
هاي خاص خود ها ویژگیشود و هر کدام از محلّههاي گوناگون تقسیم میهر شهر یا روستا به محلّه:دانید کهآیا می
باشد؟را دارا می

اید؟هاي اطرافتان دقت کردهآیا تا به حال به محل زندگی و انسان:اندکی تأمل

اهداف درس اول  :
.ها رفتار کنیمکنیم بفهمیم همسایگان ما چه کسانی هستند و باید چگونه با آندر این درس تالش می

اولاولفصل فصل 
ي مامحله

کنیم تا بتوانیم آگاهی کنیم شروع میاي که در آن زندگی میما با محلّه: هدف
.باالتر ببریم،خود را در مورد جایی که در آن هستیم

ماي همسایه درس1
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قسمتی از یک شهر یا روستا است که در آن گروهی از مردم در همسایگی محلّه. ساکن هستیمهر کدام از ما در یک محلّه
دار یا در یک آپارتمان زندگی کنید؛ به هر حال تمام افرادي ي حیاطاست شما در یک خانهممکن . کننددیگر زندگی مییک

ها ها آگاه باشید، به آنآیند و بهتر است شما از حال آني شما به حساب میکنند، همسایهزندگی میکه کنار شما در محلّه
.کمک کنید و با ایشان مهربان باشید

دار و راستگو باشید و با خواهید خدا و پیامبر شما را دوست داشته باشند، امانتاگر می«: ندفرمایمی) ص(حضرت محمد 
».همسایگان خود به نیکی رفتار کنید

. مقرراتی داردمحلّهخانه و مدرسه و زندگی در یک رفت و آمد در کوچه و خیابان،

:محلّهچند مورد از مقررات زندگی در 
.صدا نکنیموهمسایگان، سردر زمان استراحت-
.صداي رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم-
.به خودمان و دیگران آسیب برسانیم،بر آزار همسایگان ممکن استبازي نکنیم، زیرا عالوهترقه-
.ها بلند صحبت نکنیمموقع خداحافظی با میهمان-
.جاي مخصوص بگذاریمها را درشدن محل زندگی، زبالهبراي جلوگیري از آلوده-

نامهدرس
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.هاي مناسب پر کنیدلی را با واژهجاهاي خا
.ما هستند…………،کنند، کنار ما زندگی میمحلّهتمام افرادي که در -1
.کنیم…………نباید ،در زمان استراحت همسایگان-2
.ساکن هستیم…………هر کدام از ما در یک -3
.کنیم…………ها م و به آنهمسایگان آگاه باشی…………بهتر است از -4
.دارد…………، قوانین و محلّهزندگی در -5

.بگذارید) غ(و جلوي عبارت غلط ) ص(جلوي عبارات صحیح 
.فقط در روستاها وجود داردمحلّه-1
.رفتار کنیممحلّهتوانیم در ما هر طوري که دلمان خواست می-2
.داري شوندصوصی نگهباید در جاهاي مخمحلّهها در زباله-3
.ما باید رعایت حال همسایگان را بکنیم-4
.شودهاي گوناگون تقسیم میمحلّههر شهري به -5

.هاي داده شده را در جاي مناسب بگذارید و جدول زیر را کامل کنیدعبارت

.توپ بازي کردن در ساعت استراحت اهالی محل-1
.مشکالت محلگفتگو با همسایگان بر سر حل-2
. در اعیادمحلّههمکاري اهالی براي تزیین -3
.به عیادت بیماران رفتن-4

.هاي زیر، پاسخ کوتاه بدهیدبه پرسش
........................................................................................................باید چه کنیم؟،صدا کردواگر یکی از همسایگان زیاد از حد سر-1

...............................................................................................................................................................................................محلّه جزیی از چیست؟-2

......................................................................................................................................................................................ي ما در کجا قرار دارد؟خانه-3

...................................................................................................................................................................................ا شهر؟تر است یروستا بزرگ-4

.....................................................................................................................................فرمایند با همسایگان چگونه باشیم؟می) ص(پیامبر -5

محلّهرفتارهاي درست در محلّهرفتارهاي غلط در 
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.مشخص کنید) (ي صحیح را با عالمت گزینه
ما را دوست داشته باشند؟) ص(ما باید کدام ویژگی را نداشته باشیم تا خدا و پیامبر ) ص(طبق فرمایش پیامبر -1

ينیکوکار) 4صحر) 3ییراستگو) 2يدارامانت) 1
اند؟بزرگ به کوچک درست آمدهبه ترتیبهادر کدام گزینه واژه-2

شهر–محله –روستا–کشور ) 2روستا–محله –شهر –کشور ) 1
خانه–محله –شهر –کشور ) 4محله–روستا–شهر –کشور ) 3

صورت گروهی مشارکت کنند؟بهتوانندنمیدر کدام گزینه اهالی محلّه -3
هاي مذهبیبرگزاري جشن) 2ي خداز زائران خانهاستقبال ا)1
داشتن محلّهتمیز نگه) 4تمیز کردن خانه) 3

؟نیستکدام عمل در محلّه درست -4
خبر گرفتن از حال همسایگان) 2شستن فرش در کوچه)1
.حضور ندارنداهالی آنیها وقتمواظبت کردن از خانه) 4یابی از همسایگاندست)3

را در پی دارد؟) ص(کدام مورد رضایت خدا و پیامبر -5
صداقت) 2نیکی به همسایگان)1
مورد الف و ب) 4نماز خواندن) 3

است؟نادرستکدام مورد -6
.کندتغییر محل زندگی، مرا عوض می) 1
.هاي جدید آشنا شویمشود با آدمموجب میمحلّهتغییر ) 2
.گذاردما تأثیر میبر زندگی محلّهتغییر ) 3
.کندنشانی ما را عوض می،تغییر محله) 4

.هاي زیر پاسخ کامل بدهیدبه پرسش
محلّه چیست؟-1

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

آیند؟چه افرادي همسایه به حساب می-2
...........................................................................................................................................................................................................................................................

.شهر و محله را با هم مقایسه کنید-3
...........................................................................................................................................................................................................................................................

بهتر است با همسایگان چه رفتاري داشته باشیم؟-4
...........................................................................................................................................................................................................................................................
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.مورد رفتار با همسایگان را بیان کنیددر) ص(سخن پیامبر -5
...........................................................................................................................................................................................................................................................

.نام ببریدها مقررات خاصی را رعایت کنیم هایی که باید در آنمورد از مکان6-5
...........................................................................................................................................................................................................................................................

.مورد از مقررات زندگی در محلّه را بنویسید7-4
...........................................................................................................................................................................................................................................................

.اید را شرح دهیدچند مورد از کارهایی که با اهالی محلّه همکاري کرده

کند؟تغییر محلّه چه تغییري در شما و زندگی شما ایجاد میفکر کنید و بگویید 

فروشی، فضاي سبز و بوستان، مدرسه،ي روزنامهها، دکهها، مغازهخانه: مانند.خوردچیزهاي مختلفی به چشم میمحلّهدر هر 
.…………ها، مساجد و ادارات، بانک
:مسجد محلّه

.جا اجتماع کنندتوانند در آنمحلّه میمسجد یکی از جاهایی است که افراد

ي ماستجا محلهاین درس2
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:گیرددر مسجد کارهاي زیادي انجام می
عبادت کردن-1
دیگرخبر گرفتن از حال هم-2
مشورت در مورد حلّ مشکالت-3
…محلّ برگزاري انواع مراسم دعا، عزاداري، جشن و-4

هاي منظم پشت ي نمازگزاران در صفگیرد و بقیهار میموقع نماز جماعت، امام جماعت جلوتر از همه در محراب قر:نکته
.ایستندسر او می

:بوستان محلّه
ي اهالی وظیفه دارند همه. استوجود آمدهاهالی محل بهفضاي سبز یا بوستان در هر محلّی براي استراحت و ورزش

.ها را تمیز و مرتب نگاه دارندبوستان

ید چه کرد؟ها بابراي استفاده از بوستان
.ها راه نرویمبر روي چمن-1
.ها را نچینیمگل-2
.آسیب نرسانیم) مثل وسایل بازي(به وسایل عمومی -3
.…ها را در سطل مخصوصی بریزیم وزباله-4

:اند ازاین تغییرات عبارت. کنندها در طول زمان تغییراتی میمحلّه
)اي دیگرشدن عدهو اضافهرفتن یک عده از محلّه(محلّهتغییر مردم -1
هاشکل ساختمان-2
)…تجاري و اداري، (ها نوع ساختمان-3
)…خانه وکتابمثل ایستگاه اتوبوس،(ایجاد امکانات عمومی -4
تغییر در نوع فعالیت مردم محلّه-5
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.)روز بهتر شودها روزبهدوست دارند محلّ زندگی آنمحلّهساکنان یک (
.ها همگی نام دارندها و کوچه، خیابانمحلّه

محلّهدر 
هاي غیرطبیعی نیز در محلّه را مشاهده کرد و پدیده…جانوران ورودخانه، هاي طبیعی مثل درخت، جوي آب،توان پدیدهمی

:مثل،ها انواعی دارندها، تیرهاي چراغ برق و ساختمانها، مغازهخورند مثل ساختمانبه چشم می
)…پست، ادارات دولتی و مرکز (اداري -1
مسکونی-2
)…مراکز خرید، ساختمان پزشکان و (تجاري -3

هاي مثالً درمانگاه از جمله ساختمان. تر هستندها از برخی دیگر مهمبرخی از ساختمان
.مهمی هستند که باید در محلّه ساخته شوند

.هاي متفاوتی وجود دارددر محلّه شغل

.کنندجا اجتماع میهایی است که مردم در آنیکی از محل…………-1

.کنندمی…………ها در طول زمانمحلّه-2

.همگی نام دارند…………و …………محلّه، -3

.محلّه هستند…………جانوران جزء-4

.مردم هستند…………و …………ها جایی براي بوستان-5

.بگذارید) غ(و جلوي عبارات غلط ) ص(جلوي عبارات صحیح 
.جد محلّی براي مشورت افراد استمس-1
.ها آسیب بزنیموجود دارد که ما نباید به آناياموال عمومی-2
.ي اهالی محلّه استي همهها وظیفهنگهداري از بوستان-3
.خصوصی ندارندها نام بهمحلّه-4
.اي قدیمی نیستهیچ محلّه-5
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.کامل کنیدجدول را 

قالیشویی-مسجد –سینما –نانوایی –مرکز خرید -انگاه درم
.ي مناسب خط بکشیددور واژه

.محلّه هستند) خصوصی/ عمومی (ها از اموال وسایل ورزش بوستان-1
.محلّه هستند) خصوصی/ عمومی (ها از اماکن بام ساختمانپشت-2
.محلّه هستند) خصوصی/عمومی (نصب شده از اموال هایی که در خیابانتلفن-3
.محلّه هستند) خصوصی/ عمومی (ها از اماکن کوچه-4
.محلّه هستند) خصوصی/ عمومی (اموال ها از عابر بانک-5

.هاي زیر پاسخ کوتاه بدهیدبه پرسش
..............................................کجاست؟،کنندجا مشکالت را حل میهایی که اهالی محل در آنیکی از مکان-1

...................................................................................................ها هستند؟هها از کدام نوع پدیدکوه-2

.........................................................................................ساختمان مخابرات چه نوع ساختمانی است؟-3

........................................................................................................ونه هستند؟ها چگدر محلّه شغل-4

.مشخص کنید) (ي صحیح را با عالمت گزینه

اي به چشم بخورد؟ممکن است در هر محلهکدام مورد-1
مغازه) 2درمانگاه) 1
هاي طبیعیپدیده) 4سینما) 3

؟نیستاي مسجد کدام مورد جزء کارکرده-2
محلّ فروش) 2محلّ مشورت) 1
محلّ حل مشکالت) 4محلّ اجتماع) 3

رود؟شمار میها بهکدام مورد جزء قوانین بوستان-3
صدا نکردنوسر) 2رعایت نوبت در صف) 1
نگهداري از وسایل بازي) 4سیگار کشیدن) 3

هاي غیرضروري در محلّهمکانهاي ضروري در محلّهمکان
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؟هاي طبیعی محلّه استپدیدهکدام مورد جزء-4
فاضالب) 2پرندگان) 1
هاي عمومیتلفن) 4هاساختمان) 3

باشد؟تواندنمیتغییرات یک محله کدام مورد جزء-5
هاي قدیمیخراب کردن ساختمان) 2ایجاد فضاي سبز) 1
ترمیم یک ساختمان تاریخی) 4تغییر شغل اهالی محل) 3

.…………هستند مثل …………ها برخی از ساختمان-6
درمانگاه- اهمیت بی) 2درمانگاه-مهم ) 1
مسجد–اهمیت بی) 4مرکز خرید–مهم ) 3
.هاي زیر پاسخ کامل بدهیدبه پرسش

.و کارکردهاي آن را نام ببرید؟مسجد کجاست-1
...........................................................................................................................................................................................................................................................

شود؟احداث مییچه کارهایيبوستان در هر محلّه برا-2
...........................................................................................................................................................................................................................................................

.سیدها را بنویمورد از قوانین بوستان3-4
...........................................................................................................................................................................................................................................................

کنند؟ها در طول زمان چه تغییراتی میمحلّه-4
...........................................................................................................................................................................................................................................................

اند؟هاي طبیعی محلّه کدامپدیده-5
...........................................................................................................................................................................................................................................................

ها در محله چیست؟دلیل اهمیت بعضی ساختمان-6
...........................................................................................................................................................................................................................................................

.انواع ساختمان را نام ببرید و براي هر کدام مثالی بیاورید-7
...........................................................................................................................................................................................................................................................

.هاي قدیمی شهر خود را نام ببریدچند نمونه از محلّه
تغییراتی در محلّه نامطلوب است؟نظر شما چه نوع هب
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اهداف درس سوم  :
... .مثل درآمد، هزینه و ،هاي اقتصادي و تعریف بعضی از اصطالحات اقتصاديآشنایی با فعالیت

:انواع شغل ها در محلّه
...مثل نانوایی، خیاطی و تولید کاال؛-1
...مثل بانک، خشکشویی و خدمات؛دادن-2

.هدف این شغل ها رفع نیاز ساکنان محلّه است
ي مردم تعلّق تفاده کنند و این امکانات به همهمردم حق دارند از آن ها اسيهمهدر هر محلّه اي امکاناتی وجود دارد که 

... .ها و مومی، ایستگاه اتوبوس، عابر بانکهاي تلفن عدارد؛ مثل باجه

:خرید عاقالنه
.شود و الزم است براي خرید به جاهاي دیگر شهر برویمي خودمان یافت نمیاهی کاالي مورد نیاز ما در محلّهگ

براي . ي جدول بودجه استخرید، تهیهریزي برنامهاول در گام . ریزي داشته باشیماي خرید هر چیزي الزم است برنامهما بر
:باید با چند اصطالح آشنا شویمي جدول بودجهتهیه

.درآمد یعنی پولی که از راه کار کردن به دست می آید:درآمد یا پول توجیبی-1
.پولی که براي خرید کاالهاي مورد نیاز خرج می کنیم:هزینه-2
.کنیمپول ها را خرج يهمهمقداري از پول که براي زمان هاي مورد نیاز کنار می گذاریم؛ یعنی نباید :پس انداز-3

:مثال. نامندشان داده شده است، جدول بودجه میبدین ترتیب، جدولی که در آن درآمد، هزینه و پس انداز ن

خرید و فروش در محلّه درس3


