
کـاربـرگـه ها



این کاربرگه به کمک معلّم یا پدر و مادر پس از بازدید از محلّه کامل شود.  

نام این محلّه چیست؟ 

نام خیابان و کوچه های مهّم این محلّه را بنویسید. 

رودخانه،   جنگل،   کوه،  )درخت،   طبیعی  پدیده های  کدام 
جوی آب، جانوران و…( را در این محلّه مشاهده می کنید،  نام 

ببرید. 

انواع ساختمان هایی را که در محلّه مشاهده می کنید،  نام ببرید.  

ساختمان های مهّم محلّه کدام اند؟ 

چه شغل هایی در این محلّه وجود دارد؟ مردم این محلّه به چه 
فّعالیت هایی مشغول اند؟ 

بیشتر  محلّه ی خودتان  در  را  مکان هایی  یا چه  شما چه چیزها 
دوست دارید؟ اگر روزی قرار باشد از این محلّه به محلّه یا شهر 
دیگری بروید و در آنجا زندگی کنید، دلتان برای چه چیزهایی 

تنگ می شود؟

محّله ی ما کـاربـرگـه ی

شماره ی 1



نام مصاحبه شونده:                     سن: نام محّله: 

1ــ شما چند سال است که در این محّله زندگی می کنید؟

2ــ این محّله نسبت به سال های گذشته چه تغییراتی کرده است؟ 
چند مورد را بگویید. 

3ــ به نظر شما، برای بهتر شدن زندگی مردم در این محّله چه 
کارهایی باید کرد؟

 با یکی از افراد سالمند محّله ی خود مصاحبه کنید و پاسخ ها را بنویسید.
برای انجام مصاحبه از بزرگ ترها کمک بگیرید.

این تصویر یک محلّه است. فکر کنید و به دلخواه خود سه تغییر در آن به وجود آورید که موجب بهتر شدن 
محلّه یا زندگی در آن شود. )رسم کنید.(

تغييرات محّله ی من  کـاربـرگـه ی

شماره ی 2



روی  از  )هلی کوپتر(  چرخ  بال  با  اگر 
شکل  این  به  را  آن  کنید،  پرواز  مزرعه  این 

می بینید. 

به  را  باال  تصویر  شماره های  الف( 
تصویر پایین مّتصل کنید.

شماره ی 3
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دیدن منظره ها از باال

اگر شما روبه روی این مزرعه بایستید،  
چنین منظره ای را مشاهده می کنید. 

ب( اکنون بگویید چه چیزی را در این 
مزرعه از روبه رو نتوانستید ببینید، اّما از باال 

آن را مشاهده کردید؟
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شماره ی 4
راهنمای نقشه

الف( با توّجه به نقشه، مستطیل های راهنما را با رنگ ها یا عالمت های مناسب کامل کنید. 
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فرودگاه

فرودگاه

کتابخانه

کتابخانه

رستوران

رستوران

پارک
جنگلی

پارک جنگلی

پست

پست آتش نشانی

درمانگاه

مسجد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه راه آهن

خّط آهن

راهنما

جاّده
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ب( با استفاده از راهنمای نقشه، بگویید هر عدد چه چیزی را در روی نقشه نشان می دهد. 
)1(  جاّده                                             )٥( .........  
......... )6(                                  ......... )2(  
......... )7(                                   ......... )3(  

            ......... )4(  



شماره ی 5
عكس خوانی

1ــ در عکس زیر، چه چیزهایی مشاهده می کنید؟ مانند نمونه آنها را مشّخص کنید.

2ــ از روی عکس ها می توانیم تا حّدی به ویژگی های یک مکان و زندگی مردم آنجا پی ببریم. آنچه از این 
عکس  می فهمید بیان کنید.

دامنه ی کوهچمنزار

جاّده
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شماره ی 6
نقشه ی استان های ایران

1ــ روی نقشه، استان محّل زندگی تان را با رنگ قرمز نشان دهید.
2ــ استان های همسایه ی استان خود را بارنگ زرد مشّخص کنید.

3ــ دریاهای نقشه را با مداد آبی رنگ کنید.
4ــ الف( نام دریاهایی را که نوشته نشده است، بنویسید. ب( آیا استان محّل زندگی شما در کنار دریا واقع 

شده است؟
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شماره ی 7

1ــ با توّجه به جهت های اصلی و فرعی، جهت هر کدام از تصویرهای زیر را بنویسید. 

2ــ با توّجه به شکل زیر، جاهای خالی را پر کنید. 

جهت های اصلی و فرعی

)شمال( خانه 
)………( مسجد 
)………( هواپیما 
)………( جاّده 
)………( مدرسه 
)………( کوه ها 
)………( درختان 
)………( فیل 

ــ کشتی در جنوب گُل قرار دارد.
ــ بادبادک در……… گُل قرار دارد.
ــ ساعت در ……… گُل قرار دارد.

ــ کتاب در ……… گُل قرار دارد.
ــ توپ در ……… گُل قرار دارد.

ــ پروانه در ……… گُل قرار دارد.
نّقاشی  به دلخواه  تصویر  دو  خالی،  خانه های  در  ــ 
مانند جمله های  در جمله هایی  را  آنها  کنید. سپس، جهت 

زیر بنویسید.
ــ ……… در ……… گُل قرار دارد.
ــ ……… در ……… گُل قرار دارد.
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شماره ی 8
 ابزارها و وسایل  دوره ی ایران باستان

به تصویرها نگاه کنید و حدس بزنید که این وسایل چیستند؟ ایرانیان باستان از هر کدام از این وسایل چه 
استفاده ای می کرده اند؟
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شماره ی 8
 ابزارها و وسایل  دوره ی ایران باستان

به تصویرها نگاه کنید وحدس بزنید که این وسایل چیستند؟ ایرانیان باستان از هر کدام از این وسایل چه 
استفاده ای می کرده اند؟
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شماره ی 9

با توّجه به آنچه درباره ی حکومت های ایران باستان خواندید، مهم ترین ویژگی های هریک از این سلسله ها 
را در نمودار بنویسید.

سلسله های ایران باستان کـاربـرگـه ی

                                          ساسانيان                   اشکانيان                  سلوکيان               هخامنشيان            مادها

ویژگی ها

با یکدیگر مّتحد شدند و حکومت تشکیل دادند.  ــ 
اّولین حکومت…… 

ــ
ــ

ــ به وجود آوردن چاپارخانه



شماره ی 10
ناهمواری های ایران        

1ــ رشته کوه ها را با مداد قهوه ای و دریاها را با مداد آبی رنگ کنید. نام دریاها را بنویسید.

2ــ روی نقشه، نام رشته کوه البرز و زاگرس و قلّه های 
دماوند، دنا، زردکوه، علم کوه را بنویسید.

کـاربـرگـه ی

شمال
جلگه ی مغان

جلگه ی مازندران

جلگه
دریای عمان

خليج فارس

)…………(

)……(

)…………(

دریای خزر

خالی  جای  در  را  ایران  مهّم  جلگه های  نام  3ــ 
سبز  مداد  با  را  ایران  جنوبی  جلگه های  و  بنویسید 

رنگ آمیزی کنید.

رشــــتــــه کــــــــــوه
رشــــتــــه کــــــــــوه

قّله



شماره ی 11
رسم نمودار دما

درجهماه های سال

1٥فروردین

22اردیبهشت

26خرداد

30تیر

29مرداد

26شهریور

24مهر

16آبان

8آذر

4دی

6بهمن

10اسفند

است.نمودار  شده  نوشته  سال  مختلف  ماه های  در  اصفهان  شهر  در  دما  متوّسط  میزان  زیر،  جدول  در 
روبه روی آن را کامل و رنگ آمیزی کنید.
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شماره ی 12

وضع هوا و تغییرات آن را در مّدت یک هفته در نظر بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.

وضع هوا در یک هفته

                                
نبهوضع هوا

ش

نبه
کش

ی

نبه
وش

د

نبه
ش ه 

س

نبه
رش

چها

نبه
جش

پن

معه
شنبهج

تمام روز 
ابری

ــ

ــ

0

10 درجه

مالیم
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ابری

آفتابی

نيمه ابری

بارندگی

دما

وزش باد

مثال



شماره ی 13
خواندن و درست کردن تقویم                                                  

1ــ روز تولّد امین 18 مرداد است.  او تولّدش را در کدام روز هفته جشن می گیرد؟
2ــ پدر یاسمن روز 9بهمن به مأموریت رفت و گفت که 6 روز دیگر برمی گردد. پدر او چه روزی به خانه برمی گردد؟

3ــ ماه مرداد و ماه بهمن هر یک چند روز دارد؟ 
4ــ در کدام ماه تعداد روزهای تعطیل بیشتر است؟ چرا؟ 

5ــ سالگرد پیروزی انقالب اسالمی چه روزی است؟ روی تقویم آن را پیدا کنید و دورش خط بکشید. 
6ــ آخرین روز ماه مرداد، کدام روز هفته است؟  

7ــ روی تقویم امسال، ماه اسفند را پیدا کنید و عددهای آن را به این جدول انتقال دهید. روزهای تعطیل را رنگ قرمز بزنید.

٤١١١٨٢٥شنبه

٥١٢١٩٢٦یكشنبه 

٦١٣٢٠٢٧دوشنبه

٧١٤٢١٢٨سه شنبه

١٨١٥٢٢٢٩چهارشنبه
٢٩١٦٢٣٣٠پنجشنبه

٣١٠١٧٢٤٣١جمعه

٤١١١٨٢٥شنبه

٥١٢١٩٢٦یكشنبه 

٦١٣٢٠٢٧دوشنبه

٧١٤٢١٢٨سه شنبه

١٨١٥٢٢٢٩چهارشنبه

٢٩١٦٢٣٣٠پنجشنبه

٣١٠١٧٢٤جمعه

بهمن ماه ١٣٩٣ مردادماه ١٣٩٣

٧ و ٨ تعطيالت عيد سعيد فطر                                                              

کـاربـرگـه ی

شنبه 

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه 

چهارشنبه 

پنجشنبه

جمعه 


