
1ــ  شما نیز به همراه معلّم یا پدر و مادر خود از محلّه ای که خانه یا مدرسه  تان در آن قرار دارد، بازدید کنید. 
سپس کاربرگه ی شماره ی 1 )محلّه ی ما( را پر کنید.

٢ــ با راهنمایی معلّم و به طور گروهی، ماکت محلّه ای را که از آن بازدید کرده اید، درست کنید.

گردش در محّله
معلّم کالس چهارم بّچه ها را برای گردش در محلّه 
در  مدرسه  که  محلّه ای  از  آن ها  برد.  بیرون  مدرسه  از 

آنجا قرار داشت، بازدید کردند.
مردم،  خانه های  دانش آموزان  گردش،  این  در 
بوستان  و  سبز  روزنامه فروشی، فضای  دکه ی  مغازه ها، 
اداره ها،  مثل  ساختمان هایی  و  مدرسه  کنار  کوچک 

بانک ها و مسجد را مشاهده کردند. 

 اینجا محلّه  ی ماستدرس



1ــ  نام مسجد محلّه ی شما چیست؟ به کمک بزرگ ترها پرس وجو کنید که در مسجد محلّه ی شما چه فّعالیت هایی 
انجام می شود. آن گاه در کالس در این باره صحبت کنید. )با توّجه به آنچه در کتاب هدیه های آسمان یاد گرفته اید.(

2ــ برای بهتر شدن بوستان محلّه تان، چه پیشنهادی دارید؟ 6

 مسجد محّله ی ما
یکی از محل های اجتماع مردم در محلّه، مسجد است. 
با یکدیگر آشنا  بر عبادت خدا  مردم در مسجد عالوه 
مشکالت  حّل  برای  و  می گیرند  خبر  هم  حال  از  می شوند، 

محلّه ی خود با یکدیگر مشورت می کنند.
دعا،  چون  مراسمی  برگزاری  محّل  همچنین  مسجد 

عزاداری و جشن های مربوط به عیدهای مذهبی است.

 بوستان محّله ی ما  
در بیشتر محلّه ها یک بوستان یا فضای سبز وجود دارد 
برخی  می روند.  آنجا  به  ورزش  و  استراحت  برای  مردم  که 
از بوستان ها، وسایل بازی و ورزش مخصوص کودکان هم 
دارند. همه ی ما باید برای تمیز نگه داشتن بوستان و مراقبت 
از آن تالش کنیم. برای مثال، چمن ها را لگد نکنیم، گل ها 
در  را  زباله ها  و  نرسانیم  آسیب  بازی  وسایل  به  نچینیم،  را 

سطل های مخصوص بریزیم.

قبله  به   رو  منظّم  صف های  در  جماعت  امام  سر  پشت  مردم   
می ایستند. امام جماعت جلوتر از همه در محراب قرار می گیرد.



1ــ در تصویر )1( چه چیزهایی می بینید؟ بیان کنید.
در تصویر )2( چه چیزهایی تغییر کرده است؟ شباهت ها و تفاوت ها کدام اند؟
2ــ کاربرگه ی شماره ی 2 )تغییرات محلّه ی من، مصاحبه( را انجام دهید.
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محّله ها تغییر می کنند
با گذشت زمان در محلّه تغییراتی به وجود می آید. برای مثال، مردم یک محلّه برای زندگی به جای دیگری می روند 
و افرادی دیگر به آن  محلّه نقل مکان می کنند. شکل و نوع ساختمان ها و فّعالیت ها نیز تغییر می کند. بعضی وقت ها هم 
امکانات عمومی جدیدی مانند ایستگاه اتوبوس یا باجه ی تلفن عمومی، فضای سبز یا کتابخانه در محلّه ایجاد می شود. 

ساکنان یک محلّه دوست دارند محّل زندگی آن ها روز به  روز بهتر شود.
به تصویر های زیر توّجه کنید. این تصویرها محلّه ای در اطراف میدان امام خمینی تهران را در صد سال پیش و 

زمان حال نشان می دهند.
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