
 حسین حیدری ) همسایه ی ما (  1درس 

سرو صدا نکردن در اوقات استراحت  -کمک مالی به همسایه های نیازمندچند مورد از همکاری بین همسایه ها را نام ببرید؟  -1

 صرفه جویی در زمان کمبود آب  -تمیز نگه داشتن محله -همسایه ها

تزیین و چراغانی  -عیادت از یکدیگرمردم یک محله برای انجام دادن چه کارهایی با یکدیگر همدلی و همکاری می کنند؟  -2

 محله در جشن ها

 خیر. هیچکس حق ندارد موجب آزار و اذیت دیگران شود.ایا ما اجازه داریم با سرو صدا کردن همسایه ها را ناراحت کنیم؟  -3

در  -در کوچه و ساختمان زباله نریزیمای خوب در چه کارهایی می توانیم با اهالی محل همکاری کنیم؟  برای داشتن محله -4

در هنگام بیماری و مشکالت به  -در هنگام رانندگی بوق نزنیم -آپارتمان در ساعات پایانی شب از وسایل پر سرو صدا استفاده نکنیم

 دیگران کمک کنیم.

 قسمتی از یک شهر را روستا که گروهی از مردم در آنجا زندگی می کنند.شود؟ محله به چه جایی گفته می  -5

اگر می خواهید که خدا و پیامبر شمارا پیامبر گرامی اسالم درباره ی حقوق همسایه و رفتار با همسایگان چه فرموده اند؟  -6

 ار کنید.دوست داشته باشند امانت دار و راست گو باشید و با همسایگان خود به نیکی رفت

 برای آنکه محل زندگی خود و همسایه هارا کثیف و آلوده نکنیم.چرا زباله هارا در جای مخصوص می گذاریم؟  -7

 

 



 ) اینجا محله ی ماست (  2درس 

کالس های  -تفسیر قرآن -ئت قرآنقرا -برگزاری جشن ها و عذاداری ها در مسجد محله چه فعالیت هایی انجام می شود؟ -1

 احکام

از وسایل ورزشی به  -نظافت را در بوستان رعایت کنیم برای بهتر شدن بوستان محله چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ -2

 به گل ها و درخت ها و چمن ها آسیب نرسانیم. -درستی استفاده کنیم

شغل و نوع ساختمان  -نندممکن است مردم به جای دیگر مهاجرت ک با گذشت زمان در محله چه تغییراتی به وجود می آید؟ -3

 و امکانات عمومی جدید مثل ایستگاه اتوبوس و کتابخانه در محله ایجاد شود. -ها تغییر کند

 به وجود می آید. تغییراتیبا گذشت زمان در محله  -4

 وجود دارد که مردم برای استراحت و ورزش به آنجا می روند. بوستان در بیشتر محله ها یک-5

 

 

 

 

 

 



 ) خرید و فروش در محله (  3درس 

سوپر مارکت برای اقالم  -خیاطی برای دوختن لباس -نانوایی برای نان در یک محله چه خدماتی به مردم ارائه می شود؟ -1

 تلفن عمومی برای انجام مکالمات و ایستگاه اتوبوس و... -بیمارستان برای درمان -بانک برای رفع نیاز های مالی -ضروری

نحوه استفاده درست از هر وسیله  -نظافت را رعایت کنیم نه می توانیم از امکانات عمومی به طور مناسب استفاده کنیم؟چگو -2

 هنگام استفاده از تلفن عمومی بیش از حد صحبت نکنیم. -هنگام سوار شدن به اتوبوس نوبت را رعایت کنیم -را در بوستان بدانیم

ابتدا باید نیاز هایمان را بررسی و آنها را اولویت بندی کنیم و بعد به اندازه نیازمان خرید  م؟چگونه می توانیم درست خرید کنی -3

 کنیم و اجناسی با کیفیت با قیمت مناسب تهیه کنیم.

 به پولی که مردم از راه کار کردن به دست می آورند در آمد گفته می شود. در آمد یعنی چه؟ -4

 کنیم. پس اندازوریم برای زمان هایی که به پول نیاز داریم باید از پولی که به دست می آ-5

 

 

 

 

 

 



 ) نقشه ی محله ی ما (  4درس 

 عکس های هواییبرای تهیه نقشه از چه چیزی استفاده می کنیم؟  -1

 با استفاده از نقشه چگونه می توانیم محل دقیق مکان های مختلف را پیدا کنیم؟  -2

 را با هواپیما از باالی زمین می گیرند. هواییعکس های  -3

 با استفاده از راهنمای نقشه چگونه می توانیم مکان های مختلف را روی نقشه تشخیص دهیم؟  -4

نقشه ها به ما در پیدا کردن مکان های مختلف کمک می کنند و می توانیم استفاده از نقشه چه فایده ای برای ما دارد؟  -5

 مکان مورد نظر برویم  بفهمیم از چه راهی به

معموال در قسمت پایین و کناری نقشه یک راهنما وجود دارد که به وسیله آن می توانیم مکان های راهنمای نقشه چیست؟  -6

 مختلف را روی نقشه تشخیص دهیم و یا معنای رنگ ها و عالمت هارا متوجه شویم.

 

 

 

 

 

 



 ) زندگی در شهر یا روستا (  5درس  

در شهر عالوه بر خانه ها، اداره ها و کارخانه های زیادی  -شهر از روستا بسیار بزرگتر است روستا چه تفاوت هایی دارند؟شهر و  -1

 روستا آب و هوای پاکیزه تری دارد. -سرو صدا در شهر بیشتر ولی در روستا آرام تر است -وجود دارد

 انیم به خصوصیات یک مکان و زندگی مردم آنجا پی ببریم.میتو از روی یک عکس چه چیزهایی را می توانیم بدانیم؟ -2

 قم  -اهواز -تبریز -شیراز -کرج -اصفهان -مشهد -تهران پر جمعیت ترین شهر های ایران را به ترتیب نام ببرید؟ -3

ی آلودگ -وتیسرو صدای بسیار زیاد در خیابان ها و آلودگی ص چند نمونه از مشکالت زندگی در شهر های بزرگ را بگویید؟ -4

 کمبود آب -ترافیک -هوا

کشور را برای اداره ی بهتر به قسمت های بزرگی تقسیم کرده اند که به هر یک از این قسمت ها استان  استان را تعریف کنید؟ -5

 می گویند.
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