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فصل چهارم

راِه زندگی
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درس هشتم
�بان�تر همهمهر ا�ز

ه؟« مادرم�چرس�یدم:»دعا�یع�زی�چ ا�ز �یکرو�ز

م داس�زنمی�گو�ی�ی دا.درمو�تعدعا�با�ز دن�با�ز �ز :»دعا�یع�زیحر�ز مادرم�گ�ز�ت

م.« واه�ی او�یاریمی�ز وا�ز
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 کارهاهس�ت لی� ون�ز�ی م�کهمنهمدعا�ک�زم.�چ م�گر�ز�ت ه،�تصم�ی زهم�یدمدعا�یع�زی�چ �تی� و�ت

م�که�چدرومادرم د.مندعامی�ک�ز نهامرا�یاری�ک�ز امدادن�آ �ب واهمدرا�ز �ز دا�ب �ز �که�با�یدا�ز

د؛ �ز ما�باسش �ی�ش �بان�چ هایمهر ر�گ هاومادر�برز ر�گ م�چدر�برز د.دعامی�ک�ز �ز هسالم�باسش هم�ی�ش

مادرم�چرس�یدم: یا�ز دارم.رو�ز لیدوس�ت نهارا�ز�ی دن�با�آ �ز ی�کردنوحر�ز ون�با�ز �چ

د؟« دار�ز هارادوس�ت ر�گ هاومادر�برز ر�گ راهمه�چدر�برز »حچ

دو�بههمه دار�ز د،همهرادوس�ت �ز �بانه��ت ارمهر نها�بس�ی ون�آ :»�چ مادرم�گ�ز�ت

د.« �ز می�ک�ز ّ�ت مح�ب

دارد. د،دوس�ت �ز زی�ک�ز �با� ومهر ّ�ت �گرانمح�ب زیرا�که�بهد�ی دا�ک�ا� �ز

 �بانرادوس�ت وا�ز�انهایمهر �بان�ترهس�تی.منمیدا�زم�که�ت همهمهر وا�ز دا�یا،�ت �ز

�بان ودممهر �ز ک�ترا�ز ّههای�کو�چ �چ م�باهم�کالسیها�یمو��تّی�ب هسعیمی�ک�ز داری.�چ�هم�ی�ش

�بداری! �تردوس�ت �یسش ومرا�ب ا�ت م�ت �با�ش
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1. ما در دعا با خدا درِد دل می کنیم.    
2. همه، آدم های مهربان را دوست دارند.    

3. ما فقط برای خودمان دعا می کنیم.    
........................................... .4   

1. دعا یعنی چه؟    
2. چرا خدا را شکر می کنیم؟    

3. چه کارهایی می توانی انجام دهی تا خدا تو را بیشتر دوست داشته باشد؟    
........................................... .4   

درست، نادرست

گوش کن و بگو

واژه سازی

 
 بستگان 

پدر

مادر

پدربزرگ

پدربزرگ
مادربزرگ

مادربزرگ

 پسرعموعمو
.....................

.....................خاله
.....................

دختردایی
..................... .....................عّمه

دایی.....................

حاال تو بگو
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به این کلمه ها توّجه کن:
کبری، عیسی، مصطفی، یحیی، مجتبی، مرتضی. حرف »ی« در پایان این کلمه ها صدای »آ« 

می دهد. 
برای اینکه این کلمات را درست بخوانیم، روی حرف »ی« عالمت » ٰ « می گذاریم مانند موسٰی.
حاال بگو چه کلمه ای در درس به کار رفته است که حرف »ی« در آخر آن صدای »آ« می دهد. 

1. کلمه هایی را که »ع  ع   ع  ع« دارند.    
2. جمله ای که عالمت »!« دارد.    

 .............................................. .3   

 چند نفر از دانش آموزان، هر یک از موارد زیر را به صورِت نمایِش بی کالم نشان دهند و سایر 
دانش آموزان موضوع نمایش را حدس بزنند. 

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

 پیرزن یا پیرمردی در حال دعا.

بياموز و بگو

پيدا کن و بگو

بازی و منايش )بدون کالم يا پانتوميم(



بخوان و حفظ کن
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بخوان و حفظ کن

ره �ج �ن �پ اِر  �ک�ن مد  �آ رَ�ک  ا�پَ �ش
د گی د�یده �ش � ِل �جَر  ه، م�ش �ی�ش روی  �ش
�پر �ید او   �گ�یرم،  �ج ا  �ت �جُردم  دس�ت  
د �یده  �ش گار  ا�ن  رد�ن�تی  �پ گی  ا�ن �جَر�

س�ت �ن�ش ا  �ج �ن �آ و  مد  �آ �جا�ن  رَ�ک  ا�پَ �ش
�کرد �جا�ن  را  ود  �ن گار�نِگ   ر�ن �جاِل 
ماردی ون  �پ �جان  مهر ا�جِ  �ت �ن �آ

�کرد �نا�ن  را   �ش  �کَ ُ �نا�ن �جال های   
�جان مهر ا�جِ  �ت �ن �آ ه،  �ی�ش �ش  ِ �ت �پسش

سمان �آ اِن  م�ی ا�ن   د   �ی می رد�نسش

رَ�ک ا�پَ د �جال های   �ش د�یده   می �ش
کمان �گ�ین � ِل   �یک ر�ن ه م�ش �ی�ش روی �ش

کمان �گ�ین � ِل �یک ر�ن م�ش

اهد« می »�ش ر ا�جراه�ی ع�ن �ج



همکاری

تا  ایستادند  به شهر دیگری می رفتند. در راه خسته شدند.  یارانش از شهری   حضرت محّمد  )ص( و 
کمی استراحت کنند و غذایی بخورند. 

یکی از یاران گفت : »من حاضرم که غذا درست کنم.«
دیگری گفت : »من هم آب می آورم.«

به این ترتیب، هر یک از یاران، انجاِم کاری را پذیرفتند. 
حضرت محّمد )ص( فرمودند : »من هم هیزم جمع می کنم و می آورم.«

همراهان گفتند : »شما استراحت کنید.«
ولی حضرت محّمد )ص( نپذیرفتند و گفتند : »من هم مثل یکی از شما هستم، در سفر همه باید همکاری 

کنیم.«
٭٭٭

٭  به نظر شما چرا پیامبر )ص( پیشنهاد دوستانشان را نپذیرفتند؟  		

حکايت

55
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درس نهم

 د.�بوی�گال�ب ور�باران�کرده�بود�ز ارا�ز ،همه�ب ر�گ را�زهای�برز ل�چ اده�بود.�چ لحََرما�یس�ت دا�ز �ز�ی�ز�ب

د. د�ز وا�ز مد.همهدعامی�ز می�آ

و �ت اسش �گدز ها�ش ا�ز �برسش زیدس�ت �با� �بامهر دعامی�کرد�کهمادر�ش �یِر��ب �ز �ت همداسش �ز�ی�ز�ب

و اورا�گر�ز�ت دس�ت نو�ت�ت م.«�آ �ی ا�ک�ز و�ترهایحرمرا�تماسش ا�برو�یمو�ک�ب �ی د!�ب ول�باسش �ب :»�ت �گ�ز�ت

د. �ز �یرونر�ز�ت �ب مع�ی�ت م�یان�ب ندو�باهما�ز �آ

داری ،م�ت ادر�ش �یر�چ �ز د.اوا�ز د�ز �ی ه�برمی�چ دودا�ز ده�بود�ز معسش های�ب و�ترراد�ید�که�گو�ش دهها�ک�ب �ز�ی�ز�ب

ا)ع( و�ترهایامامر�ز �یم،�به�ک�ب هدمی�آ �بهم�ش دارمهرو�ت�ت :»مادردوس�ت وردو�گ�ز�ت �یرون�آ دم�ب �گ�ز

د. �ی م�ین�چاسش رامی�بر�ز ههارا�به�آ .«�بعددا�ز �برا�یمحزر�یدهاس�ت ر�گ دمهارامادر�برز ن�گ�ز ه�بدهم.ا�ی دا�ز

�یار�ت �ز
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اورد. �ی �الی�بالدر�ب و�ش �ز ا�ز واس�ت می�ز د.�ز�ی�ز�ب د�ز د�یکسش �زرز و�ترهادس�تهدس�ته�به�ز�ی�ز�ب �ک�ب

د. دسش ل�ز �گلدس�تهها�ب �که�دایا�زانا�ز �ت سش �گدز ی�ز �یرز �چ

لگ�یر�یم و�ب ه�برو�یم،و�ز ا�ز و�ز �بهو�ز ه�تراس�ت د.�ب �ز �ت گ�ز را� ان،ا�زانم�زر�ب �ب :»�ز�ی�ز�ب مادر�گ�ز�ت

م.« وا�ز�ی �ز �ب مانرااّوِلو�ت�ت و�زما�ز

د. �زمی�ک�ز �زرامو�ش ا)ع(راهر�گرز دنردحرِمامامر�ز وا�ز �ز �زما�ز �ز�ی�ز�ب
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             1. زینب بیرون حرم ایستاده بود. 
2. زینب ده ها کبوتر را دید که گوشه ای جمع شده بودند.    

3. صدای اذان صبح از گل دسته ها بلند شد.    
 .................................. .4   

1. چرا زینب با خودش دانه آورده بود؟    
2. زینب و مادرش پس از شنیدن صدای اذان چه کردند؟    

3. آن ها چه موقع در حرم بودند؟    
 ............................... .4   

وضوخانه یعنی جایی که در آن وضو می گیرند.        
نمازخانه یعنی جایی که در آن نماز می خوانند.      

گل خانه یعنی جایی که در آن گل نگه می دارند.        

....................... داروخانه 

....................... آشپزخانه 
   ....................... چاپخانه  

درست، نادرست

گوش کن و بگو

واژه سازی

حاال تو بگو
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مندعامی�کردم. مندعا�کردم.
ودعامی�کردی. �ت ودعا�کردی. �ت
اودعامی�کرد. اودعا�کرد.
مادعامی�کرد�یم. مادعا�کرد�یم.
مادعامی�کرد�ید. �ش مادعا�کرد�ید. �ش
د. نهادعامی�کرد�ز �آ د. نهادعا�کرد�ز �آ

١. کلمه هایی را که »می« دارند، )مثِل می آمد(.
٢. کلمه هایی را که یکی از نشانه های »غ   غ  غ  غ« یا »    ذ« دارند. 

 .......................................... .3

١. از کتاب هایی که تا به حال خوانده ای، کدام بهتر بود؟ چرا؟ 
٢. از آن کتاب ها چه چیزهایی یاد گرفتی؟ 

بياموز و بگو

پيدا کن و بگو

دّقت کن:

کتاب 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. بعد 
فکری کرد و با خود گفت : »خوب است اتاق را برای ننه جانم، ننه ی مهربانم،  تمیز کنم تا وقتی برمی گردد، 
خوش حال شود.«  آن وقت شروع به کار کرد. اینجا را جارو کشید،  آنجا را جارو کشید. بعد هم رفت تا 
طاقچه را دستمال بکشد که ناگهان دستش به کاسه ی چینی خاله نگین خورد. کاسه افتاد و شکست. سوگلی 
برایش  و  کرده  آش  از  پر  را  کاسه  این  دیروز  ُغّصه خورد. خاله نگین  و خیلی  کرد  نگاه  کاسه  تّکه های  به 
فرستاده بود. به قول مادر، کاسه امانت بود. سوگلی تند تند تّکه های کاسه را جمع کرد و یک گوشه پنهان 
کرد تا وقتی مادر می آید، آن ها را نبیند و با او دعوا نکند. در این فکر بود که ننه گلی از راه رسید. سوگلی 
سالم کرد. بعد هم دوید و باالی پلّه نشست تا ننه جانش او را نبیند. می ترسید اگر او را نگاه کند، همه چیز 
را بفهمد. در این وقت صدایی شنید. سرش را باال گرفت و روی دیوار، خروس خاله نگین را دید. خروس 
هم سوگلی را دید و فهمید 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 دید ولی چیزی نگفت. آهی کشید و سرش را پایین انداخت. خروس هم ناراحت شد 
و همان باال روی دیوار نشست. نه بال زد و نه قوقولی قوقو کرد. کالغی که داشت توی آسمان پرواز می کرد، 
خروس را روی دیوار دید. پایین پرید. روی درخت نشست و گفت : »تاجت چین چین، بالت رنگین، چرا 

نوکت را بستی؟ چرا اینجا نشستی؟«
خروس به سوگلی اشاره کرد. کالغ به سوگلی نگاه کرد. بعد صدایش را بلند کرد و گفت : »سوگلی، 

لُپت گُلی، قار وقار و قار، چرا نشستی ُغّصه دار؟«

بخوان و بينديش
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سوگلی به کالغ نگاه کرد ولی چیزی نگفت. دوباره آهی کشید و سرش را پایین انداخت. کالغ هم مثل 
خروس ناراحت شد. همان جا روی درخت نشست. نه بال زد و نه قارقار کرد. گنجشکی پرید و پرید. به خانه ِی 
ننه گلی رسید. دور حیاط چرخید ولی دانه ای ندید. روی درخت پرید. کالغ را دید. کنارش نشست و گفت : 

»ای بال سیاِه قارقاری، امروز چرا ُغّصه داری؟«
کالغ به سوگلی اشاره کرد. گنجشک به سوگلی نگاه کرد و گفت : »سوگلی، لُپت گُلی جیک  و جیک  و 

جیک! برایم بکن خنده ای کوچیک.«
سوگلی به گنجشک نگاه کرد. باز هم خواست آه بکشد و سرش را پایین بیندازد که کالغ و خروس و 

گنجشک با هم گفتند : »سوگلی، حرف بزن، شاید ما بتوانیم کاری کنیم که تو این قدر ُغّصه نخوری.«
سوگلی سرش را باال گرفت و گفت : »راست می گویید؟!«

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

نه یک تکّه، نه دو تّکه، صد تّکه شد. حاال نمی دانم جواب خاله نگین را چه بدهم!«
گنجشک فکری کرد و بعد با خوش حالی گفت : »به خاله نگین بگو پنجره باز بود، گنجشک پرید، به اتاق 
آمد. این طرف پرید، آن طرف پرید. بعد رفت باالی طاقچه بنشیند تا توی کاسه را ببیند، بالَش به کاسه خورد. 

کاسه افتاد و شکست.«
سوگلی خندید. یک پلّه پایین آمد. گنجشک را بغل کرد و بوسید. آمد پایین برود اّما ایستاد. خنده از 
روی لبش پرید و به گنجشک گفت : »ولی تو که به اتاق نیامدی.تو که روی طاقچه ننشستی. تو که کاسه را 

نشکستی. من بودم و من شکستم.«
سوگلی این را گفت و همان جا نشست. کالغ که روی پلّه ی پایین بود، گفت: »به خاله نگین بگو کالغ آمد، 

پرید و پرید. به طاقچه رسید. یک تّکه نان توی کاسه بود. نوک زد نان را بردارد که کاسه افتاد و شکست.«
سوگلی باز هم خوش حال شد و خندید. یک پلّه پایین آمد و کالغ را بوسید. می خواست یک پلّه ی 
دیگر پایین برود که ایستاد و به کالغ گفت : »ولی تو که توی اتاق نپریدی. کاسه ی خاله نگین را ندیدی. توی 

کاسه نانی نبود. کاسه را تو نشکستی. من بودم و من شکستم.«
سوگلی این را گفت و همان جا نشست. خروس خاله نگین که تا حاال ساکت بود، بالَش را به هم زد و 
گفت : »سوگلی به خاله نگین بگو در باز بود. خروس از لب دیوار پرید. دوید و دوید، به اتاق رسید. کاسه را 

روی طاقچه دید. باالی طاقچه پرید. ناگهان کاسه افتاد و شکست.«
سوگلی به خروس نگاه کرد. خوش حال شد. خندید و پایین پرید. به پلّه ی آخر رسید. خروس را بغل 
کرد و بوسید. بعد هم به طرف در رفت تا پیِش خاله نگین برود و بگوید که خروس کاسه را شکسته است ولی 
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تا به در رسید، خنده از لبش پرید. ایستاد و گفت : »تاِج تو چین چین، باِل تو رنگین، تو که به اتاق نیامدی، 
کاسه ی خاله  نگین را ندیدی و آن را نشکستی.  من بودم و من شکستم. نه این را می گویم، نه آن را.«

گنجشک و کالغ و خروس گفتند : »پس چه می گویی؟«
سوگلی گفت : »می گویم خاله نگین جان! خاله ی مهربان! اتاق را جارو می کردم. خواستم طاقچه را 

دستمال بکشم که دستم به کاسه ی شما خورد. کاسه ی شما غلتید، افتاد و شکست.«

ننه گلی که همه چیز را دیده و شنیده بود، از اتاق بیرون آمد. سوگلی را صدا زد. سوگلی دوید. از پلّه ها 
باال رفت. توی دست ننه گلی دو تا شاخه ی گل بود. یکی را به سوگلی داد و گفت : »این برای دخترم سوگلی که 

دوست دارد راست بگوید. این هم برای خاله نگین که سوگلی خانم برایش ببرد و از او معذرت خواهی کند.«
سوگلی خندید. با شاخه ی گل از پلّه ها پایین آمد تا به خانه ی خاله نگین برود و همه چیز را بگوید. 

گنجشک باالی سرش پرید و گفت: »جیک  وجیک  وجیک، آفرین!«
کالغ هم پرید و گفت : »قاروقاروقار، صد آفرین!«

خروس هم پَر زد و نشست باالی دیوار و گفت : »قوقولی قوقو! هزار آفرین به دختر خوب و نازنین.« 
  

	درک و دریافت
1. کاسه ی خاله نگین چرا شکست؟ 

2. اگر تو با چنین مشکلی رو  به  رو شوی، چه می کنی؟ 


