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. شوداهمیت شناسنامه در زندگی و اطالعاتی که در آن ذکر می

.آیدانسان به وجود میانواع تغییراتی که بعد از تولد در هر 
.آشنایی با خط زمان

. وجود داردهاانسانیی که بین هاشباهتو هاتفاوتآشنایی با 
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:اهداف درس
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تاریخ تولداهمیت آشنایی با 
تولدمسائل مربوط به زمانآشنایی با 

اول فصل

شوممیتربزرگمن

دنیا آمدممن به 1
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است و جهت جلوگیري از جابجا شدن بیمارستان،ددر آن حضور دار،نوزاد پس از به دنیا آمدنکه اولین جایی
:کنندمیشناساییآنها را به دو روش ،نوزادان

.کنندمیمشخصات نوزاد ثبت يکنند و در برگهمیجوهري ،جوهرکف پاي نوزاد را با استقاده از) 1
ثبت راوزنو)دختر و پسر بودن(جنسیت، قد،مادرنام،خانوادگیناماز جملهیهایویژگی،ک دستبندیبر روي) 2

.بندندو آن را به مچ نوزاد میکنندمی
.نیاز به مراقبت بیشتري دارندو به همین دلیلبدن بسیار حساس و ظریفی دارند ،آیندنوزادان زمانی که به دنیا می-

.محکم نشده استکامالًهاآنهايزیرا استخوان
.دهدمیآن را به مادر نوزاد تحویل واست پرستار ،گیردمیپس از تولد بغل که نوزاد رااولین شخصی-
. شنوندمیرا به خوبی صداهااما،کندمینحس بیناییشان به خوبی کار ،نوزادان در بدو تولد-
احوال ثبت يشناسنامه را اداره. گرفتن شناسنامه را براي نوزاد دارنديپدر و مادر وظیفه، ک نوزادیبعد از تولد-

.کندمیصادر 
.باشدمیک فرد یملیتو هویتينشان دهندهشناسنامه

خاصی است که به هر فرد خاصیمیرق10يشماره(ا کد ملییشناسنامهيشمارهاطالعاتی از جملهدر شناسنامه 
،محل تولد،نام پدر و مادر،نام و نام خانوادگی.)باشدمیمانند اثر انگشت که مخصوص به هر انسان ،داردتعلق 

افقی عمودي یا که به صورت اول شناسنامهيکه در صفحهمیرق6يشماره(سریال شناسنامهيشماره،تاریخ تولد
.استیخانواده و ملیتدهد هر فرد از چه میشناسنامه نشان .در آن ذکر شده است).نوشته شده است

نام در ثبت : شده استها اشاره به چند مورد از آندر اینجاشود که میهاي مختلفی استفاده از شناسنامه در بخش
.....، ازدواج وبیمه، کاريمدرسه، گرفتن دفترچه

ي درسخالصه
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ملی و سایر اطالعاتی که داخل يشماره.بچسبانتدر کتاببگیر و ات یک کپی از شناسنامهدر اولین فرصت 
.) توانی کد ملی ات را به خاطر بسپاريمیدر صورتی که دوست داشتی . (بخواناست را ات ذکر شدهشناسنامه

در توين که چه اطالعاتی از شناسنامهپدر و مادرت را بیاور و با دقت ببی،شناسنامه خود!دانش آموز زیرك
.والدینت نیز ثبت شده استيشناسنامه

.جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید
. شنوندرا خوب می.................،هنگام تولدنوزادان-1
.شویممتوجه هویت افراد می، .................... کمکما با -2
.باشدرقم می................کد ملی داراي -3
.است................ ،آیدکه نوزاد در آنجا به دنیا میمکانی-4
یادداشت شـده  و قد.................، ....................، نام مادر، نام خانوادگینوزاد مشخصاتی چوندستبندبر روي -5

.است
.زنندمیاو مشخصات يکرده و در برگه.................،کف پاي نوزادان را پس از به دنیا آمدن-6
.نددریافت کن.. ................ي باید از اداره....................هر فرد را يشناسنامه-7
.دهندصداها را به خوبی تشخیص می، .....................پس از به دنیا آمدن به دلیل داشتن حس نوزادان-8
.گویندمی................،داخل شناسنامهرقمی10يشمارهبه -9

1هاي درس پرسش
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.صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنیدعبارت 
.زنندمیاو مشخصات يکنند و در برگهاو را جوهري می) يکف پا–کف دست (پس از به دنیا آمدن نوزاد -1
.نویسندمی)دستبند–برگه (مشخصات نوزاد را بر روي -2
.نوزاد در زمان تولد ضعیف است) بینایی-شنوایی(حس -3
.است) پرستار-مادربزرگ( ،دهداولین شخصی که نوزاد را پس از به دنیا آمدن به مادرش تحویل می-4
.باشدافراد می) شخصیت–هویت (يشناسنامه نشان دهنده-5
.است)سند–سجل (،شناسنامهنام قدیمی-6
–کننـد  جـوهري مـی  (را هـا آنپس از تولد دور دسـت  در بیمارستان، دان ازاز جابجا شدن نوجلوگیريبراي -7

.)بندنددستبند می
.است) خانه–بیمارستان (،آیدکه نوزاد در آنجا به دنیا میجاییمعموالً-8

. قرار دهید) غ(،و در مقابل عبارت غلط) ص(،در مقابل عبارت صحیح
.احوال مراجعه کنیمثبت يبراي گرفتن شناسنامه باید به اداره-1

.گوینددر شناسنامه سریال شناسنامه میرقمی10ي به شماره-2

.شودي آن فرد نیز ثبت میتعداد اعضاي خانوادهنوزاددر شناسنامه هر -3

.کندحس بینایی نوزادان از زمان تولد به خوبی کار می-4

.پاسخ صحیح را به هم وصل کنید
.                              مراجعه کرد................ یک فرد باید به براي آشنایی با هویت-1
.باشدمیاو................ يهر فرد نشان دهندهيشناسنامه-2
و ................ .از در بیمارســتان شــدن نـوزادان  جـا جابــهجهـت جلـوگیري از   -3

.کننددستبند استفاده می
.کنددر هنگام تولد در نوزادان به خوبی کار می................حس-4
خـود بـه   ................ .تواننـد از حـس   پس از تولد نمینوزادان تا چند ماه اول -5

.استفاده کنندخوبی 
.باشدمیداشتن شناسنامه الزامی، ................براي -6

.انتخاب کنید)×(با عالمت را ي صحیح گزینه
؟کندنمیهنگام تولد به خوبی کار ،کدام حس نوزاد-1

چشایی) 4المسه ) 3بینایی  ) 2شنوایی) 1

گرفتن دفترچه بهداشت

بینایی

شناسنامه

ملیت و هویت

شنوایی

کردن کف پايجوهر
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ایرانی ما است؟ و ي هویت ملی کدام مورد زیر نشان دهنده-2
شناسنامه ) 4دفترچه بهداشت ) 3کارنامه   ) 2پزشکیکارت ) 1

وي دستبند نوزادان نوشته شده است؟یک از موارد زیر  بر رکدام-3
موارديهمه) 4وزن    ) 3جنسیت    ) 2قد   ) 1

؟شودنمییک از موارد زیر استفاده از شناسنامه براي کدام-4
بهداشت                      يهگرفتن دفترچ) 2ثبت نام ) 1
خرید اینترنتی) 4پر کردن فرم بانک        ) 3

. باشدنمیفرد................يشناسنامه مشخص کننده-5
خانواده ) 4ملیت   ) 3شخصیت     ) 2هویت    ) 1

چیست؟،که بر روي دستبند نوزاد نوشته شده استجنسیتمنظور از -6
زمان تولد                                      ) 2د  ازنام خانوادگی نو) 1
یا پسر بودندختر و) 4قد نوزاد     ) 3

.به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید
؟ شده استند روش ثبت به چدر بیمارستانمشخصات شما در زمان تولد -1

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

آید؟میهاانساندي به کار راشناسنامه در چه مو-2

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

چیست و چه اطالعاتی در آن ثبت شده است؟يشناسنامه نشان دهنده-3

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پدر گفت مواظب باش؟،به چه علت زمانی که خواهر نوزاد خواست او را در بغل کند-4

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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:اهداف درس

مفهوم رشدآشنایی با
توانایی و نیازهاتغییرات بدنی(ابعاد رشد در انسان آشنایی با ، (
مفهوم توانایی آشنایی با
مفهوم نیاز آشنایی با
حال و آیندهگذشته(مفهوم زمان آشنایی با ، (

. شودمیکه باعث ایجاد تغییراتی در انسان تر شدنتر و کاملبزرگیعنیرشد کردن
: دنشومیتقسیم سه دستهاین تغییرات به 

....اضافه شدن وزن و،مانند بلند شدن قدشود، میاین تغییرات از زمان تولد آغاز : تغییرات بدنی-1
توانستیم انجام دهیم، مین، خودماندادن کارهایی که در دوران نوزاديعنی انجامیتوانایی: تغییرات توانایی-2

...خوردن غذا و ،لباسيدکمهن مانند بست
هاينیاز.داریماحتیاجهاآنزندگی به يي که براي ادامهوریعنی احتیاج به وسایل و مواد ضرنیاز: هاتغییر نیاز-3

با خوردن شیر رفع گرسنگی خود را،دیک نوزابه طور مثال.باشدمتفاوت میاز زندگی در هر دوره هاانسانما 
.داردتريي کاملکودکی براي رفع گرسنگی نیاز به غذادورانند اما همان نوزاد در کمی

زمان براي زندگی .ادامه دارداوشود و تا پایان زندگیمیک انسان آغاز یخطی است که از زمان تولد: زمانمفهوم 
:شودمیبه سه قسمت تقسیم یک فرد 

اتفاقاتی که ها را نداریم مانندامکان تغییر در آنگراست که دی)سیاه و سفید(قدیمی هاي مانند عکس:گذشته-1
.در گذشته افتاده است

امتر شدهمن بزرگ 2
درس

ي درسخالصه
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اتفاقاتی مانند . ها را براي آن انتخاب بکنیمرنگتوانیم بهترین میاست که )رنگی(جدید عکس یک مانند :حال-2
.ها را داریمحل براي آنو قدرت انتخاب راهآیدمیپیش زمان حالکه در 

یبا و یا هاي زتواند پر از رنگمیآینده .کنیممیدارد که ما در زمان حال انتخاب یهایبستگی به رنگ:آینده-3
.آیدمیپیش وقایعی که بعداًآینده یعنی .سیاه و سفید باشد

خط زمان ينمونه

عکس خود را متناسب با زمان بر روي خط زمان زیر که مربوط به شما ،دانش آموز عزیز
.نقاشی کنطوري که دوست داري، ي خود را بچسبان و آینده،است

گذشته حال آینده

گذشته حال آینده



»7029«

13

م دبستانمطالعات اجتماعی سوکار کتاب-جهانگرد کوچک

.جاهاي خالی را پر کنید
.شودمیدر موجودات زنده ................رشد کردن باعث ایجاد -1
.آفریده است................و ....................را با هاانسانخداوند -2
.دهندبعضی از کارها را بهتر انجام می،................و ...................افراد به دلیل داشتن -3
.دشو، حال و آینده تقسیم می....................بخش...................خط زمان به -4
.شده است................یعنی که دچار ، شودیک نوزاد صاحب دندان میزمانی که-5

.عبارت صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید
.باشدمی)نیاز-بدنی( سان جزء تغییرات بزرگ شدن ان-1
.نیاز داردهازندگی به آنيکه انسان براي ادامهاست ) اضافی-ضروري( نیاز به معنی احتیاج به وسایل و مواد -2
.گویندمی) استوا–زمان ( خطی که از زمان تولد انسان آغاز و تا پایان عمر ادامه دارد را خط -3
.شودمیدر موجودات زنده آغاز )تولد-کودکی( تغییرات از زمان -4
.باشدمی) هاتوانایی-هانیاز( در لباس جزء تغییريبستن دکمه-5

. قرار دهید) غ(و در مقابل عبارت غلط ) ص(در مقابل عبارت صحیح 

.شود، حال و آینده تشکیل میزمان از سه قسمت گذشتهخط -1

.باشدموجودات زنده میهايتواناییتغییر در ایجاد تغییرات بدنی و شاملرشد کردن -2

.باشدزمان گذشته شامل اتفاقاتی است که در حال رخ دادن می-3

.باشدنیازها میدرایجاد تغییرينشان دهنده،کردیداستفاده میهاکه در دوران نوزادي از آنعدم استفاده از وسایلی-4

2هاي درس پرسش
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جورچین
موجودات زندهنیازهازمان سه قسمت تغییرات 

.و تا آینده ادامه داردشده از گذشته آغاز ...................خط -1
.در موجود زنده...................ایجاد ، یعنیرشد-2
.باشدمی.................تغییريشان دهنده، نتتاکنون مورد نیاز ما نبوده اسوسایلی کهدرخواست-3
.شودمیقسمت تقسیم ..................به زمانخط -4
.آوردمیبه وجود ....................تغییراتی را در ،کردنرشد -5

.دهیدبه سواالت زیر پاسخ 
.؟ توضیح دهیدافتداتفاق میبه چه صورت هاغییر تواناییت-1

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.؟ تعریف کنیدخط زمان چیست-2

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)جدول را کامل کن(کنون چه تغییراتی در موارد زیر برایت به وجود آمده است؟از تولد تا-3

هاتواناییدر تغییر نیازهادر تغییرات یتغییرات بدن
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.کنیدتعریف -4

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: رشد

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: توانایی

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: نیاز

.مشخص کنید) ×(ي صحیح را با زدن عالمت گزینه
اتفاق افتاده است؟از تغییرات زیر از هنگام تولد تاکنون در شمایک کدام-1

هاتواناییتغییر در )2تغییر در بدن     )1
ي مواردهمه)4تغییر در نیازها)3

.باشدمی................درتغییراتافزایش وزن و قد جزء -2
سه موردهر)4ها نیاز)3هاتوانایی)2بدن)1

.گویندمی................و تا پایان عمر ادامه دارد را خط شده یک انسان آغاز که از زمان به دنیا آمدنخطی-3
نصف النهار مبدا)4استوا )3زمان   )2مورب   )1

.باشدمی................تغییر ينشان دهنده،لباس و غذا خوردنيکارهایی از جمله بستن دکمهدادنانجام -4
ي مواردهمه)4ها   نیاز)3توانایی  )2یبدن)1

.دندهرا نشان میهاییعبارات زیر چه زمان
.................دیروز علی به همراه پدربزرگش به کتاب فروشی رفت-1

.................جشن گرفتند،کتاب مطالعات اجتماعیسوم پس از اتمام يسال گذشته دانش آموزان پایه-2

................. امروز صبح پدرم براي صبحانه نان تازه تهیه کرد-3

................. ک مهندس خوب شودیریاضی و فیزیک درس بخواند ويعلی تصمیم دارد که در رشته-4


