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انتظارات یادگیری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
1ــ مشاغلی را که در محلٔه آنها وجود دارد یا در طی روز با آنها سر وکار دارند، فهرست کنند.

2ــ امکانات موجود در محله خودشان را شناسایی و نحوه استفاده و نگهداری مطلوب از آنها 
را بیان کنند.

3ــ درباره امکانات عمومی  مورد نیاز محّله پیشنهاد بدهند.
4ــ نکاتی مربوط به خرید عاقالنه را، فهرست کنند.

5 ــ به کمک بزرگ ترها جدول بودجه ای برای یک ماه خود طراحی کنند.
6 ــ برای خرید یک کاالی مورد عالقه یا مورد نیاز خود برنامه ریزی و جدول امتیازات ترسیم کنند.

  مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاربرگٔه پیشنهادی، تعدادی وسایل خریداری شده از محله

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها
آماده کنید

در  صورت امکان، روزی که می خواهید این درس را آموزش دهید با ساک خرید، وارد کالس 
شوید )به منظور ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ساک شما پارچه ای باشد(.

به  که  لباسی  نان،  مقداری  ماکارونی،  بستٔه  یک  روزنامه،  میوه،  لبنیات،  مانند  روزانه  مایحتاج 
خشکشویی داده اید، از دانش آموزان بپرسید هریک از مواد و وسایل از این چه مغازه ای خریداری شده 
 است؟ چه مشاغلی برای تأمین این نیازها فعالیت می کنند؟ آیا همٔه این کاالها در محله تولید می شود؟ 

برای مثال لبنیات و روزنامه در کارخانه و چاپخانه تولید و سپس به محله آورده می شود.
دانش آموزان در سال گذشته با مشاغل تولیدی و خدماتی آشنا شده اند. معمواًلبیشتر مشاغلی که 

در محله های شهری وجود دارد، از نوع خدماتی است.

3درس  
خرید و فروش در محله
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مغازه ها، رستوران ها، آرایشگاه، خشکشویی و ... از انواع مشاغل خدماتی اند.
سپس تصاویر صفحٔه 8 را با دانش آموزان مرور کنید. دکٔه روزنامه فروشی، نانوایی، فروشگاه 
لباس، خواروبارفروشی، بانک، خشکشویی. از آنها بپرسید: آیا در محلٔه شما این مغازه ها وجود دارد؟
اگر موارد بیشتری هم به نظرشان می رسد، اضافه کنند مثل میوه فروشی، فروشگاه لوازم خانگی، 

عطّاری، رستوران، فروشگاه لوازم رایانه، دفتر کرایٔه اتومبیل و ....
سپس از دانش آموزان بخواهید عالوه بر مغازه ها، امکانات عمومی را که در محله شان وجود 
دارد؛ فهرست کنند؛ مثل: ایستگاه اتوبوس، خود پرداز بانک، تلفن عمومی. از طریق پرسش و پاسخ  

دربارٔه فواید و ضرورت هر یک گفتگو کنید مثاًل تلفن عمومی یا ایستگاه اتوبوس.
به  خرید  برای  حال  به  تا  آیا  کرد؟  رعایت  خرید  در  باید  را  نکاتی  چه  بپرسید  دانش آموزان  از 

فروشگاه های نزدیک خانٔه خود رفته اید ؟ به چه نکاتی توجه کرده اید؟ 
سپس روی این موارد در امر خرید تأکید کنید:

ــ هنگام ورود به مغازه سالم کنند و به صاحب مغازه »خسته نباشید« بگویند.
ــ اگر وسایل مورد نیاز را به صورت لیست داشته باشند، بهتر می توانند خرید کنند.

ــ قیمت کاالها را بپرسند و با پول خود بسنجند.
ــ پس از خرید از فروشنده تشکر و خداحافظی کنند.

به دانش آموزان تأکید کنید همیشه به  اندازٔه نیاز خود خرید کنند.
از دانش آموزان بپرسید آیا برای خرید جنس مورد نیازشان تا به  حال پس انداز کرده اند؟ آیا برای 

خرید یک کاال برنامه ریزی کرده اند؟ 
سپس داستان کتاب را با صدای بلند برای دانش آموزان بخوانید. از بّچه ها بخواهید نظرشان را 

دربارٔه تصمیم سهراب بگویند. از آنها بپرسید تا به حال در شرایط مشابه سهراب قرار گرفته اند؟
جدول بودجه را روی تابلو ترسیم کنید و ستون های آن  را تشریح کنید. از دانش آموزان بخواهید 

به  طور داوطلبانه درآمد، هزینه و پس انداز دو روز خود را بنویسند.
مثال:

پس اندازهزینهدرآمد )پول توجیبی(روز
400 تومان600 تومان )بیسکویت(1000 تومانیکشنبه  1393/7/20
500 تومان1000 تومان )خودکار(1500 توماندوشنبه  1393/7/21
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دانش آموزان  برای  کامل  به طور  را  پس انداز  و  هزینه  درآمد،  مفاهیم  بودجه،  ترسیم جدول  با 
تشریح کنید. سپس از آنها بخواهید فعالیت شمارٔه 2 را به  کار ببندیم صفحٔه 18 را در منزل انجام دهند. 
توضیح دهید در این فعالیت برای خرید یک کاال، مانند مجموعٔه سی دی یا یک نرم افزار رایانه، یک 

ساعت مچی، عروسک یا هدیٔه روز پدر یا مادر از جدول بودجه، استفاده کنند. 
با ترسیم جدول امتیازات، دانش آموزان را به سمت انتخاب صحیح هدایت کنید. به دانش آموزان 

بگویید برای خرید یک کاال مثاًل کیف، چه چیزهایی را در نظر می گیرید؟ 
قیمت، رنگ، مدل، جنس وسایر گزینه ها باید سنجیده شوند تا بر حسب نظر ما امتیاز بگیرند؟

فعالیت بیشتر در کالس یا منزل
) خرید کیف (

                  ویژگی های کاال
شماره کیف

قیمترنگجنس

خوب    +  +1
قهوه ای + + +

)مورد عالقه(
5 امتیازگران   -

2 امتیازمتوسط  +سفید   -متوسط  +2

3 امتیازتقریبًا ارزان  + +سیاه   +ضعیف  -3

ضعیف ) - (                   خوب ) + + ( 
متوسط ) + (                   خیلی خوب ) + + + (

با توجه به گزینٔه مورد نظر برای خرید کیف، ستون های جدول را به کمک بزرگ ترها، پر کنید 
)قبل از پرکردن جدول امتیازات با کمک بزرگ ترها، از جنس، رنگ، قیمت و سایر ویژگی های آن، 
اطالع پیدا کنید(. در جدول باال کیف شماره  )1( با آنکه گران است اما چون 5 امتیاز کسب کرده، 

گزینٔه بهتری برای خرید است.

به پایان ببرید
با جمع بندی مطالب مربوط به محله و نحؤه خرید و شیؤه ترسیم جدول بودجه و امتیازات، مطالب 

درس را مرور کنید.
با توجه به اهمیت این درس، ممکن است مطالب آن در دو جلسه ارائه شود.
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از دانش آموزان بخواهید با راهنمایی و کمک بزرگ ترها، جدول بودجه و امتیازات را در خانه انجام 
دهند؛ تا هم به اهمیت پس انداز بیشتر پی ببرند و هم نحؤه انتخاب صحیح کاالهای مورد نیازشان را بیاموزند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی
عکس خوانی، بیان نحؤه استفاده از امکانات عمومی محله و نحؤه نگهداری و مراقبت از آنها، 
تکمیل و ترسیم جدول بودجه و امتیازات در تصمیم گیری و خرید عاقالنٔه یک کاال از محورهای عمدٔه 
ارزشیابی این درس است. ابزارهای ارزشیابی شامل پرسش و پاسخ کالسی، گفت وگو، کامل کردن 

ستون های جدول و آزمون عملکردی کتبی می باشد.

مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم

دانش آموزان در سال گذشته با مباحث پس انداز و صرفه جویی آشنا شده اند. امسال در 

این درس با درآمد، هزینه و پس انداز آشنا می شوند.) سواد مالی (

اهمیت این درس از بعد اجتماعی به شرح زیر است:

1ـ کاهش دادن مصرف گرایی.

بسیار  زمان  در  ولو  دانش آموزان  بین  در  کارکردن  به   نهادن  ارزش  و  تمایل  ایجاد  2ـ 

محدود

3ـ کاهش و کنترل توقع زیاد کودکان از خانواده ها به ویژه در مورد نیازهای کاذب.

این موارد در واقع اهداف ارزشی این درس اند که باید مد نظر همکاران عزیز قرار گیرند 

و به طور اثر گذار آموزش داده شود. 
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انتظارات یادگیری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
1ــ تصویر اشیا را با نگاه کردن از باال ترسیم کنند.)دید عمودی(

2ــ نقشٔه کالس یا اتاق خود را از باال تجّسم و ترسیم کنند.
3ــ با استفاده از راهنمای نقشه، نقشه خوانی کنند.

مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، تعدادی نقشه و کروکی ساده که راهنما 
داشته باشد. )کاربرگه های 3 و 4(

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
از دانش آموزان بخواهید وسایل شخصی خود مانند لیوان آب خوری، جامدادی، مدادتراش و 
پاک کن را روی میز بگذارند. سپس از جای خود بلند شوند و آنها را از باال ببینند و سپس هرچه را که 
می بینند، ترسیم کنند. بعد از آن، از نیمکت خود فاصله بگیرند و دوباره این لوازم را نگاه کنند و آن را 

ترسیم کنند. بعد تصویر اشیاء را که به دو حالت کشیده اند، با یکدیگر مقایسه کنند.
سپس توّجه آنها را به تصاویر صفحٔه 13 جلب کنید و بخواهید ماشین، لیوان و کفش را از باال و 

روبه رو با هم مقایسه کنند.
در مرحلٔه بعد، دانش آموزان باید اعداد تصاویر خیابان و تصاویری را که پرنده از باال می بیند، به 

نقشٔه همان تصاویر منتقل کنند.) صفحٔه 13و 14(
شناسایی مکان ها روی تصاویر ُبعددار و تصاویر از باال و انتقال شماره ها، به فهم بهتر موضوع، 

کمک می کند.

4درس  
نقشۀ محلۀ مـا
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پس از اینکه دانش آموزان این مهارت را به دست آوردند، از آنها بخواهید به نقشٔه کالس در 
صفحٔه 15 دقت کنند.

از آنها بخواهید ابتدا همٔه اشیای کالس خود را مانند محل تابلو در کالس ، میز و نیمکت، سطل 
و …، به دقت مشاهده کنند و آنها را روی کاغذ نقشٔه کالس خود بکشند.

در صورتی که دانش آموزان توانایی کافی برای ترسیم نقشٔه کالس خود را نداشته باشند، بهتر 
است معلم محترم، بخشی از نقشه را ترسیم و تکمیل آن  را به دانش آموزان واگذار کند و اشتباهات آنها 

را تصحیح کند.
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برای تکمیل و تقویت درس، کاربرگٔه شماره 3 را انجام دهید.

از دانش آموزان بخواهید شماره ها را به تصویر پایین منتقل کنند ضمنًا گاو سفید که در 
تصویر باال دیده نمی شود، در تصویر پایین مشاهده می شود.

بهتر است این درس حداقل در دو جلسه تدریس شود.
برای تدریس صفحه های 16 و 17 ابتدا تعدادی نقشه ترجیحًا نقشٔه شهری که در آن زندگی 

می کنید یا یکی از شهرهای استان مثاًل مرکز استان را به کالس ببرید.
پیدا  را  معینی  بخواهید مکان های  آنها  از  و  توزیع کنید  بین گروه های دانش آموزان  را  نقشه ها 
کنند؛ مثاًل یک خیابان خاص یا یک مکان و از آنها بپرسید: داشتن این نقشه چه کمکی در پیداکردن 

مکان ها به شما می کند؟
وقتی دانش آموزان با کاربرد نقشه آشنا شدند، به آنها بگویید، این نقشه ها با »دید از باال« تهیه 
شده  است و برای آنکه تهیه و تولید آن را بهتر بفهمند، از تصاویر صفحٔه 16 کتاب که هواپیما را در 

حال عکس برداری نشان می دهد، استفاده کنید.
به دانش آموزان یادآوری کنید که در سال گذشته با نقشٔه خانه و مدرسه آشنا شده اند؛ اما امسال 

با انواع بیشتری از  نقشه ها آشنا می شوند که راهنما دارند.

1

2

3

4 5
6

7

8

٭
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تصویر صفحٔه 17 راهنمای نقشه را به دانش آموزان نشان می دهد. با استفاده از راهنما، نماد هر 
کدام از پدیده ها به خوبی مشخص می شود. نقشه را با راهنمای آن برای دانش آموزان توضیح دهید و 
سعی کنید سؤاالتی از آن با توجه به راهنما طرح نمایید. مثاًل بخواهید: پمپ بنزین را روی نقشه پیدا 

کنند یا بپرسید: مستطیل وسط فضای سبز، نشانٔه چیست؟

به پایان ببرید

مطالب مربوط به ترسیم نقشه، دید از باال و نحؤه ترسیم نقشه را جمع بندی کنید. اهمیت راهنمای 
نقشه را در نقشه خوانی برای دانش آموزان مرور کنید. کاربرگٔه شماره 4 را در کالس انجام دهید. سعی 
برای  کنید. رسم عالئمی  کنترل  دانش آموزان کشیده  شده است،  توسط  که  را  نقشه هایی  تمام  کنید 
راهنما از نشانه های خالقیت است. اصرار نکنید که همه یک نوع نماد را بکشند؛ اما به آنها 
بفهمانید چیزی را که به عنوان نماد می کشند، باید ساده باشد و مفهوم آن پدیده را برساند. 
برای مثال ممکن است دانش آموزی برای نماد رستوران، قاشق و چنگال بکشد یا یک بشقاب 

را ترسیم کند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی
ترسیم اشیا از باال و روبه رو، انطباق و مربوط نمودن تصویر اشیا به نقشٔه آن اشیا که از باال ترسیم 
شده، ترسیم نقشٔه یک اتاق یا کالس، انجام کاربرگه های شماره 3 و 4 از محورهای عمدٔه ارزشیابی 
این درس است. ابزارهای ارزشیابی، سیاهٔه بررسی فعالیت ها و آزمون کتبی عملکردی )ترسیم نقشه، 

خواندن عالئم راهنما و …( می باشد.


