
طرح درس
 »محله ی من«

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

و  آداب  اجتماعــی،  مطالعــات  یادگیــری:   حوزه  هــای 
زندگــی مهارت هــای 

مناسب برای پایه های چهارم تا ششم
مطالعــات  کتــاب  شــش  تــا  یــک  درس  براســاس 

چهــارم  پایــه   اجتماعــی 
طرح درس شناخت محله

فرزانه برزگر- معلم و تسهیلگر مطالعات اجتماعی

 پ.ن: اگــر بــه منابــع اینترنتــی معرفی شــده در ایــن 
از طریــق  طــرح درس دسترســی نداریــد، می توانیــد 
ــن  ــای ای ــه در انته ــاب )ک ــه بازت ــی مدرس ــای ارتباط راه ه
تــا  بــا مــا تمــاس بگیریــد  مطلــب درج شده اســت( 

فایل هــای مــورد نیــاز را برایتــان بفرســتیم.



جلسه اول
هدف:

 شناخت محدوده ی خانه و روابط همسایگی
وسایل مورد نیاز:

مداد رنگی
کاربرگ

مدت زمان مورد نیاز:
  ۴۵ دقیقه

فعالیت معلم:

ــط  ــاره ی رواب ــت درب ــا« فعالی ــایه م ــرگ »همس ــا کارب  ب
هــای  پاســخ  درمــورد  و  می کنیــم  آغــاز  را  همســایگی 

می کنیــم. گفتگــو  همســایگان  بــا  ارتبــاط  و  کاربــرگ 
فعالیت دانش آموز:

 پاسخ به سواالت کاربرگ و گفتگو درباره ی آنها
تکلیف: کاربرگ »خیابان ما«

]محورهــای گفتگــو و فعالیــت معلــم و دانــش آمــوزان در 
کاربــرگ هــا مشــخص و تعریــف شــده اســت.[

جلسه دوم
هدف: 

شناخت محله
شناخت اقشار مختلفی که در محله زندگی می کنند 

شناخت نیازها و مسائل محله
مطالبه گری

وسایل مورد نیاز:
دفتر اجتماعی

مداد و مدادرنگی
دوربین

مدت زمان مورد نیاز: ۹۰ دقیقه
فعالیت معلم: 

۱(گفتگــو در مــورد پاســخ ســواالت کاربــرگ/ در گفتگــو 
ــم.  ــدا کنی ــه را پی ــای محل ــی ه ویژگ

نیازهایش را بسنجیم. 
ــیم  ــره تقس ــی 4 نف ــای 3ال ــه گروه ه ــوزان را ب ۲( دانش آم
معلوالن)می تــوان  کــودکان،   ، ســالمندان  کنیم.گــروه 
ــت  ــروه می بایس ــر گ ــزود(. ه ــم اف ــکه را ه ــا کالس ــد  ب وال
ــا  ــدو نیازه ــی کن ــه را بررس ــش محل ــروه هدف ــر گ از منظ
ــروه  ــال گ ــور مث ــه ط ــر بگیرد.ب ــان را در نظ ــکالت آن و مش
ــا  ــا ی ــنوا، نابین ــک ناش ــر ی ــه را از نظ ــد محل ــن بای معلولی

ــد و ... ــی کن ــر  بررس ــردی روی ویلچ ف
ــراف  ــای اط ــان ه ــه خیاب ــوزان ب ــش آم ــا دان ــراه ب ۳(هم
ــورد  ــم،  در م ــا را ببنی ــازه ه ــا و مغ ــم و فضاه ــه بروی مدرس
ــی  ــکالتش را بررس ــم و مش ــت کنی ــه صحب ــای محل نیازه

ــم. کنی
۴(گروه هــا از منظــر گــروه هــدف خــود مشــکالت خیابــان 

هــا را بررســی کنند.

۵( همــراه دانش آمــوزان یــک مشــکل کــه قابــل پیگیــری 
تمــاس   137 بــا  و  کنیــم  انتخــاب  را  اســت  ســریع تر 
بگیریــم، مســاله را مطــرح و کــد پیگیــری دریافــت کنیــم. 
در ایــن رونــد دانش آمــوزان نیــز چگونگــی پیگیــری از 

می آموزنــد. را   137
۶(در ادامــه بــرای کار طــول هفتــه  گروه هــا صحبــت 
کنیــم و ســازمان های مردم نهــاد )NGOهــای( مرتبــط بــا 
شــهر و معلــوالن و ســالمندان را بــه آن هــا معرفــی کنیــم 

ــد. ــب کنن ــتری کس ــات بیش ــا اطالع ت
 فعالیت دانش آموز: 

گفتگو در مورد پاسخ های کاربرگ
ــد  ــکالت بازدی ــا و مش ــودش نیازه ــر خ ــروه از منظ ــر گ ه
یــا  نقاشــی  یادداشــت،  و   کنــد  بررســی  را  محلــی 
عکس بــرداری )بــا گوشــی معلــم یــا دوربیــن مدرســه( 

کنــد. 
تکلیف:

هــر گروه بــه مــدت دو هفتــه فرصــت دارد روزنامه دیواری 
یــا ... درمــورد معضــالت مرتبــط بــه گــروه هدفــش تهیــه 

. کند
 بــرای تهیــه ایــن روزنامــه بایــد مصاحبــه کننــد و بــا 

بگیرنــد.   تمــاس  مرتبــط  NGOهــای  و  گروه هــا 
ــزارش ۲  ــن + گ ــه م ــرگ محل ــد: کارب ــه  بع ــف جلس تکلی
مســاله خیابــان یــا محلــه  بــه ۱۳۷ و دریافــت کــد پیگیری
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جلسه سوم
هدف: 

شناخت نیازها و مسائل محله
مطالبه گری

وسایل مورد نیاز: کاربرگ محله ما
مدت زمان مورد نیاز: ۴۵ دقیقه

فعالیت معلم:
۱(   فعالیت گروه ها را در طول هفته بررسی کنیم 

و درصورت نیاز راهنماییشان کنیم. اطالعات و 
بازدیدهایشان را نظم دهیم و به سمت ارائه راهکار و 

مطالبه گری سوقشان دهیم.
۲( درمورد کاربرگشان گفتگو کنیم و در نهایت 

دانش آموزان را همراهی کنیم تا جمع بندی ای درمورد 
امکانات، نیازها  و مشکالت محالت ارائه دهند.

۳( گزارشات به ۱۳۷ را بررسی کنیم.
 فعالیت دانش آموز: 

۱( گروه ها گزارش فعالیت خودشان را می دهند.
۲( در بحث و گفتگو مشارکت کنند.

۳( مساله های دیده شده و نتیجه  تماسشان با ۱۳۷ را 
گزارش دهند.

تکلیف:
 کاربرگ محله ما ۲

جلسه چهارم
هدف: 

شناخت تغییرات محله
وسایل مورد نیاز: -

مدت زمان مورد نیاز: 
۴۵ دقیقه

فعالیت معلم:
۱( دانش آموزان شنیده ها و توصیفات والدینشان را 

توضیح دهند تا تفاوت محله های قدیم و امروز را 
بررسی کنیم.

به نظرشان کدام دوست داشتنی تر است؟ چرا؟
دالیل این تغییرات چیست؟

 فعالیت دانش آموز: شرح توصیفات والدین و توضیح 
تفاوت ها

تکلیف: -

جلسه پنجم
هدف: 

شناخت منطقه و شهر
وسایل مورد نیاز: 

مکان : 
سایت کامپیوتر

عکس از موقعیت مدرسه در محله، منطقه و شهر
کاربرگ منطقه و شهر

مدت زمان مورد نیاز: 
۴۵ دقیقه

فعالیت معلم: 
در  و  منطقــه  در  ســپس  و  محلــه  در  مدرســه  مــکان   )۱
شــهر را بــا عکــس یــا در کامپیوتــر نشــان می دهیــم و 
توضیحــات مختصــری در مــورد تقســیم بنــدی شــهرداری 

. می دهیــم
۲(  بــه ســایت برویــم/ بــه هــر دانــش آمــوز کاربــرگ 

بدهیــم.  را  شــهر  و  منطقــه 
ســایت های  در  تــا  کنیــم  راهنمایــی  را  آمــوزان  دانــش 
دنبــال  بــه  شــهرداری  خــود  ســایت  ماننــد  معتبــر 

باشــند. پاســخ ها 
در ایــن مرحلــه معلــم فقــط راهنمایــی مــی کنــد و در 

کنــد.    مــی  جمع بنــدی  کالس  پایــان 
 فعالیت دانش آموز: 

هــر دانــش آمــوز بــا توجــه بــه ســواالت کاربــرگ و محلــه 
زندگــی اش، پاســخ هــا را بــا کمــک اینترنــت پیــدا می کنــد. 
هم چنیــن محــدوده حــدودی منطقــه را در شــهر بررســی 

می کنــد.
تکلیف: -
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جلسه ششم
هدف: 

شناخت مسائل شهر
شناخت موقعیت خود در شهر

وسایل مورد نیاز:
 نقشه استان های ایران

عکس چند استان با شهرهایشان
پانچ و روبان برای ساخت دفترچه و هر وسیله تزیینی 

که دانش آموزان آورده اند.
مدت زمان مورد نیاز: 

۴۵ تا ۹۰ دقیقه )بسته به زمانی که برای ساخت دفترچه 
می گذارید(.

فعالیت معلم: 
1( نقشه ای از شهرها و مراکز استان ها همراه داشته 

باشید تا دانش آموزان تقسیم بندی کشور را بهتر متوجه 
شوند و سپس سواالتی در مورد استان ها بپرسید )عکس 

نقشه چند استان مورد نظرتان را همراه داشته باشید(. 
مثالً: به نظر شما مرکز استان فارس کدام شهر است؟ 

چرا؟ آیا این شهر از دیگر شهرهای استان بزرگتر است؟ 
چه عواملی در انتخاب مرکز استان تأثیرگذار است؟ آیا 

راه های دسترسی یک شهر موثر است؟ و...
2( دانش آموزان با کاربرگ های این شش جلسه یک 

دفترچه از محل زندگی خود بسازند، که از شناخت خانه 
خودشان آغاز و به شناخت شهرشان منتهی شود.

 فعالیت دانش آموز: 
ساخت دفترچه 

ارائه گروه ها
تکلیف:

 موضوعاتی که می توانند به شهردار گزارش دهند را 
یادداشت کنند و با خانواده مشورت کنند.

جلسه هفتم
هدف: 

شناخت مسائل شهر
دیده شدن اقشار به حاشیه رانده شده در شهر و بررسی 

نیازهایشان 
وسایل مورد نیاز: 

وسایلی که هر گروه برای ارائه نیاز دارد.
مدت زمان مورد نیاز: 

۴۵ دقیقه

فعالیت معلم: 
در این جلسه گروه های سالمندان، معلوالن، کودکان 

و.... ارائه می دهند
 فعالیت دانش آموز:

 هر گروه مشاهدات، مصاحبه ها، فعالیت ها و اطالعاتی 
را که جمع آوری کرده در قالب روزنامه دیواری، پاورپوینت 

یا... ارائه می دهد.
تکلیف: -

جلسه هشتم
هدف: 

مطالبه گری
شناخت مسائل شهر
وسایل مورد نیاز: 

برگه نامه
مدت زمان مورد نیاز: 

به تعداد گروه های کالس بستگی دارد.
فعالیت معلم: 

از دانش  آمــوزان بخواهیــم مشــکالتی کــه تــا امــروز در 

محالتشــان دیده  انــد را بــه شــهردار گــزارش دهنــد و 
نظراتشــان را دررابطــه بــا محله   شــان بنویســند. بــه نظــر 
آن هــا محلــه  خــوب چــه ویژگی هایــی دارد؟ و بــرای رســیدن 
 بــه آن خودشــان چــه کارهایــی می تواننــد انجــام دهنــد؟

)مراقب شبیه شدن نامه ها باشیم.' (.
 فعالیت دانش آموز:

ــود را  ــای خ ــاهدات و پیگیری ه ــت، مش ــروه فعالی ــر گ  ه
ارائــه مــی دهــد.

تکلیف: -
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کاربرگ همسایه ی ما
 ... / ... .................. تاریخ:... / نام دانش آموز: 

بــدر ایــن کاربــرگ قــرار اســت در مــورد خانــه  و همســایه هایمان بیشــتر بدانیــم. در ابتــدا نقاشــی  خانه تــان را بکشــید. 
ایــن نقاشــی از دیــد فــردی اســت کــه در خیابــان ایســتاده و ســاختمان شــما را نــگاه می کنــد، پــس قــرار اســت نمــای 

آپارتمــان یــا خانه تــان را بکشــید. 
قبل از  کشیدن نقاشی یکبار با دقت به ساختمان خود نگاه کنید.

نام خیابان محل سکونت شما چیست؟
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پالک خانه تان چند است؟

اگــر خانــه ی  شــما آپارتمانــی اســت؟ چنــد همســایه داریــد؟ اگــر نــه آیــا بــا ســاکنین خانه هــای کناری تــان ارتباطــی 
دارید؟     

چند همسایه را می شناسید؟  چند کودک در ساختمان شما هستند؟

آیا سالمندی هم در همسایگی شما ساکن است؟ چه نیازهایی دارد؟

با بچه های همسایه تان یا کوچه تان بازی می کنید؟ میشناسیدشان؟ بازی هایتان را توضیح دهید.

آیا در کوچه یا ساختمانتان کسی بوده که معلولیتی داشته باشد؟ اگر کسی را می شناسید، توضیح دهید.

آیا تا به حال پیش آمده به همسایه های خود کمکی کنید؟ یا از آن ها کمکی بخواهید؟ 

آیا مادر و پدرتان با همسایه ها ارتباط دارند؟ر
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کاربرگ منطقه و شهر
 ... / ... .................. تاریخ:... / نام دانش آموز: 

ایــن نقشــه ی شــهر تهــران اســت. هــر شــهر بــرای اداره ی بهتــر بــا توجــه بــه تقســیم بنــدی هــای اداری و جغرافیایــی 
بــه مناطقــی تقســیم شــده، شــهر تهــران ۲۲ منطقــه دارد. اداره ی هــر منطقــه بــه عهــده ی "شــهردار منطقــه" اســت 
و اداره ی کل شــهر تهــران هــم بــه عهــده ی یــک شــهردار اســت کــه فعالیــت شــهرداران مناطــق را زیــر نظــر دارد .آیــا 

اســم شــهردار فعلــی تهــران را مــی دانیــد؟ 
  نــام محلــه ی خــود را در گــوگل ســرچ کنیــد. ســایت شــهرداری و mytehran  کــه ســایت هــای معتبــری در ایــن زمینــه 

هســتند را بــاز کنیــد. محلــه ی شــما در کــدام منطقــه قــرار دارد؟
ســعی کنیــد مــکان محلــه ی خــود را روی نقشــه پیــدا و مشــخص کنیــد. محلــه ی شــما در کــدام جهــت جغرافیایــی 

ــرار دارد؟ ــران ق ته

ــا از  ــید. آی ــی بنویس ــه ی کوتاه ــد. خالص ــدا کنی ــود را  پی ــه ی خ ــه ی محل ــد تاریخچ ــی توانی ــهرداری م ــایت ش در س
ــد؟ ــنیده ای ــزی ش ــان چی ــه ت ــه محل ــورد تاریخچ ــود درم ــان خ اطرافی
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منطقه ی شما  چه ویژگی هایی دارد؟ در سایت شهرداری حتما توضیحات زیادی دراین باره دارد.

جمعیت منطقه ی شما چقدر است؟
امکانات تفریحی منطقه ی شما چیست؟

پوشش گیاهی آن چطور است؟ بنظر شما چگونه می توان از پوشش گیاهی منطقه محافظت کرد؟ 

ــم  ــران ه ــتان" ته ــا "اس ــا م ــت. ام ــکیل داده اس ــران را تش ــهر" ته ــر، "ش ــه ی دیگ ــا ۲۱ منطق ــراه ب ــما هم ــه ش  منطق
داریــم. آیــا تفــاوت ایــن دو را مــی دانیــد؟ بــه نقشــه  ی زیــر توجــه کنیــد، ایــن نقشــه  ی اســتان تهــران اســت. در مــورد 

تفــاوت آن بــا شــهر تهــران چــه نظــری داریــد؟
  

ایــن نقشــه ی کشــور ایــران اســت. تهــران را روی آن پیــدا کنیــد. بنظــر شــما تهــران روی نقشــه، اســتان تهــران اســت یــا 
شــهر تهــران؟

 چرا کشور را به قسمت های کوچکتری تقسیم کرده اند؟ 

زندگــی در هرکــدام ایــن  قســمت هــا چــه تفاوتــی بــا هــم دارد؟ آیــا زندگــی مــردم ایــن قســمت هــا تفاوتــی بــا هــم 
ــد؟ ــر گدارن دیگ

میدانیم هر شهر را شهردار اداره می کند، به نظر شما اداره ی هر استان به عهده ی چه کسی است؟
شــهر تهــران ................... کشــور ایــران اســت. یعنــی مســئولین از شــهرهای مختلــف در ایــن شــهر گردهــم مــی آینــد 

و کشــور را اداره مــی کننــد. بیشــترین ادارات و امکانــات در تهــران قــرار دارد. 
حتمــا تــا بــه امــروز بــه شــهرهای دیگــر کشــور ایــران هــم ســفر کــرده ایــد، شــهر تهــران چــه تفاوتــی بــا آن هــا دارد؟ 

چــه امکاناتــی دارد؟
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آمــار بــه مــا مــی گوینــد هرســال عــده ی زیــادی بــرای کار یــا زندگــی بــه شــهر تهــران مــی آینــد و شــهر و روســتای  خــود 
را رهــا مــی کننــد. بــه نظــر شــما چــرا ایــن اتفــاق مــی افتــد؟ 

تهران یک شهر بزرگ است، جمعیت ساکن در آن چقدر است؟ )در گوگل سرچ کنید(
 نکته ی جالب اینجاست که جمعیت تهران در روز با شب فرق می کند!!!! به نظر شما چرا؟

شما به عنوان "شهروندی" که در تهران زندگی می کند، چند مشکل مهمش را توضیح دهید. 

مــی دانیــم آلودگــی هــوا یکــی از معضــالت جــدی ایــن شــهر اســت کــه ســالمت همــه ی مــا را بــه خطــر مــی انــدازد. راه 
حــل شــما بــرای کاهــش آلودگــی هــوا چیســت؟ شــما چــه کارهایــی مــی توانیــد انجــام دهیــد؟

معنی شهروند: فردی که در شهری زندگی می کند و حقوق و مسئولیت هایی نسبت  به آن شهر دارد. 
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کاربرگ  خیابان ما
 ... / ... .................. تاریخ:... / نام دانش آموز: 

در ایــن کاربــرگ یــک مرحلــه جلوتــر می رویــم. ایــن بــار قــرار اســت بــه خیابــان خــود توجــه کنیــم. بــا یکــی از والدیــن 
ــس را  ــد و عک ــس بگیری ــد عک ــود دارد؟ می توانی ــان وج ــی در خیابان ت ــه مکان های ــد. چ ــدم بزنی ــان ق ــود در خیاب خ

ضمیمــه کنیــد. 
 در این کادر عکس فضای مورد عالقه تان در خیابان را بچسبانید و  یا نقاشی اش را بکشید.

ــان  ــزرگ کوچه ش ــت ب ــر درخ ــک نف ــال ی ــد. مث ــاوت باش ــد متف ــان می توان ــس در خیاب ــر ک ــه ی ه ــورد عالق ــای م فض
را دوســت دارد، یــک نفــر از یــک ســاختمان و باغچــه ی روبرویــش خوشــش می آیــد، یکــی دیگــر در پــارک کنــار 

خانه شــان خاطــرات خوشــی دارد یــا..... .  
برای پاسخ به سواالت زیر می توانید از والدین خود "مشورت" بگیرید.

خیابان محل سکونت شما،  اصلی است یا فرعی؟ 
چه مکان هایی در خیابان تان وجود دارد؟ )سوپری، اتوشویی، میوه فروشی، پارک یا......( 

 
از روی ســاعت یــک دقیقــه کنــار خیابــان یــا پشــت پنجــره بایســتید و تعــداد ماشــین های عبــوری را بشــمارید. چنــد 

ماشــین عبــور کــرد؟

ــن  ــاوت ای ــرای تف ــی ب ــا دلیل ــب ها؟ آی ــا ش ــت ی ــتر اس ــا بیش ــما روزه ــان ش ــده در خیاب ــارک ش ــین های پ ــداد ماش تع
ــد؟ ــب داری ــداد در روز و ش تع
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می دهنــد.  انجــام  بازی هایــی  چــه  بنویســید  می کننــد،  بــازی  اگــر  می کننــد؟  بــازی  خیابــان  در  بچه هــا   آیــا 
اگر نه ، به نظر شما چرا بازی نمی کنند؟ اصال چه بازی هایی را می شود در خیابان انجام داد؟ 

آیــا پــدر و مــادر در زمــان کودکی شــان در خیابــان بــازی می کردنــد؟ از آن هــا بخواهیــد یــک خاطــره از بــازی در 
ــد. ــف کنن ــما تعری ــرای ش ــان ب خیاب

آیا سالمندان خیابانتان دور هم جمع می شوند؟ در خیابان های کودکی مادر و پدرتان اوضاع چگونه بوده؟

ــزرگ  ــی از پدرب ــل خیل ــد )مث ــا راه می روی ــا اعص ــد و ب ــو درد داری ــفانه زان ــه متاس ــتید ک ــالمند هس ــک س ــد ی ــر کنی فک
ــکالتی  ــه مش ــت؟ چ ــب اس ــاده رو مناس ــت پی ــما وضعی ــر ش ــد. بنظ ــاده رو راه بروی ــدور در پی ــاال یک ــا( . ح ــادر بزرگ ه م

دارد؟

چه مشکالتی در خیابان شما وجود دارد؟ آیا شب ها روشنایی خیابان مناسب است؟ 

با چه کارهایی می شود خیابان تان را زیباتر کرد؟
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  کاربرگ محله ی ما
 ... / ... .................. تاریخ:... / نام دانش آموز: 

احتمــاال حــدس مــی زنیــد کــه ایــن کاربــرگ هــم شــبیه کاربــرگ هــای هفتــه ی قبــل اســت، امــا ایــن بــار مــی خواهیــم 
محلــه ی خــود را بررســی کنیــم.  محلــه ی مــا مجموعــه ای از خیابــان هــا و خانــه هــای نزدیــک مــا اســت. کــه در ایــن 

خیابــان هــا، مــکان هــا و مغــازه هایــی هــم بــرای رفــع نیــاز ســاکنین محلــه وجــود دارد. 
به نظر شما هر محله به چه امکاناتی احتیاج دارد؟ چه مکان هایی باید در آن وجود داشته باشد؟

فــرض کنیــد قــرار اســت تبلیغــی بــرای محلــه تــان در روزنامــه همشــهری کــه اخبــار مرتبــط بــا شــهر را مــی نویســد، 
چــاپ شــود. ایــن تبلیــغ را طراحــی کنیــد  و خوبــی هــای محلــه تــان را در آن بنویســید یــا بکشــید. تبلیغتــان واقعــی 

و جــذاب باشــد.

نام محله ی شما چیست؟
چند سال است که در این محله زندگی می کنید؟

از کدام سوپری نزدیک خانه تان بیشتر خرید می کنید؟ آیا مغازه دار شما را می شناسد؟ 

به نظر شما اینکه مغازه دار )سوپری، میوه فروش، نانوا یا...( شما را بشناسند چه نکات مثبتی دارد؟

آیا در محله ی شما پاساژ بزرگی وجود دارد؟ چه خوبی ها و بدی هایی دارد؟
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چه زمان هایی محله تان شلوغ تر است؟ روزها یا شب ها؟ چرا؟
محله ی شلوغ چه خوبی ها و بدی هایی دارد؟

در محله خود چه حیواناتی را دیده اید؟ آیا حیوان خاصی دیده اید؟

مشــکالت اصلــی محلــه تــان را پــس از مشــورت بــا پــدر و مادرتــان بنویســید و ســپس جــدول زیــر را پــر کنیــد . در ایــن 
جــدول بایــد از نظــر گــروه هــای مختلــف مشــکالت محلــه تــان را بررســی کنیــد. 

مسائل و مشکالت محله:

مسائل و مشکالت محله از دید گروه های مختلف:

مشکالت گروه ها

سالمندان

معلوالن

کودکان

رای محله ی خود چه پیشنهاداتی دارید؟ 

آیــا در محلــه ی خــود افــرادی را کــه زبالــه هــای خشــک جمــع مــی کننــد، دیــده ایــد؟ در ایــن هفتــه بــه آن هــا کمــی 
بیشــتر توجــه کنیــد. بــه نظــر شــما  اکثــرا چــه ســن و ســالی دارنــد؟ چــرا زبالــه هــا را جمــع مــی کننــد؟ در مــورد آن هــا 

چــه فکــری مــی کنیــد؟ 

اگــر توانســتید"با همراهــی یکــی از والدینتان" با یکی از آنان صحبت کوتاهی کنید. در مورد ســن و ســال، ســاعات کار، 
 مقــدار حقوقــش، مــکان زندگی  فعلی و کشــور یا شــهری که احتمــاال از آن مهاجرت کــرده و چرایی مهاجرتش بپرســید . 

)این فعالیت جنبه ی امتیازی دارد و اجباری نیست(

مشکل مورد نظرکد پیگیری از ۱۳۷
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کاربرگ محله ی ما ۲
 ... / ... .................. تاریخ:... / نام دانش آموز: 

 بخشی از این تکلیف برای والدین شماست.  احتماال خوشحالید. 
این تکلیف دو بخش دارد. سوال بخش اول برای والدین شماست. 

بخش اول: محله ی کودکی خود را به یاد بیاورید و چند خط درموردش بنویسید. ابتدا آن را توصیف کنید و سپس 
حال و هوای کودکی خود را در محله شرح دهید. 

 

بخــش دوم:  کار ایــن مرحلــه بــا خــود شماســت، وصــف محلــه مــادر یــا پدرتــان را شــنیدید. چــه تفاوت هایــی بیــن 
محلــه ی خــود و پــدر و مادرتــان می بینیــد؟ )میتوانیــد بنویســید یــا تفاوت هــا را پشــت صفحــه نقاشــی کنیــد(
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