش بازدید کنید.



فصل 3

سفری به شمال ایران 
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5
درس 

هر سال عده ی زیادی از مردم کشور ما به شمال ایران سفر می کنند. شمال 
ایران منطقه ای بسیار سر سبز و زیباست و به همین دلیل یک منطقه ی مهم 

گردشگری است.

گردشگری در گیالن

نقشه خوانی

به نقشه توجه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید:
1ـ در شمال ایران کدام دریا قرار دارد؟ 

2ـ سه استان ایران را که در کنار دریا قرار دارند نام ببرید.
3ـ در جنوب این استان ها کدام رشته کوه قرار دارد ؟

رشته کوه البرز

همان طور که می بینید منطقه ی گردشگری شمال ایران بین کوه و دریا واقع 
شده است.
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تعطیالت تابستان بود. خانواده ی علی تصمیم گرفتند به استان گیالن سفر 
کنند. علی خیلی خوشحال بود و شب قبل از سفر مانند بقیه ی اعضای خانواده  

چمدان خود را بست و وسایل مورد نیاز خود را در آن قرار داد.

صبح زود همگی سوار ماشین شدند و با نام خدا سفر را آغاز کردند. پدرعلی 
که رانندگی می کرد و مادر علی که جلو نشسته بود کمربند خود را بستند. پدر 
به علی و برادرش که عقب نشسته بودند گفت: بّچه ها عالوه بر سرنشینان جلو، 

سرنشینان عقب هم باید کمربند ایمنی را 
ببندند. علی و برادرش هم کمربندهای 

ایمنی را بستند.
میان  از  شمال  به سمت  رو  جاده های 
کوه ها عبور می کند و به همین دلیل پیچ   و 

خم های زیاد دارد.
کنار جاده دقت  تابلوهای  به  علی  پدر 
می کرد. او سرعت مجاز را رعایت می کرد، 

یعنی با سرعت زیاد حرکت نمی کرد.
پس از گذشت چند ساعت، جنگل های 
نمایان  کوه ها  دامنه ی  روی  بر  زیبایی 
شدند. علی گفت: چه منظره های زیبایی!

سفربه استان گیالن

فّعالیت
اگر شما به جای علی بودید و  به شمال و کنار دریا سفر می کردید چه چیزهایی 

همراه خود می بردید؟
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پدر گفت: بّچه ها، آب وهوای شمال ایران مرطوب است.
در این منطقه باران فراوان می بارد. به همین دلیل شمال ایران منطقه ای سرسبز 

است.
موقع ظهر پدر علی در یک منطقه جنگلی توقف کرد.

آن ها آتش روشن کردند و غذایی را که با خود آورده بودند گرم کردند و 
خوردند. مادر گفت: بّچه ها مراقب باشید زباله ها و کیسه های پالستیکی را 

در محیط نریزید.

پس از کمی استراحت و نوشیدن چای، پدر آتش را با دقت خاموش کرد. 
آن ها سوار اتومبیل شدند و به سمت شهر رشت حرکت کردند.
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برنج  مزارع  ماشین  پنجره ی  از  بّچه ها 
را در اطراف جاده نگاه می کردند. مادر 

گفت: این ها شالیزار است.

به مزرعه ای که در آن برنج می کارند 
شالیزار می گویند.

یکی از محصوالت مهم کشاورزی استان 
گیالن برنج است. 

چای هم یکی دیگر از محصوالت این 
چای  تولید  مهم  مرکز  است.  استان 
الهیجان است. در اطراف شهر الهیجان 

مزرعه های چای  وجود دارد.

رشت  به  ظهر  از  بعد  علی  خانواده 
رسیدند. رشت مرکز استان گیالن است.

خانواده ی علی در مهمان پذیری در شهر 
رشت اقامت کردند.

آن ها چند روزی در رشت ماندند و از 
چند بنای تاریخی و موزه سردار جنگل 

دیدن کردند.
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یک روز هم به بوستان ملت و باغ محتشم رفتند.
در بازار بزرگ رشت محصوالت کشاورزی روستاهای اطراف، مانند زیتون، 
مرکبات، سیر و سبزی های محلی فروخته می شود. خانواده ی علی از این بازار 

دیدن کردند.
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فّعالیت
1ـ چرا منطقه ی شمال ایران بسیار سرسبز است و جنگل های انبوه دارد؟

2ـ چرا باید در جاده ها با سرعت مجاز رانندگی کرد؟

3ـ چرا پدر علی هنگام ترک منطقه ی جنگلی، آتش را با دقت خاموش کرد؟

4ـ با کلمات مناسب جای خالی را کامل کنید:

شالیزار     سرد     الهیجان     مرطوب     گردشگر     رشت     جنگل 

   ـ مرکز مهم تولید چای در شمال ایران،  ........................................... است. 

   ـ به مزرعه ی برنج ...................................می گویند.

   ـ به کسانی که به سفر می روند و از مکان های مختلف دیدن می کنند ..........

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

   ـ آب و هوای استان گیالن .................................. است. 

5ـ سه محصول کشاورزی استان گیالن را نام ببرید. 
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6
درس 

پس از چند روز علی و خانواده اش شهر رشت را ترک کردند و به سمت بندر 
انزلی رفتند. بندر انزلی یکی دیگر از شهرهای استان گیالن است.

بندر به جایی می گویند که در کنار دریا واقع شده و محل ورود و خروج و 
رفت و آمد کشتی ها است. 

شده  واقع  دریا  کنار  در  انزلی  شهر 
و یک بندر است. آیا می توانید روی 
نقشه ی درس قبل محل بندر انزلی را 
در کنار دریا پیدا کنید و نشان دهید؟ 
دریا  ساحل  به  خانواده اش  و  علی 
تماشا می کرد  را  رفتند. علی موج ها 
که به ساحل می خوردند و دوباره به 
گفت:  پدر  برمی گشتند  آب  داخل 
وزش باد به آب ها، موج های دریا را 

به وجود می آورد.
آب دریاها شور است و قابل آشامیدن 

نیست.

گردش در ساحل دریای خزر
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مادر گفت: هر سال عده ی زیادی از مردم برای تفریح به ساحل دریا سفر 
می کنند. بعضی درساحل استراحت می کنند و از تماشای دریا لذت می برند. 

بعضی در آب دریا شنا می کنند.
عده ای هم با قایق های تفریحی در آب های اطراف ساحل گردش می کنند.

پدر گفت: کودکان و کسانی که شنا بلد نیستند نباید وارد آب دریا بشوند. 
این کار خطرناک است و ممکن است  غرق بشوند. البته کسانی هم که شنا 

بلدند فقط می توانند تا خطی که مجاز است شنا کنند و نباید جلوتر بروند.

مادر گفت: یکی از فوائد دریا صید ماهی 
است. 

در دریای خزر انواع ماهی زندگی می کنند.
یا  و  دریا  در  تور  انداختن  با  ماهیگیران 
دریا  از  را  ماهی ها  مخصوص،  کشتی های 
می گیرند. سپس این ماهی ها را به بازارهای 

ماهی فروشان می فرستند.
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آن روز در ساحل دریا به بّچه ها خیلی 
بودند  مراقب  آن ها  گذشت.  خوش 
رعایت  را  پاکیزگی  ساحل   در  که 
کنند و نگذارند ساحل و آب دریا با 
پوست میوه و خوراکی ها و کیسه های 

پالستیکی آلوده شود.
رستوران   یک  به  همگی  ظهر  هنگام 
رفتند و در آنجا خوراک ماهی سفارش 
دادند. آن ها همچنین میرزا قاسمی که 
گیالن  استان  معروف  و  محلی  غذای 
غذا  این  از  خیلی  و  خوردند  است، 

خوششان آمد. 
پدر علی گفت: یادمان باشد فردا که از 
سفر برمی گردیم چند سوغاتی استان 
گیالن را بخریم. علی پرسید: مثالً چه 

چیزهایی؟ 
مادر پاسخ داد: صنایع دستی چوبی و 
حصیری و کلوچه های خوشمزه که در 

فروشگاه ها فروخته می شود.
پدر گفت: باید مقداری هم 

چای الهیجان بخریم 
و  دوستان  برای  و 

فامیل ببریم.

اوزون برون

 

ماهی سفید

کفال 

کولی
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فّعالیت

1ـ چند شغل که به دریا مربوط می شود را نام ببرید.

2ـ بندر به شهری می گویند که کنار ........................................ قرار دارد و محل 

ورود و خروج ................................... است.

3ـ نام بندر مهم استان گیالن چیست؟

4ـ دریا چگونه به تأمین غذای ما کمک می کند؟

5ـ عبارت های درست و نادرست را عالمت بزنید.           درست    نادرست

  ـ  کودکان و کسانی که شنا بلد نیستند نباید به طرف آب دریا بروند. )     (      )     (

   ـ آب دریا قابل خوردن است.           )     (    )     ( 

  ـ  هنگام گردش و تفریح بر روی ساحل دریا نباید پوست میوه و پالستیک را 

بر روی زمین بیندازیم.              )     (    )     ( 
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به کار ببندیم 

1ـ با کمک معلّم یک  نقشه ایران را به کالس بزنید و روی آن دریای خزر 
و استان گیالن و بندر انزلی را نشان دهید.

2ـ باهمکاری خانواده ها یک غذای محلی منطقه خودتان را به کالس بیاورید 
و بخورید. نام غذا و موادی را که در آن به کار رفته به یکدیگر بگویید.

3ـ اگر به شمال ایران سفر کنید چه سوغاتی هایی برای دوستان یا فامیل 
خودتان می آورید؟

4ـ اگر به ساحل دریا برویم  چه نکاتی را  باید رعایت کنیم؟ دو مورد 
بگویید. 

5ـ روی این نقشه: 
   ـ نام استان های شمالی ایران را کامل کنید.

   ـ نام بندر را بنویسید.
   ـ نام دریای شمال ایران را بنویسید و با مداد آبی رنگ کنید.

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

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

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



فصل 4

سفری به جنوب ایران



48

7
درس 

بعضی از مردم کشور ما در فصل زمستان یا تعطیالت عید نوروز به جنوب 
ایران سفر می کنند. 

جنوب ایران در فصل زمستان سرد نیست و آب و هوای معتدل و خوشایندی 
برای گردشگران دارد.

جزیره ها و بندرهای جنوب

نقشه خوانی

به نقشه توجه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید:
   ـ استان های کنار خلیج فارس و دریای عمان را روی نقشه نشان دهید و نام 

ببرید.
   ـ نام یک بندر مهم روی نقشه را بگویید.

   ـ جزیره ی کیش و جزیره ی قشم را روی نقشه نشان دهید.

کیش  قشم

سیستان و 
بلوچستان

هرمزگان
بندر عباس

بوشهر

خوزستان



49

همان طور که می بینید، به خشکی هایی 
که میان آب ها قرار دارند و آب اطراف 
آن ها را فرا گرفته، جزیره می گویند. 
جزیره های  خلیج فارس  آب های  در 

زیادی وجود دارد.
کیش و قشم از مهم ترین جزیره های 

ایران هستند.

نیلوفر و خانواده اش در تعطیالت عید با هواپیما به کیش سفر کردند.

سفر به کیش
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آن ها سه روز در کیش بودند و در یک هتل اقامت کردند.پدر به نیلوفر گفت: 
جزیره ی کیش یک جزیره ی تفریحی است و دیدنی های زیاد دارد. امروز از 

باغ پرندگان و پارک دلفین ها دیدن می کنیم.

کیش بازارها و فروشگاه های زیادی دارد و اغلب مردم در کیش خرید می کنند. 
فردا به بازار می رویم.

مادر گفت: یک روز هم به ساحل دریا 
می رویم. ساحل دریا خیلی زیباست.  
بعضی از مردم مشغول قایق سواری و 

ورزش های آبی هستند.
و  خلیج فارس  کنار  در  گفت:  پدر 
دریای عمان بندرهای مهمی به وجود 

آمده اند.
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یکی از بندرهای مهم جنوب ایران، بندرعباس است.

نیلوفر گفت: بندر محل رفت و آمد کشتی ها است؟ 
پدر گفت: بله. یکی از فایده های دریا تجارت یا خرید و فروش است.

تجارت در بندرها از طریق کشتی صورت می گیرد. بعضی از کشتی ها نفتکش 
هستند و نفت را از کشوری به کشورهای دیگر حمل می کنند. بعضی از 
کشتی ها باری هستند و کاالهای مختلف مانند پوشاک، مواد غذایی و لوازم 

زندگی و وسایل مختلف را از جایی به جای دیگر می برند.
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کشور ایران بعضی از کاالهای خود را  به کشورهای دیگر می فروشد. به این 
کار صادرات می گویند. 

کشور ایران بعضی کاالها را از کشورهای دیگر می خرد و وارد کشور می کند.  
به این کار واردات می گویند. 

بیشتر صادرات و واردات از طریق کشتی ها انجام می شود.

صادرات و واردات 
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فّعالیت
1ـ عبارت ها را کامل کنید:

گرفته  را  آن ها  اطراف  آب  و  آب هستند  میان  در  که  به خشکی هایی  ـ     

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

  ـ  نام دو جزیره ی مهم خلیج فارس .......................... و ............................... است.

2ـ یک بندر مهم در کنار خلیج فارس نام ببرید.

3ـ دو نوع کشتی نام ببرید و فرق آن ها را بیان کنید.

4ـ مردمی که به جزیره ی کیش سفر می کنند از چه مکان هایی دیدن می کنند؟ 
دو مورد بگویید.

5ـ روی تصویر زیر  در جای مناسب کلمه صادرات و واردات بنویسید.

............................... ...............................
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در آب های خلیج فارس و دریای عمان انواع ماهی ها زندگی می کنند. از این 
دریاها، ماهی و میگو صید می شود و در بازارهای کشور فروخته می شود.

بازدید از کارخانه کنسرو ماهی

ماهی تن

ماهی شیر 

ماهی شوریده 
ماهی حلوا 

میگو
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همان طور که در درس علوم خواندید 
برای نگهداری ماهی می توان آن را به 

صورت کنسرو در آورد.

همراه  به  ششم  کالس  دانش آموزان 
معلّمشان از یک کارخانه ی کنسرو ماهی 

دیدن کردند.

مدیر کارخانه برای دانش آموزان توضیح 
داد:

این کارخانه بخش های مختلفی دارد و هر 
گروه از کارکنان نقش و وظیفه ای دارند. 
و  تمیز  را  ماهی ها  بخش  یک  در   
دیگر  بخش  در  می کنند.  قطعه    قطعه 
قرار  پخت  دستگاه های  در  را  ماهی ها 

می دهند. 
از  را  استخوان ها  کارگران  سپس   
گوشت ماهی ها جدا می کنند و در قوطی 

قرار می دهند.
دستگاه  توسط  قوطی ها  در  بعد،   

)هواگیری( و محکم بسته می شود.

کنسرو ماهی
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نام  کنسرو  قوطی های  روی   
و  سازنده  کارخانه  و  محصول 

تاریخ مصرف را می نویسند.
را  کنسرو  قوطی های  سپس   
تا به  به فروشگاه ها می فرستند 

مصرف مردم برسد.

مدیر کارخانه گفت: بّچه ها در این کارخانه همه ی کارکنان مقّررات را رعایت 
می کنند. آن ها با هم روابط خوبی دارند و با یکدیگر همکاری می کنند تا 

کارشان را به خوبی انجام دهند.
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فّعالیت
1ـ مراحل تولید کنسرو ماهی را شماره گذاری کنید . 

شستن و قطعه قطعه کردن ماهی   )         (

زدن برچسب و تاریخ مصرف   )         (

پختن ماهی   )         (

قرار دادن در قوطی و بستن در کنسرو   )         (

2ـ با توجه به تصویرهای درس نام دو نوع ماهی جنوب را بنویسید.

3ـ نام این جانور که در بازار ماهی فروشان فروخته می شود، چیست؟
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به کار ببندیم 

کوچک  نمونه ی  یک  کاردستی،  برای  هنر  زنگ  در  معلّم  کمک  با  1ـ 

خلیج     فارس و جزیره ی قشم و کیش درست کنید.

2ـ یک نقشه ی ایران را به دیوار کالس نصب کنید. روی نقشه خلیج فارس 

و دریای عمان، محل جزیره های قشم، کیش، تنب کوچک و بزرگ، ابوموسی 

و هرمز را نشان دهید.

3ـ علی می خواهد به کیش برود. به او توصیه می کنید از چه مکان هایی 

دیدن کند؟ 

4ـ فاطمه در یک کارخانه ی تولید کنسرو کار می کند. به او چند توصیه 

کنید که وظیفه و کارش را خوب انجام دهد.

5ـ با راهنمایی خانواده، یک کنسرو ماهی به کالس بیاورید. برچسب و 

تاریخ مصرف آن را بخوانید. با کمک معلّم آن را آماده و سپس میل کنید. 



فصل 5

کشاورزی در ایران
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درس 

همه ی موجودات زنده به غذا نیاز دارند. ما انسان ها غذای روزانه خود را از 
گیاهان و جانوران به دست می آوریم. حتماً تا کنون با اعضای خانواده برای 

خرید میوه و سبزیجات به بازار رفته اید.

کشاورزان با تالش و کوشش انواع محصوالت کشاورزی را تولید می کنند. 
زراعت و باغداری دو فّعالیت مهم کشاورزی هستند.

زراعت و باغداری

فّعالیت
شما در یکی دو روز گذشته چه مواد خوراکی برای صبحانه، ناهار و شام مصرف 

کرده اید؟ 
محصوالتی مانند گندم، برنج، چای، میوه ها و سبزی ها از چه طریقی تولید می شوند 

و به دست شما می رسند، تا مصرف کنید؟
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غالت: مانند گندم، برنج و جو.
گندم و برنج از غذاهای اصلی 

مردم کشور ماست.

نان  سپس  و  آرد  گندم  از 
تهیه می شود. گندم در بیشتر 
کشت  ما  کشور  استان های 

می شود.

برنج نیز بیشتر در آب و هوای 
شمالی  استان های  مرطوب 

کشت می شود.

زراعت یعنی  پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه یا بذر حداکثر تا یک سال 
محصول می دهند، مانند غالت، حبوبات و محصوالت جالیزی.

زراعت
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حبوبات: محصوالتی مانند نخود، لپه، عدس، 
لوبیا جزو حبوبات هستند. این محصوالت 

تقریباً در همه ی استان ها کشت می شود.

مانند  محصوالتی  به  جالیزی:  محصوالت 
و  هندوانه  کدو،  بادمجان،  کلم،  کاهو، 
این  می گویند.  جالیزی  محصوالت  خیار، 
محصوالت در زمین های کشاورزی روستاها 
یا مزرعه های اطراف شهرها کشت می شوند.



63

به کاشت و پرورش نهال درختان، باغداری می گویند. 
در کشور ما انواع درختان میوه کشت می شود. در هر منطقه از ایران با توجه 
به نوع آب و هوا محصول خاصی به دست می آید؛ برای مثال بعضی از درختان، 

مانند خرما، گرمسیری هستند و در آب و هوای گرم رشد می کنند.

باغداری
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به تصویر زیر نگاه کنید.
این تصویر یک باغ مرکبات را نشان می دهد. باغدار درباره ی فّعالیت خود 

توضیح می دهد. 

چند سال پیش من و برادرانم شریک 
شدیم و این باغ را خریدیم. در 

ابتدای کار، نهال های پرتقال خیلی 
کوچک بودند. 

ما برای پرورش این نهال ها خیلی 
زحمت کشیدیم تا به این درختان 

تبدیل شوند.
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فّعالیت
1ـ مرکبات به چه میوه هایی گفته می شود؟

2ـ باغدار با محصول خود چه می کند؟ توضیح دهید.

3ـ چرا کشاورزی برای زندگی ما اهمیت دارد؟

4ـ برای هر گروه از محصوالت زیر چند نمونه مثال بزنید : 
غالت : ................................................................................

حبوبات : ...............................................................................
محصوالت جالیزی : ..................................................................

5ـ آیا می توانید یک غذا مثال بزنید که در آن هر سه محصول زراعی )غالت، 
حبوبات و محصوالت جالیزی( به کار رفته باشد؟

6ـ کلمه ی مناسب را به تصویر وصل کنید:

باغداری

زراعت

6ـ دو محصول کشاورزی ایران را که به کشورهای دیگر صادر می شود، نام ببرید.
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همه ی ما برای تأمین غذا به کشاورزی نیاز داریم. 
به نظر شما برای کار کشاورزی به چه چیزهایی نیاز داریم. به تصویرهای زیر 

توجه کنید و آنچه را می بینید، توضیح دهید.

برای کشاورزی به عوامل زیر نیاز داریم:
خاک مناسب: گیاهان باید در خاک مناسب کشت شوند.

آب: گیاهان برای رشد به آب نیاز دارند. آب کشاورزی از طریق آب باران 
یا رودخانه یا آب چاه تأمین می شود.

نور خورشید: گیاهان برای رشد به نور کافی نیاز دارند.
نیروی کار: در  هر مزرعه کشاورزی تعدادی از افراد کار می کنند. آن ها با 

یکدیگر همکاری می کنند تا محصولی را تولید کنند.
ابزار و وسایل کشاورزی: برای انجام کار کشاورزی  به ابزار و ماشین آالتی 

نیاز داریم. آیا می توانید چند نمونه از این ابزار را نام ببرید؟

کشاورزی، از تولید تا مصرف
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زراعت و باغداری سه مرحله دارد: کاشت، داشت، برداشت 
کاشت: یعنی کشاورزان بذر یا دانه ی گیاه یا نهال )درخت کوچک( را در 

زمین می کارند.
داشت: یعنی مراقبت از محصول کشاورزی. کشاورز پس از کاشتن گیاه آن 
را آبیاری می کند، به آن کود می دهد و علف های هرز را می چیند تا گیاه به 

خوبی رشد کند. 
برداشت: پس از آنکه محصول به حد کافی رشد کرد آن را برداشت می کنند. 
برای مثال کشاورزان ساقه های گندم و برنج را درو می کنند یا باغداران میوه ها 

را از درختان می چینند.

کشاورزان پس از برداشت محصول 
باید آن را به دست مردم برسانند و   

بفروشند. 

به  زودتر  باید  محصوالت  از  بعضی 
و  خراب  چون  برسند  مصرف  بازار 

فاسد می شوند مانند گوجه فرنگی.

یا  انبار  در  را  محصوالت  از  بعضی 
بعدًا  تا  می کنند  نگهداری  سردخانه 

به بازار بفرستند.

مراحل کشاورزی 

فروش محصوالت کشاورزی 
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ما نباید اسراف کنیم. ما همیشه به اندازه ای که 
نیاز داریم در بشقاب غذا می ریزیم تا باقیمانده 

غذا دور ریخته نشود.

در موقع خریدن مواد غذایی دقت کنیم 
به اندازه بخریم تا خراب و فاسد نشوند و 

مجبور نشویم آن ها را دور بریزیم.

ما پس از هر بار 
غذا خوردن 
خدا را شکر 

می کنیم.

با  را  کشاورزی  محصوالت 
به مکان های  وانت  و  کامیون 
سبزیجات  و  میوه  فروش 
می برند. مردم این محصوالت 
را می خرند و مصرف می کنند.

کشاورزان با تالش و کوشش زیاد 
تولید  را  کشاورزی  محصوالت 
می کنند. ما هم باید مواد   غذایی 

را درست مصرف کنیم.

درست مصرف کنیم
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فّعالیت
1ـ هریک از تصویر زیر کدام مرحله کشاورزی )کاشت، داشت، برداشت( را 

نشان می دهند؟

2ـ آقای امینی می خواهد در مزرعه ای سیب زمینی بکارد و بفروشد. او برای 
کشاورزی به چه چیزهایی نیاز دارد؟ 

2ـ ......................................  1ـ ...................................... 

4ـ ...................................... 3ـ ...................................... 

3ـ مراحل تولید نان را روی تصویرها شماره گذاری کنید:

..........................................................................................
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به کار ببندیم 

1ـ پس از هر بارغذا خوردن چه باید بگوییم؟ 

2ـ شما برای آنکه در مصرف غذا اسراف نکنید، چه می کنید؟ 

3ـ  تمرین خرید: به همراه خانواده  به بازار میوه و سبزی بروید. فهرست خرید 

تهیه کنید و قیمت ها را بپرسید مواد مورد نیاز خانه را بخرید.  

4ـ با کمک معّلم برای جشن نوروز گیاهی را بکارید و پرورش دهید. می توانید 

یک گلدان کوچک تهیه کنید و در آن هسته ی نارنج یا پرتقال بکارید. هر روز 

به آن آب بدهید و آن را مقابل نور و در جای گرم بگذارید.

5ـ پانزدهم، اسفند ماه، روز درختکاری است. با کمک معّلم و مسئوالن مدرسه 

نهالی در باغچه ی مدرسه بکارید. بهتر است نهالی که می کارید درخت میوه باشد.



فصل 6

مؤسسات اجتماعی
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سال گذشته در درس مطالعات اجتماعی با کار پلیس و آتش نشانی آشنا 
شدید و فهمیدید که این مؤسسات اجتماعی چه نقشی در زندگی ما دارند. 
آیا می توانید خدمات این دو مؤسسه را  به خاطر بیاورید و بیان کنید؟ برای  
برقراری ارتباط و کمک گرفتن از پلیس و آتش نشانی به چه شماره هایی تلفن 

می کنیم؟ 
در این درس با مؤسسات دیگری که آن ها نیز خدماتی به ما می دهند، آشنا 

می شویم.

خدمات بیمه و بهزیستی

همه ی ما در زندگی گاهی دچار بیماری می شویم. حتماً برای شما نیز پیش آمده 
که بیمار شوید و به مطب دکتر یا درمانگاه مراجعه کنید. درمانگاه ها، خانه های 
بهداشت و بیمارستان ها مراکزی هستند که خدمات درمانی برای مردم انجام 

می دهند. 
نسخه  آن ها  برای  و  می کنند  معاینه  را  بیماران  پزشکان  مراکز،  این  در 

می نویسند. 
نسخه ی  بیمار  فرد  سپس، 
دکتر را به داروخانه می برد 
و داروهایی که دکتر برای او 
و مصرف  را می خرد  نوشته 
می کند تا حال او خوب شود.

مراکز درمانی
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از  افراد در هنگام مراجعه به درمانگاه و داروخانه  باشید  اگر دقت کرده 
دفترچه ای به نام دفترچه ی بیمه درمانی استفاده می کنند. آیا شما هم دفترچه ی 

بیمه دارید؟

در دفترچه ی بیمه، مشخصات افراد مانند نام و نام خانوادگی و شماره ی ملی 
نوشته شده و عکس آن ها نیز روی صفحه ی اول چسبانده شده است.

وقتی ما به مراکز درمانی یا  داروخانه مراجعه می کنیم با استفاده از دفترچه ی 
بیمه، فقط بخش کمی از هزینه یا پول را می پردازیم یا ممکن است کامالً 
رایگان از این خدمات استفاده کنیم. بخشی از هزینه ی معاینه یا داروی ما را 

بیمه می دهد. 
البته کسانی که دفترچه ی بیمه دارند نیز هرماه مبلغ کمی به بیمه می پردازند 

تا بتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند.

دفترچه بیمه  درمانی 

فّعالیت
1ـ معّلم یک نمونه دفترچه ی بیمه را به شما نشان می دهد. صفحه ی اول آن را 

به دقت مشاهده کنید. سایر صفحات دفترچه برای چیست؟
2ـ دفترچه ی بیمه ی خودتان را در خانه مشاهده کنید و موارد استفاده ی آن را 

در کالس بگویید.
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همه ی انسان ها مانند یکدیگر نیستند. برخی از افراد ممکن است مشکالت 
خاصی داشته باشند. بعضی از افراد در بینایی یا شنوایی ضعیف هستند. بعضی  
دیگر در راه رفتن و حرف زدن یا برقرای ارتباط با دیگران مشکالتی دارند. 
یکی از مؤسسات اجتماعی که به افرادی که ناتوانی ها یا مشکالتی دارند کمک 

می کند، سازمان بهزیستی است.
سازمان بهزیستی در همه ی شهرها و مناطق اداره هایی دارد.

سازمان بهزیستی

بّچه ها، از دفترچه ی بیمه باید مانند 
شناسنامه مراقبت کنیم و 

مواظب باشیم آن را کثیف یا گم 
نکنیم.
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مراجعه می کنند. سازمان  بهزیستی  به  دارند  افرادی که مشکالت خاصی 
بهزیستی برای این افراد کارتی صادر می کندکه »کارت بهزیستی« نام دارد.

فردی  مشخصات  کارت  این  در 
مانند نام و نام خانوادگی شماره ی 
ملی و نوع مشکل فرد نوشته شده 

است.
به این افراد مددجو گفته می شود.

مددجویان  به  بهزیستی  سازمان 
خدماتی ارائه می کند. 

خدمات توانبخشی، کاردرمانی، گفتار درمانی و کالس های حرفه آموزی که 
در آن مددجویان مهارت هایی را یاد می گیرند، نمونه ای از خدمات بهزیستی 

هستند.
سازمان بهزیستی، مبلغی به عنوان کمک هزینه ی زندگی یا تحصیل  به برخی 

از افراد می دهد. 
کسانی که کارت بهزیستی دارند، می توانند با این کارت برای تهیه ی بلیت 
وسایل نقلیه مانند مترو و اتوبوس و قطار تخفیف بگیرند و مبلغ کمتری بپردازند.

از کارت بهزیستی باید مراقبت کنیم و آن را 
کثیف یا گم نکنیم.
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فّعالیت
1ـ به چه مکان هایی مراکز درمانی گفته می شود؟ چند نمونه نام ببرید. 

2ـ از دفترچه ی بیمه درمانی در چه جاهایی استفاده می کنیم؟

3ـ دو مورد از خدمات سازمان بهزیستی به افراد دارای مشکالت خاص را بیان 

کنید.

4ـ عبارت درست  و نادرست را عالمت بزنید.                                                                

به کسانی که از بهزیستی کمک می گیرند       درست       نادرست

مددجو می گویند.                                                               )        (         )       (

با دفترچه ی بیمه درمانی می توانیم از 

وسایل نقلیه ی عمومی تخفیف بگیریم.                             )        (         )       (

ما در کالس های حرفه آموزی مهارت و شغلی 

را یاد می گیریم.                                                                  )        (         )       (

از دفترچه ی بیمه و کارت بهزیستی باید مراقبت کنیم.     )        (         )       (
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به کار ببندیم 

1ـ در مطب دکتر یا درمانگاه باید نوبت را رعایت کنیم. 
به این تصویر که در مراکز درمانی وجود 
دارد توجه کنید. منظور از این تابلو چیست 
و با دیدن آن چه نکاتی را باید رعایت 

کنیم؟

بیمار  که  داروهایی  روی  داروخانه  2ـ 
دستور  و  می زند  برچسب هایی  می خرد 
مصرف هر کدام را می نویسد؛ برای مثال 
روی یک قرص نوشته شده )هر روز یک 
شربت  یک  روی  یا  ناهار(  از  بعد  عدد 

نوشته شده )روزی دو قاشق مرباخوری صبح و شب( آیا فرد بیمار باید به 
این دستورات کامالً دقت کند؟ آیا او اجازه دارد که دارو را کمتر یا بیشتر 

مصرف کند؟ چرا؟ 

از خانواده  را  بهزیستی که شما مددجوی آن هستید  اداره ی  نشانی  3ـ 
بپرسید. نام مددکار شما چیست؟










