
 

 «اگر شهردار شوم»کاربرگ کتاب 

 کالس پنجم و ششم

 کالس:        خانوادگی:    نام و نام

 

 کلمات زیر را در جای خالی مناسب قرار دهید.  -1

  ، به کندی، داوطلب ، زندگی ، حق ، پول ، مردمنامزدهای

، ها شلوغ بودخیابان ،الف( از آنجا که هنگام برگشت جوانا به خانه

 کردند.حرکت می ------------- هاهمه ماشین 

کنند و هایشان را اعالم میاباتی برنامهانتخ -------------ب( 

 شان شروع می شود.رقابت انتخاباتی

های انتخاباتی برزیلیا را به شهر بهتری برای زندگی ج( برنامه

بهتری   -------------تبدیل کرده و به مردم کمک می کند 

 داشته باشند.

 -------------درست نیست چون آن زن زیاد : نا گفتجواد( 

 ندارد ، گرسنه باشد.

 خوردن خواهند داشت. -------------: اگر من شهردار بشوم ، همه شهروندان گفته( جوانا به خودش می

 ساخته می شوند.  -------------های و( رستوران مردم با کمک

 هستند.  -------------کارکنان رستوران مردم همگی ز( 

 ؟ افتدنمیچه اتفاقی  ،را بسازیم بازار مردم جوانا فکر کرد اگر -2

 شد.الف( برای اجاره پول کمی باید داده 

 .ب( قیمت محصوالت ارزان خواهد شد

غذای با ، همه ردم چه فقیر و چه پولدارم ج(

  .خرندمیکیفیت 

، شودد( چون فروش کشاورزان بیشتر می

 .بیشتر می شودسودشان 

  



 

رستورانی که پیشنهاد جوانا بود برای  استفاده چه  -3

 کسانی است؟

 الف( فقط فقیران

 ب( فقط ثروتمندان

 ج( هم فقیران و هم ثروتمندان

که رئیس رستوران د( برای هر کس 

 دوست داشته باشد.

 

 

 است؟ غلط، به نظر شما برای بهتر شدن وضع شهر کدام نکته با توجه به داستان -4

 الف( برای حل کردن کارها و مشکالت شهری به پول زیاد نیاز است

 .توان یافتن مردم شهر میهای خوبی برای شادتر شدمطالعه و تحقیق راهب( با همکاری، مشورت، 

 .یا با گوش دادن به سخن مردم آنها را درک کند اید مسائل و مشکالت شهر را ببیندج( شهردار ب

 شهردار باعث رسیدن غذای ارزان به فقرا می شودد( مشارکت مردم و 

 

  --------------------------  شوند؟، چگونه ورشکست نمیکمی بگیرندسود  اگر در بازارچه، کشاورزان  -5

 -------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------  

 دانند(.ها را میآموزان معنای لغتبا هر یک از کلمات زیر یک جمله بساز؟ )ابتدا مطمئن شوید که دانش -6

  --------------------------------------------------------------------------- :شهردار

  ----------------------------------------------------------------------------- : فقیر

  -------------------------------------------------------------------------- : انتخابات

  -----------------------------------------------------------------------------  مردم:

  ----------------------------------------------------------------------------- : بازار



 

حل  یابر ییشنهادهایپ چه د؟ینیب یمدرسه م طیرا در مح ی، چه مشکالتدیت نگاه کنخودتان با دقّ ییا محله مدرسهبه  -7

  د؟یآنها دار

 یان کنیدخود را ب شنهاداتیو پ دیسیمدرسه بنو ریبه مد یا نامه. 

 

 ؟  نظرتان را در مورد تصاویر کتاب بیان کنید -8

گر آن دارید ؟ نقاشی پیشنهادی خود را بکشید تصویرآیا پیشنهادی برای 

 و به کالس بیاورید. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 فعالیت عملی:

وضع اوقات فراغت  یا های کاربچه ،ها خوابتا به حال به )سالمندان، معلوالن، خیابان احتماالً

  ( توجه کرده اید. سرپرست، زنان بینوجوانان

د نیک مورد را انتخاب کن تا نفری تقسیم کرده 3تا  2تواند بچه ها را به گروه های میمعلم با توجه به عالقه دانش آموزان 

 سپس به سئوال زیر پاسخ دهند :

 ؟لیستی از مشکالت هر گروه را بنویسید 

آموزش  یاد گرفتن کارهای جدید،خرید کردن، دوست پیدا کردن، مشکالتشان برای ) 

 ردن،، کار کشوندشوند، وقتی گرسنه می، وقتی مریض میدیدن، تفریح و گردش

 ...( ورزش کردن و

 ارید؟ آنها د حل مشکالتچه پیشنهادهایی برای   

 

آموزان کنند. از دانشکه روزنامه دیواری درست  به هر گروه یک مقوا بدهید

ن، لواللمندان، معهای مناسبی برای ساتصویری از شهری بکشند که مکانبخواهید 

سرپرست در آن وجود ها، نوجوانان، زنان بیخوابهای کار و خیابان، کارتونبچه

های خود برای آن گروه خاص را در بخشی از روزنامه دیواری خود دارد. و ایده

 یادداشت کنند.

 

 


