
فصل چهارم 

اطالع رسانی
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شبــكه ي پيـام 
درس13

دهه ي فجر بود. اميد و آرش مي خواستند براي تماشاي مسابقات ُكشتي جام جهان پهلوان تختي، 
به ورزشگاه بروند. 

اميد از آرش پرسيد: » مسابقات در چه ساعتي شروع مي شود ؟«
آرش پاســخ داد : » نمي دانم ، بهتر اســت با خريدن روزنامه، از برنامه ي مسابقات كشتي با خبر 

شويم.«
اميد گفت : » ولي امروز جمعه است و روزنامه اي منتشر نمي شود.«

آرش پرسيد : » پس چه طور مي توانيم از ساعت شروع مسابقات آگاه شويم؟«
اميــد جــواب داد : » تلويزيون ما شــبكه ي پيــام دارد. همه ي خبرهاي مهم از آن شــبكه پخش 

مي شود. ما مي توانيم با تنظيم شبكه ي پيام از ساعت شروع مسابقات با خبرشويم.«
آرش گفت : »چه قدر جالب اســت ، پس هروقت الزم شــد مي توانيم خبرهاي مورد عالقه ي خود 

را از شبكه ي پيام دريافت كنيم!« 
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اميد به آرش پيشــنهاد كرد اول از مادرش اجازه بگيرد سپس به همراه او به خانه شان برود و با 

طرز كار شبكه ي پيام آشنا شود. وقتي كه آن ها به خانه رسيدند، اميد تلويزيون را روشن كرد و 

با تنظيم شــبكه ي پيام، اخبار مربوط به مســابقات كشتي را روي صفحه ي تلويزيون آورد. سپس 

زمان برگزاري مسابقات را يادداشت كرد.

اميد براي آرش توضيح داد كه از طريق اين شبكه مي توانيم اّطالعات مفيد ديگري هم به دست 

آورديــم ؛ مثالً خبرهايي درباره ي  خريد و فروش انواع كاالها و قيمت هايشــان، اخبار مربوط به 

خدمات گوناگون مانندتعمير وسايل خانگي يا شست وشوي فرش و همين طور برنامه ي حركت 

قطارها و هواپيماها و وضعيت آب و هوايي تمام نقاط جهان. 
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1- مسابقات كشتي جهان پهلوان تختي در چه ايّامي برگزار مي شود؟ 

2- چند وسيله ي اّطالع رساني را نام ببريد. 

3- شــما براي به دســت آوردن خبــر از كدام وســايل ارتباط جمعي اســتفاده 

مي كنيد؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

به اين نكته توّجه كنيد : 
به شبكه ي پيام، تله تكست هم مي گويند. 



اگر تلويزيون مدرســه ي شــما شبكه ي پيام دارد، طرز اســتفاده ازآن را از 
مربّي خود يادبگيريد. ســپس به كمك اين شبكه ، اّطالعات زير را يادداشت 

كنيد. 

ساعات شرعي : .........................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................
وضع آب و هواي شهر خود : .....................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...................................................................................  : يك خبر ورزشي 
................................................................................................................
................................................................................................................
روز و ساعت پخش برنامه ی تلويزيونی مورد عالقه ی خود : .......................
................................................................................................................
................................................................................................................

فّعالّيت تكميلی

 80  



فصل پنجم 

محیط زیست
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اّولين بار بود كه هادي به همراه برادرش، حميد، براي تماشــاي مســابقه ي فوتبال به ورزشــگاه 

مي رفت. آن ها پس از خريدن بليت،  وارد ورزشــگاه شــدند و در جاي خود نشســتند. جمعّيت 

زيادي براي ديدن مســابقه آمده بودند. آن ها با شــعار دادن و به حركت درآوردن پرچم، تيم 

مورد عالقه ي خود را تشويق مي كردند. 

رفتار مناسب در 
مكان هاي عمومي 

14 درس
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با ورود ورزشــكاران به زمين، شور و شوق تماشاچيان هم  بيش تر شد. در طول بازي، عّده اي از 

تماشاچيان به داخل زمين بازي كاغذ و پوست ميوه پرت مي كردند. 

هادي پرسيد : » چرا بعضي ها كاغذ و پوست ميوه را به داخل زمين بازي پرت مي كنند؟«

حميد گفت : » شايد با اين كار مي خواهند شادي خود را نشان دهند، ولي كار شان درست نيست. 

اين گونه رفتارها درواقع، بي احترامي به ورزشــكاران است و باعث كثيف شدن محيط ورزشگاه 

هم مي شود.«

بعد از مسابقه، هادي و حميد براي بازگشت به خانه سوار اتوبوس شدند. 

در داخــل اتوبوس، رفتارهاي بعضي از جوانان مناســب نبود؛ از پنجره به بيرون خم مي شــدند، 

صندلي ها را پاره مي كردند و يا به شيشه هاي اتوبوس آسيب مي رساندند. آن ها حّتي به اعتراض 

ديگران نيز توّجهي نمي كردند. هادي از اين  رفتارها بسيار تعّجب كرد.  

حميد براي او توضيح داد كه كار اين افراد بي احترامي به حقوق ديگران است. همان طور كه، بايد 

از محيط زيســت طبيعی خود  مثل جنگل، رودخانه و دريا محافظت كنيم، بايد از مكان ها و اموال 

عمومی محيط زندگی نيز نگه داری كنيم.

هادي پرسيد : » منظورت از اموال عمومي چيست؟«

حميد گفت : » وســايلي كه در مكان هاي عمومي مانند سينما، ورزشگاه ، مدرسه و اتوبوس وجود 

دارد، مال همه ي مردم اســت و همه  وظيفه دارند در نگهداري و حفظ آن ها كوشــش كنند. به 

عالوه ، اگر اين وســايل خراب شــود به اقتصاد كشــور هم ضرر مي رســد ، زيرا مقدار زيادي از 

درآمد كشور بايد صرف خريد و يا تعمير اموال عمومي شود.«

هادي از تماشــاي مسابقه بسيار لّذت برده بود؛ ولي از ديدن اين رفتارهاي نامناسب ناراحت بود 

و با خود فكر مي كرد كه چگونه مي تواند درحفظ اموال عمومي تالش كند. 
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1- تشويق مناسب و درست در ورزشگاه چگونه است ؟ 
2- چند نمونه از اموال عمومي را نام ببريد.

3- شما براي حفظ اموال عمومي چه كارمي كنيد ؟ 
4- از آسيب رساندن به اموال عمومي چه ضررهايي مي بينيم ؟ 

5- چند مكان عمومی را نام ببريد.

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

رفتار مناسب

رفتار مناسب

رفتار مناسب

رفتار مناسب

×رفتار نامناسب

رفتار نامناسب

رفتار نامناسب

رفتار نامناسب

به تصويرها نگاه كنيد و  رفتارهاي مناسب و نامناسب را مانند نمونه، با عالمت × 
مشخص كنيد.
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رفتار مناسب

رفتار مناسب

رفتار مناسب

رفتار مناسب رفتار مناسب

رفتار مناسب

رفتار نامناسب

رفتار نامناسب

رفتار نامناسب

رفتار نامناسب رفتار نامناسب

رفتار نامناسب
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در داخل ورزشگاه آشغال نمي ريزم.

وقتي به سينما مي روم، با صداي بلند صحبت نمي كنم.

در جنگل،  روي تنه ی درخت ها يادگاري مي نويسم.

وقتي در خيابان راه مي روم، آب دهانم را روي زمين نمي اندازم.

اطراف رودخانه زباله می ريزم.

سعي مي كنم ظاهرم در مكان هاي عمومي آراسته باشد.

وقتی سوار اتوبوس می شوم به صندلی ها آسيب نمی رسانم.

در حفظ و نگهداري اموال عمومي كوشش مي كنم.

جمله هاي زير را بخوانيد و رفتارهاي مناسب را با عالمت ×  مشّخص كنيد.
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فّعالّيت های تكميلی

2- حاال با توّجه به مطالب باال، رفتارهايي را كه به اقتصاد كشور ضرر مي رساند بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

رفتارهاي مناسب

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

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

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

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

رفتارهاي نامناسب

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

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

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

1- دانش آموزان عزيز، در طول يك هفته، به هرمكان عمومي كه مي رويد، رفتارهاي مناســب و 
نامناسب خود و ديگران را يادداشت كنيد و در كالس بخوانيد. 



فصل ششم 

مشاغل
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كار در كارخانه

درس15

قراربود كه دانش آموزان سال دوم راهنمايی پيش حرفه ای براي آشنايي با مشاغل از كارخانه هاي 

مختلفي ديدن كنند. 

برنامه ي اين هفته ي آن ها بازديد از كارخانه ي توليد مواّد غذايي بود. 

هنگام ورود دانش آموزان ، مسئول كارخانه به آن ها خوش آمد گفت و از آقاي سعادت، كه در 

كارخانه كار مي كرد، خواهش كرد تا دانش آموزان را با قســمت هاي مختلف كارخانه آشنا كند. 

آقاي سعادت ابتدا آن ها را به قسمت تهّيه ي رّب گوجه فرنگي برد. 
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او برايشان توضيح داد كه چگونه از گوجه فرنگي رب درست مي كنند و چطور آن را در قوطي ها 
بسته بندي مي كنند و براي فروش به فروشگاه ها مي فرستند. 

سپس دانش آموزان را به ساير قسمت هاي كارخانه، مانند قسمت تهّيه ي آب ليمو، ترشي و ُسس 
برد و آن ها را با نحوه ي توليد اين مواّد غذايي و بسته بندی آن ها آشنا كرد. 

در پايان، توضيح داد كه در هر قســمت، كارگران زيادي با دســتگاه هاي گوناگون كار مي كنند. 
آن ها وظايف خود را زير نظر مسئول قسمت خود انجام مي دهند. 

مســئول هر قســمت وظايف گوناگوني دارد. او مواظب است تا كارها درســت انجام شود و هر 
كارگر نيز وظيفه ي خود را به خوبي انجام دهد. 

از وظايف ديگر مســئول هر قســمت  اين است كه اگر كارگري غايب باشــد، براي او جانشين 
بگذارد و اگر دستگاهي خراب شد ، از تعميركاران بخواهد تا نقص آن را برطرف كنند. با انجام 

درست مسئوليِّت ها كارخانه مي تواند محصوالت خوبي توليد كند.
پس از بازگشــت به مدرســه، خانم مربّي از دانش آموزان خواست تا درباره ي بازديد آن روز و 

مراحل تهّيه ي يكي از مواّد غذايي يك گزارش بنويسند و جلسه ي آينده در كالس بخوانند. 

آيا مي دانيد وظايف يك كارگر چيست ؟ 
هركارگر در كارخانه وظايف زيادي به عهده دارد كه مهم ترين آن ها عبارت اند از : 

1- اطاعت از قوانين و مقّررات كارخانه 
2- درست انجام دادن وظايف 

3- حضور به موقع در محّل كار 
4- رعايت نكات ايمني در محيط كار و استفاده از وسايل ايمني در هنگام كار 

5- داشتن رفتار خوب و مناسب با مسئوالن و ساير كارگران 
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1- چرا دانش آموزان براي بازديد به كارخانه رفتند ؟ 

2- چند نمونه از محصوالتي را كه در كارخانه ي تهّيه ي مواّد غذايي توليد مي شود، نام ببريد. 

3- در هرقسمت كارخانه چه كساني با دستگاه ها كار مي كنند ؟ 

4- كارگران هر قسمت زير نظر چه  كسي كار مي كنند؟

5- وظايف مسئول هر قسمت چيست ؟ 

6- دو مورد از وظايف يك كارگر را بنويسيد.

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

با توجه به عبارت هاي سمت راست ، عبارت مناسب سمت چپ را انتخاب كنيد و 
مانند نمونه، عالمت × بگذاريد:

                        بايد به موقع حاضر باشند. 
  كارگران در محّل كار خود   

                                                                    هر موقع مايل بودند، مي توانند حاضرشوند. 

                               خودشان آن را تعمير كنند. 
 در صورت خراب شدن دستگاه ، كارگران بايد 

                     به مسئول قسمت اّطالع دهند. 

                            بايد از وسايل ايمني استفاده كنند. 
 كارگران در محّل كارخود    

                                                                         مي توانند از وسايل ايمني استفاده نكنند. 

×
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فّعالّيت های تكميلی

1- با توّجه به تصويرها، بنويسيد كه هركارگر به كدام يك از وظايف خود عمل مي كند.

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

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

.....................................................
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- چند كارخانه را نام ببريد كه در آن ها محصوالت ديگري توليد مي شود.

تحقيق كنيد

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

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

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

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

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

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

2- با توّجه به تصويرهاي زير مراحل توليد آب ليمو را بنويسيد.  


