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درس 1  من به  دنیا آمدم

در1بیمارستان1برای1اینکه1نوزادی1با1نوزاد1دیگر11.1
عوض1نشود،1چه1کارهایی1انجام1می1دهند؟1

1-کف پای او را جوهری می کنند و روی یک کاغذ 
فشار می دهند تا اثر کف پای او را داشته باشند.

2- دور دست نوزاد یک نوار می بندند که روی آن 
مشّخصاتی مانند: نام  خانوادگی، نام مادر، قد، وزن 

و جنسّیت نوزاد نوشته شده است.

کیست. چرا1در1بیمارستان1اثر1کف1پای1نوزاد1را1می1گیرند؟.21 فرزند  او  که  شود  مشّخص  این که  برای 
به هم  نفر کاماًل  پای دو  اثر کف  چون هیچ  وقت 

شبیه نیست.

تا دو ماهگینوزادها1تا1چه1زمانی1درست1نمی1بینند؟.31

شناسنامه ی هرکس نشان می دهد که او کیست، از شناسنامه1چیست؟.41
کدام خانواده  است، همچنین اهل کدام کشور است.

در چرا1باید1در1نگهداری1شناسنامه1ي1خود1دّقت1کنیم؟.51 نام  ثبت  مانند:  کارها  خیلی  انجام  برای  چون 
مدرسه، گرفتن دفترچه ی بهداشتی، ازدواج، کار و... 
برای این که بدانند ما چه کسی هستیم، از مشّخصات 

شناسنامه استفاده می کنند.

1- نامدر1شناسنامه،1چه1مشّخصاتی1را1می1نویسند؟.61
2- نام خانوادگی

3- نام پدر
4- نام مادر

5- تاریخ تولّد؛ شامل روز، ماه و سال تولّد
6- شماره ی ملّی

7- محّل تولّد
8- محّل صدور شناسنامه

مطالعات اجتماعی
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درس 2   من بزرگ تر شده ام

از1زمان1تولّد1تاکنون1)19سالگی(1چه1تغییراتی1در11.1

انسان1به1وجود1می1آید؟

1- تغییرات بدن 2- تغییر نیازها 3- تغییر توانایی ها

دو1مورد1از1تغییرات1بدن1از1تولّد1تا191سالگی1را21.1

نام1ببرید.

1- بلندتر شدن قد
2- بیشتر شدن وزن

شیر مادرکودک1پس1از1تولّد1چه1غذایی1نیاز1دارد؟.31

دو1نمونه1از1کارهایی1که1پدر1و1مادر1به1کودک41.1

خود1می1آموزند،1نام1ببرید.1

1- راه رفتن
2- حرف زدن

دو1نمونه1از1کارهایی1که1کودک1نوزاد1نمی1توانسته،51.1

اّما1در191سالگی1می1تواند1انجام1دهد،1نام1ببرید.

1- پوشیدن لباس
2- خواندن کتاب

نام دو نفر از کسانی را که به شما کمک کردند تا خواندن و نوشنت یاد بگیرید، بنویسید.  معلّم، پدر و مادر

خطّ زمان

به خّط زمان )1( توجّه کنید.

- مجید دیروز چه کاری اجنام داده است؟ او به خانه ی مادربزرگش رفته بود.

- مجید امروز چه کاری اجنام می دهد؟ او به مادرش کمک می کند.

- مجید فردا چه کاری خواهد کرد؟ فردا ورزش دارد و می خواهد لباس ورزشی بپوشد.

صفحه ی 5 کتاب درسیپاسخ دهید

صفحه ی 6 کتاب درسی
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اکنون به خّط زمان )2( توجّه کنید. 

امیر اکنون 9 سال دارد و در کالس سوم ابتدایی درس می خواند. امیر از گذشته تا به حال تغییراتی کرده است. 

او بزرگ تر شده است.

امیر در آینده نیز بزرگ تر خواهد شد. به نظر شما در آینده چه تغییراتی ممکن است برای او پیش بیاید؟

او در 18 سالگی به خوبی نّقاشی می کشد و در 24 سالگی ازدواج می کند و می تواند صاحب فرزند، خانه 

و... شود.
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درس 3  آیا ما مثل هم هستیم؟

را11.1 یک1دیگر1 به1 انسان1ها1 شباهت1های1 از1 برخی1
بنویسید.

و  محّبت  به  نیاز   -2 آب  و  هوا  غذا،  به  نیاز   -1
مهربانی 3- دوست داشتن چیزهای زیبا

را21.1 یک1دیگر1 با1 انسان1ها1 تفاوت1های1 از1 برخی1
بنویسید.

تفاوت از نظر شکل و قیافه، رنگ مو، رنگ پوست 
و چشم، قد و هیکل

هم31.1 به1 شباهت1هایی1 انسان1ها1 این1که1 به1 توّجه1 با1
دارند،1آیا1می1توان1دو1نفر1را1کامال1ًشبیه1به1هم1پیدا1

کرد؟

نظر  از  آدم ها  بعضی  است،  ممکن  چند  هر  خیر، 
قیافه یا خصوصیاتشان خیلی به هم شبیه باشند، ولی 

هیچ وقت دو نفرکاماًل به هم شبیه نیستند. 

را41.1 کارها1 از1 برخی1 انسان1ها1 ما1 از1 هر1کدام1 چرا1
بهتر1انجام1می1دهیم؟

فرق  باهم  انسان ها  توانایی های  و  استعدادها  زیرا 
توانایی هایی  و  استعدادها  ما  از  کدام  هر  و  دارد 
بهتر  را  کارها  از  برخی  می شود  باعث  که  داریم 

انجام دهیم. 

خداهمه1ی1ما1انسان1ها،1آفریده1ی1 هستیم.51.1

1آفریده61.1 1و1 خداوند1ما1را1با1
است.1

شباهت ها - تفاوت ها

 1 چرا مسخره کردن دیگران کار نادرستی است؟ چون باعث اختالف و ناراحتی بنی افراد می شود.

 از معلّم خود بپرسید خداوند در قرآن در این باره چه فرموده است؟ خدا در قرآن می فرماید: »مبادا کسی از شما 

فرد دیگری را مسخره کند، شاید او از شما بهتر باشد.«

 2  اگر همه ی انسان ها مثل هم بودند، همه یک شکل و قیافه داشتند و عالقه ها و توانایی هایشان کامالً شبیه هم 

بود، چه می شد؟ منی توانستیم انسان ها را از یک دیگر تشخیص دهیم. همچننی همه ی نیازهای ما برطرف 

توانایی  بیمار می شد، کسی  اگر فردی  توانایی خیاطی کردن داشتند،  و  اگر همه فقط عالقه  مثالً  منی شد. 

درمان او را نداشت و دچار مشكل می شدمی.

صفحه ی 9 کتاب درسیگفت وگو کنید


