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ا مىگشايم.ه رپنجر
نگاه مىكنم …

خشدآسمان مىدر
ىكنان، آمدن روزخت بيد، جست و خيزو گنجشكان روى شاخههاى در

ا خبر مىدهند.ديگر ر
ــ صبح شده است!

هوا چه لطي0 است!
ه بند آمده است.ان تازبار

اب شدهاند.گلها سير
ىا مىشنوم كه با نسيم بهارهها رصداى چكچك قطر

همآواز شدهاند!

م …دستها مىنگربه دور
مه مىكنند.مزام زچشمهها آر

ها به نر مى پيچ و تابجوى
خور ند و دست در دستمى

سند.رود، مىروند تا به دريا بر
سكوت مىكنم …

و غنچهها…
هاى سرخ و ى گل غنچه

خندهكنان مىشكفند ود، زر
ا بات زيبايشان رصور
هاى ريز بارقطر انه

مىشويند.
گى چهقدر زيباست!ندــ ز

          ۱۱

۱۱

ا بخوان.. متن ر١

اا خدا خداا  اى خدااى خدااى خ

  به معناى انجام فعاليت در كالس است.عالمت
دى است.ت فربه معناى  انجام فعاليت بهصورعالمت



¥

اى متن صفحهىقبل، در. بر٢

اشىّنقاين صفحه، به دلخواه 
مناسبى بكش.

۱۱
نّّنقننقن ناشى متن  اشى متن  

          ۱۱
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 « ¨ÊUÐdN	 È«bš È«Öì v�U³½ uð d

۲۲
ت     ن  ل  د ك كامل كردن متن 

ه به معناى شعر،ّ. با توج١
ا بهت باالى صفحه رعبار

دلخواه، ادامه بده و كامل كن.
ا در صفحهى متن خود ر

روبهرو بنويس.

اىا در كالس بر. متن خود ر٢
دوستانت بخوان.
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          ۱۱

ل است.به معناى انجام فعاليت در منزعالمت
ت زوجىبه معناى  انجام فعاليت بهصـورعالمت

ه) يا گروهى و يا جمعى است.(دو نفر



∂

خدايا …

۱۱
دعا و تالشد    تال    

ها در چه  وضعى هريك از آن

هستند؟

. به تصاوير اين صفحه و١
ت كن.ّصفحهى بعد دق

 مشكل خود، چگونه ازّلراى حب

گيرند؟ خداوند كمك مى

خواهند؟ با او چه ازخداوند چه مى

گويند؟ مى

ا. نوشتههاى زير تصاوير ر٢
بهدلخواه كامل كن.

اى خداى مهربان ...

ر      د  هخو خورشيد در چاهخورشيد در چاهرش  چ           ۲۲
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ا به دوستت. نوشتههايت ر٣
خواهىنشان بده. از او نظر

اكن. سپس نوشتهى او ر
ابخوان و نظر خودت ر

هى آن بگو.دربار
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فتار شد، در آن مكان تاريك هنگامى كه آن پيامبر خدا در شكم نهنگ گر  ١ 
د: «اى خداى مهربان، خدايى جز توا اينگونه صدا زسناك، خداى خود رو تر

ـ آيهى استهاى». (سورنيست. تو از هر عيب و نقصى پاك و پير )٨٧هى انبياء ـ
ا تنها وا، هنگامى كه گفت: «خدايا، مركرياى پيامبر راى ز    به ياد آور ماجر٢

)٨٩هى انبياء ــ آيهى ها مكن!». (سوربىكس ر
ا ياد كن!   و حكايت نوح ر٣

اه مخالفت درپيشستاديم و قومش رى فراى پيامبرا برما پيش از اين، او ر
)٧٦هى انبياء ــ آيهى فتند. (سورگر

ى نجاتفتارا از غم و اندوه و گرديم و او رده كرآورا برپس، دعاى او ر ال0 
ـ آيهى ا اينگونه نجات مىدهيم. (سوردم با ايمان رداديم. ما مر )٨٨هى انبياء ـ
ب  و  او ر ا باسانديم و همهى آنها رى رابر آن قوم كافر به پيروزا در بر 

)٧٧هى انبياء ــ آيهى ديم. (سورق كرگى غرطوفان بزر
ىندى به نام يحيى و همسرديم و به او فرزده كرآورا بر   پ    … پس، دعاى او ر

بودند وهاى خير پيشرو ا آنها در انجام دادن كارشايسته و توانا داديم؛ زير
ابر او سر فرودا مىخواندند و در بردر خوشى و ناخوشى، خداى خود ر

)٩٠هى انبياء ــ آيهى دند. (سورمىآور

۲۲
ا       داستان آيهها   د

.در اين صفحه، هر قطعه،١
آن ياجمهى يك آيهى قرتر

قسمتى از يك آيه است.
ا بخوان و سعىقطعهها ر

كن داستان مربوط به هريك
ى.ا به ياد بياورر

تو داستان مربوط به اين
سىا در كتاب درآيهها ر

آن خود خواندهاى.قر

          ۲۲
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ا به. اكنون قطعهها ر٢
ت دو به دو به يكديگرصور

انمربوط كن تا ببينى پيامبر
چگونه از خداوند كمك
اخواستهاند و او آنان ر

ده است.ى كرچگونه يار

          ۲۲

ىر م ههرمتنكه با شماراهنمايى:ه
ص شده به يك متن كهّمشخ

ص شدهّبا حروف الفبا مشخ
مربوط مىشود.

هطقطعهق قطعهق

ال١0

ب٢

پ٣
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ي  مىتوانى از جدولتوصيه::ت
روبهرو، استفاده كنى و با يك

فا به يك حرخط، هر عدد ر
وصل كنى.
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يكتايكتا۳۳          

۱۱
نج   م ن و   جست و جوى معناجست و جوى معناج و  م

. به كمك يكى از١
هىدوستانت، معناى سور

آن پيدا كن وا در قرحمد ر
در كادر روبهرو بنويس.

اه با دوستت، معناى. همر٢
تّا با دقهى حمد رسور

بخوان.

به نام خداوند بخشندهى مهربان
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
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براى خداوند چه صفاتى

شناسى؟  مى

خداوند بخشنده است.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

ور          ن     د  صفات خداوند در سورهى حمدات 
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          ۳۳

ه به معناىّ. اكنون با توج٣
ا  باهى حمد، جدول  رسور

ى دوستت كامل كن.همكار
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۲۲
وش       ن ِ   نوشتن    متن  

يك متن در ستايش خداوند
وگو با او بنويس. يا گفت

ى، در متناگر دوست دار
خود از كلمههاى زير هم

استفاده كن.
مهربان، آفريننده، دوست،
آرزو، بخشنده، صميمى،

روشنايى، زيبايى، …
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ستاده مىشد.اى مريم فرف او بر. ميوهها و غذاها از طر١
ا مژده داده بود.ت عيسى، آمدن او رى كه حضر. نام پيامبر٢
د.فى كر ّردم  معا اينگونه به مرت عيسى، خود ر. حضر٣
ت عيسى قبل از حضرِ. نام پيامبر٤
ده است.ش كرا سفارت عيسى، نيكى به او ر. حضر٥
. مؤمن نيست.٦
ت عيسى(ع) وت موسى (ع)، حضراهيم(ع)، حضرت ابرت نوح (ع)، حضر. حضر٧

…… الهى بودند.ان ……د(ص) از پيامبرّت محمحضر
اه سخن گفت و خود رت عيسى(ع) در گهوار. دستور الهى (به دستور الهى حضر٨

د.)فى كر ّربندهى خدا مع
كاتدن و اجبات دين مانند نماز و ز. به جا آور٩

. نيايش١٠
ت عيسى(ع) و بهبود آنهاط حضرّان توس. شفاى بيمار١١
ا از عدل و داد پر كند وه خواهد آمد تا جهان راه او دوبارت عيسى (ع) همر. حضر١٢

هاند.ى برا از نادانى و ستمگرانسانها ر
ها به دست اوست.. همهى كار١٣

ى خداوندم! ى خداوندم!من بنده من بنده

۱۱
ّّّدقدققق تّ ت   د  ت در متنت در متن د 

ى حضرت عيسى  درباره

الس عليه ــ و مادر بزرگوار اوّــ الم

دانى؟ چه مى

اى پاسخ دادن به سؤال،. بر١
ت كن وّس دقبه متن در

ا كامل كن.سپس، جدول ر

. جدول كامل شدهى خود٢
ا با جدول دوستت مقايسهر

كن.
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↓↓
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↓

↓
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٣
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٢٤٥٦٧١٢

٨

١٠

٩

١١
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رست   … د    پ  ت د  …  پرست  ت ست بوديم  …ا  پرست بوديم  …ما ب پرست بوديم  …ما بت ما بت

۱۱
ن   ت  م نبر ت  م برداشت از متنبرداشت از متنبر

س، پاسخه به متن درّ. با توج١
بده.

پس از پيامبر خدا، چه تغييراتى در

رفتار مردم ايجاد شد؟

اى پاسخ دادن به سؤال،بر
ا كامل كن.جدول ر

ا. جدول كامل شدهى خود ر٢
با جدول دوستت مقايسه كن.

ل                    اسال         م                                                                      قبل ازاسالم        ق  ع                                از                               بعد از اسالم                             
بت مىپر١ خداى يگانه ر١ستيدند. ستيدندا مىپر.
٢.٢.
٣.٣.
٤.٤.
٥.٥.
٦.٦.
٧.٧.
٨.٨.
٩.٩.

١٠.١٠.
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۲۲
ز بر ش از  ش بر تصويرسازى براى شعرص تصويرسازى براى شعرص

اى شعر. تصوير مناسبى بر١
ىنگآميزا ربكش وآن ر

كن.

. زيباترين قسمت شعر٢
 خوش در جاىّطا با خس ردر

مناسب بنويس.
ى، مىتوانىاگر دوست دار

 كتاب، شعرِبه جاى شعر
كنى وى رزيباى ديگر ا پيدا

بنويسى.

          ۵۵
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۱۱
ى ن ا  برنامهريزى   ى   ن   برنامهريزى  

.ى كننامهريزكن و سپس بر. فكر١
اى دارى؟ براى يك روز خود چه برنامه

ت (مثلّاليّبراى انجام دادن يك فع

گردش و تفريح يا درس خواندن)

اى دارى؟ چه برنامه

      . . رو ب  ع  ز  صبح روز بعد ...صبح روز بعد ...ب            ۶۶
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اى سؤالهاى زير برتوصيه:
ى، به تو كمك مىكنند.نامهريزبر

خواهم اين كار را انجام دهم؟ چرا مى

چگونه اين كار را انجام دهم؟

به كمك چه كسانى …؟

با استفاده ازچه وسايلى …؟

ا در كادر بنويس.نامهات ربر
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ى       ه  واد    زا  ى  برنامهى روزانهى خانوادهى كريمىنا
مىآيد.نگ ساعت بهصدا در ز٦ساعت 

۲۲ام بلند مىشود.حامد بيدار شده است و آر
د            ا ا   خواندن متن و پاسخ  م و 

ه     ه  لا  ؤ دادن به سؤالها  

ا يك. اين متنها ر١
دانشآموز كالس پنجم

هىنوشته است كه دربار
انهى يكنامهى روزبر

خانوادهى مسلمان است.
دقمتنها ر ت بخوان.ّا با

          ۶۶

ات خود ر حامد دست و صور١٥٫٦ساعت 
حال نماز خواندنفته و درشسته، وضو گر

ش نيز مشغول نمازاست. اكنون خواهر
است.

گزارشار



± π

كتاند؛ش در حر حامد و خواهر٣٠٫٦ساعت 
اه پدر و مادر، چند دور به دور حياطآنها همر

مشكوچك خانهشان مىدوند و سپس نر
مىكنند.

ند.حالترحاال آنها از قبل سر

          ۶۶

حال مشغول همه خندان و سر٤٥٫٦ساعت 
ا آماده صبحانه رًدن صبحانهاند. مادر قبالخور

ده است.كر

 خانوادهى كريمى همگى از خانه١٠٫٧ساعت 
بيرون مىروند.

سه مىروند. مادر، نيز بهحامد و حميده به مدر
م است. پدرّسهى خود مىرود. مادر، معلمدر

خانه مىرود.نيز بهكار

شادسهى ارحيميان ــ كالس پنجم ــ مدرمائده ر

نامهى خانوادهى كريمى. بر٢
انهى خودتنامهى روزا با برر

مقايسه كن.
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۳۳
تصويرخوانىختصويرخوانىخ

اه با دوستانت به. همر١
ها نگاه كن.تصوير
ا كه مىشناسى!جاجول ر
گتر شده است واو كمى بزر

اى خودشمىكوشد بر
ا …ّى كند امنامهريزبر

ق است؟ّآيا موف

موف ق  است؟ّآيا نا

          ۶۶
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۴۴
كرض   كرق  ت قضاوت و توصيهكردنقضاوت و توصيهكردنقض  ت

فتار جاجول باهى ر. دربار١
دوستانت گفت و گو كن.

. اكنون با كمك دوستانت به٢
جاجول كمك كن تا به نقاط

نامه وت و ضع0 برّقو
د.هايش پى ببركار

اىا  برتوصيههاى خودت ر
جاجول بنويس.
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جاجول عزيز، من اگر به جاى تو بودم …

جاجول عزيز، تو مىتوانستى …

          ۶۶
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ي زن ا زراهنمايان زندگىراهن ه نر يا  ن راهنمايان زندگىراهنمايان زندگىا

۱۱
م               ا  ى  ل           بازى با كلمات      ب 

ا. نوشتهى حسن مهدوى ر١
بخوان.

ادنظر حسن ر. كلمههاى مور٢
پيدا كن و بنويس.

�  rÐuš XÝËœL�	 rÐuš XÝËœL  uš Ëœ�  rÐ  XÝL�	 rÐuš XÝËœÒÒ ÒÒ°Â Ý ¨°ÂöÝ ¨bÂ Ý °  ¨°ÂöÝ ¨b

	bÒ XÝ« vð� p¹ Êœ«œ ÂU−½« È«dÐ t�¨vIOI�ð —U

ONð ‰uGA	Òó¹Ë “« v²ÝdN/ ÈtÖ«bš Ê«d³	UOÄ ÈU¼v

Uð s	 Ær²3¼�/u	 ÊuMÒs¹« “« Èœ«bFð Â«Áb� o

ó¹ËÖ s¹« È«dÐ ÆrÐUOÐ «— U¼v�½d³š p¹ q¦	 s	 ̈ —UU~—

ó¹Ë s¹« Ë r²/— U¼dð¯—eÐ ⁄«dÝ tÐÖÊUÐ“ “« «— U¼v

Ê¬ ÆÂbOM� U¼Ê¬Ö —œ «— U¼Ê¬ ÁU�Uð r²�u½ ÈcžU

 s²	 ̈ U¼Ê¬ “« Èœ«bFð ÈÁ—UÐ—œ�« Ær3¹uMÐ v¼Uðu�ÊuM

r¼«ušv	 eO½ uð “« Ë r²Ýd/v	 uð È«dÐ «— œuš XÝdN/

 t/U{« Ê¬ tÐ v¹UðbMÇ�“« s	 q¦	 v½«uðv	 ÆvM

©ì U¹ vÝdáÐ U¼dð¯—eÐ

UML{ÎdÝ È«dÐ Ö “« všdÐ ·ËdŠ ̈ v	d�r¼ “« «— U¼tLK

  «bOÄ «— U¼Ê¬ uð Uð Â«t²�u½ «bł�°vM

          ۷۷
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۲۲
ي     ت      ي    و   جست و جو و تحقيق جست و جو و تحقيق    و ت
. به داستانها يا كتابهاى١

اجعه كن.تاريخى مر

دانى؟ ى پيامبران خدا چه مى درباره

از زندگى پيامبر اسالم چه

اى؟ هايى شنيده داستان

. خالصهى يكى از داستانهاى٢
اى، درا كه خواندهابى رّجذ

پشت اين صفحه بنويس.

ا در كالس بخوان.. داستانت ر٣
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 ©  — « ” ¯ ·   « —® ‡‡� v3�UÐ XM«bN UÐ t

v	 sOÝ Âœd	Öìììììììì Æb¹u

 ©« Ê   « Â — « œ® ‡‡� v3�½ —œ t~Âœd	 ‰U	 È—«bN

MœÒv	 X�v	 “UÐ U¼Ê¬ tÐ «— ÊUAP«u	« Ë bMÖÆb½«œd

ììììììììì

� ©’ — Ë »® ‡‡Jììììììììì —UÐœdÐ Ë U³O

 ©‚ Ë ‰ ‘ Œ Œ® ‡‡� v3�—U²/— »uš Âœd	 UÐ t

v	�ììììììììì ÆbM

 ©Â “ Ë œ ” — Â ‰ œ® ‡‡� v3�¹œ UÐ t~U¼ÊU3½« d

ììììììììì ÆXÝ« ÊUÐdN	

 ¨ÈËbN	 s3Š�»U²/¬ ÈtÝ—b	 “« ¨r−MÄ ”ö
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ن ك … ن  …اين كتاب …ا اين كتاب …اين كتاب …  ا

۱۱
د ن ن ل  دكامل كردن نمودارك ن  ل  كامل كردن نمودار  نك

به كمك يكى از دوستانت،
ا كامل كن.نمودار ر

آنى به پيامهاى قرتوصيه::ت
ه كن.ّسىات توجكتابهاى در

اف نكنيم و …اسر

………………………
دم به گونهاىبا مر

شايسته و پسنديده
فتار كنيم و …ر

آنىاز پيامهاى قر
هاىو دستور

آن، مىآموزيمقر
كه ……

. ………………………

. ……………………

. ………………………
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۲۲
يش ار  گ     يش    ار  گ    برگزارى نمايشگاه   برگزارى نمايشگاه   

اگر تو و دوستانت بخواهيد نمايشگاهى

از آثار هنرى و كارهاى دستى خود

كنيد؟ ترتيب دهيد، چه كارهايى مى

          ۸۸

ي  ابتدا بايد آثارً مسلماتوصيه:ت
اى نمايشگاهى مناسب برهنر
اى مثال، هريكه كنيد؛ برّتهي

هها مىتواند يك تابلوىّاز بچ
زيبا بكشد يا …  .

سپس، بايد فضايى مناسب
ا بهاهرو يا …) ر(كالس، ر
م انتخاب كنيد تاّكمك معل

نهايت، آثار خود ر ا دردر
ار دهيد و به نمايشآنجا قر
.بگذاريد



≤ ∂

اجعه كن و يكآن مر. به قر١
آنى زيبا پيدا كن.پيام قر

 زيباّا با خطآنى ر. پيام قر٢
در قاب روبهرو بنويس.

ى دوستانت،. باهمكار٣
ار كن.گزا برنمايشگاه ر

          ۸۸
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…………………………
الم ــ مىگويد:ّعلى ــ عليهالس

دم و با غذاى مطبوعى از همها دعوت كر«به دستور پيامبر خدا، «مهمانان ر
نداندم. پس از آن، پيامبر خدا لب به سخن گشود: اى فرزايى كرپذير

ا به سوى او دعوت كنم.مان داده است كه شما را فرلب، خداوند مرّعبدالمط
ادر و جانشين من باشد؟»ى مىكند تا برا  در اين كار ياركداميك از شما مر

سولدسالتر بودم، گفتم: «اى رهمه ساكت ماندند ولى من كه از همه خر
خدا، من پشتيبان تو خواهم بود».

زگرد ! درم ،   د !برادرم ،  بازگرد !بر ازگ م ،   ر ر برادرم ،  بازگرد !برادرم ،  بازگرد !ر   

و و ن  گ و وداستانخوانى و گفتوگوت و  گ وا ن   داستانخوانى و گفتوگوت

ه تشكيلنفر. يك گروه چهار١
دهيد. هريك از شما يكى از

٢٧داستانهاى صفحههاى 
ا بخواند و به موضوع ر٢٩تا

آنها فكر كند.
ى چيست؟ ها درباره داستان

ى چيست؟ نشان دهنده

ى هاى جانشين شايسته ويژگى

اند؟ پيامبر خدا كدام

اى پاسخ دادن به اين. بر٢
گو كن.سؤال، با دوستانت گفت و

          ۹۹

مود: «بنشين!»فاق افتاد و هر بار پيامبر به من فرّا دوبار اتاين ماجر
ادر ومود: «اين، بربار سوم، پيامبر خدا دست بر شانههايم گذاشت و فر

جانشين من است، مطيع او باشيد!»



≤ ∏

اىى دوستانت بر. با همكار٣
همهى داستانها، نامهاى

مناسبى انتخاب كن.

…………………………
ا بپوش و در بستر مننگ مرمود: «اى على، لباس سبزرپيامبر خدا فر

بخواب.»
ان در امان  كافرّرهسپار بيابان شد تا از شت به مدينه راى هجرآنگاه بر

الم ــ در بستر پيامبر خوابيد تا دشمنان ازّباشد. آن شب علىــ عليهالس
فتن او باخبر نشوند.ر

ندان با يكديگر همپيمان شده بودند كه به خانهى پيامبر هجوم ببركافر
تى انتظار كشيدند و نيمههاى شب، باّا در خواب بكشند. آنها مدو او ر

ا در بستر، به جاىّهنه به خانهى پيامبر حملهور شدند امهاى برشمشير
فيقتا يافتند. پس، با عصبانيت فرياد كشيدند: «راو، پسر عمويش، على، ر

كجاست؟»
على(ع) گفت: «نمىدانم؛ مگر نگهبان او بودهام؟ شما خواستيد او برود؛

فت.»او نيز ر
انجام،ار دادند و سرتى آزّا مدالم ــ رّان خشمگين، على ــ عليهالسكافر

دند.هايش كرر
ـ اينگونه بود كه خداوند بزر ــالمّعليهالسگ، با اين عمل شجاعانهى على ـ

د.دشمنانش حفظ كر ّرشا از پيامبر خويش ر

          ۹۹
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…………………………
هاى نداشت؛ نابيناذخيرّاامحمت كشيده بود ده و زى كار كرد مسيحى عمرمرپير

هاى جز گدايى نداشت.ا ناتوان ساخته بود و چارى و نابينايى او رهم شده بود. پير
اند.ا مىگذرگى سختى رنددم به او صدقه مىدادند و او زمر

د تاسوجو كرت او پرّا ديد. از وضعيد رمرى اميرالمؤمنين، على (ع)، پيرروز
اهىى كند؟ آيا رد تا از او نگهدارندى ندارا بداند: آيا فرزعلت بدبختىاش ر

گى كند و مجبور به گدايىندد تا او در اين سن و سال آبرومندانه زوجود ندار
نباشد؟

ا مىشناختند، آمدند و شهادت دادند كه او درد مسيحى رمركسانى كه پير
ا از دست دادهده و اكنون كه نيروى جوانى خود رجوانى كار و تالش مىكر

و نابينا شده است، نمىتواند كار كند.
مود: «عجب! تا وقتى توانايى داشت، از او كار كشيدهايدالم ــ فرّعلىــ عليهالس

د حكايت مىكند كه تاا به حال خود واگذاشتهايد؟ … سوابق اين مرو اكنون او ر
اين، بر عهدهى حكومتده است؛ بنابرمانى كه توانايى داشته، كار و خدمت مىكرز

ستى كند.»ا سرپرش، او رو اجتماع است كه در سالهاى باقىماندهى عمر
د و دستوراى او كمك هزينهاى تعيين كرآنگاه از بيتالمال مسلمانان بر

ا ماهانه به او بدهند.داد اين هزينه ر

          ۹۹

 ∫s� È«dÐ ÊUÐdN� —UÖ“u�¬ Xý«œœU¹ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ



≥ ∞

د از نگاهشّآن روز محم
هى دشت نور پاشيدبر چهر

گىهااز پشت تمام تير
شيد به روى دشت خنديدخور

از دعوت آسمانى او
خاستام، على زجاى برآر

شيداو گفت پس از غروب خور
ماستالل، حكم فراين رود ز

 دشت پر شدِيك دفعه، تمام
 خداوندِاز عطر صميمى

دندبر شاخهى صبح تاب خور
گلهاى ظري0 و سرخ لبخند

آهسته به روى دشت باريد
شتگان زيبالبخند فر

هم دشت غدير پر شد از شوق
هم كوچهى قلب آسمانها

امروز كه باز روز عيد است
هرچند على ميان ما نيست

الل و صاف و شفافاين رود ز
ى استدر سينهى آفتاب جار

ر   م يا پ اث  ميراث پيامبرميراث پيامبري

۱۱
ن     د     سرود خوانى 

اه باسه… همرر كالس يا مدرد
ى يكارگزدوستانت به بر

جشن باشكوه فكر كنيد.
جشن شما كى، كجا و چگونه

شود؟ برگزار مى

هايى دارد و چـهّهركس چه مسئولـي ت

دهد؟ كارهايى انجام مى

وظايف چگونه تقسيم شده است؟

نامهى شما، مىتواندبخشى از بر
خواندن يك سرود زيبا باشد.

ى دوستانت، شعر اينبا همكار
ت يك سرود زيباا به صورصفحه ر

آماده كنيد و در جشن بخوانيد.

          ۱۰۱۰

هاى شعر از رودابه حمز
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۲۲
ي   ز گ  ّّ تهي   هى گزارش 

ى شماّعيد غدير در شهر يا محل ه

شود؟ چگونه برگزار مى

س و تحقيق كن.. بپر١

اسمش كوتاه از مرار. يك گز٢
هّعيدغدير در شهر خودت تهي

ا در صفحهى روبهروكن و آن ر
بنويس.

كالس بخوان.ا درشت رار. گز٣
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؟اسراف … اسراف … اس  ر … اسراف … اسر …  ؟ چر گو   چ ؟   ؟ چر نه   چگو چه چيزى؟ چگونه؟ چرا؟   چه چيزى؟ چگونه؟ چرا؟چه چيزى 

ىافكار. نتيجهى اسر٣
چيست؟

ه. با دوستانت در اين بار٤
گو كن.گفتو
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ي    ا درپيشنهادهايت رتوصيه: : ت
صفحهى روبهرو بنويس.

۱۱
ض  قضاوت قضاوت قض ق 

. به تصاوير نگاه كن.١
. فكر كن.٢

چه بايد كرد؟

. پيشنهادهايى بده.٥



≥ ≥

          ۱۱۱۱

۲۲
ردس  ارد ساختن كاردستى بات  ا  س  ت  ساختن كاردستى باا

ت ري ريختنىهادور ادور تي ر ريختنىهادور دور
اى با آيا تا به حال سعى كرده

چيزهاى دور ريختنى، يك كار دستى

درست كنى؟

.خوب فكر كن.١
تهايت مشورگتر. با بزر٢

كن.

اى استفاده از وسايل. بر٣
دستى،دورريختنى در كار

ا در نظر بگير.حى رطر
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هىهايت دربارگتر. از بزر٤
طرح خود نظرخواهى كن.

ا بساز و با خود. كار دستى ر٥
به كالس ببر.

. از دوستانت بخواه نظر خود٦
دستى تو در اينهى كارا دربارر

صفحه بنويسند.


