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نقشه ی محلّه ی ما درس

به تصویرهای روبه رو دّقت کنید. این تصویرها، اشیا 
را از روبه رو و باال نشان می دهند. 

به تصویر زیر دّقت کنید. این تصویر یکی از خیابان های محلّه ی ما را از روبه رو نشان می دهد. در این 
خیابان چه چیزهایی می بینید؟

این تصویر همان خیابان را از باال نشان می دهد. 
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جای عددهایی را که در تصویر 
الف می بینید، در تصویر ب پیدا کنید و 

بنویسید.
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مجّسم کنید وقتی یک پرنده از باال به زمین نگاه می کند، زمین را چگونه می بیند.

به شکل زیر نگاه کنید. این نقشه ی همان جایی است که پرنده در هنگام پرواز می بیند. در این نقشه، 
ساختمان ها، خیابان ها، درختان و یک دریاچه نشان داده شده اند.

اکنون، عددهایی را که در تصویر باال می بینید به نقشه منتقل کنید.
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نقشه ی زیر را دانش آموزی از همان کالس کشیده است. او تصّور کرده که از باال به کالس نگاه می کند. 
تصویر اشیا از روبه رو با تصویر آن ها از باال چه تفاوت هایی دارد؟

این تصویر یک کالس از روبه رو است.

١ــ کاربرگه ی شماره ی 3  )دیدن منظره از باال( را در کالس انجام دهید. 
٢ــ اکنون شما هم با راهنمایی و کمک معلّم، نقشه ی کالس خود را بکشید.تصور کنید که از باال به کالس نگاه می کنید.
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نقشه چگونه تهیه می شود؟
برای تهیه ی نقشه از عکس هوایی استفاده می کنند. عکس هوایی را با هواپیما از باالی زمین می گیرند.

استفاده از نقشه
نقشه ها در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کنند. 
حّتٰی اگر هیچ وقت به جایی نرفته باشیم، با استفاده از 
نقشه می توانیم بفهمیم که آن محل کجاست و چگونه و 

از چه راهی می توانیم به آنجا برویم.

 نقشه ی همان منطقه

 هواپیما درحال عکس برداری از یک منطقه

 عکس هوایی یک منطقه

خشکی
دریا
جاده

خانه
اسکله
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راهنمای نقشه
سال گذشته با نقشه ی خانه و مدرسه آشنا شدید و آموختید که در کنار هر نقشه یک راهنما وجود دارد. 
اگر راهنما نباشد، نمی توانیم مکان های مختلف را روی نقشه تشخیص دهیم. راهنمای نقشه، معنای رنگ  ها 
و عالمت های روی نقشه را مشّخص می کند و کوه، جنگل، دریا، پل، خانه ها، خیابان، فرودگاه  و چیزهای 

دیگر را روی نقشه نشان می دهد.

کاربرگه ی شماره ی 4 )راهنمای نقشه(  را در کالس انجام دهید.

ایستگاه قایق رانی
رستوران
پمپ بنزین

زمین فوتبال
چمن زار

باتالق

پل
رود
جاده

پارک جنگلی
دریاچه

فروشگاه

راهنما
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ببند   یم کار  به 

1ــ  در یکی از فّعالیت های مربوط به محلّه ی خود مشارکت کنید. مثالً: 
ــ نماز جماعت 

ــ  پذیرایی از مردم در عیدهای مذهبی 
ــ آذین بندی محلّه

سپس درباره ی فّعالیت خود در کالس توضیح دهید.

٢ــ با راهنمایی معلّم و کمک پدر و مادر برای خرید یک کاال برنامه ریزی 
کنید. روش سهراب را در تهیه ی جدول هزینه و درآمد و جدول امتیازدهی به کار 

ببرید.


