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پاسخدادن به سؤالهاد ب ن  پاسخدادن به سؤالهادن ب 

ا بخوان.هى مهدى ر. خاطر١

كنى مهدى سرانجام چه فكر مى

كند؟ مى

. به سؤال پاسخ بده.٢

اساس پاسخى كه به. بر٣
ا ادامهسؤال دادهاى، داستان ر

بده.
ه: ه:و  خوب است قبل ازتوصيه:توصيه:و

هى داستان، باّنوشتن بقي
ته مشوردوستانت در اين بار

كنى.
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. پس از تمامشدن داستان،٤
هى آنا دربارنظر دوستانت ر

س.بپر
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۲۲
ى       ي ه ت ف   ر  و و   گفتوگو و نتيجهگيرى گ

اموال خصوصى چه چيزهايى

هستند؟

. پاسخ بده.١

كدام يك جزو اموال عمومى است؟

چرا؟

ص كن.ّ. مشخ٢
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توان اموال خصوصى و چگونه مى

عمومى را حفظ كرد؟

ه. با دوستانت در اين بار٣
گفتوگو كن و نتيجهى

ا بنويس.گفتوگو ر
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ن نگيننگينگ

۱۱
ب  ن  م ا  و  ب و  ن  ام  كاملكردن عبارتها و كاملكردن عبارتها و 

قضاوتقضاوتقق

س، اكنونه به متن درّ. با توج١
ا كامل كن.تها رعبار

يا

نظر دوستت چيست؟

ا با نوشتهى. نوشتهات ر٢
دوستت مقايسه كن.

د كه …هى نگين به من مىآموزّقص
الم ــ …ّ. يونس نسبت به امام هادى ــ عليهالس١

 …ِانش به هنگامالم ــ و يارّ. امام هادى ــ عليهالس٢

. هنگام پيشآمدن مشكالت، مسلمانان مىتوانند …٣
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۲۲
د      ج ت   د  ج  جست وجوى حديثجست وجوى حديثت 

همريختهى زير،كلمات در
حديثى كوتاه از امام هادى

عليهالس الم ــ است. باّــ
ادن آنها حديث ربكرّتمر

  خوش ّطپيدا كن و با خ
بنويس.

د، خودپسندى،انسان، مىدار
ا، از، بازفتن، رگرياد
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......................... . . . . .. . . . . .............

۱۱
ت       ى   بازى متن 

ى دوستانت، متنبا همكار
ت يكا بهصورس ردر

ا كن.نمايشنامه در كالس اجر

اى اينص كن برّ مشختوصيه:ه
د نيازهايى مورنمايش، چه چيز
هايى بايد انجاماست و چه كار

شود.
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۲۲
و      ت ا  العاتعاّ جستوجوى اط 

در متن م   

. متن نامهى امام حسن١
ت بخوان.ّا با دقى (ع) رعسكر

يك مسلمان واقعى بايد با ديگران

چگونه رفتار كند تا به دستورات امام

خود عمل كرده باشد؟

ه به نامه، پاسخ بده.ّ. با توج٢

ـ عليهالست امام حسن عسكرحضر ـ در نامهاى خطاب به يكى ازّى ـ الم ـ
انى چنين نوشته است:دانشمندان اير

حيمحمن الرالرهÒyلبسمال
 خود را بپرداز. از١ وقتش بخوان و زكات ماللّاونماز را در 

بدىهاى ديگران درگذر. با خويشان و بستگانت احسان و
خوشرفتارى كن. با برادران دينى خود همدردى كن. در همه
حال، در برآوردن نيازهاى مردم كوشا باش. خوشبرخورد و

خوش اخالق باش.
مردم را  به كارهاى نيك امر كن و از كارهاى زشت و ناروا

بازدار و خودت را نيز با گناه و كار زشت، آلوده مكن.
هنگامى كه خشمگين مىشوى، خشم خود را فرو ببر. در
كارها عاقبتانديش باش. در زندگى هرگز از دستورهاى
قرآن، جدا مشو. در عمل به دستورات دين كوشا باش و به

 كامل، بكوش.ِاميد و انتظار پيروزى
پيروان ما از اوضاع عمومى دنيا ناخشنودند و در انتظار پيروزى
كامل مىكوشند تا حضرت مهدى ــ كه پيامبر خدا مژدهى
ظهورش را داده است ــ ظاهر شود و به يارى مردان شايسته
و پيروان پاك خود، جهان را پر از عدل و داد كند. آگاه باش

كه سرانجام، مردم شايسته و پرهيزكار پيروز خواهند شد.
                                       سالم بر تو و بر همهى شيعيان
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كات، يكى از وظايf مسلمانان است.داخت ز. پر١
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دست در دست دوستدست در دست دوست
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اىا بـر. ايـن داسـتـان ر١

ى از نــز انـت كـهيـك ديـك
ىبيشتر به او عـالقـه دار

ابـخـوان و احـســاســش ر
پس از شنـيـدن داسـتـان

اس.ســــپــــس آن ربــــپــــر
بنويس.

ا با توجـهت مقابـل ر. عبار٢
س تكميل كن.به پيام در

من از امروز عهد مـىبـنـدم
كه …
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۲۲
ارت       ب ب    بازى با عبارتها   

ت زيبادر اين جا بيست عبار
ى.در اختيار دار

تها مربوط به شعراين عبار
زيبايى از آقاى جعفر

اهيمى است.ابر
تو مىتوانى با استفاده از آنها

يك قطعه شعر يا يك متن
ى.بساز

اى اين كار…بر
تّا با دقتها ر. ابتدا عبار١

بخوان.
ى كنارا طور. سپس، آنها ر٢

ار بده كه شعر يا متنهم قر
زيبايى ساخته شود.

. در پايان، عنوان مناسبى٣
اى نوشتهات انتخاب كن.بر

در انتظار هستم
ى كه او بيايدروز

با دستى از شكوفه
گويى بهار هستم

          ۱۵۱۵

ناگاه خواهد آمد
با دستى از شكوفه

در لحظهاى پر از گل
اه خواهد آمداز ر

ب در بيايداز غر
شيد، شايد آن روزخور

آن روز سر بيايد
شيديا شايد عمر خور

آن روز مىتوان ديد
ابوى گل و هوا ر
با جويبار خنديد

آن روز مىتوان باز

دىپايان فصل سر
از عمر انتظار است

آن روز آخرين روز
آغاز نوبهار است
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۱۱
ن     د   سرود خوانى س  

ى دوستانت، شعربا همكار
ت يكا بهصورگس» ر«بوى نر

سرود زيبا بخوان.

بوى نرگسو    
ستوهاى خوببال در بال پر

سد آخر، سوار سبزپوشمىر
گسها به تنجامهاى از عطر نر

شالى از پروانهها بر روى دوش

سم پيشواز پاى او به رِپيش
ندنگينكمان پل مىزابر با ر

باغبان هم ــ باغبان نوبهار ــ
ندبر سر هر شاخهاى گل مىز

دهها از خانههاتا مىآيد، پر
باز توى كوچهها سر مىكشند

مرغهاى خسته و پربسته هم
دهها پر مىكشنداز ميان پر

در فضاى باغها پر مىشود
هى گنجشكهاباز هم فوار
م صحبت مىشوندگرهر كجا سر

هى گنجشكهاشاخهها دربار

باز مىپيچد ميان خانهها
، بوى كندر، بوى عود١بوى صندل

ى جاودانسد فصل بهارمىر
فصلى از عطر و گل و شعر و سرود

                       
ك ملكى       شعر از: بيو  

خت كوچك و خوشبودرصندل : صندل :        .١ 
مسير مىرويد.كه در مناطق گر

          ۱۵۱۵
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۲۲
ت         ام ن  نوشتن  نامه   

نامهاى بنويس؛
ماناى امام زنامهاى بر

عليهالس الم ــ.ّــ
هر چه مىخواهى به او بگو.

 هر چه مىخواهى از او بخواه.
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ها هاآخرين برگ آخرين برگ

۱۱
ا خ ص خ تصويرخوانى  ا  ص  تصويرخوانى 

گويند؟ تصويرها چه مى

ص كن هريك ازّ. مشخ١
ها چه مىگويند.تصوير

توانند مثل يك چه كسانى، مى

 پربار و زيبا باشند؟ِدرخت

ها اند كه نام آن اين افراد چه كرده

ها جاويد مانده است و همه به آن

گذارند؟ احترام مى

ت كن و با. با دوستانت مشور٢
ها پاسخ بده.ه به تصويرّتوج
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۲۲
و  ف و  ف  گفتوگو گفتوگو 

كنند تا چه كارهايى به ما كمك مى

كار هايى خوب و درست انسان

باشيم؟ چرا؟

اىت كن و بربا دوستانت مشور
پاسخ به سؤال، نمونههايى ذكر

كن.
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يك روز تعطيليك روز تعطيل

۱۱
ق و   ت ا گفتوگو و مقايسه  ت   ه  ق و    گفتوگو و مقايسه 

. به كمك يكى از دوستانت،١
ا دريك مسابقهى فوتبال ر

م كن؛ سپس،ّذهن خود مجس
بگو يك مسابقه چه

د.گىهايى دارويژ

ه با دوستت. اكنون دوبار٢
گى ماندت كن و بگو زمشور

چه شباهتهايى به يك
د.مسابقه دار
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۲۲
ى و ير ى تصويرخوانى تص ص و  ير  تصويرخوانى ت

ى زندگى، چه كسانى در مسابقه

دستّقيّموف ترى به ت بيش

آورند؟ مى

ها، بگو.ه به تصويرّبا توج

          ۱۷۱۷
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من معتقدممن معتقدم

ل گ   م  ل  و  م گ و   گفتوگو و تكميل گفتوگو و تكميل 
(جج (جدول ))))١١جدول

ت كن؛ سپس،ّس دق به متن در
به كمك دوستانت به سؤال

پاسخ بده.
اصول اعتقادى ما مسلمانان

اند؟ كدام

هى هريك توضيحدربار
كوتاهى بده.

: ه:هو اى نوشتن، مىتوانى برتوصيه:توصيه:و
از جدول روبهرو استفاده كنى.
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اصل توحيد

          ۱۸۱۸

۱۱

١١١١جدول  دو جدول دو 
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۲۲
ي و  ت ي  گفتوگو و تكميلف و  ت گفتوگو و تكميلف

(دو (ودجدول ))٢٢جدول

ابه كمك دوستانت، جدول ر
كامل كن.

 : :  توصيه: و مىتوانى به بخشهاىتوصيه: و
اى خواندن» كتابهاى«بر

اجعه كنى.هديههاى آسمان مر

 ∫s� È«dÐ ÊUÐdN� —UÖ“u�¬ Xý«œœU¹ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

          ۱۸۱۸
 

 
 

 
 

 
ن

 
ر

 
 م

 
ا

 
 

اطالعات من دربارهى ايشان
 

  
 

 
 

  
 

 
 

ش
 از 

 ك
ل

 
 

ي ا  
 

م
 

ك جملهى كوتاه از ايشان يا
ي

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 خ
 

ار
 

 
س

 
اد

ا 
 

ب
 

 
ا

ا د
نام داستانى كه دربارهى ايشان خواندهام

ا   
م

 
ن

نام امام

دو    
جدول 

٢

حضرت
       
       

لس
       

ل        
       عليهالس
ّ ّّ ّال

الم

١١٢٣٤٤٥رديfرديfرر ٥٦٧٧ ٧٧٨٨٩٩٠١٠١١١ ١١١٢ ١١٢



µ≥

باغ سرىباغ سرى

۱۱
ت      خواندن داستان ون  وو 

ت     ا  و  گفتوگو با دوستان ب ت

ا بخوان و ضمن داستان ر
گفتوگو با دوستانت، به

سؤالها پاسخ بده.
اگر كسى خطايى كند، تو چه

كنى؟ مى

رّتذكت

اين سوى خيابان، خانهى هادى و سوى ديگر، خانهى مهدى است.
قابت با يكديگر، هيچ يك از آنا در رّآنها با هم دوست و همكالساند ام

د.ى شكست بخوردو نمىخواهد از ديگر

هاى پاييز بود.يكى از روز
اى اين كهى ديد. او برا در حال تاببازسه، مهدى رك مقابل مدرهادى در پار

عتى شد و با سرى كند، سوار تاب ديگرثابت كند بهتر از مهدى مىتواند باز
دن.د به تاب خورزياد شروع كر

۱۹۱۹

اين كار را نكن … خطرناك است … ممكن استد به او گفت: «ّدوستش محم
ارزمين بخـورى. ر كنـم؛ّد تشـكّ«من بايد از مـحـمه مىگويـد: » هادى در اين ب

ر نمىداد، ممكن بود خطر بزرگى برايم پيش بيايد.»ّاگر او به من تذك



µ¥

سه شدند.اهى مدرمستانى، هادى و مهدى ردر يك روز ز
فتند. ناگهان يكىسه مىردو پسر بچهى كوچكتر نيز جلوتر از آنها به مدر

ه زاز آن دو، ليز خـور لـى درد و محكم ب ود خـي رمين افتاد. معلوم ب فتهدش گ
كفتند. هادى پسراست! دوستش با صداى بلند خنديد. هادى و مهدى جلو ر

داشت و به او داد.مين برا از روى زد. مهدى كيفش رمين بلند كرا از روى زر
سـر ت: مهدى به دوست پ «آيا زمينخوردن دوستت، تـو را خـوشـحـالك گف

ت آنش رك سر پسركرد؟» ا به عالمت پشيمانى پايين انداخت. مهـدى دس
دوست دارى ديگران را به چه نوع «مواظب هم باشيد.»ا به يكديگر داد و گفت:دو ر

كارهايى تشويق كنى؟

اگر خودت خطايى مرتكب شوى،

خواهد دوستانت چگونه تو دلت مى

را متوجه خطايت كنند؟

          ۱۹۱۹

اه خود ادامه دادند.دند و به ردو پسر كوچولو از مهدى و هادى خداحافظى كر
ر گـاه ك هى هر دوضايت در چـهـردند. عالمـت رمهدى و هادى به يكديگـر ن

پيدا بود. ناگهان نگاه مهدى به ساعت افتاد:
ــ  واى دير شد!

ــ تا مدرسه مسابقه بدهيم؟
ند.ى جلو بزد از ديگردند به دويدن و هريك سعى كرو بعد هر دو شروع كر

اضىدند. هر دو خوشحال و ره به آنها نگاه مىكرهايشان از پشت پنجرمادر
بودند. هر دو زير لب مىگفتند:

آفرين! چه پسرهاى زرنگى!
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۲۲
و   خ   تصويرخوانى 

يم   گ ت و تصميمگيرى 

گويند؟ تصويرها چه مى

ص كن هريك ازّ. مشخ١ 
ها چه مىگويد.تصوير

          ۱۹۱۹
±

≤

≥

¥

∂
µ

يك بايد لبخند زد و به به كدام

يك بايد اخم كرد؟ كدام

يك را بايد تشويق كرد؟ به كدام

يك بايد تذك ر داد؟ّكدام



µ∂

كنى؟ تو در چنين مواردى، چه مى

چرا؟

. پاسخ بده.٢
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۱۹۱۹

ي  از صفحهى روبهروتوصيه::ت
اى نوشتن استفاده كن.بر

∑

π

∏

±∞
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تالفىتالفى

۱۱
وي ن س يداستاننويسىد ن وس ا داستاننويسىد

تيبا بهترها ر. تصوير١
ى كن.هگذارشمار

اساس تصاوير، يك. بر٢
داستان بساز.

اى دوستانتا بر. داستان ر٣
تعريf كن.

هىا دربار. نظر دوستانت ر٤
س.آن بپر
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۱۱
ت وا قضاوتض

كنند؟ ها چه كار مى آن

ص كن هريك ازّ. مشخ١
ها چه مىگويد.تصوير

ها هابازى شيرها و پلنگ بازى شيرها و پلنگ
          ۲۱۲۱
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ها چيست؟ ى رفتار آن نظر تو درباره

فتار آنها باهى ر. دربار٢
دوستانت گفتوگو كن.
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۱۱
ي رت يرت ت داستانتصويرهاداستانتصويرهاتا

ه كن و بهّها توج به تصوير
كمك دوستانت پاسخ بده.

ى دهنده هريك از تصويرها نشان

چه بخشى از زندگى امام خمينى

است؟

 مردم مردمّّققحح
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∂±

بهترين روزبهترين روز

۱۱
ام   ى   برنامهريزى 

كارهاى روزهاى جمعه چه

توان انجام داد؟ اى مى شايسته

ى خود چه براى روزهاى جمعه

اى دارى؟ برنامه

ا كههاى خوبى ر. كار١
ستمىتوانى انجام بدهى، فهر

كن.
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اى يكنامهاى مناسب بر. بر٢
ه كن.ّروز جمعهى خود تهي
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س   ن ي  ه  خاطرهنويسى 

 از يك روز جمعه، در ميان
هاى بنويس.خانواده، خاطر
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«يادداشتهاى من»

اى خداحافظىبر
 با هديههاى آسمان

 يادداشت كوتاهى بنويس،
متّ يا از دوست يا معل

اى تو بخواه بر
 مطلبى بنويسند.


