
مطالعات اجتماعی
ششم دبستان

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ

از  را  کتاب  این  آموزشی  نرم افزار  می توانند  گرامی  دانش آموزان 
به  )رشد(  ایران  مدارس  ملی  شبکه  یا  و  مدرسه  کتابخانه  طریق 

آدرس  Roshd.ir تهیه نمایند.



ISBN   978 -964 - 05 - 2066 - 6          9٧٨-964-05 - 2066- 6  شابک

کلیه ی حقوق ماّدی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش 
و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های 
مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع 

بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

مطالعات اجتماعی ـ ششم دبستان - 607 نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
فالحیان،  ناهید  شایانی،  لیال  سنگری،  محّمد رضا  جهان آرا،  نادر  آرام،  محّمدباقر 
محّمدشریف متولی الموتی، منصور ملک عّباسی، محمود معافی، زهراسادات یاسینی 

و عصمت یوسفی )اعضای شورای برنامه ریزی( 
ناهید فالحیان،  مسعود جوادیان )مؤلفان(   ـ  محّمد دانشگر  )ویراستار( 

شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

مدیریت آماده سازی هنری:  اداره ی کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
احمدرضا امینی )مدیر امور فنی و چاپ( ـ مجید ذاکری یونسی )مدیر هنری( ـ مجید 
کاظمی، محّمد عّبـاسی )طّراح گـرافیک و صفحه آرا( ـ حسین آسیونـد، محّمدرضا 
دوست محّمدی، مرتضی یزدانی و مهدی مقدادی )تصویرگران(ـ  محّمد نوروزی، حامد 
نیرومند، عرفان دادخواه، مهری رحیم زاده، بهنام مؤذن، رضا بختیاری، ساتیار امامی، 
چاوش هماوندی، علی کنعانی و آذین حقیقی )عکاسان(ـ  فاطمه باقری مهر، رعنا فرج زاده 
دروئی، سیف الّله بیک محّمد دلیوند، فاطمه پزشکی و ناهید خّیام باشی )امور آماده سازی(

شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان شماره ی ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
 تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

نشانی سازمان:

 شرکت افست: تهران ـ کیلومتر ٤ جاده  آبعلی، پالک 8، تلفن: 77339093، 
دورنگار: 77339097، صندوق پستی: 4979  ـ 11155 

ناشر:

)WWW.Offset.ir( »شرکت افست »سهامی عام چاپخانه: 
چاپ دهم 1400 سال انتشار و نوبت چاپ:

نشانی  به  درسی  کتاب های  پایگاه  به  درسی  کتاب های   pdf فایل  دریافت  برای 
www.chap.sch.ir و بـرای خرید کتاب های درسی به سامانه فـروش و توزیع 
  www.irtextbook.com یـا www.irtextbook.ir مـواد آموزشی بـه نشانی

مراجعه نمایید.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



امام خمینی بسیار مرتب بودند، یعنی از آن ساعت صبح که از خواب بیدار 
می شدند هیچ کارشان بدون برنامه نبود، هیچ وقت بدون برنامه زندگی نکردند. 
مطالعه شان سر ساعت بود، استراحتشان سر ساعت، خوابشان سر  ساعت، به 
عبادتشان  حتی  کارهایشان  تمام  خالصه  و  ساعت  سر  کردنشان  گوش  رادیو 

سر   ساعت بود.



سخنی با معلّمان عزیز

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی را تألیف و به شما تقدیم کنیم.

مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهّم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف )حال، گذشته و آینده( و جنبه های گوناگون 

این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …( بحث می کند. به همین دلیل این حوزه، مفاهیم رشته های متعّدد و مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، 

اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوزه ی 

موضوعی انتخاب شده است:

١ــ فضا و مکان                ٢ــ زمان، تداوم و تغییر                      ٣ــ فرهنگ و هویت     

٤ــ نظام اجتماعی             ٥  ــ منابع و فّعالیت های اقتصادی

هریک از این حوزه ها به تعدادی از این رشته های مذکور ناظر است و تعدادی از مفاهیم کلیدی مربوط را پوشش می دهد١. به عالوه، مطالعات اجتماعی یکی از دروس 

مهّم حامل »آداب و مهارت های زندگی« به شمار می رود.

برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی با توّجه به رویکرد کلّی برنامه ی درسی ملّی مبنی بر فطرت گرایی  توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن، سعی می کند زمینه های تربیت فردی 

و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم آورد. از این رو، هدف غایی مطالعات اجتماعی تربیت افرادی مؤمن، مسئول، آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی، پایبند 

ـ ایرانی است. به اخالق و ارزش های دینی و عالقه مند به ایران و هویت اسالمیـ 

به منظور کاربردی کردن دروس و پیوند آن با زندگی واقعی الزم است شما معلّم عزیز به اهداف اصلی این درس توّجه و تأکید کنید و دانستنی ها و اطاّلعات کتاب را 

به عنوان بستری برای تحّقق اهداف اصلی و منبع کاوشگری دانش آموزان قلمداد کنید. این توّجه بدون شک بر الگوهای تدریس، انتظارات یادگیری و شیوه های ارزشیابی 

شما تأثیر خواهد گذاشت.

ـ و مفاهیم کلیدی مربوط به آنها، با یکدیگر تلفیق می شود. ـ که در باال اشاره شدـ  این کتاب درسی شامل ١٢ فصل است که در هر فصل، دو یا چند حوزه ی موضوعیـ 

این کتاب، همچنین شامل کاربرگه های فّعالیت است که در پایان کتاب ضمیمه شده است. این کاربرگه ها جزِء کتاب درسی و دربرگیرنده ی بخشی از محتوا است که باید 

هنگام تدریس، فّعالیت های آن توّسط دانش آموزان انجام شود. اغلب این کاربرگه ها در کالس تکمیل می شود.

برای تدریس کتاب به این موارد توّجه کنید: 

   به همراه این کتاب، راهنمای معلّم تألیف شده است. به شما توصیه می کنیم این راهنما را به دّقت مطالعه کنید.

http://socialstudies - dept.talif.sch.ir ١ــ برای مطالعه ی بیشتر درباره ی ماهیت و ویژگی های این حوزه رجوع کنید به
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   عالوه بر کتاب درسی و کتاب راهنمای معلّم، سایر اجزای بسته ی آموزشی مطالعات اجتماعی پایه ی ششم در حال تولید است که به تدریج در اختیار شما قرار 

خواهد گرفت. به عنوان مثال کتاب گویای حاوی فیلم های آموزشی مربوط به برخی از دروس تهیه شده که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. شما معلّم عزیز نیز می توانید 

این فیلم  ها را در حین تدریس موضوع مربوط نمایش دهید.

   به انجام دادن فّعالیت های کتاب اهتمام بورزید: فّعالیت های دروس و کاربرگه ها طوری طّراحی شده اند تا فضای الزم برای پرورش مهارت ها و نگرش ها به 

وجود بیاید. در صورتی که این فّعالیت ها به خوبی و درستی انجام شود، اهداف برنامه محّقق می گردد. توّجه کنید که انجام ندادن فّعالیت ها و تبدیل متون درس ها 

به سؤال و جواب های کلیشه ای برخالف رویکرد برنامه است. اّطالعات دروس نیز به جهت انجام دادن فّعالیت ها ارائه شده است؛ بنابراین از تأکید بر 

حفظ کردن آنها بپرهیزید.

   شیوه های مناسب ارزشیابی را به کار ببندید: توّجه کنید که ارزشیابی مستمر به معنای آزمون های مکّرر کتبی نیست؛ بلکه تمام فّعالیت های دانش آموزان در کالس 

و خارج از کالس را شامل می شود. شایسته است تهیه ی سیاهه های ثبت مشاهدات، بررسی پوشه ی کار و کاربرگه ها و روش های گوناگون در دستور کار قرار گیرد. 

ارزشیابی باید به منظور اصالح نواقص آموزش صورت بگیرد. در این زمینه از هرگونه فشار بر دانش آموزان که موجب سرخوردگی در این درس شود، پرهیز گردد.

در آزمون های کتبی از بخش هایی که با برچسب »مطالعه برای انجام فّعالیت« مشّخص شده اند، سؤال طّراحی نشود. در همین راستا 

با توّجه به تأکید بر فّعالیت های کتاب درسی و کاربرگه ها، به کتاب های تست و تمرین متداول در بازار نیازی نیست.

   اگرچه بخش اعظم کتاب و محتوای آن به موضوعات مشترک و ضروری برای همه ی دانش آموزان اختصاص دارد، کتاب تنها الگو و کلّیاتی را در اختیار شما 

قرار می دهد. از شما معلّم عزیز انتظار می رود که تدریس موضوعات را با شرایط محّلی و بومی منطبق کنید و با طّراحی فّعالیت های مناسب به نیازهای خاّص مناطق 

پاسخ دهید.

   مشارکت خانواده ها را جلب کنید: با توّجه به ماهیت دروس و لزوم آموزش مهارت های زندگی، بدون همراهی و همکاری خانواده ها، اهداف برنامه ی درسی 

تحّقق نمی یابد؛ لذا با استفاده از روش های مختلف مانند تشکیل جلسات منظّم، نوشتن یادداشت برای خانواده و… از مشارکت خانواده ها در آموزش و حّتی ارزشیابی 

استفاده کنید.

   فّعالیت های مربوط به نقشه و نمودار تنها در محدوده ی کتاب و کاربرگه ها انجام می گیرد. دانش آموزان را به ترسیم نقشه یا فّعالیت های اضافی در این زمینه وادار 

نکنید.

امید است شما معلّمان عزیز با به کارگیری روش های مناسب، فضایی پرنشاط و دلپذیر در کالس های این درس فراهم کنید.

گروه مطالعات اجتماعی      

؟
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همه ی ما دوستانی داریم. 
صمیمی ترین  کرده اید؟  فکر  دوستی  موضوع  به  تاکنون  آیا 

دوستان شما چه کسانی هستند؟ 
در یک هفته ی گذشته درباره ی چه چیز هایی با دوستانتان گفت و   گو 
کمک   هم  اید؟ در چه موضوعاتی همفکری و یا در چه کارهایی به  کرده 
کرده اید؟ آیا  تاکنون  از  خود  پرسیده اید  که  چرا  ما  دوستانی برای 

خود انتخاب می کنیم؟ 
دوست خوب چه ویژگی هایی دارد و چگونه می توانیم دوستان خوب 

را حفظ کنیم؟

حوزه های موضوعی 
نظام اجتماعی

فرهنگ و هویت

فصل	اّول

موضوع	این	فصل	کتاب،	دوستی	است.	امید	است	شما	

صل	و	انجام	دادن	فّعالیت	های	آن	
با	آموختن	مطالب	این	ف

	خودتان	را	پیدا	کنید.	
بتوانید	پاسخ	پرسش	های

دوستان ما
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دوستی
درس١

   فعّالیت ١ 
نام یک یا چند نفر از بهترین دوستانی را که تا به حال داشته اید، روی یک ورق کاغذ بنویسید؛ بعد در 
مقابل نام هر کدام بنویسید که چرا دوستی با این افراد برای شما مهم بوده است یا چرا می خواستید با 

آنها دوست باشید؟ نتیجه را در کالس بخوانید. 

دوستی یک نیاز است    

انسان موجودی اجتماعی است و نمی تواند تنها زندگی کند. تنهایی برای انسان ها احساس ناخوشایندی است. دوستی 
یکی از مهم ترین نیاز های ما به شمار می رود. همه ی ما نیاز داریم که دوستانی داشته  باشیم تا هم به آنها محبّت کنیم و هم مورد 
توّجه و مهربانی قرار بگیریم. خداوند در سرشت ما انسان ها میل به محبّت کردن و محبّت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط با 

دیگران را قرار داده است. 
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