به وقت تفکر
در خانه همگام با مدرسه
درس نامه
مطالعات اجتماعی پنجم دبستان
فصل ( 4زیارت مکان های مقدس)
درس  ( 17سفر به کربال ())1
دبستان پسرانه دکتر قريب منطقه  18آموزش و پرورش تهران
سال تحصيلي 98-99 :
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 -1عصر يک روز عماد با خوشحالي فراوان به خانه آمد و با صدايي بلند و شاد گفت « :مادرجان سالم! مژده که
زيارت کربال نصيب من شد! خدا را شکر».
 -2رضا ،برادر عماد ،از اتاق بيرون دويد.
 -3مادر نيز جلو آمد و گفت « :راستي؟ مي خواهي بروی کربال؟»
 -4عماد با هيجان توضيح داد « :من و هم کالسي ام مسعود ،در مسابقه ی علمي دانشگاه اول شديم.
« -5روباتي» که ساخته بوديم باالترين امتياز را آورد.
 -6يکي از جوايز آن مسابقه هم سفر به کربال بود.
 -7ما هفته ی آينده عازم کربال هستيم.
 -8عماد دانشجوی رشته ی مهندسي مکانيک بود و از کودکي به تحقيق و کارهای علمي عالقه ی زيادی داشت.
 -9مادر رو به عماد کرد و گفت « :پسرم ،موفقيت تو را تبريک مي گويم .خوش به حالت که چنين سعادتي
نصيبت شده است.
 -10پدرت چقدر از شنيدن اين خبر خوشحال مي شود .بايد خودت را برای اين سفر مقدس آماده کني.
 -11رضا پرسيد « :کربال کجاست؟ خيلي دور است؟»
 -12عماد گفت « :کربال در کشور همسايه ی ايران ،عراق قرار دارد».
مطالعه برای انجام فعاليت
 -13جمهوری عراق
 :عراق همسايه ی غربي ايران است.2

 :بيشتر خاک عراق را زمين های کم ارتفاع و پست جلگه ای تشکيل مي دهد و فقط قسمت کوچکي از شمالاين کشور ،کوهستاني است.
 :جلگه ی پهناور عراق از آبرفت دو رود دجله و فرات تشکيل شده است. :آب و هوای عراق بسيار گرم و خشک است و در تابستان ها ،دمای هوا به باالتر از  40درجه ی سانتي گرادمي رسد.
 :در نواحي کنار دريا هوا گرم و مرطوب است. :کشور عراق از راه خليج فارس به دريا راه دارد. :مهم ترين بندر عراق ،بندر بصره است. :دو رود دجله و فرات از کشور عراق و رود کارون از کشور ايران به اروند رود مي ريزند و از آنجا به خليج فارسمي ريزند.
 :عراق کشوری نفت خيز است و از توليد صادرات نفت ،درآمد زيادی دارد .دو شهر کرکوک و موصل در عراقچاه نفت دارند.
 :در عراق نخلستان های زيادی وجود دارد .مهمترين محصول کشاورزی عراق ،خرما است. :بيشتر مردم عراق مسلمان هستند و بيش از نيمي از جمعيت اين کشور را شيعيان تشکيل مي دهند. :اکثر مردم در عراق به زبان عربي صحبت مي کنند. :مردم عراق در سال های حکومت حاکم ظالم اين کشور «صدام» زندگي سختي داشتند. :-حکومت صدام در سال  1359به کشور ايران حمله کرد و باعث شروع جنگي شد که هشت سال طول کشيد.
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 :اين هشت سال برای مردم ايران دفاع مقدس ناميده شد. :حکومت صدام ،پس از اشغال نظامي کشور عراق توسط آمريکا ،سرنگون شد. :مردم عراق به دليل جنگ های داخلي و حضور گروه های خارجي در ناامني و وضع اقتصادی و اجتماعينامناسب و دشواری زندگي مي کنند.
 :کربال ،نجف ،کاظمين و سامرا شهرهای مقدس و زيارتي عراق هستند. :در طول هزاران سال ،تمدن های بسياری مانند سومر ،اکد و آشور ،در سرزمين بين النهرين (به سرزميني کهميان دو رود دجله و فرات قرار دارد) به وجود آمدند ،به همين دليل ،در اين کشور بناها و آثار باستاني زيادی
وجود دارد.
 :شهر تاريخي نمرود در نزديکي موصل قرار دارد. :غذای مشهور مردم عراق که از گوشت و برنج تهيه مي شود « المطبک» نام دارد. :نوعي شيريني هم که با آرد ،روغن ،شکر ،خرما و کنجد درست مي شود ،در بين بچه های عراقي طرفدارزيادی دارد.
فعاليت صفحه ی  90کتاب
 -14متن درس جمهوری عراق را مطالعه کنيد.
 -15کاربرگه ی شماره ( )13را در کتاب انجام دهيد.
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