
٤٩٤٩

فصل چهارم
دينی



٥٠

درس هشتم
ن  ن از    از  

؟» م: «د   م   روز از 
ا   د   ا.    زدن   ف   ، : «د  م 

«. ا ری     و از او 
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ر   ن    . ،     د  م د   و 
م  ر و  .  د     ری  ا  م دادن ٓآن   ا  ا ا    از 
؛  ن    ی  رگ  رگ  و  ر . د      
م  از  روزی  دارم.  دو  را   ٓآن   زدن    ف  و  دن  زی  ن 

م:
؟» رگ  را دو دار رگ  و  ر ا   »

،  را دو دار و    ن  ر  ن  ٓآن   » : م 
«.   ّ

، دو دارد . ّ و   ان  ا  را   د
را  ن  ی  ن  ا .   دا    ن   از     ! ا
از  ی     ّ  ّ و  داری.           دو 

اری! ا   دو  ن     دم 
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۱ــ ما در دعا با خدا درد دل می کنيم.    
۲ــ همه، آدم های مهربان را دوست دارند.    

۳ــ ما فقط برای خودمان دعا می کنيم.    
۴ــ ...........................................   

۱ــ دعا يعنی چه؟    
۲ــ چرا خدا را شکر می کنيم؟    

۳ــ چه کارهايی می توانی انجام دهی تا خدا تو را بيش تر دوست داشته باشد؟    
۴ــ ...........................................   

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

 
 بستگان 

پدر

مادر

پدربزرگ

پدربزرگ
مادربزرگ

مادربزرگ

 پسر عموعمو
.....................خاله.....................

.....................
دختر دايی

..................... .....................عّمه
دايی.....................

حاال تو بگو
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به اين کلمه ها توّجه کن:
کبری، عيسی، مصطفی، يحيی، مجتبی، مرتضی. حرف «ی» در پايان اين کلمه ها صدای «آ» 

می دهد. 
حاال بگو چه کلمه ای در درس به کار رفته است که حرف «ی» در آخر آن صدای «آ» می دهد. 

۱ــ کلمه هايی را که «ع ع ع ع» دارند، از درس پيدا کن و بگو.    
۲ــ جمله ای که عالمت «!» دارد.    

۳ــ ..............................................    

 چند نفر از دانش آموزان، هر يک از موارد زير را به صورت نمايش بی کالم، نشان دهند و ساير 
دانش آموزان موضوع نمايش را حدس بزنند. 

 چند پرنده را که آب و دانه می خورند و از خدا تشّکر می کنند.
 کودکی در حال دعا کردن.

 پيرزن يا پيرمردی در حال دعا.

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

بازی و منايش (بدون كالم يا پانتوميم)



بخوان و حفظ كن
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بخوان و حفظ كن

ه ِر  ٓآ  َك  َ
ه  َ  د  ِ  ، روی  

م، او    دم   ُ د  
ه   ر  از     َ  ا

ز ٓآ و ٓآن   َك  َ
د ز  را  د  ر   ر ِل 
ی ن  ن  ِب  ٓآ
د ز  را   ز  ی    ل 
ن ِب  ٓآ  ،  ِ
ن ٓآ ِن  از      
َك َ ی    ل  ه      د
ن روی     ر 
ا «   »  ا

ن   ر 



همکاری
تا  ايستادند  شدند.  خسته  راه  در  می رفتند.  ديگری  شهر  به  شهری  از  يارانش  و  محّمد(ص)  حضرت   

کمی استراحت کنند و غذايی بخورند. 
يکی از ياران گفت: «من حاضرم که غذا درست کنم.» 

ديگری گفت: «من هم آب می آورم.»
به اين ترتيب، هر يک از ياران، انجام کاری را پذيرفتند. 

حضرت محّمد (ص) فرمود: «من هم هيزم جمع می کنم و می آورم.» 
همراهان گفتند: «شما استراحت کنيد.» 

ولی حضرت محّمد (ص) نپذيرفت و گفت: «من هم مثل يکی از شما هستم، در سفر همه بايد همکاری 
کنيم.» 

٭٭٭
٭  به نظر شما، چرا پيامبر (ص) پيشنهاد دوستانش را نپذيرفت؟    

حكايت

٥٥
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درس نهم

 . ب  ٓآ ی   . د ده  ران  ر رگ   را  ی  اغ  د.  ده  م ا ز  دا 
 . ا ، د  

 : و  ا  د  اش  ش    د   د    ، ز  دا  ز   
ن  .» ٓآن و د او را  و ٓآن دو   از  م را   ی  و و    ! ل  »

 . ون ر  ّ
م  اری  ش،  . او از ز  د و دا   ه  ، ده   را د   ای   ز 
 . م ر (ع) دا  ی ا   ، ، دو دارم  و    ٓآ » : ون ٓآورد و 

 . .»  دا  را  ٓآرا  ز  ه ا ا  رگ  م  را  ا 
ی  ورد.  ل  ش   از  ا  ز     . د  ز   د د    

رت رتز ز
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 . ای اذان از  د      
ن  ز ، و  و  و .  ا  و  ب را  ن، اذان  : «ز    

 «. ا را اّول و 
 . ش   ا م ر (ع) را   م ا ن   ا ز  ز  
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             ۱ــ زينب بيرون حرم ايستاده بود. 
۲ــ زينب ده ها کبوتر را ديد که گوشه ای جمع شده بودند.    

۳ــ صدای اذان صبح از گل دسته ها بلند شد.    
۴ــ ..................................    

۱ــ چرا زينب با خودش دانه آورده بود؟    
۲ــ زينب و مادرش پس از شنيدن صدای اذان چه کردند؟    

۳ــ آن ها چه موقع در حرم بودند؟    
۴ــ ...............................    

وضوخانه يعنی، جايی که در آن وضو می گيرند.        
نمازخانه يعنی، جايی که در آن نماز می خوانند.      

گل خانه يعنی، جايی که در آن گل نگه می دارند.        

 داروخانه ...........
 آشپزخانه.......  
 چاپ خانه.....    

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

حاال تو بگو
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ردم. ن دعا   ردم.  ن دعا 
ردی. و دعا   ردی.  و دعا 
رد. او دعا   رد.   او دعا 

. رد ا دعا    . رد ا دعا 
د. رد ا دعا   د.  رد ا دعا 

د. رد آن ها دعا   د.   رد آن ها دعا 

١ــ کلمه هايی را که «می» دارند. 
٢ــ کلمه هايی را که يکی از نشانه های «غ  غ  غ غ» يا «    ذ» دارند. 

۳ــ .......................................... 

١ــ از کتاب هايی که تا به حال خوانده ای، کدام بهتر بود؟ چرا؟ 
٢ــ از آن کتاب ها چه چيزهايی ياد گرفتی؟ 

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

دّقت کن:

كتاب خوانی



 کی بود؟ کی بود؟ 
ننه گلی در خانه نبود. سوگلی که تنها مانده بود، اطرافش را نگاه کرد. کم  کم حوصله اش سر رفت. 

وقتی  تا  کنم  تميز  مهربانم،  ننه ی  جانم،  ننه  برای  را  اتاق  است  «خوب  گفت:  خود  با  و  کرد  فکری  بعد 
برمی گردد خوش حال شود.» آن وقت شروع به کار کرد . اين جا را جارو کشيد، آن جا را جارو کشيد . بعد 
هم رفت تا طاقچه را دستمال بکشد که ناگهان دستش به کاسه ی چينی خاله نگين خورد. کاسه افتاد و شکست. 
سوگلی به تّکه های کاسه نگاه کرد و خيلی ُغّصه خورد. خاله نگين ديروز اين کاسه را پر از آش کرده و برايش 
فرستاده بود. به قول مادر، کاسه امانت بود. سوگلی تند تند تّکه های کاسه را جمع کرد و يک گوشه پنهان کرد تا 
وقتی مادر می آيد، آن ها را نبيند و با او دعوا نکند. در اين فکر بود که ننه گلی از راه رسيد. سوگلی سالم کرد. 
بعد هم دويد و باالی پلّه نشست تا ننه جانش او را نبيند. می ترسيد اگر او را نگاه کند همه چيز را بفهمد. در اين 
وقت صدايی شنيد. سرش را باال گرفت و روی ديوار، خروس خاله نگين را ديد. خروس هم سوگلی را ديد و 
فهميد که برای او اتّفاقی افتاده است. پس بالش را به هم زد؛ نوکش را باز کرد و گفت: «سوگلی، لُپت گُلی، 

قوقولی قوقو، قوقولی قوقو! خنده ی رو لبت کو؟» 
سوگلی، خروس را ديد ولی چيزی نگفت. آهی کشيد و سرش را پايين انداخت. خروس هم ناراحت شد 
و همان باال روی ديوار نشست. نه بال زد و نه قوقولی قوقو کرد. کالغی که داشت توی آسمان پرواز می کرد، 
خروس را روی ديوار ديد. پايين پريد. روی درخت نشست و گفت: «تاجت چين   چين، بالت رنگين، چرا نوکت 

را بستی؟ چرا اين جا نشستی؟» 
خروس به سوگلی اشاره کرد. کالغ به سوگلی نگاه کرد. بعد، صدايش را بلند کرد و گفت: «سوگلی، لُپت 

بخوان و بينديش
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گُلی، قار و قار و قار، چرا نشستی ُغّصه دار؟» 
مثل  هم  کالغ  انداخت.  پايين  را  سرش  و  کشيد  آهی  دوباره  نگفت.  چيزی  ولی  کرد  نگاه  کالغ  به  سوگلی 
خروس ناراحت شد. همان جا روی درخت نشست. نه بال زد و نه قار قار کرد. گنجشکی پريد و پريد. به خانه ی 
ننه گلی رسيد. دور حياط چرخيد ولی دانه ای نديد. روی درخت پريد. کالغ را ديد. کنارش نشست و گفت: 

«ای بال سياه قار قاری، امروز چرا ُغّصه داری؟» 
کالغ به سوگلی اشاره کرد. گنجشک به سوگلی نگاه کرد و گفت: «سوگلی، لُپت گُلی جيک و جيک و 

جيک! برايم بکن خنده ای کوچيک.» 
و  خروس  و  کالغ  که  بيندازد  پايين  را  سرش  و  بکشد  آه  خواست  هم  باز  کرد.  نگاه  گنجشک  به  سوگلی 

گنجشک با هم گفتند: «سوگلی، حرف بزن؛ شايد ما بتوانيم کاری کنيم که تو اين قدر ُغّصه نخوری.» 
سوگلی سرش را باال گرفت و گفت: «راست می گوييد؟ !» 

همه گفتند: «بله»
سوگلی گفت: «آمدم طاقچه را دستمال بکشم، کاسه ی خاله نگين که روی طاقچه بود، افتاد و شکست. 

نه يک تّکه، نه دو تّکه، صد تّکه شد. حاال نمی دانم جواب خاله نگين را چه بدهم !» 
گنجشک فکری کرد و بعد با خوش حالی گفت: «به خاله نگين بگو پنجره باز بود، گنجشک پريد، به اتاق 
آمد. اين طرف پريد، آن طرف پريد. بعد رفت باالی طاقچه بنشيند تا توی کاسه را ببيند، بالش به کاسه خورد. کاسه 

افتاد و شکست.» 
سوگلی خنديد. يک پلّه پايين آمد . گنجشک را بغل کرد و بوسيد. آمد پايين برود اما ايستاد. خنده از روی 
لبش پريد و به گنجشک گفت: «ولی تو که به اتاق نيامدی.تو که روی طاقچه ننشستی. تو که کاسه را نشکستی. 

من بودم و من شکستم.»
سوگلی اين را گفت و همان جا نشست. کالغ که روی پلّه ی پايين بود، گفت: «به خاله نگين بگو کالغ آمد، 

پريد و پريد. به طاقچه رسيد. يک تّکه نان توی کاسه بود. نوک زد نان را بردارد که کاسه افتاد و شکست.» 
سوگلی باز هم خوش حال شد و خنديد. يک پلّه پايين آمد و کالغ را بوسيد. می خواست يک پلّه ی ديگر 
پايين برود که ايستاد و به کالغ گفت: «ولی تو که توی اتاق نپريدی. کاسه ی خاله نگين را نديدی. توی کاسه نانی 

نبود. کاسه را تو نشکستی. من بودم و من شکستم.» 
سوگلی اين را گفت و همان جا نشست. خروس خاله نگين که تا حاال ساکت بود، بالش را به هم زد و گفت: 
«سوگلی، به خاله نگين بگو در باز بود. خروس از لب ديوار پريد. دويد و دويد، به اتاق رسيد. کاسه را روی طاقچه 

ديد. باالی طاقچه پريد. ناگهان کاسه افتاد و شکست.» 
سوگلی به خروس نگاه کرد. خوش حال شد. خنديد و پايين پريد. به پلّه ی آخر رسيد. خروس را بغل کرد 
و بوسيد. بعد هم به طرف در رفت تا پيش خاله نگين برود و بگويد که خروس کاسه را شکسته است ولی تا به در 
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رسيد، خنده از لبش پريد. ايستاد و گفت: «تاِج تو چين چين، باِل تو رنگين، تو که به اتاق نيامدی، کاسه ی خاله 
نگين را نديدی و آن را نشکستی. من بودم و من شکستم. نه اين را می گويم، نه آن را.» 

گنجشک و کالغ و خروس گفتند: «پس چه می گويی؟» 
سوگلی گفت: «می گويم خاله نگين جان ! خاله ی مهربان ! اتاق را جارو می کردم. خواستم طاقچه را دستمال 

بکشم که دستم به کاسه ی شما خورد. کاسه ی شما غلتيد، افتاد و شکست.» 

ننه گلی که همه چيز را ديده و شنيده بود، از اتاق بيرون آمد. سوگلی را صدا زد. سوگلی دويد. از پلّه ها 
باال رفت. توی دست ننه گلی دو تا شاخه ی گل بود. يکی را به سوگلی داد و گفت: «اين برای دخترم سوگلی 
که دوست دارد راست بگويد. اين هم برای خاله نگين که سوگلی خانم برايش ببرد و از او معذرت خواهی کند.» 

سوگلی خنديد. با شاخه ی گل از پلّه ها پايين آمد تا به خانه ی خاله نگين برود و همه چيز را بگويد. گنجشک 
باالی سرش پريد و گفت: «جيک و جيک و جيک، آفرين !» 

کالغ هم پريد و گفت: «قار و قار و قار، صد آفرين.» 
خروس هم پر زد و نشست باالی ديوار و گفت: «قوقولی قوقو ! هزار آفرين به دختر خوب و نازنين.» 

  
درک و دريافت  

۱ــ کاسه ی خاله نگين، چرا شکست؟ 
۲ــ اگر تو با چنين مشکلی رو به رو شوی، چه می کنی؟ 


