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همکار گرامي ،معل ّم عزيز
تحول بزرگي در نظام آموزش و پرورش
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در کتاب راهنماي معلّم آمده است.
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نیاز معلّم ،می توان برخی دروس را خارج از ترتیب موجود تدریس نمود.
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در اين مرحله نيز لزومي بر انجام کتبي فعاليت نيست و ميتواند به صورت شفاهي صورت گيرد.
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هديه هاي خدا
بچهها خوش حال بودند و كتابهاي درسي جديد را
همه ی ّ
ورق ميزدند.

زهرا و صبا كنار هم نشسته بودند و عکس های كتاب را به هم
نشان ميدادند.

خانم معلّم از در وارد شد و با لبخند گفت :بچّه ها سالم!

همه به احترام او ایستادند و یک صدا گفتند :سالم!
خانم معلّم سخنش را با نام خدا آغاز کرد و گفت:

12

بچهها امسال كتاب جديدي داريم به نام «هديههاي آسمان».
ّ

ريحانه گفت :چه اسم قشنگي! من هديه گرفتن را خيلي دوست دارم!
معلّم لبخندي زد و گفت:
بچهها فكر ميكنيد چه كسي بيش ترين هديه را به شما داده است؟
ّ
هرکس چیزی گفت.

فاطمه گفت :پدر و مادر!
معلّم ادامه داد :پدر و مادر را چه كسي به شما هدیه داده است؟

مريم گفت :خداي مهربان!
معلّم گفت :همان خدايي كه ما را خيلي دوست دارد و نعمتهاي زيادي به ما
داده است ،مانند خورشيد ،باران ،ميوهها و ...
بچهها چند لحظه چشمهايتان را ببنديد ...
ّ

حاال چشم هایتان را باز کنید .خداوند به ما چشم داده تا بتوانيم همه جا را ببينيم
و ن ّقاشيهاي زيبا بكشيم.
به ما دست داده تا ...
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فكر ميكنم
خداي مهربان چه نعمتهاي ديگري به من داده است؟

دوست دارم
از خدایی كه اين همه نعمت و هديه به من داده استّ ،
تشكر كنم و بگویم…

گفت و گو كنيم
درباره ی فایده های خورشید باهم گفت وگو کنیم .اگر خورشيد نبود ،چه
ميشد؟

بازی و نمایش
با دوستان خو د نمایشي را اجرا کنید که نشان دهد اگر یک روز آب خانه یا مدرسه

قطع شود ،چه مشکالتی پیدا میکنیم؟

14

بگرد و پیدا کن
هديههاي زيباي خدا را در اين عكس پيدا كن و نام آن ها را بنويس.

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

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

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

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

با هم بخوانيم

خداي شاپركها

		
خدايا! آفتاب و آب از توست

ستاره ،آسمان ،مهتاب از توست

		
تو دشت بيكـران را آفريدي
		
به گنجشكان پَ ِر پـرواز دادي

به مرغان جــوجههاي ناز دادي

		
خــداونــد زميــن و آسـماني

تو هـم بخشندهاي ،هم مهرباني

		
خداي غنچههاي رنــگرنگي

		
خــداي باغ و باران و بـهـاري

خــداي شاپركهــاي قـشنـگي
در آن ن ّقــاشي دريــا كشــيدي
خــداي ســبزهزار و جــويباري

حمید هنرجو

15
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پرندگان چه مي گويند؟

غروب يک روز بهاری بود .گنجشک ها بر روي درختان جيک جيک مي کردند.
ساجده از پنجره ی اتاق نگاهي به آسمان کرد و گفت :مادر ،چرا گنجشکها
جيک جيک ميکنند؟ آن ها چه ميگويند؟
مادر گفت :دخترم ،همان طور که ما حرف مي زنيم ،گنجشک ها هم حرف مي زنند.
فکر ميکنم آن ها با اين کار از خدا تشکّر مي کنند.
ساجده گفت :آن ها به خدا چه مي گويند؟
مادر گفت :شايد مي گويند:
خدايا تو به ما ياد دادي چگونه پرواز کنيم.
چگونه النه بسازيم و کجا دنبال دانه بگرديم.
خدايا از تو به خاطر اين همه مهرباني ّ
تشكر ميكنيم.
ساجده گفت :پرندگان چه حرف هاي خوبي به خدا مي زنند .من هم ميخواهم با
خدا حرف بزنم و از او ّ
تشكر كنم.
در اين هنگام صداي اذان از مسجد بلند شد .مادر وضو گرفت و به نماز ايستاد.
ساجده با خود گفت :مادر با خدا حرف مي زند و از او ّ
تشکر مي کند.
او هم وضو گرفت .چادر گل دارش را سر کرد و کنار مادر به نماز ايستاد.
16
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فكر ميكنم
وقتی که گنجشکها میتوانند با خدا حرف بزنند ،من هم میتوانم با خدا حرف

بزنم و بگویم...

دوست دارم
وقتی پدر یا مادرم نماز می خوانند ،من هم . ...

گفت و گو كنيم
 -۱وقتی می خواهیم با خدا سخن بگوییم ،چه می کنیم؟

 -٢با درس خواندن ،از کدام نعمت های خدا می توان ّ
تشکر کرد؟

خدایا از روزی که به دنیا آمده ام ،از تو هدیه های زیادی گرفته ام.
خدایا تو به من .............................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
18

با هم بخوانيم

آواز گنجشک

وقت سحر بود

گنجشک نازی

بر روی شاخه
می کرد بازی

جیک جیک گنجشک
شنیدنی بود
پر زدن او

چه دیدنی بود
نزدیک رفتم

پرسیدم از او

چرا با جیک جیک
می پری هر سو
گنجشک زیبا
با خنده گفتا

من می گزارم

شکر خدا را

آواز گنجشک
عبادت اوست

پرواز گنجشک
اطاعت اوست

س ّیداحمد زرهانی
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خاطره ی ماه

شب از نيمه گذشته بود .ماه از باال نگاه ميكرد .خانهاي روشن و نوراني
ديد.

در خانه ،مادر و پسري بيدار بودند.

مادر دست به سوی آسمان بلند کرده بود و زير نور ماه دعا
ميکرد.

پسر دعاهاي مادر را ميشنيد و آهسته آمين ميگفت.

 -خدايا بيماران را شفا بده!

 -خدايا به نيازمندان كمك كن!

 -خدايا همه را به راه درست راهنمايي كن!

پسر پرسيد :مادر! چرا براي خودت دعا نميكني؟!

مادر دستي بر سر فرزند خود كشيد و گفت :عزيزم!

ا ّول براي ديگران دعا ميكنيم و بعد براي خود!

آن شب دختر پيامبر ،حضرت فاطمه ،براي همسايهها
السالم
و دوستانش دعا كرد و فرزندش حسن عليه ّ

آمين گفت.

ماه با خود گفت:

چه خانه ی زيبايي و چه دعاهاي قشنگي!

20

السالم :سالم بر او
١ــ علیه ّ

1
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فكر ميكنم
السالم از مادرش آموخت كه . ...
امام حسن عليه ّ
دوست دارم
من هم مانند حضرت فاطمه ،برای دیگران دعا كنم .پس می گویم. ... :

امين و مينا
امين برادر مينا است .آن ها دوست دارند كنار مادربزرگ بنشينند و دعا كنند.
امين :خدايا به من و دوستانم كمك كن تا . ..........................................................
مينا :اي خداي بزرگ ،كاري كن تا همه ی آدمها. ..............................................
امين :خدايا به مادر بزرگم سالمتی بده تا . .......................................................
مينا :اي خداي مهربان ،پدر ،مادر و معلّمم را . ..................................................
بچه ها! حاال من دعا می کنم و شما آمین بگویید.
مادربزرگ گفتّ :
خدایا! امام زمان ما را زودتر برسان و به رهبر عزیز ما سالمتی بده.
امین و مینا :آمین.

22

گفت و گو با خدا
خدايا ..................................................................................................
............................................................................................................
.........................................................................................................

23
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مهربانتر از مادر

...از ميان درختان انبوه ميگذشتم .جيكجيك چند جوجه به گوشمرسيد.
صدا را دنبال كردم تا به النه ی گنجشكها رسيدم .چه جوجههاي زيبايي!

جوجهها را برداشتم و به راه افتادم.

صداي جوجهها هر لحظه بيش تر و بيش تر ميشد .شايد كسي را صدا ميزدند يا

گرسنه بودند.

به آسمان نگاه كردم .ديدم گنجشكي باالي سرم ميچرخد.

گنجشك با شتاب به من نزديك شد و ناگهان خود را روي جوجهها انداخت.
ماجراي عجيبي بود! آن ها را گرفتم و با خود آوردم.
***
پيامبر خدا و يارانش به سخنان مرد مسافر گوش دادند.
پيامبر گفت :جوجهها را روي زمين بگذار.

همه با تعجّب نگاه می كردند .مادر جوجهها از آن ها جدا نميشد!
يكي از ياران پيامبر گفت :چه مادر مهرباني!

ديگري گفت :ح ّتي يك لحظه هم از جوجههايش جدا نميشود!
تعجب ميكنيد؟
پيامبر گفت :آيا از مح ّبت اين مادر ّ

«بدانيد ،خداوند از اين مادر مهربانتر است .او بندههايش را خيلي دوست دارد».

سپس به مرد گفت :گنجشكها را به النه بازگردان.

مرد به راه افتاد و در راه به سخن پيامبر و مهرباني خدا فكر ميكرد.

مین
الر ِاح َ
ُه َو َار َح ُم ّ

او مهربان ترین مهربانان است.
24

(سوره ی یوسف ،آیه ی )٦٤

25

دوست دارم
من هم با پرندگان مهربان باشم .پس . ...

با هم بخوانيم
شعر زیر را با دوستانتان بخوانید و یک نام زیبا برای آن انتخاب کنید.
به نام خداى بزرگ
كه پروانه را آفرىد

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

به روى دو تا بال او
خط و خال زىبا كشىد

خداىى كه با ىاد او

لب غنچهها باز شد
نوك زرد بلبل از او

پر از شعر و آواز شد

خداىى كه پرواز را
به گنجشك آموخته

لباسى هم از جنس پر
براى تنش دوخته

ناصر کشاورز

امين و مينا
امين و مينا در مورد مهربانی پدر و مادر خود با يكديگر گفت و گو ميكنند.
امين :مادر برای ما غذاهای خوشمزه درست میکند .به او میگویم. ..................... :
مينا :پدر بیرون از خانه کار میکند و برای ما . ........................................................
26

امين :خداوند است كه پدر و مادري چنين مهربان به . .........................................
مينا :ما برای ّ
تشکر از زحمات آن ها . ....................................................................
ببين و بگو
با د ّقت به اين دو تصوير نگاه كن .از آن ها چه ميفهمي؟

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

بازی و نمایش
داستان درس را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد.
يك كار خوب
در دفتر ن ّقاشي خود دو گل زيبا بكش .در کنار هر گل ،جملهاي
براي ّ
تشكر از پدر و مادر بنويس و به آن ها هديه كن.

27
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وضو ميگيرم

صداي مؤ ّذن بلند ميشود :اﷲ اكبر ...

هنگام نماز است .ميخواهم با خداي مهربان حرف بزنم.
بايد خود را آماده كنم.

ا ّو ل ن ّيت ميكنم که
براي انجام فرمان خدا
وضو ميگيرم.

سپس صورتم را از جايي
كه موي سر ميرويد تا

چانه ميشويم .از باال به
پایين.

حاال نوبت دستهاست.

ا ّول دست راست را از
آرنج تا سر انگشتان

ميشويم .از باال به
پایين.

بعد دست چپ را مانند
دست راست ميشويم.

29

ِ
دست تر بر
سپس با

موهای جلوي سرم

ميكشم.

بعد از آن ،با دست
راست روي پاي راست
را مسح ميكنم .يعني

ا ز سر ا نگشتا ن تا

برآمدگي

ميكشم.

پا دست

روی پاي چپ را نيز

با دست چپ مسح
ميكنم.

30

مادرم ميگويد :وقتي وضو ميگيريم ،پاكيزه ميشويم و براي خواندن نماز آماده
ميشويم.

من شعر زيباي «وضو» را از او ياد گرفتهام.

با هم بخوانيم
با راهنمایی معلّم ،شعر زیبای وضو را در کالس با هم بخوانید.
تمرين كنيم
با راهنمايي معلّم ،در حياط مدرسه وضو بگيريد.

همراه با خانواده
با کمک پدر یا مادر ،وضو را در خانه تمرین کنید.

31

امين و مينا
امین و مینا می خواهند این شکل ها را به ترتیب شماره بگذارند .شما هم به آن ها

کمک کنید.

32

ببين و بگو
براى چه كارهايى وضو مى گيريم؟
....................................

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

بهتر است براى ..................................................
33
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پيامبران خدا

آقاي اميري روي تابلوي كالس نوشت:
خدا

پيامبر
مردم

بچهها خواست با اين كلمات جمله بسازند.
و از ّ

بچهها قلم به دست گرفتند و جملههايي نوشتند.
ّ
بچهها پرسيد:
معلّم جملهها را روي تابلو نوشت و از ّ
بهترين جمله را چه كسي نوشته است؟

بچهها يكصدا گفتند :سعيد!
ّ

34

معلّم از سعيد خواست جمله ی خود را با صداي بلند بخواند:

«خدا پيامبران را فرستاد تا مردم را راهنمايي كنند».
معلّم پرسيد :آن ها مردم را به چه چيزي راهنمايي ميكنند؟

سعيد گفت :كارهاي درست را به مردم ياد ميدهند و آن ها را از کارهای زشت
بازمی دارند.

***
بچهها! حاال ميتوانيد بزرگ ترین پيامبران خدا را نام
معلّم ادامه داد :آفرين ّ

ببريد؟

دستها باال رفت...
معلّم ،پاسخها را روي تابلو نوشت:
السالم)
حضرت نوح (عليه ّ

السالم)
حضرت ابراهيم (عليه ّ

		
السالم)
حضرت
ٰ
موسي (عليه ّ
السالم)
حضرت
ٰ
عيسي (عليه ّ
حضرت مح ّمد (صلّي اﷲ عليه و آله)

آن گاه گفت :بچّه ها! خدا پيامبران

زيادي فرستاده است .ولي پيامبران

بزرگ خدا ،همین پنج نفر هستند.

35

فكر ميكنم
چگونه می توانم از خدايي كه اين همه پيامبر را براي ما فرستاده استّ ،
تشكر كنم؟
دوست دارم
به حرفهاي پيامبران خوب خدا گوش كنم تا . ...

ببين و بگو
با د ّقت در تصاویر ،داستان آن ها را برای دوستان خود بیان کنید.

36

امين و مينا
بچهها!
امين و مينا ،درس «پيامبران خدا» را به پدر نشان ميدهند .پدر ميپرسدّ :
پيامبران ،مردم را به چه كارهايي دعوت ميكنند؟
امين :به انجام دادن كارهاي خوب مثل . ..........................................................
مينا :آن ها به ما ياد ميدهند كه . .....................................................................
امين :به اين كه نبايد ديگران را . .....................................................................
مينا :مثالً اين كه نبايد هنگام بازي با دوستانمان . ..............................................
بچهها! پيامبران آمدند تا حرفهاي خدا را به گوش مردم
پدر گفت :آفرين ّ
برسانند و آن ها را به خوبيها دعوت كنند.

گفت و گو كنيم
به جز نام پیامبرانی که در درس خواندیم ،چه پیامبران دیگری می شناسید؟
درباره ی آن ها گفت و گو کنید.

37
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مهمان کوچک

ظهر بود.
پيامبر خدا و دوستش بِالل در مسجد نشسته بودند و با هم صحبت ميكردند.
كودكي وارد شد .سالم کرد و به پيامبر گفت:
من پدر ندارم و با مادر و خواهرم زندگي ميکنم.
شما را خيلي دوست دارم.
پيامبر با مهربانی به کودک نگاه كرد و گفت :چه با ادب حرف ميزني!
بعد به بِالل گفت :به خانه ی ما برو و براي اين كودك خوراكي بياور!
بِالل رفت و با يک ظرف کوچک خرما بازگشت.
پيامبر خرماها را شمرد .بيست و يک دانه بود!
پيامبر دستي بر سر كودك كشيد و گفت:
هفتتا براي خودت ،هفتتا براي خواهرت و هفتتا هم براي مادرت.
کودک يکي از خرماها را به دهان گذاشت .خيلي شيرين بود!
از پيامبر ّ
تشکر کرد و با خوش حالي به سوي خانه راه افتاد.
38
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فكر ميكنم
پيامبر (صلّي اﷲ عليه و آله) خیلی مهربان بود كه.  .............................................

دوست دارم
من هم مانند پيامبر که با کودکان مهربان بود ،با .............................................
مهربانی کنم.

امين و مينا
امين و مينا درباره ی داستان مهرباني پيامبر (صلّي اﷲ عليه و آله) با يكديگر
گفت وگو ميكنند.
امين :كسي كه براي آن كودك خرما آورد ،دوست باوفاي پيامبر . ...................
مينا :پيامبر خوب خدا ح ّتي در مسجد . .............................................................
امين :اگر من به جای آن کودک بودم. ............................................................ ،
مينا :خدا از كمك كردن به انسان ها خيلي . ......................................................

40

مسجد پیامبر در شهر مدینه
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جشن ميالد

امروز مح ّمد يك ساله شده است.

زهرا برادرش را ميبوسد و به ياد سال قبل ميافتد .روزي كه خدا نوزادي را به
آن ها هديه داد.
روز تولّد پيامبر خدا ،حضرت مح ّمد بود .براي همين پدر و مادرش نام زيباي
مح ّمد را برايش انتخاب كردند.

زهرا خيلي خوش حال است .او ميخواهد امشب به همراه مادر و برادرش در

جشني بزرگ شركت كند.

***

زهرا و مادرش وارد مسجد ميشوند.

بوي گل در حياط پيچيده است .ديوارها با پارچهها و كاغذهاي رنگي تزیين

شدهاند.

مسجد خيلي زيباتر شده است!

زهرا دوستش آمنه را ميبيند .به سوي او ميرود و روز تولّد پيامبر را به او
تبريك ميگويد.

در اين هنگام صداي اذان بلند ميشود.

وقتي مردم نام زيباي پيامبر را ميشنوند ،همه صلوات ميفرستند.
***

42
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بعد از نماز ،براي ميالد پيامبر جشن گرفتند.

بچههاي مسجد سرود
امام جماعت از زندگی پيامبر ،داستان هايي تعريف كرد و ّ
زيبايي خواندند.

بدانيم:
حضرت مح ّمد (صلّي اﷲ عليه و آله) در شهر ّ
مكه به دنيا آمد .نام پدرش

عبداﷲ و نام مادرش آمنه بود .بسيار امانتدار و درست کار بود و به همين
دليل به او «مح ّمد امين» ميگفتند .ما مسلمانان پیامبرمان را دوست داریم

و به او احترام می گذاریم .برای زیارت او به شهر مدینه می رویم و هر
سال ،روز تولّد پيامبر خدا را جشن ميگيريم.

دوست دارم
وقتي نام پيامبر خدا را ميشنوم ،صلوات بفرستم .يعني بگويم . ...

بازی و نمایش
داستان درس «مهمان کوچک» را در کالس به صورت نمایش اجرا کنید.

44

بگرد و پیدا کن

حضرت مح ّمد

صلّی اﷲ علیه و آله

نام پدر:

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

نام مادر:

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

ّ
محل تولّد:

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

معروف به:
...............

45
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اهل بيت پيامبر

حسن و حسين به خانه آمدند.

به مادر سالم کردند و گفتند :امروز چه بوي خوشي خانه را پر کرده است .بوي

خوش پدر بزرگ می آید! مادر جواب سالم آنها را داد و گفت :امروز پدر بزرگ

مهمان ماست.

كودكان خيلي خوش حال شدند و به درون اتاق دويدند.

پيامبر خدا هر دو را در آغوش گرفت .او نوههايش را خيلي دوست داشت.

سپس پيامبر عبايش را بر سر خود و نوههايش كشيد.

كودكان دستان كوچك خود را دور گردن پيامبر انداختند.

هر كدام آرزويي كردند:
 -كاش پدر اينجا بود.

 كاش مادر اينجا بود.لحظهاي بعد ،صدايي آشنا شنيدند.

...اجازه ميدهيد ما هم در كنار شما باشيم؟
كودكان از ديدن پدر و مادر در کنار
پیامبر خيلي خوش حال شدند.

اتاق كوچكي درست شد .پر از صفا و
مهرباني!

***
پيامبر دست به دعا بلند كرد:

خدايا اين چهار نفر اهل بيت من هستند.

دوستان آن ها دوستان من هستند و دشمنان آن ها دشمن من!

خدايا بر آن ها درود فرست و بديها را از آن ها دور كن!
46
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فكر ميكنم
اهل بیت پیامبر چگونه انسان هایی بودند که خدا و پیامبرش ،آن ها را این همه
دوست داشتند؟

دوست دارم
من هم مثل بزرگ تر ها هر وقت می خواهم نام اهل بيت پيامبر را به زبان بیاورم،
با احترام بگويم… :

گفت و گو كنيم
از اين داستان چه چيزهايي ياد مي گيريم؟

48

.............................................. -۱

............................................ - ٢

.............................................. - ۳

............................................ - ٤

يك كار خوب
ما مسلمانان هر روز در تش ّهد نمازمان به پيامبر و اهل بيت او درود
ميفرستيم و ميگویيم:

« َا ل ّل ُه َّم َص ِّل َع ٰلی ُم َح َّم ٍد َو ِآل ُم َح َّمد».

يعني. ......................................................................................... :

با هم بخوانيم

داور ُکشتی
پیامبر عزیز ما

حضرت زهرا خانه بود

رفت شبی پیش دخترش

با هر دو تا گل پسرش

همان جا گفت به بچه ها:

«حسن جانم ،حسین جانم

مثل دو مرد پهلوان

روبه روی هم ایستادند

کدامتان قوی ترید؟

اول بازی هر دو تا

کشتی بگیرید بدانم»

با مهربانی دست دادند

پنجه به پنجه ،دست به دست

بازو به بازو ،سر به سر

از بازی قشنگشان

خانه چه غوغا شده بود

روی گلیم ساده ای
داور مهربانشان

کشتی گرفتند دو پسر

غرق تماشا شده بود

س ّیدمح ّمد مهاجرانی
49
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خانواده ی مهربان

چند روز است حسن و حسين بيمار هستند و مادر از آن ها مراقبت ميكند.

امام علي و حضرت فاطمه که فرزندانشان را خيلي دوست دارند ،براي سالمتي
آن ها دعا ميكنند و می گویند:

خدايا اگر حال كودكانمان خوب شود ،براي ّ
تشكر از تو سه روز روزه
ميگيريم.

خدا كودكان را شفا داد.
چند روز بعد ...

السالم) روزه هستند.
خانواده ی امام علي (عليه ّ
هنگام افطار سفرهاي ساده پهن ميکنند.

صداي در خانه بلند ميشود و کسی از پشت در می گوید:
فقيري هستم گرسنه .غذايي به من بدهيد.

مرد فقير ميداند اهل اين خانه ،خانواده ی پيامبر هستند و مانند پیامبر ،مهربان

و دل سوز!

آن ها تصميم گرفتند به او كمك كنند.

السالم) ميگيرد و ّ
تشكر ميكند.
مرد فقير نانها را از دست امام علي (عليه ّ

روز بعد هنگام افطار...
يتيمي در ميزند.

تصميم ديروز تكرار ميشود و آن ها غذايشان را به او ميبخشند.
روز سوم ...

صداي در بلند ميشود ...

 مردي هستم گرسنه .غذايي ميخواهم.50

براي سومين بار خانواده ی امام علي غذاي خود را به نيازمندان ميبخشند.

51

دوست دارم
السالم) و خانوادهاش . ...
من هم مانند امام علي (عليه ّ
كامل كنيم
نام افراد خانواده ی پيامبر (صلّی الله علیه و آله) را در جاهاي مناسب بنويس.

..........

..........

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

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

حضرت

مح ّمد

52

فكر ميكنم
وقتی آن مرد فقیر با غذا وارد خانه

شد ،فرزندانش چه گفتند؟ ................

.........................................................
. .......................................................
آن مرد فقیر به فرزندانش چه گفت؟

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

. .......................................................
بچه های آن مرد
آن شب وقتی ّ

خوابشان برد ،چه خوابی دیدند؟ .......

.........................................................
. .......................................................
يك كار خوب
السالم)
اگر تو به جای آن ّ
بچهها بودی و میخواستی با چند جمله از حضرت علی(علیه ّ
و خانواده اش ّ
تشکر کنی ،چه می نوشتی؟
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
. ........................................................................................................................
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نماز بخوانيم

چند روزي است زینب با مادرش تمرين ميكند .او ميخواهد نماز خواندن را

خوب ياد بگيرد.

يك روز مادرش ميگويد :وقت آن رسيده است كه دو ركعت نماز با هم
بخوانيم.

و از زینب ميپرسد :يك نماز دو ركعتي چگونه است؟
زینب خوش حال ميشود و ميگويد:

رو به قبله آرام ميايستم .ن ّيت ميكنم نماز صبح را براي
خشنودي خدا ميخوانم.

54

دست ها را تا نزديك گوشها باال

سوره ی حمد را ميخوانم و پس از

آن گاه براي ركوع خم ميشوم و سه

بعد از ركوع ميايستم.

ميآورم و ميگويم« :اَل ّٰل ُه َا ْك َبر».

حان ال ّٰله»
«س ْب َ
مرتبه ميگويمُ :

آن ،سوره ی توحيد را ميخوانم.

55

سپس به سجده ميروم و سه مرتبه

حان ال ّٰله»
«س ْب َ
ميگويمُ :

بعد ميايستم و ركعت دوم را مانند

ركعت ا ّول با سوره ی حمد شروع
ميكنم.
56

آنگاه مينشينم و دوباره به سجده
ميروم.

پس از آن مينشينم.

سپس دستهايم را براي قنوت رو به

آسمان بلند ميكنم و دعا ميكنم.

پس از آن ،ركوع و دو سجده را انجام ميدهم ،مانند ركعت ا ّول.

حاال ِ
نوبت تش ّهد است .يعني مينشينم و ميگويم:

«ا َْش َه ُد ا َْن ٰل ِا ٰل َه ِا َّل ال ّٰل ُه َو ْح َد ُه ٰل َش ِر َ
یک َل ُه
َو ا َْش َه ُد ا ََّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َرسو ُل ُه،

َا ل ّل ُه َّم َصلِّ َع ٰلی ُم َح َّم ٍد َو ِآل ُم َح َّم ٍد»

و در پايان سالم ميدهم .يعني ميگويم:

الم َعل َْی َک َا یُّ َها ال َّن ِب ُّی َو َر ْح َم ُة ال ّٰل ِه َو َب َرکا ُت ُه
«ا َّ
َلس ُ
اَلسالم علَینا و علی ِع ٰب ِاد ال ّٰل ِه ّ ِ
حین
َّ ُ َ ْ َ َ ٰ
الصال َ
الم َعل َْی ُک ْم َو َر ْح َم ُة ال ّٰل ِه َو َب َرکا ُت ُه»
ا َّ
َلس ُ
***

مادر زینب لبخند ميزند و ميگويد :آفرين دخترم! بهترين راه حرف زدن با

خداي مهربان ،خواندن نماز است.

57

با هم بخوانيم

«رفتيم با هم»

		
زينــب و نرگــس

مـــن و سمــــانـــه

		
امـــــام مسجــــد

آمـــــد دبستـــــان

		
رفتيــم بـــا هـــم
		
رفت توي محراب

		
خدا بزرگ اســـت

		
كســـــي نباشــــد
		
ـــــــــد ِﷲ
ـحـ ْم
ُ
اَلْ َ
		
كــــه داده مـــا را
		
اِيــّــــاك نَ ْعبُــــد

بــا روي خنــــــدان
اَﷲ اكـــبــــــــــــر
با او بـــرابــــــــــر

شكر خـــداونــــــد

با خويش پيــونــــد

ما مـــيپرستيـــــم

		
فقــط خـــــــدا را

تـــا زنــده هستيــم

		
ياد خـــــداونــــد

فروغ دلهـاســــت

		
نمــــاز خوانــــدن

تمرين كنيم
يك نماز دو ركعتي را با كمك معلّم در

كالس تمرين كنيد و جلوي همكالسيهاي
خود بخوانيد.

خاطره
ا ّولین نمازی که خواندم ...
58

نمـــــازخــــانـــــه

چه خوب و زيباست

س ّید احمد زرهاني

بگرد و پیدا کن
خواندن سوره ی حمد

رکوع

سجده

تش ّهد

اَﷲُ اَکبَر
59
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پدر مهربان

السالم) سبدي به دست گرفت و از خانه
هوا گرم و آفتابي بود .امام علي (عليه ّ
خارج شد .مقداري آرد ،گوشت و خرما ته ّيه كرد و در سبد گذاشت.

امام از چند کوچه گذشت و به خانهاي رسيد .چند كودك به همراه مادرشان در

آن خانه زندگي ميكردند .پدر آن ها در جنگ شهيد شده بود.

كودكان با ديدن مهمان خود خوش حال شدند و به طرف او دويدند.

بچهها غذا بپزد.
امام آرد و گوشت را به مادر داد تا براي ّ

آن گاه به سوي كودكان رفت .آن ها را در آغوش گرفت و با دست خود

خرمايي در دهانشان گذاشت .سپس با آن ها مشغول بازي شد.
صداي خنده و شادي حياط خانه را پر کرده بود.
بچهها از بازي با امام خسته نميشدند.
ّ

او مانند يك پدر نسبت به آن ها مهربان بود و آن ها را خيلي دوست می داشت.
بچهها هيچ گاه خاطره ی آن روز را فراموش نكردند.
ّ
بدانيم

امام ا ّول ما مسلمانان ،در روز سيزده رجب به دنيا آمد.

او پسر عموي پيامبر خدا بود و از كودكي در خانهي پيامبر بزرگ شد.

السالم) ا ّولين مردي بود كه دين اسالم را پذيرفت .او بيش تر
امام علي (عليه ّ

اوقات همراه و همنشين پيامبر بود و دستورات اسالم را به خوبي از او ياد گرفت.
پيامبر خدا حضرت علي را خيلي دوست ميداشت و ميفرمود :علي داناترين

مردم است.

امام علي با دختر پيامبر ازدواج كرد .خدا به آنها فرزندانی مهربان و شجاع هديه داد.

سرانجام ،امير مؤمنان در مسجد هنگام نماز خواندن ،به دست يكي از دشمنان

دين خدا به شهادت رسيد.
60

61

مرد آسمانی

نیمه شب ها توی کوچه

مــی رود آرام و تنهــا

با مح ّبــت نــان و حلوا

می دهد مــردی خدایی

میبرد مردی به دوشش

تــا نمیــرد تــوی کوفه

کیســه ای از نان و خرما
کودکــی از بی غذایــی

غصه هــا را
می بــرد او ّ

می دهــد او مهربانــی

تبســم می دهــد او
بــا ّ

دسته دســته نان گندم

بــا یتیمان هم غذا شــد
یا علی هســتی همیشه

مرد پــاک و آســمانی

توی دل ها ،پیش مردم

مهدی وحیدی صدر

62

فكر ميكنم
ِ
كودكان يتيم ،بازي ميكرد تا . ...
السالم) با
امام علي (عليه ّ
دوست دارم
به آدمهاي نيازمند كمك كنم ،پس . ...

گفت و گو كنيم
السالم) شنيدهايد ،براي دوستان
داستانهايي را كه از زندگي امام علي (عليه ّ

خود تعريف كنيد.

امين و مينا
امين و مينا ميخواهند به كمك شما جاهای خالی را كامل كنند.

امام علی

ا ّولین

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

السالم
علیه ّ
داناترین

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

پد ِر

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

ِ
همسر

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

63

درس

13

بهترين دوست

مرد مسافر خسته و عصباني به نظر ميرسيد .در شهر مدينه كسي را
نميشناخت.

صداي پاي اسبي به گوشش رسيد.

مرد سواره به او سالم كرد.

مرد مسافر پرسيد :كيستي؟

گفت :من حسن فرزند علي هستم.

با شنيدن این نام ،مرد خشمگين شد
و با امام به تندي سخن گفت.

او از شهر شام آمده بود .شهري

كه معاويه در آن حكومت ميكرد.

السالم)
معاويه دشمن امام حسن (عليه ّ

بود.

امام از اسب پياده شد ،حرفهاي او

64

را شنيد و با مهرباني گفت :مثل اين که در شهر ما کسي را نميشناسي.

اگر دوست داشته باشي ميتواني به خانهي ما بيایي و استراحت کني.

ما از تو پذيرايي ميکنيم و تا هر وقت بخواهي ميتواني در خانه ی ما بماني.
مرد نميدانست چه جوابي بدهد.
نميتوانست باور كند! آيا واقعاً او امام حسن بود؟!
سرش را به زير انداخت و گفت:

من چيزهاي ديگري در مورد شما شنيده بودم و حرفهاي بدي به شما زدم.
لطفاً مرا ببخشيد.

من پيش از اين دشمن شما بودم؛ ا ّما از امروز ،شما بهترين دوست من هستيد!
بدانيم
در روز پانزدهم رمضان ،ا ّولين فرزند امام علي و
حضرت زهرا به دنيا آمد؛ او را حسن نامیدند.

پيامبر خدا او را دوست داشت و ميفرمود« :اخالق

و رفتار حسن ،شبيه اخالق و رفتار من است».

السالم) بسيار مهربان و
امام حسن مجتبی (عليه ّ
1

خوش اخالق بود و به نيازمندان كمك ميكرد.
كودكان مدينه خيلي او را دوست داشتند.

دومين امام ما با زورگويان مبارزه كرد و سرانجام

به دست آن ها به شهادت رسيد.

65

66

فكر ميكنم
السالم) مثل آن مرد تندي نکرد ،چون…   .
امام حسن (عليه ّ

گفت و گو كنيم
چه چيزهايي از داستان «بهترين دوست» ياد ميگيريم؟

 -۱به دیگران حرف زشت نزنيم.

.................................................................................. - ٢
.................................................................................. -۳
امين و مينا
به امين و مينا كمك كنيد تا جاهای خالی را كامل كنند.

امام حسن
نام پدر:

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

السالم
علیه ّ

نام مادر:
....................

دومین

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

نام دشمنش:
...............
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دعاي باران

چند ماهي است باران نيامده است .مردم شهر كوفه دور هم جمع شده اند.

يكي گفت :بياييد از بهترين بندههاي خدا بخواهيم دعا كنند تا باران ببارد.
السالم) رفتند.
آن ها به سوي خانه ی امام علي (عليه ّ
 -اي امير مؤمنان! براي آمدن باران دعا كن!

السالم) گفت:
امام نگاهي به جمع ّيت انداخت و به امام حسين (عليه ّ

براي اين مردم تشنه دعا كن!

68

السالم) دستان خود را به سوي آسمان بلند كرد و گفت:
امام حسين (عليه ّ
خدايا! همه چيز را تو به ما بخشيدهاي .از تو به خاطر نعمتهايت ّ
تشكر
ميكنيم.

خدايا بندگان تو و زمينهاي تشنه منتظر باران هستند .بارانت را براي ما

بفرست...

هنوز دعاي امام تمام نشده بود كه صداي رعد و برق در آسمان شهر پيچيد.
قطرات درشت باران صورت كودكان را نوازشداد.

آن روز مردم شهر كوفه از باران سيراب شدند .باراني كه هديهي خدا به امام
السالم) بود!
حسين (عليه ّ

69

بدانيم
السالم) در روز سوم شعبان به دنيا آمد.
دومين فرزند امام علي (عليه ّ

پيامبر خدا نوزاد را در آغوش گرفت ،او را بوسید و نامش را حسين گذاشت.
پيامبر ميفرمود« :هر كس حسين را دوست داشته باشد ،خدا او را دوست

دارد».

السالم) حاكم ستمگري به نام يزيد بود.
در زمان امام حسين (عليه ّ

او به مسلمانان ظلم ميكرد و به دستورات اسالم عمل نميكرد.

سومين امام ما ،با يزيد مبارزه كرد و در روز عاشورا شهيد شد.

فكر ميكنم
السالم) را خیلی دوست داشت كه…   .
خدا امام حسين (عليه ّ
امين و مينا
امين و مينا ميخواهند به كمك شما جاهای خالی را كامل كنند .به آنها كمككنيد.

امام حسین
نام پدر:

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

السالم
علیه ّ

نام مادر:
....................

شهید رو ِز:
..................

نام دشمنش:
...............

70

گفت و گو كنيم
اين ن ّقاشي را رنگ آميزي كنيد و درباره ی داستان آن با

دوستانتان گفت و گو كنيد.
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بچهها سالم!
ّ

كودكان مدينه به بازي و شادي مشغول بودند.

بوي عطر پيامبر در كوچه پيچيد .رسول خدا به همراه ياران خود به مسجد
ميرفت.

72

بچهها سالم!
چشم پيامبر كه به كودكان افتاد ،گفتّ :

بچهها دور پيامبر را گرفتند و يكي يكي گفتند :سالم! سالم!
ّ

پيامبر با مهرباني دست كودكان را می گرفت و آن ها را نوازش ميكرد.

بچهها را خيلي دوست داشت .او هميشه به ياران خود ميگفت:
رسول خدا ّ
تا زنده هستم سالم كردن به كودكان را ترك نميكنم!

کودکان از اين كه پيامبري چنين مهربان داشتند ،خيلي خوش حال بودند.
بدانيم
معموالً كوچكترها به بزرگترها سالم ميكنند و با اين كار به آن ها احترام

ميگذارند .ا ّما پيامبر مهربان ما هميشه زودتر به ديگران سالم ميکرد؛ ح ّتي
به كودكان!

دين اسالم به ما سفارش ميكند وقتي همديگر را ميبينيم ،ا ّول سالم كنيم و
بعد حرف بزنيم.

السالم) ميگويد:
امام حسين (عليه ّ

«سالم كردن هفتاد پاداش دارد .شصت و نه پاداش براي كسي كه سالم
ميكند و يك پاداش براي كسي كه جواب سالم را ميدهد».

خداوند در قرآن به پیامبر می فرماید« :وقتی مؤمنان پیش تو می آیند،

الم َعل َْي ُكم
َفق ُْل َس ٌ

بگو :سالم بر شما»
(سوره ی انعام ،آيه ی )۵٤
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فكر ميكنم
سالم کردن به دیگران…  .
دوست دارم
من هم مانند پيامبر خدا (صلّي اﷲ عليه و آله) وقتی با کسی رو به رو می شوم. ...

گفت و گو كنيم
وقتي به يكديگر سالم ميكنيم...
 -۱با هم بيش تر دوست ميشويم.
................................................................... - ٢
................................................................... - ۳
يك كار خوب
ما مسلمانان هر روز در پایان نماز به پیامبر خدا درود می فرستیم

بی و ر ْحم ُة ال ّٰل ِه و َب ٰ
َ
رکا ُت ُه.
و می گوییم :ا َّ
َلس ُ
الم َعل َْی َک أیُّ َها ال َّن ُّ َ َ

یعنی :

.....................................................................................
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امين و مينا
امين :من از مينا كوچكتر هستم و سعي ميكنم زودتر . ..................................
مينا :البته بزرگترها هم . ................................................................................
امين :سالم كردن نشانه ی .............................................به ديگران است.
مينا :پيامبر خدا ميگفت :تا زنده هستم . ..........................................................

با هم بخوانيم

مثل نسیم
		
پیامبــر عزیــز مــا
		
همیشه و در همه جا

با روی پرخنـده و شــاد
به هر کسی سالم می داد

		
سالم هـای قشنـگ او
		
مثــل گــل مح ّمــدی

همیشــه بــود شنیــدنی
نـاز و لطیــف و چیــدنی

		
از آسمان لب هایــش
		
هوای کوچه های شهر

سالم و خنده جــاری بود
از سالمـش بهـاری بــود

خنده ی او همیشه بود
مثـل عبــور شاپــرک

مثــل نسیــم ،بــی صــدا
میـــان بــــاغ اللــه هـــا
س ّیدمح ّمد مهاجرانی

75
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طبيعت زيبا

ایّام عید بود.

دشت پر از خانوادههايي بود که هر کدام در گوشهاي روي سبزهها نشسته
بودند.

كودكان شاد و خندان به دنبال هم ميدويدند.

كمي دورتر چند نفر چيزهايي را از روی زمین برمی داشتند.
علي با كنجكاوي از پدرش پرسيد :آن ها چه ميكنند؟
پدر گفت :آن ها زبالههایي را که مردم روي زمين
ریخته اند ،جمع ميکنند.

علي خيلي ناراحت شد و با خودش گفت:

اي کاش در اين طبيعت زيبا اين همه زباله

ريخته نميشد.

76

پدر كيسهاي برداشت و در كنار ديگران مشغول شد.

علي هم به كمك پدر شتافت.

كم كم افراد زيادي بلند شدند و دشت مثل ا ّولش شد .تميز و قشنگ!

پدر گفت :طبيعت نعمت خداست .ما نبايد آن را کثيف کنيم .پاکيزگي از

نشانههاي دين ماست.

ما بايد هميشه و همه جا تميز و پاكيزه باشيم.

خداي مهربان براي نظافت ما ،آبی پاكيزه از آسمان فرستاده است.

الس ِ
ورا
َو َا نْ َز ْلنا ِم َن َّ
ماء ً
ماء طَ ُه ً

و ما از آسمان ،آبي پاكيزه فرستاديم .
			

(سوره ی فرقان ،آيه ی )٤٨

77

فكر ميكنم
خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم ،زیرا…

گفت و گو كنيم
چگونه ميتوانيم محيط كالس و مدرسه را تميز نگه داريم؟

امين و مينا
امين و مينا در مورد طبيعت و زيباييهاي آن صحبت ميكنند.
امين :من در طبيعت ميتوانم. ......................................................
مينا :طبيعت زيبا  ............................خداست كه به ما بخشيده است.
امين :اسالم ،دين پاكيزگي و ...........................است.
مينا :من براي تميز نگه داشتن طبيعت. .......................................................... ،
امين :من هم . .................................................................................................

78

بگرد و پیدا کن
اين گلها را ميشناسي؟ نام آن ها را بنويس.

آ......................................

نـ.......................................

لـ.......................................

ر.....................................

اين گلهای زیبا را خدای مهربان به طبیعت هدیه داده است .در

بچه ها…  .
برابر این هدیه ی زیبا ،ما ّ

79
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وقت نماز

قوقولی قوقو ...

اين صداي خروس همسایه است.

از خواب بيدار ميشوم .صدای اذان به گوش می رسد .سحرگاه زيبايي است.
مادرم با چادر سفيدش آماده است تا با هم نماز بخوانيم.

او به من ياد داده است که صبح دو رکعت نماز ميخوانيم.

او ميگويد :وقتي خورشيد طلوع مي كند ،وقت نماز صبح به پايان ميرسد.
***

ظهر است .خورشيد به وسط آسمان رسيده است.
صداي اذان در حياط مدرسه ميپيچد.

من و دوستانم وضو ميگيريم و به نمازخانه ميرويم .من دوست دارم نمازم را

به جماعت بخوانم!

من ياد گرفتهام که نماز ظهر و عصر هر کدام چهار رکعت است.
معلّم ما ميگويد :براي خواندن نماز تا غروب آفتاب وقت داريم.
***
خورشید غروب می کند.

بار ديگر صداي زيباي اذان از مسجد محلّه شنيده ميشود.
پدرم ميگويد :اذان ما را به نماز دعوت ميكند.

به همراه پدر و مادرم به مسجد ميرويم .من دوست دارم نمازم را در مسجد
بخوانم.

ا ّول سه رکعت نماز مغرب ميخوانيم و بعد چهار رکعت نماز عشا.
80
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فكر ميكنم
چه خوب است که هر روز می توانم پنج بار با خدا گفت وگوكنم .هنگام نماز صبح

و . ...

دوست دارم
هر روز با معلّم و دوستانم در مدرسه نماز را ا ّول وقت بخوانم.

با هم بخوانيم

		

سرود بیداری

صبح است ،صبح است		

اﷲ اکـــبـــــــــر

پیش از تو بـرخاســت		

از خواب ،بلبــــل

		
برخیــــز از خــــواب

		
بیـــــدار گـشـتـــــــه

با جیـــک و جیکــش		
پیــش از تــو گـفتـــه		

صبـــح اســـت و دارد		

		
وقـت نمــــاز اســــت

یک بـــار دیگــر

هم غنچه ،هم گل

گنجشک زیـــبــا

شکـــر خــــدا را
بر چهره لبخنـــد

برخیـــز فرزنــد!
مصطفی رحماندوست
1

82

امين و مينا
امين و مينا میخواهند نماز بخوانند .به آن ها کمک کنید تا بدانند در هر نماز
چند ركعت بخوانند.
نماز صبح

 ............رکعت

نماز ظهر

 ............رکعت

نماز عصر

 ............رکعت

نماز مغرب

 ............رکعت

نماز عشا

 ............رکعت

ببين و بگو
هر تصوير وقت چه نمازي را نشان ميدهد؟

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

..................و..................

.................و...................
83
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راز خوش بختی

مرد از راه دوري آمده بود.

با عجله از كوچههای مدينه گذشت و خود را به مسجد رساند.

پيامبر خدا برای يارانش سخن می گفت و آن ها را به كارهاي خوب تشويق

ميكرد.

مرد جلو رفت و سالم کرد .رسول خدا و ياران ،جواب سالمش را دادند و
برايش جايي باز كردند تا او بنشيند.

وقتي حرفهاي پيامبر تمام شد ،مرد برخاست و گفت:

اي رسول خدا من ميخواهم آدم خوبي باشم تا همه مرا دوست داشته باشند.
ميخواهم هميشه زندگي خوبي داشته باشم.
تعجب كردند.
ياران پيامبر از سخن مرد ّ

نگاهشان به لبهاي پيامبر دوخته شد تا پاسخ او را بشنوند.

رسول خدا كمي فكر كرد و گفت:

اگر ميخواهي خوش بخت باشي ،هرگز دروغ نگو!

84
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فكر ميكنم
همه ی ما دوست داريم خوشبخت باشيم .پس به سخن پیامبر گوش می کنیم و
. ......................................................................................................................

گفت و گو كنيم
درباره ی فايده ی راستگويي و نتيجه ی دروغگويي با دوستان خود گفت و گو
كنيد.

		
فايدههاي راستگويي

86

نتيجههاي دروغگويي

........................................ -۱

........................................ -۱

........................................ -٢

........................................ -٢

........................................ -۳

........................................ -۳

امين و مينا
امين :زبان ،هديه و نعمت خدا به ماست ،پس. ..................................................
مينا :خدا آدم ِ
هاي  ..............................را خيلي دوست دارد.
امين :كسي كه هميشه راست ميگويد. ........................................................... ،
مينا :از داستان اين مرد فهميدم كه. ..................................................................

بازی و نمایش
با دوستان خود نمایشی را اجرا کنید که نشان دهد کسی که دروغ می گوید ،چه
مشکالتی پیدا می کند.

همراه با خانواده
از پدر و مادر خود بخواهید داستان «چوپان دروغ گو» را برای شما تعریف کنند.

87
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جشن بزرگ

در خانه

صبح که به مدرسه مي رفتم،

مادرم حياط خانه را جارو مي کرد.

پدر ،گل هاي محمّدي را آب مي داد .کوچه آب پاشي شده بود .بوي بهار مي آمد.

در مدرسه

من و دوستانم به کمک معلّم ،کالس را تزيين کرديم و چهارده گل سرخ و سفيد

88

را از سقف آويزان کرديم .کالس ما خيلي زيبا شد.

89

در محلّه

وقتي از مدرسه آمدم ،برادر بزرگترم را ديدم .او با دوستانش کوچه را با

المپ هاي رنگارنگ تزیين کرده بودند .سرود زيبايي شنيده مي شد .آن ها به

رهگذران شربت و شيريني مي دادند.

در مسجد

هنگام اذان براي خواندن نماز جماعت به مسجد رفتم .روي پرچمهاي رنگارنگ
با ّ
خط زيبايي نوشته شده بود:
«مهدي جان؛ تولّدت مبارك»

همه شاد و خندان بوديم و خود را براي يک جشن بزرگ آماده مي کرديم.
***
السالم).
فردا نيمه ی شعبان است .روز تولّد امام مهدی (علیه ّ

پدرم مي گويد :او كسي است كه همه ی ما منتظرآمدنش هستيم.

وقتي او بيايد ،همه با خوبي و خوشي در کنار هم زندگي ميکنند.

دوست دارم
السالم) مرا بيش تر دوست داشته باشد .پس . ...
كاري كنم تا امام مهدی (عليه ّ

جشن بگیریم
بچه ها هم براي جشن نيمه ی شعبان برنامهاي ته ّيه كنيم.
خوب است ما ّ
 -۱من و دوستم .............................................................................................
................................................................................................................. -٢
................................................................................................................. -۳
................................................................................................................. - ٤
................................................................................................................. -۵
يك كار خوب
اي امام زمان من تو را خیلی دوست دارم و هميشه دعا ميكنم ......
. ..................................................................................................
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در کنار سفره

از باالي ت ّپه ،همه جا سرسبز و زيبا ديده ميشود.

پدر و عمو در مزرعه مشغول كار هستند.

رضا ،پسر عمویم با سفرهاي در دست نزديك ميشود.
از ت ّپه پايين ميآيم.

به كنار چشمه ميرويم و دستهايمان را ميشوييم.

آب چشمه زالل و خنک است.

به رضا كمك ميكنم تا سفره را پهن
كند.

چه غذاي خوش مزهاي آورده
است!

الرحيم»
الرحمن ّ
پدر با «بسم اﷲ ّ
شروع ميكند.

و به ما ميگويد :بچّه ها! خدا اين

نعمت ها را به ما داده است .پس
بايد غذا را با نام او شروع كنيم.

من هم زير لب ميگويم ...

نگاهم به عمو می ا فتد .او لقمهها را کوچک بر ميدارد و با
دهان بسته ،آرام و بيصدا ميجود.

بعد از غذا پدر خدا را شکر می کند و ميگويد :الحمدﷲ ،خدايا به همه ی
گرسنگان غذا بده!

من هم زير لب دعا ميكنم ...

92

با كمك هم سفره را جمع می کنيم .من ّ
تكههاي ريز نان را پایين درخت

می ریزم.

گنجشكها روي زمين می نشینند و جيك جيك ميكنند.

فكرمی کنم آن ها ميگويند... :
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دوست دارم
هر بار كه غذا ميخورم ،از خدا ّ
تشكر كنم و بگويم . ...

گفت و گو كنيم
هنگام غذا خوردن ،خوب است چه کارهایی را انجام دهیم و چه کارهایی را
انجام ندهیم؟

 -۱اگر غذا داغ است ،نبايد آن را فوت كنيم.
. ................................................................................................................ - ٢
 -۳غذاهای اضافی را . ......................................................................................
 - ٤نمی گویم این غذا را دوست ندارم ،بلکه . ...................................................
 - ۵هر روز صبحانه را كامل بخوريم.
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امين و مينا
امین و مینا با خانوادهشان برای استراحت و تفریح به باغ پدر بزرگ رفتهاند.

عبارتها را كامل كنيد.

غذا را با نام ..................................

لقمهها را ........................................

لقمهها را .........................................

بعد از غذا ......................................

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

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

 .........................................ميجويم

.....................................................
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Email
talif@talif.sch.ir

