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

چه ها! خدا اين
و به ما ميگويد :ب ّ

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

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

95

Email
talif@talif.sch.ir

