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را  خود  زندگی  محیط  داریم  دوست  ما  همه ی 
آیا  راستی،  شویم.  آشنا  آن  ویژگی های  با  و  بشناسیم 
هستند؟  هم  شبیه  روستاها  و  شهر ها  محیط ها،  همه ی 

چگونه می توانیم محیط های دیگر را بشناسیم؟
خود  زندگی  محیط  شناخت  راه های  از  یکی 
شما  وقتی  جغرافیاست.  دانش  از  استفاده  دیگران  و 
مشغول تحقیق درباره ی شهر یا روستای محّل زندگی تان 

هستید، در واقع از دانش  جغرافیا استفاده می کنید.
دانش جغرافیا به ما کمک می کند که محیط زندگی 
چگونگی  از  و  بشناسیم  را  دیگر  محیط های  و  خود 

زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم.

محیط های  چگونه  جغرافی دانان 
زندگی  را مطالعه می كنند؟

درس

بّچه ها، من جغرافی دان هستم. 
جغرافی دان کسی است که مکان های  مختلف و زندگی مردم در 

این مکان ها را مطالعه می کند. 
جغرافی دان ها از محیط های مختلف بازدید می کنند و می کوشند 
همه چیز را به خوبی مشاهده کنند. آن ها همچنین کتاب هایی را که درباره ی 

محیط ها و موضوع های جغرافیایی نوشته شده اند، مطالعه می کنند. 
جغرافی دان ها ابتدا پرسش هایی درباره ی یک مکان طرح می کنند.

برای مثال، می پرسند: این شهر در کجا واقع شده است؟ جمعیت 
آن چقدر است؟ آب و هوای آن چگونه است؟ مردم آن به چه فّعالیت هایی 

مشغول اند؟ و…  . 
در  مردم  زندگی  مشکالت  حّل  برای  همچنین  جغرافی دان ها 

محیط های مختلف پیشنهادهایی می دهند.



به تصویرها توّجه کنید. در این تصویرها بعضی از 
وسایلی که جغرافی دان ها در کارهایشان از آن ها استفاده 

می کنند، نشان داده شده است.

اطاّلعاتی  می توانیم  عکس  از  که  بردید  پی  گذشته  درس های  در 
درباره ی یک مکان به دست بیاوریم. شاید تاکنون فیلم هایی از زندگی مردم 
در سرزمین ها و کشورهای دیگر دیده باشید. فیلم نیز وسیله ی خوبی برای 

آشنایی با محیط های مختلف است.

29

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

)١(

)٦(



در جغرافیا، نقشه مهم ترین وسیله ی مطالعه است.

١ــ به تصویر وسایل جغرافی دان ها در صفحه ی قبل نگاه کنید و نام هر وسیله ای را 
که شماره گذاری شده است، بنویسید. 

....)6            ....)5       ....)4           ...)3          ... )2        ....)1
2ــ آیا روی دیوار کالس شما نقشه ای نصب شده است؟ به کمک معلّم، نقشه ی 

ایران را به دیوار کالس نصب کنید.  
را  ایران و همسایگانش  بیاورید. کشور  به کالس  را  3ــ یک کره ی جغرافیایی 

روی آن پیدا کنید و به یکدیگر نشان دهید.
4ــ معلّم فیلمی درباره ی زندگی مردم در یک مکان تهیه می کند و به شما نشان 

می دهد. پس از پایان فیلم، به پرسش های معلّم خود پاسخ دهید.
شیوه ی  و  بیاورید  کالس  به  جغرافیایی  فشرده ی  لوح  یک  معلّم،  کمک  به  5 ــ 

استفاده از آن را با رایانه تمرین کنید. 
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١ــ به دوستی )واقعی یا فرضی( که در جای دیگری زندگی 
یا روستای شما  به شهر  او دعوت کنید  از  بنویسید و  نامه  می کند، 
سفر کند. درباره ی شهر یا روستای خود نیز برای او توضیح دهید. 
٢ــ به کمک معلّم و با استفاده از قطب نمایی که در درس علوم 
ساخته اید، روش پیدا کردن جهت های جغرافیایی و قبله را در حیاط 

مدرسه یا کالس تمرین کنید.
انتخاب  ابتدا مکانی را  ٣ــ فرض کنید جغرافی دان هستید. 
کنید. سپس چند سؤال درباره ی آن مکان طرح کنید. سؤال هایتان 

درباره ی چیزهایی باشد که نمی دانید.


