
در سال گذشته با جهت های اصلی آشنا شدید و به کمک معلّم در حیاط مدرسه جهت های شمال، جنوب، 
مشرق و مغرب را پیدا کردید.

١ــ باغ میوه در کدام جهت روستا قرار دارد؟
٢ــ مسجد در کدام جهت روستا قرار دارد؟ حّمام و مدرسه در کدام جهت؟

٣ــ محّمد رضا می خواهد از خانه اش به مدرسه برود. او باید در چه جهت هایی حرکت کند؟ به ترتیب بگویید. 

جهت های جغرافیایی درس
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منظور از شمال و جنوب چیست؟
اگر در یک صبح آفتابی، در حیاط خانه یا مدرسه 
خورشید  طرف  به  ما  راست  دست  که  بایستیم  طوری 
باشد و دست چپ ما به طرف مغرب، روبه روی ما شمال و 

پشت سرمان جنوب است.

شمال

جنوب 

مغرب

شمال 

مشرق
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زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم و شهرها و کشورها روی آن قرار 
دارند، کره ی بسیار بزرگی است که به آن کره ی زمین گفته می شود.

یک کره ی جغرافیایی را به کالس بیاورید و با دوستانتان آن را مشاهده 
کنید.

کره ی جغرافیایی را روی میز بگذارید و از باال به آن نگاه کنید. باالترین 
نقطه ای که روی کره می بینید، قطب شمال نام دارد.

اکنون، نقطه ای را روی کره ی جغرافیایی انتخاب کنید و انگشت خود 
را روی آن بگذارید. سپس، انگشتتان را به طرف قطب شمال حرکت دهید. 
که  زمین  نقطه ی  پایین ترین  به  می کنید.  حرکت  شمال  جهت  در  شما  حاال 

روبه روی قطب شمال قرار دارد، قطب جنوب می گویند.
به طرف  اکنون اگر انگشت خود را روی نقطه ای از کره بگذارید و 

قطب جنوب حرکت کنید، در جهت جنوب حرکت می کنید.
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جهت های فرعی
همه ی مکان ها به طور دقیق در جهت های اصلی 
یک  روبه رو  شکل  در  مثال،  برای  نگرفته اند؛  قرار 
خانه ی روستایی را می بینید که در آن چاه آب بین شمال 
و شرق ــ  یعنی در جهت شمال شرقی ــ  قرار دارد. 
به این جهت، جهت فرعی می گویند. اکنون بگویید آغل 

گوسفندان در کدام جهت قرار دارد.

قطب نما
زمین  و جنوب  که جهت قطب شمال  قطب نما وسیله ای است 
را نشان می دهد. قطب نما یک عقربه ی مغناطیسی )آهن ربایی( دارد که 

نوک رنگی آن همیشه درجهت شمال قرار می گیرد.

ساختمانچاه آب

شمال

مغرب مشرق

جنوب

درخانه

آغل
انبار
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١ــ الف( میالد و دوستش در مدرسه اند، آن ها می خواهند به فروشگاه بروند و خرید کنند. به طرف کدام خیابان و کدام جهت 
باید حرکت کنند؟

ب( مریم می خواهد با مادرش به پارک برود. پارک در کدام جهت میدان قرار دارد؟ 
پ( کدام خیابان ها در شرق و غرب بیمارستان قرار دارند؟ مسجد در کدام جهت میدان قرار گرفته است؟

ت( فرض کنید اکنون در مقابل بانک ایستاده اید و می خواهید به خانه ی آقای راد بروید. در کدام جهت باید حرکت کنید؟
٢ــ کاربرگه ی شماره ی 7 )جهت های اصلی و فرعی( را در کالس انجام دهید.

شمال، جنوب، شرق و غرب جهت های اصلی هستند. 
شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی جهت های فرعی هستند.
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