فصل

درس همسایه  ی ما

خانه ی ما در محلّه ای از یک شهر یا روستا قرار دارد .هر یک از ما ساکن یک محلّه هستیم.
محلّه قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی میکنند.
شما در یک خانهی حیاطدار زندگی میکنید یا در یک آپارتمان؟ آیا همسایههای خود را میشناسید؟
آیا خانوادههایی که در همسایگی شما زندگی میکنند ،فرزند همسن و سال شما دارند؟ آیا در همسایگی خود
دوستانی دارید؟
چه خوب است همسایهها از حال یکدیگر باخبر باشند ،به هم کمک کنند و با هم مهربان باشند.
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محمد (ص) فرمودند:
پیامبر گرامی ما حضرت ّ
اگر میخواهید خدا و
پیامبر ،شما را دوست داشته باشند،
امانت دار و راستگو باشید و با
همسایگان خود به نیکی رفتار کنید.

1ــ به تصویرهای صفحه ی قبل با د ّقت نگاه کنید و هر یک را توضیح دهید.
2ــ چه موارد دیگری از همکاری بین همسایهها میشناسید؟ بیان کنید.
توجه به تصویرهای این صفحه ،بگویید مردم یک محلّه برای انجام دادن چه کارهایی با یکدیگر همدلی و
٣ــ با ّ

همکاری میکنند .چگونه؟
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مقررات رفت و آمد در کوچه و خیابان آشنا شدید .همچنین ،آموختید که خانه و مدرسه
سال گذشته با ّ
مقرراتی وجود دارد.
مقرراتی دارند .خوب است بدانید برای زندگی در محلّه نیز ّ
ّ
آیا ما اجازه داریم با سرو صدا ،همسایه ها را ناراحت کنیم؟
همیشه فکر کنید که ممکن است فردی در همسایگی شما
بچهی خود را خوابانده باشد یا
مریض باشد یا یکی از همسایهها ّ
		
یک نفر در حال درس خواندن یا مطالعه باشد؛ پس:
در زمان استراحت همسایهها در کوچه توپ بازی یا در
خانه سروصدا نکنیم.
در خانه صدای رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم.
در ساختمان ّ
محل زندگی خود یا کوچه و خیابان
محلّه مان تر ّقهبازی نکنیم .این کار نه تنها خطرناک است و به ما
آسیب می رساند بلکه همسایهها را هم آزار میدهد و ممکن است
به آنها یا عابران هم صدمه بزند.
موقع خداحافظی با مهمانها با صدای بلند صحبت
نکنیم.
زبالهها را در جای مخصوص بگذاریم تا ّ
محل زندگی
همسایهها کثیف و آلوده نشود.
1ــ به کمک پدر و مادر خود پرسوجو کنید که برای داشتن محلّه ای بهتر ،در چه کارهایی می توانید با اهالی محل

همکاری کنید.

2ــ به تصویر زیر نگاه کنید و بگویید چه مزاحمتی برای همسایه ها بهوجود آمده است .برای اینکه چنین صحنهای پیش

نیاید ،چه باید کرد؟
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درس

اینجا محلّه  ی ماست

گردش در مح ّله

بچهها را برای گردش در محلّه
معلّم کالس چهارم ّ
از مدرسه بیرون برد .آنها از محلّهای که مدرسه در آنجا
قرار داشت ،بازدید کردند.
در این گردش ،دانشآموزان خانههای مردم،
مغازهها ،دکهی روزنامهفروشی ،فضای سبز و بوستان
کوچک کنار مدرسه و ساختمانهایی مثل اداره ها،
بانک ها و مسجد را مشاهده کردند.
1ــ به همراه معلّم خود از محلّهای که مدرسه تان در آن قرار دارد ،بازدید کنید .با راهنمایی معلّم و به طور گروهی،

نمونک٭ (ماکت) محلّهای را که از آن بازدید کردهاید ،درست کنید.

2ــ کاربرگه ی شماره ی ( ١محلّه ی ما) را به کمک پدر و مادرتان پر کنید.

٭ مصّوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مسجد مح ّلهی ما
یکی از محل های اجتماع مردم در محلّه ،مسجد است.
مردم در مسجد عالوه بر عبادت خدا با یکدیگر آشنا
میشوند ،از حال هم خبر میگیرند و برای ّ
حل مشکالت
محلّهی خود با یکدیگر مشورت میکنند.
مسجد همچنین ّ
محل برگزاری مراسمی چون دعا،
عزاداری و جشن های مربوط به عیدهای مذهبی است.

مردم پشت سر امام جماعت در صف های منظّم رو به قبله میایستند.
امام جماعت جلوتر از همه در محراب قرار می گیرد.

بوستان مح ّله ی ما
در بیشتر محلّه ها یک بوستان یا فضای سبز وجود دارد
که مردم برای استراحت و ورزش به آنجا میروند .برخی
از بوستان ها ،وسایل بازی و ورزش مخصوص کودکان هم
دارند .همهی ما باید برای تمیز نگه داشتن بوستان و مراقبت
از آن تالش کنیم .برای مثال ،چمن ها را لگد نکنیم ،گل ها
را نچینیم ،به وسایل بازی آسیب نرسانیم و زباله ها را در
سطلهای مخصوص بریزیم.

1ــ نام مسجد محلّهی شما چیست؟ به کمک بزرگ ترها پرسوجو کنید که در مسجد محلّه ی شما چه ّفعالیتهایی
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توجه به آنچه در کتاب هدیههای آسمان یاد گرفته اید).
انجام میشود .آن گاه در کالس در این باره صحبت کنید( .با ّ
2ــ برای بهتر شدن بوستان محلّه تان ،چه پیشنهادی دارید؟

مح ّله ها تغییر میکنند

با گذشت زمان در محلّه تغییراتی بهوجود میآید .برای مثال ،مردم یک محلّه برای زندگی به جای دیگری می روند
و افرادی دیگر به آن محلّه نقل مکان می کنند .شکل و نوع ساختمانها و ّفعالیتها نیز تغییر می کند .بعضی وقت ها هم
امکانات عمومی جدیدی مانند ایستگاه اتوبوس یا باجه ی تلفن عمومی ،فضای سبز یا کتابخانه در محلّه ایجاد می شود.
ساکنان یک محلّه دوست دارند ّ
محل زندگی آنها روز ب ه روز بهتر شود.
توجه کنید .این تصویرها محلّهای در اطراف میدان امام خمینی تهران را در صد سال پیش و
به تصویر های زیر ّ
زمان حال نشان میدهند.
1

2

1ــ در تصویر ( )1چه چیزهایی می بینید؟ بیان کنید.

در تصویر ( )2چه چیزهایی تغییر کرده است؟ شباهتها و تفاوتها کدام اند؟

2ــ کاربرگه ی شماره ی ( 2تغییرات محلّه ی من ،مصاحبه) را انجام دهید.
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درس
نیازهای مح ّله

خرید و فروش در محلّه

در هر محلّه مکانهایی برای تولید بعضی کاالها یا دادن بعضی خدمات به مردم وجود دارد که هدف آنها
رفع نیازهای ساکنان محلّه است .شما سال گذشته درباره ی شغل های تولیدی و خدماتی مطالبی خواندید و با
این شغل ها آشنا شدید .در تصویرهای زیر هریک از مکان ها چه خدماتی به مردم محلّه می دهند؟
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در هر محلّه ،امکاناتی برای استفادهی همه ی
مردم ایجاد شده است .این امکانات به همه ی مردم تعلّق
دارند.
به تصاویر د ّقت کنید .هر یک از این امکانات کدام
نیاز مردم را برطرف میکند؟

١ــ در ّ
محل زندگی شما کدام یک از امکانات عمومی وجود دارد؟ بنویسید.

2ــ به نظر شما چگونه میتوانیم از امکانات عمومی به طور مناسب استفاده کنیم؟ چگونه می توانیم از آنها

نگهداری کنیم؟
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خرید عاقالنه

در محلّهی شما چه مغازههایی وجود دارند؟ مغازه هایی که نیازهای شما و خانواده تان را برطرف می کنند.
الب ّته گاهی برای خرید کاالهای موردنیازتان به جاهای دیگر شهر هم می روید .حتماً تاکنون به تنهایی یا با خانواده
برای خرید رفته اید .راستی فکر کرده اید چگونه میتوانیم درست خرید کنیم؟
سهراب دوست داشت یک توپ فوتبال بخرد و این موضوع را با اعضای خانواده در میان گذاشت.

گفت و گوی آنها را بخوانید.

این ماه نمی توانیم برای سهراب توپ فوتبال

بخریم؛ چون عالوه بر خرج های همیشگی ،یعنی
خوراک ،اجاره خانه ،پول آب و برق و تلفن ،باید
هزینه ی تعمیر ماشین را هم بپردازیم.

پس من چطور می توانم

به توپ فوتبال خودم برسم؟
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پدر سهراب به او گفت که برای خرید توپ مورد عالقه اش ،باید برنامه ریزی کند .در گام ّاول هم از
سهراب خواست جدولی بکشد.
او گفت :این جدول سه ستون دارد .در  یک ستون باید درآمد یا پول توجیبیات را بنویسی.
سهراب که سال گذشته در کتاب مطالعات اجتماعی با معنی درآمد آشنا شده بود ،گفت :پدر ،درآمد
یعنی پولی که از راه کار کردن به دست می آید؛ درست است؟
 10پدر پاسخ داد :بله؛ راستی سهراب ،ماه پیش تو هم مقداری درآمد داشتی.

سهراب فکری کرد و گفت :بله پدر؛ ما تمام روز در باغ دوست شما در چیدن سیب ها و گذاشتن آنها
بچه ها 10,٠٠٠ ،تومان دستمزد داد .پس من ماه
در جعبه ها کمک کردیم .وقتی غروب شد ،او به هریک از ما ّ
پیش  10,٠٠٠تومان درآمد داشته ام!
پدر لبخندی زد و ادامه داد« :ستون دیگر جدول ،ستون هزینه است؛ یعنی پولی که برای خرید کاالهای
مورد نیاز خرج می کنید .مهم نیست که ما چقدر پول به دست می آوریم؛ مهم این است که بتوانیم مقداری از
این پول را برای زمان هایی که نیاز داریم ،پس انداز کنیم .یعنی نباید همه ی پولی را که به دست می آوریم ،خرج
کنیم .پس ستون ِ
دیگر جدول شما پس انداز است.
توجه کنید.
اکنون به جدولی که سهراب به کمک پدرش کشیده استّ ،
درآمد یا
پول توجیبی

هزینه
(پولی كه خرج می كند )

پس انداز
(پولی كه ذخیره می كند )

هفته ی ا ّول

 5,000تومان

 2,000تومان

 3,000تومان

هفته ی دوم

 5,000تومان

 2,000تومان

 3,000تومان

هفته ی سوم

 5,000تومان

 2,500تومان

 2,500تومان

هفته ی چهارم

 5,000تومان

 3,500تومان

 1,500تومان

هفته ی پنجم

 5,000تومان

 500تومان

 4,500تومان

هفته ی ششم

 5,000تومان

 1,500تومان

 3,500تومان

درآمد چیدن سیب از باغ

 10,000تومان

-

 10,000تومان

جمع

 40,000تومان

 12,000تومان

 28,000تومان

هفته ها

پول توجیبی سهراب در یک ماه و نیم ( ٦هفته) چقدر بوده است؟ او چه مقدار از
پول توجیبی اش را خرج کرده و چقدر از آن را پس انداز کرده است؟
توجه کنید .به جدولی
یک بار دیگر به جدول سهراب ّ
که در آن درآمد ،هزینه و پس انداز نشان داده شده است،
جدول بودجه می گوییم.
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چگونه انتخاب کنیم؟
وقتی می خواهیم کاالیی بخریم ،باید نکته هایی را در نظر بگیریم و در خرید د ّقت کنیم.
مادر سهراب از او خواست که برای خرید توپ با معلّم ورزش مدرسه مشورت کند و درباره ی انواع توپ
و قیمت های آنها اطّالعاتی به دست آورد.
معلّم ورزش در این باره برای سهراب توضیح داد و سه نوع توپ را به او پیشنهاد کرد .سهراب و
توجه
مادرش به مغازه رفتند و انواع توپ ها را دیدند .مادر سهراب به او یاد داد جدولی بکشد و توپ ها را با ّ
به ویژگی هایشان امتیازبندی کند.

شماره ی توپ

وزن توپ

جنس توپ

قیمت توپ

توپ شماره ی 1

250گرم

الستیک ٭

 17000تومان٭ ٭ ٭

توپ شماره ی 2

250گرم

چرم ٭ ٭ ٭

توپ شماره ی 3

250گرم

فوم ٭ ٭

 70000تومان

رنگ توپ
سبز

ــــ

زرد ٭

ــــ

 28000تومان ٭ ٭

سفید ٭ ٭ ٭

جدول امتیازها
ضعیف

متوسط
ّ

خوب

خیلی خوب

ــــ

٭

٭٭

٭٭٭

توجه به امتیازهایی که به توپ ها داده است ،کدام یک را باید انتخاب کند؟ چرا؟
1ــ به نظر شما ،سهراب با ّ

2ــ روش کار سهراب را برای خرید و انتخاب توپ از ّاول تا آخر توضیح دهید.
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درس

نقشه ی محلّه ی ما

به تصویرهای روبه رو د ّقت کنید .این تصویرها ،اشیا
را از روبه رو و باال نشان می دهند.

به تصویر زیر د ّقت کنید .این تصویر یکی از خیابان های محلّه ی ما را از روبه رو نشان میدهد .در این
خیابان چه چیزهایی می بینید؟ جای عددهایی را که در تصویر الف می بینید ،در تصویر ب پیدا کنید و بنویسید.
()1

()2

()3

(الف)

()8
()7
()6
()4

()9
()5

این تصویر همان خیابان را از باال نشان می دهد.
(ب)

()1
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مجسم کنید وقتی یک پرنده از باال به زمین نگاه میکند ،زمین را چگونه میبیند.
ّ
()3

()4
()5

()2

()6
()9

()1
()7

()8

به شکل زیر نگاه کنید .این نقشهی همان جایی است که پرنده در هنگام پرواز میبیند .در این نقشه،
ساختمانها ،خیابانها ،درختان و یک دریاچه نشان داده شده اند.
اکنون ،عددهایی را که در تصویر باال میبینید به نقشه منتقل کنید.
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این تصویر یک کالس از روبه رو است.

تصور کرده که از باال به کالس نگاه می کند.
نقشهی زیر را دانش آموزی از همان کالس کشیده است .او ّ
تصویر اشیا از روبهرو با تصویر آنها از باال چه تفاوتهایی دارد؟

١ــ کاربرگه ی شماره ی (3دیدن منظره از باال) را در کالس انجام دهید.

بکشید.تصور کنید که از باال به کالس نگاه میکنید.
٭٢ــ اکنون شما هم با راهنمایی و کمک معلّم ،نقشهی کالس خود را
ّ
٭
توسط دانش آموزان در کالس ترسیم شود.ترسیم نقشه نباید به عنوان تکلیف منزل سفارش
ّ
توجه :معلّم گرامی این نقشه باید با راهنمایی کافی شما و ّ

داده شود.

15

نقشه چگونه تهیه میشود؟

برای تهیه ی نقشه از عکس هوایی استفاده می کنند .عکس هوایی را با هواپیما از باالی زمین میگیرند.

هواپیما درحال عکس برداری از یک منطقه

خشکی
دریا
جاده
اسکله
خانه

نقشه ی همان منطقه

استفاده از نقشه

نقشهها در پیدا کردن مکانها به ما کمک میکنند.
ح ّت ٰی اگر هیچوقت به جایی نرفته باشیم ،با استفاده از
نقشه میتوانیم بفهمیم که آن محل کجاست و چگونه و
از چه راهی میتوانیم به آنجا برویم.
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عکس هوایی یک منطقه

راهنمای نقشه
سال گذشته با نقشه ی خانه و مدرسه آشنا شدید و آموختید که در کنار هر نقشه یک راهنما وجود دارد.
اگر راهنما نباشد ،نمی توانیم مکان های مختلف را روی نقشه تشخیص دهیم .راهنمای نقشه ،معنای رنگها
و عالمتهای روی نقشه را مشخّص می کند و کوه ،جنگل ،دریا ،پل ،خانه ها ،خیابان ،فرودگاه و چیزهای
دیگر را روی نقشه نشان می دهد.

راهنما
ایستگاه قایق رانی
رستوران
پمپ بنزین

زمین فوتبال
چمن زار
باتالق

پل
رود
جاده

پارک جنگلی
دریاچه
فروشگاه

کاربرگه ی شمارهی ( 4راهنمای نقشه)را در کالس انجام دهید.
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به کار ببند یم
1ــ در یکی از ّفعالیت های مربوط به محلّهی خود مشارکت کنید .مثالً:
ــ نماز جماعت
ــ پذیرایی از مردم در عیدهای مذهبی
ــ آذینبندی محلّه
سپس درباره ی ّفعالیت خود در کالس توضیح دهید.
٢ــ با راهنمایی معلّم و کمک پدر و مادر برای خرید یک کاال برنامه ریزی
کنید .روش سهراب را در تهیه ی جدول هزینه و درآمد و جدول امتیازدهی به کار
ببرید.
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فصل

19

درس

زندگی در شهر و روستا

کشور ما ایران شهرهای زیبا و روستاهای آباد زیادی دارد.
(الف)
شما در شهر زندگی میکنید یا روستا؟
آیا میدانید شهر و روستا چه تفاوتهایی دارند؟
پیاده رو

آپارتمان ها

مجتمع تجاری

بانک

میدان
خودروها
خیابان
(ب)

20

١ــ عکس « الف » یک شهر و عکس « ب » یک روستا را نشان میدهد .اجزاء عکس « ب » را مانند
عکس « الف » ،مشخّص کنید و بنویسید.
٢ــ کاربرگه ی شمارهی ( 5عکس خوانی) را در کالس انجام دهید.

بچهها ،من در روستا زندگی میکنم .کار بیشتر روستاییان کشاورزی و باغ داری است.
ّ

بعضی از آنها عالوه بر کشاورزی به دام پروری و تولید صنایع دستی مانند قالی و جاجیم مشغول اند.
روستاییان با تولید محصوالت کشاورزی برای خانواده ی خود و مردم دیگر غذا فراهم میکنند.
روستا از شهر کوچک تر و کم جمعیت تر است .به همین دلیل ،بیشتر مردم روستا یکدیگر
را میشناسند و با هم خویشاوندند .اداره ی هر روستا به عهده ی شورای اسالمی آن روستاست.
مردم روستا خانه های ساده ی خود را در کنار مزرعهها و باغها می سازند و از هوای تمیز
و سالم استفاده میکنند.

بچهها ،من در شهر زندگی میکنم .در شهرها ّفعالیت کشاورزی
ّ

وجود ندارد و بیشتر شهرنشینان در کارخانهها ،مغازهها و ادارهها کار
میکنند .معموال ً ادارهها ،فروشگاهها ،بیمارستانها و دانشگاهها در

مرکز شهر و کارخانهها و کارگاهها در اطراف شهر قرار دارند.

شهر بزرگتر و پرجمعیتتر از روستاست .ادارهی شهر را
شهرداری به عهده دارد .یکی از وظایف شهرداری ،زیبا نگهداشتن
شهر و حفظ پاکیزگی آن است.

عده ی کمی از مردم کشور هم مانند ما زندگی عشایری دارند.
بچههاّ ،
ّ

شغل اصلی ما عشایر ،دام پروری است و برای چراندن دام ها از جایی به جای
دیگر کوچ می کنیم .عشایر معموال ً با هم خویشاوندند .گوشت ،لبنیات ،گلیم

و جاجیم از تولیدات عشایر است.

1ــ متن درس را بخوانید و سه تفاوت دیگر شهر و روستا را پیدا کنید و بنویسید.
2ــ زندگی روستایی چه تفاوتی با زندگی عشایری دارد؟

3ــ اگر عکسهایی از روستاها یا شهرها دارید ،به کالس بیاورید و روی تابلو به نمایش بگذارید .نام مکانها را هم زیر آنها بنویسید.
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پرجمعیت ترین شهرهای ایران

زندگی در شهرهای بزرگ
شهرهای بزرگ ،شهرهایی هستند که بیش از یک
میلیون نفر جمعیت دارند .در این شهرها امکانات بیشتری
مانند دانشگاهها ،بیمارستانها ،سینماها ،سالنهای نمایش،
هتلها و پارکهای بزرگ وجود دارد ّاما زندگی با مشکالت
زیادی همراه است.

شهر

جمعیت (نفر)

اهواز

1,400,000

تهران

8,000,000

اصفهان

2,100,000

مشهد

3,000,000

تبریز

1,700,000

كرج

2,000,000

شیراز

1,700,000

قم

1,100,000

(ارقام جمعیت تقریبی است).

توجه به جدول باال ،پرجمعیتترین شهرهای ایران را به ترتیب بنویسید( .عدد جمعیت ها را بخوانید).
1ــ با ّ

(

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

)

2ــ آیا میتوانید چند نمونه از مشکالت زندگی در شهرهای بزرگ را بگویید و برای ّ
حل آنها پیشنهادهایی بدهید؟
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استانهای ایران

توجه کنید .کشور ایران خانهی بزرگ ماست .کشور ما را برای اداره ی بهتر به قسمتهای بزرگی
به نقشه ّ
تقسیم کرده اند .به هر یک از این قسمتها استان میگویند.
هر استان تعدادی شهر و روستا دارد .معموال ً بزرگترین و پرجمعیتترین شهر هر استان ،مرکز آن استان
است که با انواع راهها به شهرهای دور و نزدیک آن استان مربوط میشود.
نقشه ی استان های ایران

آذربایجــان شــرقی

بجنورد
گلســتان
رشـت
خـراســان شـمـالی
گرگـان
گیــالن دریاچه زنجان
سد سفیدرود
قزوین
سـاری زنــدران
زنجــان کردســتان
مــا
مشهد مقدس ـوی
کرج الب
ـ
ـ
ـ
رضـ
رز قــزویــن
سنندج
تهران
سمنان
ــان
تهــران
اسـ
همــدان
خــر
ســمنــان
قــم
کـرمـانشــاه
قم
مـرکــزی همدان
دریاچه
کرمانشاه
حوض سلطان
اراک
خرم آباد
ـی
ایالم
اصفهــان
ـوب
لرسـتـان
بیرجند
الم
جنـ
یــ
اصفهان
ـان
ا

ارومیه

محا
هار

کرمـان

اهواز

یاسوج
دریاچه طشک

کـــرمــــان

شیراز

بوشهر

دریاچه مهارلو

ـز
هــرمـ بندرعباس

فـــــارس

جزیره هرمز
ٔ
جزیره
ٔ قشم
ٔ
جزیره الرک جزی
ٔره هنگام
جزیره تنب بزرگ
تنگـه هرمـز
ٔ
جزیره تنب کوچک
ٔ
جزیره سیری
ٔ
جزیره ابوموسی
ٔ

ب

گـان

دریــای عـمــان

لب
کهکیلویه
و بویـراحمد

وشـ

سـیســــتان
و بلـوچســـتان

یزد

خـوزســتان

جزیره الوان
ٔ
جزیره هندورابی
ٔ
جزیره فروربزرگ
ٔ
جزیره فرورکوچک
ٔ

خ

جزیره فارسی

رس
ـا

ـــ

جف

ـــ

ـلیـ

جزیره خارک

ــهر

زاهدان

باتالق گاوخونی

چ

دریاچه
سیستان
دریاچه هامون هیرمند

خـ

ـرا

ختیا

هامون صابری

ســ

یـــــزد

شهرکرد

ری

آ

ذربای

جان

اردبیل

غربی

دریــای خــزر

اردبیـل

تبریز

دریاچه
ارومیه

1ــ شما در کدام استان زندگی میکنید؟ مرکز استان شما کدام شهر است؟ یک یا دو شهر دیگر استان خود را نام ببرید.

2ــ آیا کسی از خویشان یا آشنایان شما در استانهای دیگر ایران زندگی میکند؟ کدام استان؟

3ــ جملهی زیر را کامل کنید.

من در شهر  /روستای ،...........که در استان ............قرار دارد ،زندگی میکنم.
4ــ کاربرگهی شمارهی ( 6نقشه ی استانهای ایران) را در کالس انجام دهید.
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درس

جهت های جغرافیایی

در سال گذشته با جهتهای اصلی آشنا شدید و به کمک معلّم در حیاط مدرسه جهتهای شمال ،جنوب،
مشرق و مغرب را پیدا کردید.
اکنون بیایید این جهت ها را روی نقشه ی زیر مرور کنیم.
شمال

شمال
مغرب

مشرق

١ــ باغ میوه در کدام جهت روستا قرار دارد؟

حمام و مدرسه در کدام جهت؟
٢ــ مسجد در کدام جهت روستا قرار دارد؟ ّ

محمد رضا می خواهد از خانه اش به مدرسه برود .او باید در چه جهت هایی حرکت کند؟ به ترتیب بگویید.
٣ــ ّ

منظور از شمال و جنوب چیست؟

اگر در یک صبح آفتابی ،در حیاط خانه یا مدرسه
طوری بایستیم که دست راست ما به طرف خورشید
باشد و دست چپ ما به طرف مغرب ،روبهروی ما شمال و
پشت سرمان جنوب است.

24

جنوب

زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم و شهرها و کشورها روی آن قرار دارند ،کرهی
بسیار بزرگی است که به آن کرهی زمین گفته میشود.
یک کرهی جغرافیایی را به کالس بیاورید و با دوستانتان آن را مشاهده
کنید.
کرهی جغرافیایی را روی میز بگذارید و از باال به آن نگاه کنید .باالترین
نقطهای که روی کره میبینید ،قطب شمال نام دارد.
اکنون ،نقطهای را روی کرهی جغرافیایی انتخاب کنید و انگشت خود
را روی آن بگذارید .سپس ،انگشتتان را به طرف قطب شمال حرکت دهید.
حاال شما در جهت شمال حرکت میکنید .به پایینترین نقطهی زمین که
روبهروی قطب شمال قرار دارد ،قطب جنوب میگویند.
اکنون اگر انگشت خود را روی نقطهای از کره بگذارید و به طرف
قطب جنوب حرکت کنید ،در جهت جنوب حرکت میکنید.
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قطب شمال
به سمت قطب جنوب
به سمت قطب شمال
قطب جنوب

قطبنما

قطبنما وسیلهای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین
را نشان میدهد .قطبنما یک عقربهی مغناطیسی (آهنربایی) دارد که
نوک رنگی آن همیشه درجهت شمال قرار میگیرد.

جهتهای فرعی

همهی مکانها به طور دقیق در جهتهای اصلی
قرار نگرفتهاند؛ برای مثال ،در شکل روبهرو یک
خانهی روستایی را میبینید که در آن چاه آب بین شمال
و شرق ــ یعنی در جهت شمال شرقی ــ قرار دارد.
به این جهت ،جهت فرعی میگویند .اکنون بگویید آ ُغل
گوسفندان در کدام جهت قرار دارد.

چاه آب

ساختمان
شمال

مغرب

مشرق
درخانه
جنوب
آ ُغل
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انبار

شمال
شمال

شمال شرقی
مشرق

شمال غربی

مغرب
مغرب

مشرق

جنوب شرقی

جنوب

جنوب غربی

شمال ،جنوب ،شرق و غرب جهتهای اصلی هستند.
شمالشرقی ،شمالغربی ،جنوبشرقی و جنوبغربی جهتهای فرعی هستند.
الله

خانه ی آقای راد

فرو

خیابان فاطمی

بان

شهید حیدری

ک

شگاه

جنوب

میدان گل ها

الله

()2

()1

خیابان پرچم

شهید حیدری

1ــ الف) میالد و دوستش در مدرسهاند ،آنها میخواهند به فروشگاه بروند و خرید کنند .به طرف کدام خیابان و کدام جهت باید

حرکت کنند؟

ب) مریم میخواهد با مادرش به پارک برود .پارک در کدام جهت میدان قرار دارد؟

پ) کدام خیابانها در شرق و غرب بیمارستان قرار دارند؟ مسجد در کدام جهت میدان قرار گرفته است؟

ت) فرض کنید اکنون در مقابل بانک ایستادهاید و میخواهید به خانهی آقای راد بروید .در کدام جهت باید حرکت کنید؟
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2ــ کاربرگهی شمارهی ( ٧جهتهای اصلی و فرعی) را در کالس انجام دهید.

درس

جغرافی دانان چگونــه محیط های
زندگی را مطالعه میكنند؟

همه ی ما دوست داریم محیط زندگی خود را
بشناسیم و با ویژگی های آن آشنا شویم .راستی ،آیا
همه ی محیط ها ،شهر ها و روستاها شبیه هم هستند؟
چگونه می توانیم محیط های دیگر را بشناسیم؟
یکی از راههای شناخت محیط زندگی خود
و دیگران استفاده از دانش جغرافیاست .وقتی شما
مشغول تحقیق درباره ی شهر یا روستای ّ
محل زندگیتان
ش جغرافیا استفاده میکنید.
هستید ،در واقع از دان 
دانش جغرافیا به ما کمک میکند که محیط زندگی
خود و محیطهای دیگر را بشناسیم و از چگونگی
زندگی مردم در مکانهای مختلف آگاه شویم.
بچهها ،من جغرافی دان هستم.
ّ

جغرافیدان کسی است که مکانهای مختلف و زندگی مردم در این مکانها
را مطالعه میکند.
جغرافی دان ها از محیط های مختلف بازدید می کنند و می کوشند همه
چیز را به خوبی مشاهده کنند .آنها همچنین کتابهایی را که درباره ی
محیط ها و موضوع های جغرافیایی نوشته شده اند ،مطالعه می کنند.
جغرافی دانها ابتدا پرسشهایی درباره ی یک مکان طرح میکنند.
برای مثال ،میپرسند :این شهر در کجا واقع شده است؟ جمعیت آن
چقدر است؟ آب و هوای آن چگونه است؟ مردم آن به چه ّفعالیتهایی
مشغول اند؟ و…  .
جغرافی دان ها همچنین برای ّ
حل مشکالت زندگی مردم در محیطهای
مختلف پیشنهادهایی می دهند.
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()١

توجه کنید .در این تصویرها بعضی از
به تصویرها ّ
وسایلی که جغرافیدانها در کارهایشان از آنها استفاده
میکنند ،نشان داده شده است.
()٢

()٣

چ

کهکیلویه
و بویـراحمد

کـــرمــــان

اهواز

دریاچه طشک

دریاچه مهارلو

وشـ

فـــــارس

بوشهر
جزیره فارسی

ب

گـان

مــز

هــر

شیراز

جزیره خارک

ــهر

سـیســــتان
و بلـوچســـتان

خـوزســتان

یاسوج

کرمـان

زاهدان

بندرعباس

جزیره هرمز
ٔ
جزیره
جزیره الرک
ٔ قشم
ٔ
ٔ
جزیره هنگام
تنگـه هرمـز
جزیره تنب بزرگ
ٔ
جزیره تنب کوچک
ٔ
جزیره ابوموسی
ٔ

جزیره الوان
ٔ
جزیره هندورابی
ٔ
جزیره فروربزرگ
ٔ
جزیره فرورکوچک
ٔ
جزیره سیری
ٔ

ـــ

خ

ـلیـ

دریــای عـمــان

آب و هوای جهان

شناخت کشورها

ج

غرافیای ایران

در درسهای گذشته پی بردید که از عکس میتوانیم اطّالعاتی
درباره ی یک مکان به دست بیاوریم .شاید تاکنون فیلمهایی از زندگی مردم
در سرزمینها و کشورهای دیگر دیده باشید .فیلم نیز وسیله ی خوبی برای
آشنایی با محیطهای مختلف است.
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رس
ـا

ـــ

جف

()٦

در جغرافیا ،نقشه مهمترین وسیله ی مطالعه است.

مـر

باتالق گاوخونی

شهرکرد

هار

خــ

دریاچه هامون هیرمند

()٥

کــ

ـی
یـــــزد

همدان
خرم آباد

لرسـتـان

اصفهان
یزد

زی

بیرجند ـوب
جنـ
ـان
ســ
را

اصفهــان

محا

هامون صابری
دریاچه
سیستان

ســمنــان

قــم
دریاچه سلطان قم
حوض

اراک

لب

خــر

تهران
تهــران

همــدان

ختیا

اسـ

سمنان

کرج البر قــزویــن
ز

آذ

زنجــان

ری

ــان

گلســتان

گرگـان

سـاری

زنجان

گیــالن
قزوین

ازنــدران

مــ

رشـت

ربایجان

()٤

مشهد مقدس

دریــای خــزر

ـوی

رضـ

اردبیل

غربی

بجنورد

خـراســان شـمـالی

اردبیـل

تبریز

آذربایجــان شــرقی

دریاچه ارومیه
ارومیه

کردســتان
سنندج
کـرمـانشــاه
کرمانشاه

ا

یــ

الم

ایالم

١ــ به تصویر وسایل جغرافی دان ها در صفحه ی قبل نگاه کنید و نام هر وسیلهای را

که شماره گذاری شده است ،بنویسید.
....(1

... (2

...(3

....(4

....(5

....(6

2ــ آیا روی دیوار کالس شما نقشهای نصب شده است؟ به کمک معلّم،

نقشهی ایران را به دیوار کالس نصب کنید.

3ــ یک کره ی جغرافیایی را به کالس بیاورید .کشور ایران و همسایگانش

را روی آن پیدا کنید و به یکدیگر نشان دهید.

٤ــ معلّم فیلمی دربارهی زندگی مردم در یک مکان تهیه می کند و به شما

نشان می دهد .پس از پایان فیلم ،به پرسش های معلّم خود پاسخ دهید.

 ٥ــ به کمک معلّم ،یک لوح فشرده ی جغرافیایی به کالس بیاورید و شیوهی

استفاده از آن را با رایانه تمرین کنید.

به کار ببند یم
١ــ به دوستی (واقعی یا فرضی) که در جای دیگری زندگی
می کند ،نامه بنویسید و از او دعوت کنید به شهر یا روستای شما
سفر کند .درباره ی شهر یا روستای خود نیز برای او توضیح دهید.
٢ــ به کمک معلّم و با استفاده از قطبنمایی که در درس علوم
ساختهاید ،روش پیدا کردن جهت های جغرافیایی و قبله را در حیاط
مدرسه یا کالس تمرین کنید.
٣ــ فرض کنید جغرافی دان هستید .ابتدا مکانی را انتخاب
کنید .سپس چند سؤال دربارهی آن مکان طرح کنید .سؤال هایتان
درباره ی چیزهایی باشد که نمی دانید.
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فصل

منظره ای از شهر قدیم شوش دانیال ــ استان خوزستان

درس

نخستین روستاها چگونه بهوجود آمدند؟

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که زندگی مردم در گذشته های دور چگونه بوده و با زندگی
امروزی چه تفاوت هایی داشته است؟
امروزه از روی آثاری که از هزاران سال پیش به جا مانده است ،می توان فهمید که انسان ها در گذشته های
دور وسایل و ابزارهای انسان امروز را نداشتند و به همین دلیل ،در زندگی با مشکالت زیادی روبه رو
بودند .با این حال ،آنها توانستند بر مشکالت غلبه کنند؛ زیرا خداوند به انسان ها در مقایسه با بقیه ی جانوران
نعمت های بزرگی عطا کرده است .او به انسان ها عقل داده است تا بتوانند راه حل هایی برای مشکالت خود
پیدا کنند .خداوند انسان ها را با دست هایی توانا آفریده است .همچنین پیامبران را فرستاده است تا راه و رسم
زندگی بهتر را به آنها بیاموزند .انسان ها هم به تدریج ،با استفاده از نیروی تفکّر و به کمک دست هایشان یاد
گرفتند وسایلی بسازند و نیازهای خود را برطرف کنند.

گردآوری خوراک و شکار
شاید یکی از مشکالت انسان ها در گذشته های
بسیار دور ،فراهم کردن غذا بوده است .آنها از صبح
تا شب به جست وجوی غذا می پرداختند و میوه ی
درختان ،ریشه و برگ گیاهان و تخم پرندگان را
جمع آوری می کردند و می خوردند .جمع آوری غذا
برای انسان کار سختی بود .او همچنین برای اینکه از
حمله ی حیوانات در امان بماند ،به غارها پناه می برد.
نقّاشی های به جا مانده روی دیوار غارهای
قدیمی نشان می دهد که شکار در تأمین غذای انسان ها
مهمی داشته است.
در آن دوره نقش ّ
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تصاویری از داخل غار السکو در فرانسه

عده ای معتقدند که این ن ّقاشی ها مربوط به  ١٣٠٠٠سال پیش است.
ّ

ّاولین ابزارهای انسان ،بیشتر سنگی بودند .او در ابتدا از سنگ ،شاخه ی درختان و استخوان حیوانات
برای کندن زمین ،پیدا کردن ریشه ی گیاهان و دوخت و دوز استفاده می کرد .با گذشت زمان ،انسان ها ابزارهای
بهتری ساختند؛ برای مثال ،با بستن تکّه ای چوب به یک سنگ لبه تیز ،تبر و نیزه درست کردند .آنها با استفاده
از این ابزارها توانستند بهتر از گذشته نیازهای خود را برطرف کنند.

نمونه هایی از ابزارهای سنگی که انسان ها برای شکار درست کرده بودند.

متوجه آتشی که در اثر رعد و برق بهوجود میآمد ،شدند و بعدها پی بردند که
شاید در گذشتههای دور ،انسانها ّ
با به هم زدن بعضی سنگ ها می توانند آتش درست کنند .کشف آتش تغییرات زیادی در زندگی انسان به وجود
آورد.
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1ــ فکر کنید و پاسخ دهید.
الف ـ هزاران سال است که جانورانی مانند مورچه ها و پرندگان ،خانه ی خود را به همان شیوه ی همیشگی می سازند و
هیچ تغییری در خانه های آنها به وجود نیامده است .چرا؟
ب ـ آیا می توانید درباره ی تغییر نکردن شیوه ی زندگی حیوانات مثال های دیگری بزنید؟
2ــ گفت وگو کنید.
الف ـ چرا کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد؟ کشف آتش در هریک از این موارد چه تأثیری گذاشت؟
غذا
مسکن
امنیت
ابزار و وسایل
ب ـ اگر در زندگی امروز ما آتش وجود نداشته باشد ،چه مشکالتی به وجود می آید؟

کشاورزی و اهلی کردن حیوانات

انسان ها به تدریج حیواناتی مانند گوسفند ،بز ،گاو و بعضی پرندگان را اهلی
کردند .آنها می دیدند که وقتی دانه ای در جایی به زمین می افتد ،پس از ّمدتی در
آنجا گیاهی سبز می شود .بنابراین ،دانه هایی چون گندم و جو را کاشتند و به تدریج،
کشاورزی را آموختند.
کشاورزی هم مانند کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد .پیش از آن،
انسان ها مجبور بودند برای به دست آوردن غذا از جایی به جای دیگر بروند ّاما
با رواج کشاورزی ،مردم در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی
ساختند و در یکجا ساکن شدند.

اولیه برای کشاورزی
ابزارهای سنگی ّ
و آرد کردن گندم و جو
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پیدایش روستاها
انسان ها می دانستند که آنچه در زمین های کشاورزی کاشته اند ،به مراقبت نیاز دارد .پس ،به تدریج در
کنار زمین هایشان ساکن شدندّ .اما مراقبت از کشتزارها و انجام دادن کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود.
در نتیجه ،خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند و زندگی یکجانشینی را آغاز کردند .به این ترتیبّ ،اولین
روستاها به وجود آمدند.

1ــ چرا ّاولین روستاهای پرجمعیت در کنار رودها پدید آمدند؟

2ــ اهلی کردن حیوانات برای انسان چه فایده هایی داشت؟ چهار فایده را بیان کنید.
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درس

نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

در درس گذشته ،خواندید که با شروع کار کشاورزی ،انسان ها به تدریج زندگی یکجانشینی را آغاز کردند
و به این ترتیبّ ،اولین روستاها به وجود آمدند .کشاورزی تغییر بزرگی در زندگی انسان ایجاد کرد .با رواج کار
مواد غذایی به اندازه ی کافی تولید و ح ّت ٰی ذخیره میشد .در نتیجه ،دیگر همه ی افراد مجبور به کار
کشاورزیّ ،
عدهای از مردم به کارهای دیگر مثل ساختن ابزارهای کشاورزی و قایق و نیز داد    و   ستد
کشاورزی نبودند .پس ّ
مشغول شدند .درنتیجه ،تقسیم کار به وجود آمد .در آن زمان ،داد و ستد به صورت مبادلهی کاال با کاال بود .برای
مثال ،اگر کشاورزی بیشتر از مصرف خود و خانواده اش گندم داشت ،مقداری از آن را به کسی که ابزارهای
کشاورزی میساخت یا ظرف های سفالی تولید میکرد ،میداد و وسیلهای را که به آن نیاز داشت ،میگرفت.

به نظر شما داد و ستد به صورت مبادله ی كاال با كاال چه مشكالتی را به وجود آورد؟ بعدها برای

ّ
حل این مشكالت چه وسایلی اختراع شد؟

با گذشت زمان ،جمعیت بعضی از روستاهای کنار رودها بیشتر شد و این روستاها به شهر تبدیل شدند.
ّاولین شهرها در کنار رودهای پرآب به وجود آمدند.
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تمدنها
پیدایش ّ

تمدنهای بزرگ به وجود آمدند .این شهرها ویژگیهایی داشتند .این
با پیدایش شهرهای بزرگ ،کمکم ّ
ویژگیها را در تصویر زیر مشاهده میکنید.
اداره ی این سرزمینها ،به عهده ی فرمانروایان بود .فرمانروایان برای برقراری نظم در سرزمین خود و
اداره ی شهرها و روستاها قانونهایی وضع میکردند.
تصرف میکردند تا قلمرو حکومتشان وسیعتر
برخی از فرمانروایان به سرزمین های دیگر حمله و آنها را ّ
شود .رونق داد و ستد و نیاز انسان به نوشتن قراردادها و نگه داشتن بعضی اطّالعات ،زمینه را برای اختراع خط
مهمی داشته است.
فراهم کرد .اختراع خط در پیدایش ّ
تمدن ها نقش بسیار ّ

تمدن
ویژگی های ّ

خط

حکومت و فرمانروا

آثار هنری

تمدن
ّ

داد و ستد

تقسیم کار و مهارت در کارها
مقررات
قانون و ّ

عقاید مذهبی
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تمدن های
تمدن هایی را مشاهده می کنید .همزمان با پیدایش ّ
توجه کنید .روی این نقشه ّ
به نقشه ی زیر ّ
تمدن هایی پدید آمدند.
باستانی در ایران ،در سرزمین بین ال ّنهرین (بین دو رود دجله و فرات) نیز ّ

دریای سیاه

لیدی

یای

در

خزر

تپه حسنلو

مارلیک

رود هیرمند

آشور

ایالم

بین

مدیت

رود فرات

رود کارون

هلیل رود

مصر

بابل

رود نیل

دریا
ی سرخ

رس

ج فا

خلی

رین

النه

سومر

جیرفت

در

رود دجله

سیلک
تپه َ

شهر سوخته

یای

رانه

دریای عمان
راهنما

تمدن های باستانی
ّ
رود

تمد ن از روی نقشه نام ببرید.
1ــ چند ّ

تمدنها در کنار کدام رودها پدید آمدهاند؟
2ــ این ّ

تمدن باستانی را که در گذشتههای دور در ایران پدید آمدند و از بین رفتند ،نام ببرید.
3ــ دو ّ
38

تمدن ایالم
ّ

کشور ما ّ
تمدنهای گوناگونی بوده است .بیایید با یکی از
محل پیدایش ّ
تمدنها آشناشویم.
این ّ
تمدن ایالم حدود چهار تا پنج هزار سال پیش در ناحیهای که امروز
ّ
خوزستان نام دارد ،پدید آمد.
یکی از پادشاهان ایالمی ،شهر شوش را پایتخت قرار داد و این شهر به
شهری بزرگ و آباد تبدیل شد .شهری که مزارع وسیع کشاورزی در اطراف
آن و بازارهای بزرگی در داخل آن وجود داشته است.
نجاری،
مردم ایالم به کشاورزی ،دام داری ،فلزکاری ،سفالگریّ ،
مجسمهسازی ،تجارت و… مشغول بودند.
ّ
این تصویر سر باقیمانده از یک پرچم
ایالمی از جنس برنز است.

در سرزمین ایالم پرستش گاههای (معابد) بزرگی ساخته شده بودکه مردم در آنجا خدایان ایالمی را عبادت
میکردند .در آن دوره پرستش گاهها را به صورت بناهایی عظیم در مکان های بلند میساختند .پرستش گاه مشهور
و عظیم ُچغازنبیل یکی از این بناهاست که امروزه میتوان باقی مانده ی آن را درنزدیکی شهر شوش دید.

گردشگران در حال بازدید از معبد ُچغازنبیل که از دورهی تم ّدن ایالم بهجا مانده است( .استان خوزستان)

39

بخشی از دیوار چغازنبیل که روی آجرهای آن ّ
خط ایالمی ها دیده می شود.

از لوحهای گلی بهجا مانده از آن روزگار میتوان پی برد که ایالمیها از خطّ میخی استفاده میکرده اند.
البته پیش از اختراع خطّ میخی ،ایالمیها از خطّ تصویری استفاده می کردند .در خطّ تصویری ،برای نوشتن
هر چیز شکل آن را میکشیدند.

خطّ تصویری

تمدن ایالم در کنار آن به وجود آمده است ،پیدا کنید.
1ــ روی نقشه نام رودی را که ّ
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تمدن ایالم در محدوده ی کدام استان امروزی ایران پدید آمده بود؟
2ــ ّ

تمدن ایالم ویژگیهایی را که در شکل صفحه ی  37آمده ،داشته است؟ این ویژگی ها را بیان کنید.
3ــ آیا ّ

درس

مو ّرخا ن چگونه گذشته را مطالعه میكنند؟

سال گذشته مدارک و شواهدی را از دوره ی کودکی تان به کالس آوردید و از روی آنها پی بردید که در
آن دوره چه خصوصیاتی داشته اید .آیا به خاطر می آورید؟
تمدن های قدیمی ،مانند ایالم ،چه خصوصیاتی
اکنون آیا می توانید حدس بزنید که چطور می فهمیم ّ
داشته اند و مردم آنها از چه ابزارها و وسایلی استفاده میکرده اند.دانش تاریخ به ما کمک می کند که از چگونگی
زندگی مردم در گذشته آگاه شویم.
مورخ (تاریخ دان) هستم.
من ّ
به کسانی که درباره ی زندگی انسانها و آنچه در گذشته اتّفاق
مورخ میگویند.
افتاده است ،تحقیق میکنند و مینویسندّ ،
مورخان در آغاز کار خود پرسشهایی دربارهی رویدادها طرح
ّ
میکنند .مثال ً چرا این حادثه رخ داد؟ چگونه اتّفاق افتاد؟ زندگی مردم
مورخان سپس مدارک و شواهد به جا مانده از
در آن زمان چگونه بود؟ ّ
گذشته را بررسی میکنند تا به پاسخ پرسشهایشان برسند.
آنها در مطالعات خود از دانش باستانشناسی هم استفاده میکنند.
من باستانشناس هستم.
باستانشناسان بناها ،اشیا و وسایلی را که از گذشته بهجا
مانده است ،کشف و مطالعه میکنند .آنها ابتدا مکانی را که
ممکن است در آن از گذشته های دور آثاری وجود داشته باشد،
شناسایی میکنند .سپس با وسایل مختلف در آن مکان ح ّفاری
میکنند و اشیا را از دل خاک بیرون می آورند .آنها چیزهایی را
که پیدا میکنند ،با د ّقت آزمایش و مطالعه میکنند.
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موزهها

معموال ً اشیا و آثار تاریخی و باستانی را در موزه ها نگه داری می کنند.
این آثار و اشیا زندگی گذشتگان را نشان می دهند .به همین دلیل ،با ارزش اند و در موزهها نگه داری
میشوند.
ما با رفتن به موزه ها و بازدید از این آثار میتوانیم با زندگی گذشتگان بیشتر آشنا شویم.
آیا شما تاکنون به موزه رفتهاید؟
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دانش آموزان درحال بازدید از موزه ی ایران باستان .این موزه در تهران قرار دارد و از

مهم کشور است.
موزههای ّ

()١
()3

()٢

()5

()4
()6

توجه کنید .اینها نمونه ی وسایلی هستند که باستانشناسان در منطقه ی ایالم
به تصویرها ّ

کشف کردهاند و اکنون در موزه ها نگه داری می شوند.

الف ) حدس بزنید این وسایل چیستند؟ (،........ )3(،........ )2(،......... )1

(ُ )٦( ،......... )5( ،....... )4مهری که بر روی نامه ها و فرمان ها می زدند.

ب) به نظر شما باستانشناسان با مطالعه ی وسایلی که در این صفحه می بینید ،به چه نکاتی

تمدن ایالم پی میبرند؟
درباره ی ّ

مثال :ــ ایالمی ها آثارهنری داشته اند.
			
ــ ……
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به کار ببند یم
1ــ از بزرگ ترها درباره ی موزه ای که در شهر یا استان شما وجود دارد ،سؤال کنید.
از آنها بخواهید در نزدیک ترین تعطیالت شما را به آنجا ببرند.
2ــ از پدر بزرگ یا مادر بزرگتان بخواهید یک وسیله ی قدیمی را که مورد استفاده شان
بوده است ،به شما نشان دهند و بگویند مربوط به چند سال پیش است .سپس موضوع را در
کالس تعریف کنید.
3ــ با گل سفال ،چند نمونه ظرف سفالی را که مردم در زمان های قدیم از آنها استفاده
می کرده اند ،بسازید .این ظرف ها را در ّ
محل مناسبی به نمایش بگذارید.

4ــ الف) در این جدول ،نشانه هایی از خطّ تصویری مشاهده می کنید .این جدول را
طراحی کنید.
کامل کنید و برای بقیه ی کلمه ها نشانه ای ّ
زیورآالت

باران

کودک

لباس

داس کشاورزی

گاو

خورشید

رودخانه

گندم

ماه

درست کردن

نیزه

ماهی

رفتن

آب

ب) آیا می توانید جمله ای به خطّ تصویری بنویسید و به دوستتان بدهید تا بخواند؟
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فصل

درس
کنند.

سفری به شهر باستانی همدان

حدود دو سال پیش ،آقای امیری و خانواده اش به همدان رفتند تا در آنجا زندگی

همدان شهری بسیار زیبا و خوش آب و هوا در دامنه ی کوه های الوند است.
در تابستان مردم از شهرهای مختلف ایران برای دیدن مناظر زیبا و آثار تاریخی و نیز
استفاده از هوای خنک و مطبوع به این شهر سفر می کنند.
در تعطیالت تابستان ،آقای امیری برادرش را دعوت کرد تا
به همراه خانواده به همدان سفر کنند .علیرضا که به مسافرت و دیدن مکان های جدید
بسیار عالقه داشت ،از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید.
وقتی آنها به همدان رسیدند ،پس از یک روز استراحت با عمو و خانواده اش
به دیدن «منطقه ی تاریخی تپه ی ِهگمتانه» رفتند.
آقای امیری برای همه بلیت خرید و همگی وارد محوطه ی تپه ی باستانی
ِهگمتانه شدند.
علیرضا از عمویش که کارمند سازمان میراث فرهنگی بود و اطّالعات زیادی درباره ی آثار تاریخی
داشت ،پرسید :عموجان ،تپه ی ِهگمتانه از کدام دوران به جا   مانده است؟ آقای امیری گفت :این تپه از
حدود سه هزار سال پیش به جا مانده و مربوط به دوران مادهاست.
تعجب پرسید :سه هزار سال خیلی دور است! مادها که بودند؟
علیرضا با ّ
آقای امیری پاسخ داد :گروهی از آریایی ها بودند .آیا می دانید چرا کشور ما ایران نام گرفته است؟
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حون
ی
رود س دریاچه ی
آرال
رود جیحون

دریای خزر
آشور
پارت ها

مادها

رود
رود

پارس ها

خلی

ج فا

رس

ایران یعنی سرزمین یا ّ
محل آریایی ها،
آریایی هم یعنی نجیب و شریف.
بعد هم ادامه داد:
مورخان معتقدند که حدود چهار هزار سال
ّ
پیش اقوام آریایی از دو طرف دریای خزر به این
سرزمین مهاجرت کردند و به تدریج در دشت های
سبز و حاصلخیز آن ساکن شدند.
آریایی ها سه گروه بودند :مادها ،پارس ها و
پارت ها.
مادها در غرب ایران ساکن شدند .آنها
با آشوری ها همسایه بودند .آشوری ها قومی
جنگجو بودند و بیشتر اوقات به سرزمین مادها
حمله ور می شدند و آنها را غارت می کردند.
مادها نمی توانستند جلوی حمله ی آشوری ها را
بگیرند؛ زیرا با هم م ّتحد نبودند و سپاه منظّمی
نداشتند ّاما سرانجام به ضعف خود پی   بردند .با
هم م ّتحد شدند و به رهبری ِ
دیااکو حکومت ماد
را به وجود آوردند و آشوری ها را شکست دادند.

مسیر ورود آریایی ها
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دجله
فرات

مادها در دامنهی کوه الوند شهری ساختند و نام آن را ِهگمتانه گذاشتند .به عقیده ی برخی از
مورخانّ ،
محل اصلی شهر باستانی هگمتانه همین جا بوده است که ما از آن دیدن می کنیم .این شهر
ّ
پایتخت مادها بوده و نام آن بعدها به همدان تغییر پیدا کرده است.
علیرضا که کنجکاو شده بود پرسید :چگونه فهمیدهاند که اینجا شهر مادها بوده است؟
آقای امیری جواب داد :باستان شناسان با ح ّفاریهایی که در این منطقه انجام داده اند ،اشیا و
وسایلی را که مربوط به آن زمان است ،کشف کردهاند .آنها پی برده اند که دور این شهر دیواری محکم
و بلند بوده و در گوشه های مختلف آن ستون های عظیمی قرار داشته است.
بچهها کرد و گفت :بیایید به موزه ی هگمتانه که در کنار این تپه است ،برویم.
او سپس رو به ّ
علیرضا که تا آن زمان به موزه نرفته بود ،با خوشحالی گفت :من موزه را فقط در تلویزیون
دیدهام.
محسن گفت:
من قبال ً با پدرم به این موزه آمده ام و اشیاء آن را دیده ام ولی باز هم دلم می خواهد آنها را ببینم.
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در موزه آثار سنگی ،سفالی و فل ّزی از گذشتههای
دور به نمایش گذاشته شده بود.
آقای امیری توضیح داد :پس از مادها حکومت
هخامنشیان به وجود آمد.
توجه بود.
در زمان هخامنشیان نیز هگمتانه مورد ّ
پادشاهان هخامنشی آنجا را به عنوان پایتخت تابستانی
انتخاب کرده بودند.
بنابراین ،آثار و اشیاء این موزه فقط مربوط به
دوره ی مادها نیست و آثاری از دوره های بعد نیز در
اینجا وجود دارد.
بچهها در مـوزهی
ّ
مجسمهها ،ظرفها،
هگمتانه از ّ
زیورآالت ،خمره های آب و
غذا و پایه های باقی مانده از
ستون های کاخ هخامنشیان
دیدن کردند.
بازدید از موزه تازه تمام
شده بود که صدای اذان از
بلندگوها به گوش رسید .سپس
خمره های آب و غذا
همگی به نمازخانهای که در
نزدیکی موزه بود ،رفتند و در
آنجا نماز خواندند.

موزه ی هگمتانه

پایه های به جا مانده از ستون های کاخ ها
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جادهی عباسآباد میرویم تا گنجنامه را به شما
پس از نماز ،آقای امیری گفت :حاال به سمت ّ
نشان بدهم .در این مسیر یک رستوران خوب هم میشناسم که میتوانیم در آنجا ناهار بخوریم.
وقتی به گنج نامه رسیدند ،نوشته هایی به خطّ میخی روی سنگ های کوه دیدند .علیرضا
به نوشته ها اشاره کرد و پرسید :اینها به خطّ میخی هستند؟ عمویش پاسخ داد :بله ،خوب
فهمیدی! این سنگ نبشته ها از آثار دوره ی هخامنشیان هستند و به سه زبان پارسی باستان،
ایالمی و بابلی نوشته شده اند.
وقتی بازدید از گنج نامه به پایان رسید ،همگی به خانه برگشتند تا استراحت کنند.

1ــ بعد از ورود آریایی ها به ایرانّ ،اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این

حکومت چگونه تشکیل شد؟

2ــ ّ
محل سکونت سه گروه آریایی را در ایران روی نقشه نشان دهید و دور آنها خط بکشید.

توجه به تصاویر ،بگویید اگر شما به تپه ی هگمتانه و موزه ی آن رفته بودید ،کدام اشیا برایتان جالب تر
3ــ با ّ

بود؟ چرا؟ در این باره گفت وگو کنید.

4ــ هنگام بازدید از موزه ها باید چه نکاتی را رعایت کنیم و چگونه رفتار کنیم؟ در این مورد پرس وجو

کنید و نتیجه را بنویسید.
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درس

سفری به تخت جمشید ()1

آن شب خانواده ی آقای امیری و مهمان هایشان همه در ایوان خانه دور هم نشسته بودند و
درباره ی آنچه دیده بودند ،گفتوگو می کردند .آقای امیری گفت :فرداشب مهمان های دیگری هم
داریم .می دانید که پویا ،پسرخاله ی محسن ،دانشجوی رشته ی تاریخ است .او دوستی هلندی
به نام توماس دارد که به ایران آمده و مثل همه ی خارجی ها مشتاق است از آثار باستانی کشور ما دیدن
کند .آنها فردا از جاهای دیدنی همدان بازدید می کنند و شب برای استراحت به خانه ی ما می آیند.
٭٭٭

عصر آن روز مهمانان جدید آمدند و همه دور هم جمع شدند .پویا گفت :ما فردا به شیراز
می رویم ،می خواهیم تخت جمشید را ببینیم .علیرضا و محسن گفتند :کاش ما هم می توانستیم با
بچه ها با آنها بروند؛ الب ّته اگر شما و
شما بیاییم .آقای امیری رو به برادرش کرد و گفت :خوب است ّ
مادر علیرضا اجازه بدهید .پدر علیرضا گفت :از نظر ما ِاشکالی ندارد .پویا گفت :از اینکه می بینم
بچه ها به دانستن تاریخ کشورمان عالقه دارند ،خوشحالم .مادر علیرضا گفت :فقط خواهش می کنم
ّ
با احتیاط رانندگی کنید و همه کمربند ایمنی ببندید.

پاسارگاد

٭٭٭

پاسارگاد در حدود  ١٣٠کیلومتری
شیراز قرار دارد .وقتی اتومبیل به
پاسارگاد رسید ،همه پیاده شدند .پویا
به اطراف نگاهی کرد و گفت :ببینید،
آرامگاه کوروش در اینجا قرار دارد .در
این مکان آثار تاریخی دیگری هم هست.
علیرضا پرسید :کوروش که بود؟
پویا جواب داد :کوروش مردی
مقبره ی کوروش ــ پاسارگاد
از قوم پارس بود او پس از جنگ های
فراوان با مادها آنها را شکست داد و حکومت قدرتمند هخامنشیان را به وجود آورد .کوروش
پادشاهی خردمند و باهوش بود .او با مردم سرزمین هایی که فتح می کرد با احترام و مهربانی رفتار
می کرد.
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تخت جمشید

تعجب به ستون های
آنها بعدازظهر آن روز به تخت جمشید رفتند .توماس در حالی که با ّ
عظیم نگاه می کرد ،پرسید :چگونه در  2500سال پیش ،چنین بنای عظیمی ساخته شده است؟

بچه ها به فارسی
پویا به زبان انگلیسی برای توماس توضیح می داد و بعد سخنانش را برای ّ
ترجمه می کرد.
او در بخشی از توضیحاتش گفت :در این مکان کاخ های وسیعی قرار داشته است که
باقی مانده ی تاالرهای پذیرایی آنها را هنوز هم می توانید ببینید .خوب است بدانید که پلّکان اصلی
تخت جمشید در هر طرف  111پلّه دارد.
این بنا به فرمان داریوش ّاول ساخته شد و ساختن آن سال ها طول کشید .در ساختن این
بنا صدها نفر از اقوام و ملیت های مختلف ،که در قلمرو هخامنشیان زندگی می کردند ،شرکت
داشتند .آنها برای این کار دستمزد می گرفتند .الب ّته معماری اصلی تخت جمشید را اقوام پارسی
انجام داده اند.
ستون های سنگی تخت جمشید بیش از ده متر ارتفاع دارند و از شگفتی های معماری
جهان هستند.
کارگران سنگ ها را از کوه های دور و نزدیک می بریدند و با گاری به این محل می آوردند.
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بعد هم آنها را با قرقره و طناب باال می کشیدند .آنها سنگ ها را تراشیده و نقش های زیبایی روی
آن کنده اند.

تخت جمشید ّ
محل برگزاری جشن های هخامنشیان ،به خصوص جشن نوروز ،بوده است.
مهم هخامنشی بوده است.
محسن گفت :پس داریوش از شاهان ّ
پویا پاسخ داد :بله ،در زمان او ایران وسعت زیادی پیدا کرد .اداره ی این کشور پهناور کار
سادهای نبود .برای همین ،داریوش دستور داد آن را به بخش هایی تقسیم کنند .بعد هم برای هر
بخش یک شهربان انتخاب کرد.
علیرضا گفت :مثل امروز که کشور ما به چندین استان تقسیم شده است؟ پویا ادامه داد :بله،
مهم داریوش ،ساختن راه ها بود.
دقیقاً .یکی دیگر از کارهای ّ
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به دستور او در سرزمین پهناور ایران راه های زیادی ساختند .راه ها مهمترین وسیله ی ارتباط میان
شهرها و روستاها و پایتخت بودند.
جاده های اصلی
مهمترین و طوالنیترین این راه ها راه شاهی نام داشت .عالوه بر اینها ،در کنار ّ
محل هایی به نام چاپارخانه ساخته شدند.

یک سرباز
آشوری

قلمرو هخامنشیان

راهنما

قلمرو هخامنشیان
راه شاهی
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چاپارخانه

یک سرباز
پارسی

یک سرباز یونانی و یک سرباز پارسی
می جنگند.

در چاپارخانه ها همیشه اسب های تازهنفس آماده ی حرکت بودند .پیک ها (نامهرسان ها) در آنجا
اسب خود را عوض می کردند و سوار بر اسب های تازه نفس ،نامه ها را به دورترین نقاط کشور می رساندند.
مهم داریوش این بود که دستور داد سکّه هایی از طال بسازند .او همچنین یک سپاه
از دیگر کارهای ّ
دههزارنفری از سربازان ورزیده ،که همیشه آماده ی جنگ بودند ،تشکیل داد.
ظرف طالیی هخامنشی
سکّه ی هخامنشی

کاخ داریوش

توجه به ّفعالیت درس  ،9بگویید که ساختن س ّکهی طال به دستور داریوش چه نقشی در داد و ستد
1ــ با ّ

و تجارت داشت؟

2ــ در جدول زیر جاهای خالی را پر کنید.
نتیجه

اقدام داریوش
…………

…………

ساختن راه ها

ارتباط بهتر و سریعتری بین شهرها با یکدیگر و با پایتخت
بهوجود آمد.

…………

…………

…………

…………

3ــ کاربرگهی شمارهی ( 8ابزارها و وسایل ایران باستان) را کامل کنید.

درس

سفری به تخت جمشید ()2

شب بود .پویا ،توماس ،محسن و علیرضا در سالن هتل نشسته بودند و عکس هایی را که
گرفته بودند تماشا می کردند .علیرضا گفت :چه عکس های خوبی گرفته ام! دلم می خواهد آنها را
به دوستانم نشان بدهم .پویا گفت :چنین آثار تاریخی که این قدر قدیمی هستند ،فقط ممکن است
در چند کشور دنیا وجود داشته باشد .چه خوب است که از آنها محافظت شود .بعد هم ادامه
داد :گردشگران هنگام بازدید از آثار تاریخی باید مراقب باشند که به آنها آسیبی نزنند .مثال ً روی
آنها یادگاری ننویسند .توماس گفت :راستی ،تا آنجا که من مطالعه کرده ام ،حکومت هخامنشیان
به دست اسکندر مقدونی از بین رفته است.
پویا توضیح داد :هخامنشیان بیش از دویست سال بر ایران حکومت کردند .آنها در اواخر
حکومتشان ،به دلیل اختالف های داخلی و بی لیاقتی شاهان ضعیف شده بودند .در این زمان،
تصرف کند.
اسکندر به ایران حمله کرد .او پادشاه یونان و مقدونیه بود و آرزو داشت همهی جهان را ّ
اسکندر

دریای عمان

راهنما

قلمرو اسکندر
مسیر لشکرکشی های اسکندر
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در زمان حمله ی اسکندر ،ایرانیان در برابر آنها ایستادگی کردند ّاما با وجود همهی تالش ها،
کشور به دست بیگانگان افتاد .یکی از فرماندهان شجاع ایرانی آریو برزن بود که تا آخرین نفس
با سپاه دشمن جنگید و سرانجام کشته شد .جانشینان اسکندر بر کشور حاکم شدند و حکومت
سلوکیان را تشکیل دادند .سلوکیان سعی کردند آداب و رسوم و خط و زبان یونانی ها را در ایران
رواج دهند.
محسن گفت :چقدر بد! و پویا ادامه داد :الب ّته ،بعدها پارت ها بیگانگان را از ایران بیرون
راندند.
علیرضا پرسید :چطور؟ پویا پاسخ داد :مردم ایران حکومت بیگانگان را نمی پذیرفتند و سال ها با
آنها مبارزه می کردند .پارت ها گروهی دیگر از آریایی ها بودند که حکومت اشکانیان را به وجود آوردند.
در زمان مهرداد دوم ،پادشاه اشکانی ،ایران به کشوری بسیار پهناور و قدرتمند تبدیل شد.
در آن زمان ،امپراتوری ایران با کشور روم همسایه بود و پادشاهان رومی قصد داشتند ایران
تصرف کنند .به همین دلیل ،بین آنها و اشکانیان جنگ های زیادی درگرفت .الب ّته در بیشتر
را ّ

یک شاه اشکانی با دادن یک نشان به یکی از افراد ،اجازه ی فرمانروایی بر یک والیت را به او می دهد.
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این جنگ ها رومی ها شکست خوردند .پارت ها در
فنون جنگی و اسب سواری و تیراندازی بسیار ماهر
بودند.
برای مثال ،در یکی از جنگ ها سورنا ،سردار
شجاع اشکانی ،کِراسوس ،سردار رومی ،را شکست
داد .در این جنگ کراسوس کشته شد.
مجسمه ای
توماس به پویا گفت :راستی ،آن ّ
که در تهران در موزه ی ایران باستان دیدیم و دست
راستش از بین رفته بود ،از آثار دوره ی اشکانیان
است؟
مجسمه ی مرد پارتی در موزه ی ایران باستان
ّ
مجسمه ی مرد پارتی است.
پویا گفت :بله ،آن ّ
بچه ها کرد و گفت :بهتر است همگی برویم بخوابیم .فردا صبح زود به همدان
سپس رو به ّ
برمی گردیم.
مهم اشکانیان چه بود؟
1ــ کار ّ

2ــ سورنا و آریو برزن هرکدام چه کار ارزشمندی انجام دادند؟

3ــ اگر قرار باشد با گروهی گردشگر برای بازدید از تخت جمشید بروید ،چه وسایلی را

همراه خود می برید؟

درس

سفری به شهر باستانی كرمانشاه

بچه ها و پویا و توماس هنگام غروب به همدان رسیدند .پدر و مادر علیرضا و محسن از
ّ
بچه ها را همراه خود برده بودند .پویا گفت :ما فردا صبح به تهران
پویا و توماس تشکّر کردند که ّ
برمیگردیم .آقای امیری گفت :فردا پنج شنبه است و بهتر است دو روز آخر هفته را همگی
به کرمانشاه برویم .حاال که تا اینجا آمدهاید ،خوب است کرمانشاه را هم ببینید .از کرمانشاه تا
همدان حدود سه ساعت راه است.
همه از این پیشنهاد عمو استقبال کردند.
٭٭٭

آقای امیری در راه درباره ی کرمانشاه به مهمانانش توضیحاتی داد:
شهر کرمانشاه در غرب ایران و مرکز استان کرمانشاه است و در میان رشتهکوه های زاگرس
قرار دارد .در کرمانشاه بارندگی نسبتاً خوب است و این شهر چشمه ها و رودهای پرآب و مناظر
زیبایی دارد .این شهر از شهرهای باستانی ایران است و آثاری از دوره های هخامنشیان ،اشکانیان
توجه پادشاهان همهی این
و ساسانیان در آن مشاهده می شود .به نظر می رسد که کرمانشاه مورد ّ
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حکومت ها بوده است .آقای امیری در ادامه ی
توضیحاتش گفتّ :اول می رویم طاقبستان و
بعدازظهر هم از بیستون دیدن می کنیم.

طاق بستان

در طاق بستان آقای امیری گفت:
مهمی دارد
طاقبستان ،هم آثار تاریخی ّ
و هم در مکانی زیبا و خوش منظره واقع شده
است .به همین دلیل ،گردشگران زیادی را به
خود جلب می کند .مجموعهای از سنگنبشتهها
و سنگنگارههای دورهی ساسانیان در این مکان
نقش برجسته ی خسرو پرویز سوار بر اسب در طاق بستان کرمانشاه
قرار دارد؛ مثال ً سنگنگارهی تاج گذاری
خسروپرویز ،اردشیر دوم ،شاهپور دوم و سوم ،که همه از پادشاهان ساسانی بوده اند .ساسانیان پس
از اشکانیان به قدرت رسیدند .وقتی حکومت اشکانی ضعیف شد ،جنگ میان فرمانروایان محلّی،
شدت گرفت .یکی از این فرمانروایان ،اردشیر ،نوهی ساسان بود.
برای به دست گرفتن حکومتّ ،
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اردشیر در جنگ با اشکانیان پیروز شد و خود را شاه خواند .او حکومتی را به وجود آورد که به نام
جدش ساسانیان نامیده شد.
ّ
در زمان ساسانیان ،معماری و سنگتراشی پیشرفت زیادی کرد .در این دوره نیز چون گذشته،
هنرمندان رویدادهای مهم مانند پیروزی ها را به یادگار روی سنگ های بزرگ کوه ها می کندند.
اول نام داشت .او توانست بر رومی ها پیروز شود و
یکی از شاهان قدرتمند ساسانی ،شاپور ّ
امپراتور روم را اسیر کند .بعد از این پیروزی ،شاپور دستور داد صحنهی تسلیم شدن امپراتور روم

را بر بدنهی کوهی در فارس حک (کندهکاری) کنند .یکی دیگر از شاهان معروف ساسانی ،خسرو

انوشیروان بود که در زمان او شهرهای بزرگی در ایران ساخته شد.
خسرو انوشیروان همچنین کاخ های باشکوهی برای خود ساخت .به دستور او دانشگاه بزرگی
هم در جندیشاپور (در استان خوزستان) ساخته شد .به این ترتیب ،دانش پزشکی در آن شهر رونق
یافت و پزشکانی از ایران و دیگر کشورهای جهان در آنجا گرد آمدند.
خانم امیری گفت :تا آنجا که من می دانم ،بقایای چند آتشکده ی ایران باستان هم در استان
بچه ها ،در ایران باستان بیشتر مردم پیرو دین زرتشت بودند.
کرمانشاه استّ .
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ساسانیان

دوره ی اسالمی

اشکانیان

   سلوکیان هخامنشیان

مادها

مقدس می شمردند و در آتشکده ها اهورامزدا (خدای دانا) را نیایش می کردند.
زرتشتیان آتش را ّ
مقدس زرتشتیان اوستا نام دارد .سه پایه ی اصلی دین زرتشت پندار نیک ،گفتار نیک و کردار
کتاب ّ
نیک است.
٭٭٭

وقتی بازدید از طاق بستان به پایان رسید ،آقای امیری گفت :به مهمان سرا برویم ،نماز بخوانیم،
ناهار بخوریم و کمی هم استراحت کنیم .عصر به بیستون می رویم .در بیستون سنگنگارهای وجود
دارد که پیروزی داریوش بزرگ را بر مخالفانش نشان می دهد.
وقتی سوار اتومبیل شدند ،علیرضا پرسید :ساسانیان چگونه از بین رفتند؟
محمد (ص) ،به پیامبری مبعوث شد،
مادر محسن پاسخ داد :وقتی پیامبر بزرگ ما ،حضرت ّ
به خسروپرویز پادشاه ساسانی نامه نوشت و او را به اسالم دعوت کرد ّاما خسروپرویز این دعوت را
نپذیرفت .در اواخر حکومت ساسانی ،مردم روز به روز ناراضیتر می شدند؛ زیرا مجبور بودند مالیات
زیادی بپردازند تا هزینه های جنگ با رومی ها تأمین شود .آنها همچنین از بعضی امتیازاتی که بزرگان
داشتند ،مانند آموزش و سواد ،محروم بودند .از سوی دیگر ،پادشاهان به فکر خوشگذرانی بودند و
توجهی نداشتند .سپاهیان نیز به دلیل جنگ های متعدد ضعیف شده بودند.
به مردم ّ
پیام دین اسالم برادری و برابری بود .وقتی عرب های مسلمان به قلمرو ایران حمله کردند و سپاه
ساسانی را شکست دادند ،مردم نواحی مختلف ایران به تدریج اسالم را با آغوش باز پذیرفتند.

1ــ مادر محسن چه دالیلی را برای از بین رفتن ساسانیان و ورود اسالم به ایران ،بیان کرد؟

(خالصه کنید).

2ــ کاربرگه ی شماره ی (٩سلسله های ایران باستان) را انجام دهید.
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در مهمان سرا مادر علیرضا گفت:
ما دوست داریم غذای محلّی کرمانشاه را
بخوریم .آقای امیری گفت :پیشنهاد خوبی
است .پس آش عباسعلی و خورش خالل
سفارش می دهیم.
توماس گفت :من می خواهم صنایع
دستی کرمانشاه را ببینم .خوب است عصر
سری هم به مغازه ها بزنیم.
بچه ها گفتند :ما هم می خواهیم برای
ّ
دوستانمان سوغاتی بخریم.
مادر محسن گفت :از همدان ظروف
سفالی و کشمش خریدید .امروز هم به بازار
س ّنتی کرمانشاه می رویم .نان برنجی ،کاک
(یک نوع شیرینی) و گیوهی کرمانشاهی
سوغاتی های معروف کرمانشاه هستند.
تهیه و پخت نان برنجی

گلیم

صنایع چرم

کِالش
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به کار ببندیم
1ــ اگر گردشگران به شهر یا ّ
محل زندگی شما بیایند ،چه سوغاتی هایی را به آنها

پیشنهاد می کنید تا بخرند .پرسوجو کنید و بنویسید.

2ــ به طور گروهی ،همفکری کنید و چند توصیه ی خود را به گردشگرانی که از

یک منطقه ی تاریخی بازدید می کنند ،بنویسید.

توجه فرمایید.
گردشگران محترم لطف ًا به این نکات ّ
1ــ ……………
2ــ ……………
3ــ ……………
3ــ به طور گروهی ،برای گردشگران یک پوستر درست کنید.

یکی از شهرها یا بناهای تاریخی استان خود را انتخاب کنید .عکسی از آن تهیه

مقوا بچسبانید در کنار عکس ،توضیح مختصری دربارهی آن بنویسید و با
کنید و روی ّ

استفاده از رنگها و طرحهای جالب ،گردشگران را به دیدن آنجا تشویق کنید.
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به شهر ورامین
خوش آمدید.

فصل

درس

كو ه ها و د شت های زیبا

ایران سرزمینی زیبا با کوه های بلند ،دشت های وسیع و جلگه های سرسبز است .آیا در اطراف شهر یا
روستای ّ
محل زندگی شما کوه یا دشت وجود دارد؟
می دانید که بعضی از قسمت های زمین بلندتر و بعضی از قسمت ها پست ترند .به پستی و بلندی های
زمین ،ناهمواری می گویند.

کوه و کوهپایه

ایران کوه های بلندی دارد .به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر م ّتصل اند ،رشته کوه می گوییم.

رشته کوه

قلّه ی دماوند
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شهری در کوهپایه

روستایی در کوهپایه

باالترین جای کوه ،قلّهی آن است .قلّهی دماوند ( 5610متر) بلندترین قلّهی ایران است.
به زمین های پایین کوه کوهپایه می گویند .در بیشتر کوهپایه ها شهرها و روستاهایی به وجود آمدهاند.

دشت و جلگه

کشور ما دشت های بزرگی دارد.
دشت ها زمین هایی صاف و هموارند .بعضی از دشت ها حاصلخیزند و کشاورزی در آنها رونق داردّ ،اما
خاک بعضی دشت ها شور است و برای کشاورزی مناسب نیست .در کنار دشت های حاصلخیز ،روستاها

دشت کویری

دشت حاصلخیز
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و شهرهای پرجمعیتی به وجود آمده اند.
در کوهستان ها برف فراوان می بارد .با گرمشدن هوا ،برف کوه ها به تدریج آب می شود و از جاری شدن
آن در روی زمین ،جویبار پدید می آید .جویبارها از کوه ها سرازیر می شوند و از پیوستن آنها به یکدیگر رود
تشکیل می شود.
رودها و جویبارها ،دامنهی کوهها را میشویند و سنگهای بزرگ و کوچک را میغلتانند و با خود میبرند.
به شن و ماسه و گل و الیی که رودها همراه خود می برند ،آبرفت می گوییم.
وقتی رودها بهطرف دریا میروند ،آبرفت فراوانی را که با خود آوردهاند ،در نزدیکی دریا تهنشین میکنند .این
آبرفتها رویهم انباشته میشوند و پس از سالها جلگه را بهوجود میآورند.

جلگه

دریا

جلگه
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توجه به آنچه خوانده اید ،در مقابل هر عدد در جای خالی کلمهی مناسب
به تصویر د ّقت کنید .با ّ

(رشته کوه ،قلّه ،دشت ،کوهپایه ،رود و جلگه) بنویسید.
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دشت

5
.........
6
.........

١ــ آیا در اطراف ّ
محل زندگی شما کوه ،دشت یا جلگه ای وجود دارد؟ اگر وجود دارد ،تأثیر آن بر زندگی مردم منطقه چیست؟
٢ــ به تصویر باال د ّقت کنید .سرزمین های پست را از نظر زندگی و سکونت با سرزمین های بلند (مرتفع ) مقایسه کنید.
کدام یک برای خانهسازی مناسبتر است؟ چرا؟

جاده مناسبتر است؟ چرا؟
کدام یک برای ساختن راه و ّ

کدام یک برای ّفعالیت های کشاورزی مناسبتر است؟ چرا؟
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ناهمواری های ایران

توجه کنید .در این نقشه ناهمواری ها (پستی ها و بلندی ها) به رنگ های مختلف نشان
به نقشهی ایران ّ
داده شده اند .رنگ قهوهای تیره نشانهی چیست؟ رنگ های سبز و زرد چطور؟
همانطور که می بینید ،دو رشته کوه مهم در کشور ایران وجود دارد .البرز رشته کوه بسیار بلندی است
که در شمال ایران کشیده شده است .رشته کوه زاگرس در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد .الب ّته در
قسمت های داخلی و شرقی ایران هم کوه های دیگری وجود دارند .در بین این کوه های بلند ،دشت هایی نیز
دیده می شود .دشت کویر و دشت لوت وسیعترین دشت های ایران و جلگه ی خوزستان پهناورترین جلگه ی ایران
است.
جلگه مغان

دریای خزر
جلگه گرگان

سبالن
جلگه

گیالن

سهند

جلگه مازندران
علم کوه
دماوند
الـــــــــــبـــــــــــرز
تهران
ــر

س

دشت کویر

دنا

جلگه خوزستان

زا

گــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

زرد کوه

راهنما
ارتفاع (متر)

دشت لوت
تفتان
تنگه ی هرمز

ـــ

خلـ

ــا

ج فـ

یــ

رس

3000
2000
1000

دریای عمان
نقشه ی ناهمواری های ایران

قلّه

مهم رشته کوه زاگرس را نشان دهید و نام ببرید.
مهم رشته کوه البرز و دو قلّهی ّ
1ــ روی نقشه ،دو قلّهی ّ
2ــ رشتهکوه ها ،دشت های وسیع و جلگه های ایران را نشان دهید.
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3ــ کاربرگهی شماره ی ( ١٠ناهمواری های ایران) را در کالس کامل کنید و نام قلّه ها ،دشت ها ،رشتهکوه ها

مهم ایران را روی نقشه بنویسید.
و جلگه های ّ

درس

آب و هوا

امروز هوا چگونه است؟ گرم است یا سرد؟
آفتابی است یا ابری؟ باد می وزد یا هوا آرام است؟
برف می بارد یا باران؟

١ــ به کمک معلّم ،دماسنجی را به کالس

بیاورید و به دیوار نصب کنید.

هم اکنون دمای هوای کالس شما چند

درجه است؟

٢ــ وضع هوا چه تأثیری بر زندگی و

توجه به
ّفعالیت های روزانه ی ما دارد؟ با ّ

تصویرهای باال در این باره گفت وگو کنید.
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دمای هوا و بارش مهم ترین نقش را در تعیین آب و هوای یک منطقه دارند.

از چه وسایلی برای اندازهگیری دما و بارش استفاده کنیم؟
به دماسنج نگاه کنید .دمای هوا چند درجه است؟ • میزان بارش را با ظرف های درجهبندی شده
• دما را با دماسنج اندازهگیری می کنیم.
اندازهگیری می کنیم.

دما
دمای هوا همیشه یکسان نیست .هنگام صبح و شب ،هوا خنکتر و هنگام ظهر ،هوا گرمتر است .در
فصل تابستان ،هوا گرم و در فصل زمستان ،هوا سرد است.

شهر یزد ،آب و هوای گرم و خشک
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توجه کنید.
متوسط دمای هوای شهر یزد در ماه های مختلف سالّ ،
اکنون به ّ
متوسط دمای هوای شهر یزد در ماه های مختلف سال
ّ

ماههای سال فروردین اردیبهشت خرداد
درجه ی
29
سانتیگراد 17
23

تیر

مرداد شهریور

32

30

27

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

21

14

9

6

7

12

ما میتوانیم براساس عددهای این جدول ،نموداری رسم كنیم .این نمودار تغییرات دما را در ماههای
مختلف سال نشان میدهد.
درجه ی سانتی گراد
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مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

نمودار دمای شهر یزد

0

ــ گرمترین و سردترین ماه سال در شهر یزد کداماند؟
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بارش
اکنون به مقدار بارش ِ
توجه کنید.
شهر یزد در ماه های مختلف سال ّ
میزان بارش شهر یزد در ماه های مختلف سال

آذر

میلیمتر

5

0

0

آبان

ماههایسال

فروردین اردیبهشت خرداد

تیر

13

مرداد شهریور
0

00

مهر
0

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

3

7

7

11

12

میلی متر
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10

اسفند

بهمن

دی

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

میزان بارش در شهر یزد

0

ــ مقدار بارش در کدام ماه بیشتر است؟
ــ در کدام ماه ها باران نمیبارد؟ (ماه های خشک)
همانطور که می بینید ،در بیشتر ماه های سال هوای یزد گرم است و باران در آنجا کم می بارد.
به همین دلیل ،می توان گفت که آب و هوای شهر یزد گرم و خشک است.

کاربرگه های شمارهی ( ١١رسم نمودار دما) و شماره ی ( ١٢وضع هوا در یک هفته)

را با راهنمایی معلّم انجام دهید.
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درس

نواحی آب و هوایی ایران

کشور ما ایران ،کشور پهناوری است .برخی جاهای آن کوهستانی و برخی پست و کمارتفاع اند.
بخش هایی از سرزمین ایران در کنار دریا واقع شدهاند و بخش های وسیعی از دریا فاصله دارند؛ بنابراین ،نوع
آب و هوا در همه جا یکسان نیست.
برای مثال ،در اوایل فروردین در شهر بندرعبّاس هوا گرم می شود و مردم کولرها را روشن می کنند؛
درحالی که در همدان یا تبریز هنوز مردم از بخاری ها و وسایل گرمکننده استفاده می کنند.
توجه کنید.
به نقشه ی نواحی آب و هوایی ایران ّ

راهنما
ّ

جزیره ابوموسی

معتدل و مرطوب خزری
معتدل و نیمه خشک کوهستانی
گرم و خشک
گرم و شرجی سواحل جنوب

توجه به نقشه ،بگویید چند ناحیهی آب و هوایی در ایران وجود دارد؟
1ــ با ّ
2ــ از هر ناحیهی آب و هوایی یک شهر را نام ببرید.
75
75

اکنون بیایید با نواحی مختلف آب و هوایی ایران آشنا شویم.

ناحیهی معتدل و مرطوب خزری

همانطور که روی نقشه می بینید ،این ناحیه در کنارهی دریای خزر واقع شده است .در این ناحیه ،باران
فراوان می بارد و گرما و سرمای شدید وجود ندارد .وسعت ناحیهی خزری بسیار کم است.

میلی متر
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اردیبهشت
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فروردین

متوسط دمای رامسر
نمودار
ّ

40

250

ــ آیا در رامسر در همهی ماه های سال باران می بارد؟

ناحیهی معتدل و نیمه خشک کوهستانی

این ناحیه شامل کوه های بلند و دامنه های البرز و زاگرس است .در این ناحیه ،در بیشتر ماه های سال
هوا سرد است .در زمستان برف زیادی روی کوه ها می نشیند و دمای هوا به زیر صفر درجه می رسد .این ناحیه
تابستان هایی معتدل دارد.
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متوسط دمای شهر همدان
نمودار
ّ

درجه ی سانتی گراد

میلی متر

0

نمودار بارش شهر همدان

در ناحیهی کوهستانی میزان بارندگی مناسب استّ ،اما این ناحیه به اندازهی ناحیهی خزری پرباران
نیست.
ــ در همدان ،سردترین ماه های سال کدام اند؟
ــ دمای همدان را در زمستان با دمای رامسر مقایسه کنید.
ــ همدان بارش بیشتری دارد یا رامسر؟
ــ در کدام یک از این دو شهر تعداد ماه های خشک بیشتر است؟
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ناحیهی گرم و خشک داخلی

این ناحیه تابستان های گرم و زمستان های سرد دارد و مقدار بارش در آن کم است.

درجه ی سانتی گراد
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فروردین

متوسط دمای بم
نمودار
ّ

میلی متر

نمودار بارش بم

ــ آیا در بم در همه ی ماه های سال باران می بارد؟ در آنجا چند ماه خشک وجود دارد؟
ــ دمای شهر بم را با همدان مقایسه کنید .کدام یک گرم تر است؟ چرا؟

ناحیهی گرم و شرجی سواحل جنوب

این ناحیه نیز تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد .در سواحل جنوب هم مقدار بارش کم است.
به همین دلیل ،این ناحیه جزء نواحی خشک استّ ،اما به علّت رطوبت دریا ،هوا در آنجا حالت شرجی پیدا
می کند؛ یعنی بسیار نمناک می شود.
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0

میلی متر

درجه ی سانتی گراد
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متوسط دمای
نمودار
ّ
ّ

40

250

ــ آیا بندرعبّاس از مناطق خشک کشور است؟ چرا؟
ــ آیا شهرهای سواحل جنوب ایران هوای گرمی دارند؟ دلیل خود را بیان کنید.
1ــ ارسالن در شهرکرد زندگی می کند .دی ماه است و او می خواهد با خانوادهاش به بندر چابهار مسافرت کند.

چه نوع لباسی باید همراه ببرد؟ چرا؟

2ــ گلناز و خانوادهاش می خواهند در بهمن ماه با اتومبیل برای دیدن عمویشان ،که از سفر زیارتی برگشته است،

به همدان بروند .پدر گلناز چه وسایل و تجهیزاتی را باید با خود ببرد؟ چرا؟

3ــ فرید و خانوادهاش می خواهند برای تعطیالت نوروزی به رامسر بروند؛ چه وسایلی باید به همراه ببرند؟

4ــ با راهنمایی معلّمّ ،
محل تقریبی شهر یا روستای خود را روی نقشهی نواحی آب و هوایی ایران بنویسید و
79
بگوییدّ ،
محل زندگی شما در کدام ناحیهی آب و هوایی قرار دارد.

0

درس

پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

گفتیم که در کشور ما آب و هواهای گوناگونی وجود دارد .در هر ناحیهی آب و هوایی ،گیاهان و جانوران
مخصوص همان ناحیه می توانند زندگی کنند.
مثال ً در ناحیهی آب و هوایی گرم و خشک ،که دورهی گرما ،طوالنی و مقدار بارش کم است ،گیاهان
کمتری می رویند .این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و در آن فقط گیاهانی می رویند که در مقابل کمآبی
مقاوم اند؛ مانند درختان نخل ،گز ،پستهی وحشی و درختچه های خاردار .به تصویر نگاه کنید .در این منطقه
بیشتر کدام جانوران زندگی می کنند؟
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درخت گز

پسته ی وحشی

تحمل شرایط
شتر یکی از شگفتی های آفرینش خداوند است .این حیوان به گونه ای آفریده شده است که ّ
سخت بیابان و گرمای شدید و کمبود آب و غذا را دارد.در گذشته ،شتر وسیلهی اصلی رفت و آمد ساکنان
نواحی گرم و خشک بوده است .الب ّته از شیر و گوشت این حیوان هم استفاده می شود.
مژه های بلند و پلک های بزرگ شتر
از چشم های او در برابر طوفان شن و تابش
شدید آفتاب محافظت می کنند.

کوهان عضوی است که در آن
غذا و آب را ذخیره می کند.

دهان شتر به گونه ای
است که می تواند گیاهان
خاردار را بجود و بخورد.

پاهای شتر پهن آفریده شده اند .به همین
دلیل ،این حیوان به راحتی روی شن های نرم
و ریز بیابان حرکت میکند و در آنها فرو نمیرود.
81

در قلّه های بلند کوه ها به دلیل سرما و یخ بندان ،گیاهان نمی توانند برویندّ ،اما در دامنهی کوه ها ،مانند
دامنه های زاگرس ،جنگل های وسیع بلوط و پستهی کوهی وجود دارد .همچنین در این دامنه ها مراتع سرسبزی
بهوجود آمده اند که چراگاه گوسفندان اند.

چند نمونه از جانوران این ناحیه را نام ببرید.

82

در ناحیهی معتدل خزری باران فراوان می بارد .در این ناحیه جنگل های انبوه راش و افرا و
چمنزارهای سرسبز و زیبا پدید آمده است.
کدام جانوران در این جنگل ها زندگی می کنند؟

1ــ شماره ی مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویسید.
ناحیهی گرم و خشک ()1

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

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

ناحیهی معتدل خزری()2

ناحیهی گرم و شرجی جنوب ()3

ناحیهی کوهستانی ()4

٢ــ تصویرها را به دلخواه رنگ کنید.

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

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

از محیط زیست مراقبت کنیم

درس

خاصی زندگی می کند که زیستگاه آن موجود نام دارد .گیاهان و
هر موجود زندهای در ناحیهی ّ
جانورانی که در یک زیستگاه مشترک زندگی می کنند ،برای ادامهی زندگی خود به یکدیگر وابستهاند.
گیاهان غذای خود را با استفاده از نور خورشید ،خاک و آب درست می کنند .برخی از جانداران
فقط گیاه می خورند که به آنها گیاه خوار می گوییم .به برخی دیگر از جانوران که گیاهخواران را می خورند،
گوشت خوار می گوییم.
توجه به تصویر زیر یک مثال بزنید؟
آیا می توانید با ّ

گیاهان
بلوط

سهره

گیاه خواران

فندق

تمشک

موش
گوزن
سنجاب

جغد

گوشت خواران
84

جغد

روباه

پلنگ

زیستگاهها در خطر!
اگر در یک زیستگاه ،غذای یک گیاه یا جانور کم یا تمام شود ،آن ناحیه در معرض خطر قرار می گیرد.
برای مثال ،در زیستگاهی ،موش ها ،دانههای بلوط را می خورند .موش نیز غذای جغد است .حال اگر در این
ناحیه گیاه بلوط از بین برود ،چه اتّفاقی می افتد؟
توجه کنید.
به یک مثال دیگر ّ
اگر ماهیگیری در یک دریاچه بیش از حد مارماهی صید کند ،پرندگان دریایی آن منطقه که مارماهی
می خورند ،غذا پیدا نمی کنند و ممکن است بمیرند.

1ــ آیا در منطقه ی شما جانوران یا گیاهانی هستند که تعداد آنها نسبت به سال های قبل کم شده باشد یا از بین رفته

باشند؟ از بزرگ ترها در این باره پرس و جو کنید و نتیجه را در کالس بگویید.

2ــ چرا در بعضی از فصل ها شکار جانوران یا صید ماهی در بعضی جاها ممنوع است؟

توجه به آنچه در درس علوم
مهمی در زندگی انسان دارند .آیا می توانید با ّ
گیاهان و جانوران نقش ّ
سال های قبل خواندید ،فواید گیاهان و جانوران را فهرست کنید؟
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گیاهان موجب زیبایی محیط می شوند .مردم می توانند در محیط های زیبا و سرسبز استراحت و تفریح کنند و از زیبایی های طبیعت ل ّذت ببرند.

امروزه بعضی از ف ّعالیتهای انسان موجب از بین
رفتن زیستگاهها و لطمه زدن به محیط زیست شده است:
سمی را به محیط
كارخانهها و اتومبیلها موا ّد شیمیایی و ّ
وارد میكنند و موجب آلوده شدن آب،خاک و هوا میشوند.
پخش زباله در محیط ،به زندگی جانداران و گیاهان لطمه
میزند.

86

گاهی بعضی از افراد برای تفریح و سرگرمی،
جانوران را شكار میكنند.

یكی از كارهای نامناسب در جنگلها ،روشن كردن آتش و
خاموش نكردن آن است .آتشسوزی یكی از عوامل از بین
رفتن جنگلها و موجودات زنده است.

1ــ به نظر شما كدام یک از این كارها برای تفریح مناسبتر است؟ چرا؟

2ــ اگر به همراه خانواده به سفر بروید و در یک محیط طبیعی غذا بخورید ،چه كارهایی انجام میدهید تا به
محیط زیست لطمه وارد نشود؟

توجه کنید .هر کدام چه پیامی دارد؟ شما نیز سه نشانهی دیگر
3ــ به این تابلوهای مربوط به محیط زیست ّ

طراحی کنید.
ّ

محل برپاکردن چادر
ّ

صید ماهی ممنوع

آتش روشن کردن ممنوع

ّ
محل عبور حیوانات وحشی

ّ
محل عبور حیوانات اهلی

شکار ممنوع
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به کار ببند یم
1ــ به کمک معلّم خود و به طور گروهی ،در حیاط مدرسه یا خانه تان نهالی

بکارید.
2ــ با پاکت خالی شیر یا جعبه ی کفش ،النه ای برای پرندگان درست کنید
و در آن غذا بگذارید .النه را در جای مناسب نصب کنید.
3ــ با راهنمایی معلّم ،برای پاکسازی محیط با یکدیگر همکاری کنید.

4ــ یک ن ّقاشی بکشید و در آن خطری که محیط زیست را تهدید می کند یا
راهی برای حفاظت از محیط زیست نشان دهید.

دو نمونه از نقّاشی هایی که دانش آموزان کشیده اند
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فصل

درس

نشانه های ملّی ما

خانهی عزیز من
نقشهای به روی خاک

میکشم دوباره من

نقشهای که می شود

روی نقشه می کشم

خانهای بزرگ و پاک

٭٭

مــردمــان مـهــربـان

بـاغ اللـه مـی کـشـم

کودک و جوان و پیر
٭٭

پـرچـمــی پـرافـتـخار

غـرق بـوسـه مـی کـنم

رنگ خون یک شهید

سبز و قرمز و سفید
٭٭

در کـنــار خـانــهام
تـا هـمـیـشـه مـی تـپد

کوه و تپه و کویر

نـقـشـه را دوبـاره مـن

مـینـویـسـم ای وطن
٭٭

خـانــهی عـزیـز مــن!

قـلـب مـن بـرای تو

جـان مــن فـدای تـو!
٭٭

1ــ شعر را بخوانید و پاسخ دهید.

»کبری هاشمی«
ٰ

الف) شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی اشاره کرده است؟
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ب) چرا شاعر نقشهی ایران را غرق بوسه می کند؟

مردم ایران مانند اعضای یک خانواده در خانه ای بزرگ به نام کشور ایران زندگی می کنند .نام این
خانوادهی بزرگ م ّلت ایران است .ملّت ایران نشانه های مشترکی دارند:
همان طور که ما در خانه ،مدرسه ،کوچه و خیابان
مقرراتی است.
مقرراتی داریم ،کشور ما هم دارای قوانین و ّ
ّ
مهم کشور ما در کتابی به نام قانون اساسی نوشته شده اند.
قوانین ّ

مهم ملّی ماست.
پرچم یکی از نشانه های ّ
در حاشیهی پرچم ایران کلمهی ال ّله اکبر نوشته
شده است .در وسط پرچم ،عالمت جمهوری اسالمی به
شکل ال ّله وجود دارد.

یکی دیگر از نشانه های مشترک ما سرود ملّی ماست.
سر زد از افق ،مهر خاوران
فروغ دیدهی حقباوران
فر ایمان ماست ،پیامت ایامام،
بهمن ّ
استقالل،آزادی،نقش جان ماست

شهیدان ،پیچیده در گوش زمان فریادتان
پاینده مانی و جاودان ،جمهوری اسالمی ایران
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 مردم ایران تقویم مشترکی دارند .سال ایرانی(هجری شمسی) از روز ا ّول فروردین

(نوروز) آغاز می شود.

زبان و ّ
خط رسمی م ّلت ایران فارسی است.

مردم ایران همیشه در غم ها و شادی های هم شریک بودهاند و آرزوهای مشترکی داشتهاند .آنها سال ها
در کنار هم زندگی کرده و از دین و سرزمین خود دفاع کردهاند.

1ــ در چه مراسمی پرچم جمهوری اسالمی ایران را باال می برند؟ در این باره پرس وجو کنید و نتیجه را به

کالس گزارش دهید.

2ــ به کمک دوستانتان پرچم درست کنید:

مقوا پرچم های کوچک بکشید و آنها را با مداد رنگی رنگ کنید .برای هر یک از آنها دسته ای بسازید
روی ّ

و در یکی از مراسم مدرسه ،از آنها استفاده کنید.

3ــ سرود جمهوری اسالمی را به طور گروهی ،در کالس اجرا کنید.
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درس

تقویم

میدانید که یک سال دوازده ماه دارد .آیا می توانید بگویید اکنون در کدام ماه هستیم؟ در چندمین روز ماه؟
به تصویر نگاه کنید .ماه های فصل بهار و تابستان چند روز دارند؟
ماه های فصل پاییز و زمستان چند روز دارند؟
کدام ماه بیست و نه روز است؟

روزهای هفته و ماه های سال همیشه به طور
منظّم پشت سر هم می آیند.
همان طور که می دانید ،آخرین روز هر هفته
جمعه است.
در روز جمعه ،اداره ها و مدرسه ها تعطیل اند.
در این روز ،مردم به نماز جمعه می روند ،به
خویشان و دوستان خود سر می زنند و از بیماران
بچه ها با پدر و
عیادت می کنند .در روزهای جمعه ّ
مادرهایشان در خانه ی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها
جمع می شوند .گاهی هم دسته جمعی به بوستان ها یا
گردشگاه های بیرون از شهر می روند و ساعت هایی را
در کنار هم به استراحت و تفریح می گذرانند.
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تقویم

آیا تاکنون از تقویم استفاده کردهاید؟
تقویم روزها و ماه های سال را نشان می دهد.
معموال ً روزهای تعطیل هفته در تقویم با
رنگ قرمز نشان داده می شود.

 ١٣عید سعید قربان ـ

 ٢١عید سعید غدیر خم

اکنون به این تقویم نگاه کنید .چه ماهی را نشان می دهد؟ در این ماه ،چه روزهایی تعطیل است؟ چرا؟

کنید.

1ــ هر یک از شما تقویمی را به کالس بیاورید و به کمک معلّم پیدا کردن روزها را در آن تمرین

2ــ به یک تقویم نگاه کنید .روزهای  13آبان و  11و  12اردیبهشت را در آن پیدا کنید و بگویید
چه روزهایی هستند.
3ــ روز تول ّد خود و یکی از اعضای خانوادهتان را در تقویم پیدا کنید.
4ــ کاربرگه ی شماره ی ( 13خواندن و درست کردن تقویم)را در کالس انجام دهید.
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درس

روزهای مهم

در همه ی کشورها به جز روزهای پایان هفته ،روزهای تعطیل دیگری هم وجود دارد.
مهمی افتاده است .به همین دلیل ،مردم هر سال در این
در زمان های گذشته در چنین روزهایی اتّفاق های ّ
خاصی برگزار می کنند و آن اتّفاق های مهم را به یاد می آورند.
روزها مراسم ّ
روزهای تعطیل در ایران به دو دسته تقسیم می شوند:
1ــ روزهایی که به مناسبت های دینی تعطیل اند؛ مانند عید فطر ،عید قربان ،عید غدیر و یا روزهای سوگواری
امام حسین (ع) (تاسوعا و عاشورا).
2ــ روزهایی که به مناسبت های ملّی تعطیل اند؛ مانند روزهای عید نوروز و 22بهمن ،روز پیروزی انقالب
اسالمی.
توجه کنید .این تصویرها چه روزهایی را نشان می دهند؟
به تصویرهای زیر ّ
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بعضی از تعطیالت دینی فقط مخصوص کشور ما نیست .برای مثال ،روزهای عید فطر و عید قربان در
همهی کشورهای اسالمی تعطیل است و مردم این روزها را جشن می گیرند.
مهم کشور ما
٭ یکی از تعطیالت ّ
عید نوروز است.
عید نوروز آغاز سال نو است .مردم
خاصی برگزار
ایران در این روز مراسم ّ
می کنند و جشن می گیرند .دید   و  بازدید
و عیدی گرفتن از مراسم نوروز است.
در بعضی کشورهای همسایهی ایران
مانند تاجیکستان ،افغانستان و جمهوری
آذربایجان هم مراسم و جشن های
نوروزی برپا می شود.
٭ روز  22بهمن که روز پیروزی
مهم
انقالب اسالمی است ،از روزهای ّ
دیگر در کشور ایران است.
در سال  1357مردم ایران به
رهبری امام خمینی علیه ظلم و ستم
حکومت شاهنشاهی انقالب کردند .آنها
می خواستند در کشور ما جمهوری
اسالمی برپا شود و ما دیگر به بیگانگان
وابسته نباشیم .پس در راه پیمایی ها
شرکت کردند و شعار «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» سر دادند.
سرانجام ،انقالب اسالمی ایران با وحدت و فداکاری مردم در بهمن ماه  1357به پیروزی رسید.
از آن زمان تاکنون مردم هر سال روز  22بهمن را گرامی می دارند و جشن می گیرند.
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متن زیر را با هم کالسی هایتان بخوانید .سپس چند خصوصیت امام خمینی را بیان

کنید .دوست دارید در زندگیتان از کدام خصوصیت امام پیروی کنید؟

امام خمینی

حدود صد سال پیش ،در خانوادهای
روحانی در شهرستان خمین کودکی متول ّد شد
که نام او را روحال ّله گذاشتند .این کودک بعدها
به امام خمینی مشهور شد .روحاللّه پنج ماهه بود
که پدرش را از دست داد و بدین ترتیب ،از اوایل
کودکی با رنج یتیمی آشنا شدّ .اما مشکالت هرگز
او را از پیشرفت باز نداشت .او با تالش و
کوشش در حوزههای علمیه درس خواند و به
درجهی استادی رسید.
امام خمینی ،رهبر بزرگ انقالب اسالمی،
بود ّاما مانند بقیهی مردم زندگی بسیار سادهای
داشت.
اهمیت می داد و همواره
او به نماز خیلی ّ
از خدا کمک می خواست .ح ّت ٰی نیمه های شب
و قبل از اذان صبح بیدار می شد و عبادت
می کرد.
امام خمینی پاکیزگی و نظم را خیلی
دوست داشت و در کارهایش بسیار منظّم بود.
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مهمی که داشت ،در کارهای
امام با آن همه کارهای ّ
خانه نیز کمک می کرد .او راضی نبود که اعضای خانواده
برایش کاری انجام دهند و بیشتر کارهایش را خودش انجام
می داد.
امام خمینی کودکان را خیلی دوست داشت .با آنها
بازی می کرد و دلش می خواست که آنها خوب درس بخوانند
و اخالق و رفتار نیکو داشته باشند.

اکنون رهبر انقالب اسالمی ،آیت اللّه خامنهای است.
ایشان پس از درگذشت امام خمینی (ره) به رهبری انتخاب
شد .همهی مردم ایران از ایشان اطاعت و پیروی می کنند.
آیت اللّه خامنهای فرمودهاند:
«دانشآموزان امیدهای کشور هستند .آنها باید خوب
درس بخوانند و ورزش کنند و رفتار نیکو داشته باشند تا در
آینده برای جمهوری اسالمی ایران مفید باشند».
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به کار ببندیم
1ــ یکی از ّفعالیت های زیر را انتخاب کنید و انجام دهید.

از افراد خانواده یا فامیل بخواهید خاطره ای را که از انقالب اسالمی دارند ،برای

شما تعریف کنند .بعد آن خاطره را در کالس نقل کنید.

به کمک بزرگ ترها ،یکی از سرودهای انقالب اسالمی را انتخاب و تمرین کنید و

به طور گروهی در کالس بخوانید.

2ــ با دوستانتان یکی از روزهای تعطیل ،مثل عید قربان یا  22بهمن ،را انتخاب

مهم آن روز را نشان دهد.
کنید .به کمک هم نشانه یا عالمتی درست کنید که اتّفاق ّ

3ــ با راهنمایی معلّم ،به مناسبت پایان سال تحصیلی در کالس یا مدرسه جشنی بر پا

کنید .برای اجرای هرچه بهتر مراسم ،کارها را بین خودتان تقسیم کنید.

٤ــ شما از چه راه هایی می توانید به پیشرفت و آبادانی کشور کمک کنید؟
در این باره با هم کالسی هایتان گفتوگو کنید و پیشنهاد بدهید.

با مردم مهربان باشیم و به هم کالسی هایمان
کمک کنیم.

در مصرف آب و برق صرفهجویی
کنیم.
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