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همکار گرامي، معلّم عزيز
ســام عليکم؛ خداوند مهربان را شاکريم که بر اساس برنامه ي درسي ملّي، تحّول بزرگي در نظام آموزش و پرورش 
کشــور در حال وقوع اســت. در راستاي اهداف اين برنامه،  تغييرات الزم در کتاب تعليم و تربيت ديني دوم ابتدايي با 
عنوان »هديه هاي آســمان« صورت گرفت. اميدواريم با آموزش مناســب کتاب حاضر، شاهد شکوفايي هر چه بيشتر 

استعدادها و پرورش انگيزه ها و رفتارهاي ديني دانش آموزان ميهن عزيزمان باشيم.
براي پيشبرد بهتر فرآيند ياددهي- يادگيري، توّجه شما را به نکات ذيل جلب مي کنيم:

١- در ســال جاري، کتاب کار دانش آموز با کتاب درســي ادغام شده و کتاب جداگانه اي براي آن در نظر گرفته نشده 
است. بنابراين الزم است کلّيه ی فعاليت ها در کاس انجام شوند.

٢- با توجه به اينکه تصاوير نقش مهمي در تثبيت اهداف درس دارند، الزم است همکاران محترم در راستاي آموزش 
مفاهيم دروس، از شيوه ی تصويرخواني نيز استفاده نمايند. 

٣- تدريس برخی دروس می تواند به صورت پيمانه ای صورت گيرد. يعنی با توّجه به مناسبت های گوناگون و يا احساس 
نياز معلّم، می توان برخی دروس را خارج از ترتيب موجود تدريس نمود. 

٤- ارزشيابی درس هديه های آسمان به صورت توصيفی است. جهت اطاع بيشتر در مورد شيوه و ابزارهای ارزشيابی 
به کتاب راهنمای معلم دوم که در سايت گروه قرار داده شده است، مراجعه نماييد.

٥- هر درس اجزايي دارد که به صورت خاصه به آن ها اشاره مي شود:
عنوان درس: عنوان به صورت مستقيم يا غير مستقيم، گوياي چکيده و محتواي اصلي درس است و با ايجاد حس 

کنجکاوي در دانش آموزان، در جهت انگيزش آن ها به موضوع درس به کار مي آيد. 
متن درس: شامل بخش عمده اي از مفاهيم و اهداف اصلي درس مي باشد.

بدانيم: اين بخش در راســتاي تقويت و تکميل مفاهيم اصلي درس، در برخي دروس قرار داده شــده است. الزم به 
ذکر است که محتواي اين بخش  جزء درس بوده و در فرايند آموزش نقش قابل توجهي ايفا مي کند.

عاوه بر ســه بخش فوق که ارائه کننده ی مفاهيم درس هســتند، فعاليت هاي متنوعي متناسب با هر درس طراحي 
شده است، که با مشارکت دانش آموزان انجام مي شود:

فکر مي کنم: اين بخش جمع بندي و خاصه ی درس به ويژه در حيطه ی شناختي از زبان دانش آموز است که الزم 
اســت دانش آموزان مشــارکت الزم و مؤثري در آن داشته باشــند. ضرورتي بر انجام کتبي اين بخش نيست و انجام 

شفاهي آن از سوي دانش آموز کفايت مي کند.



دوست دارم: اين بخش به دنبال تقويت اهداف حيطه ی عاطفي بوده و دانش آموزان را به انجام فعاليتي عملي 
ابراز عاقه  تشويق مي کند. در حقيقت دانش آموزان در اين بخش به آنچه در پيش فکر کرده اند و فهميده اند، 

مي کنند. در اين مرحله نيز لزومي بر انجام کتبي فعاليت نيست و مي تواند به صورت شفاهي صورت گيرد. 
گفت وگو کنيم: در اين بخش دانش آموزان با هدايت و نظارت آموزگاران به سؤاالت مطرح شده پاسخ مي دهند 

و با جمع بندي آموزگار، مفاهيم درس تثبيت می شوند.
سينا و مينا: بخشي که يك خواهر و برادر محتواي درس را به زباني ديگر بيان مي کنند و دانش آموزان با پاسخ هاي 

متفاوت خود در کاس، مطالب آن ها را تکميل مي کنند. اين کار در جهت بسط و گسترش مفاهيم درس است.
بگرد و پيدا کن: در اين بخش با انجام يك فعاليت عيني و ملموس، دّقت دانش آموزان تقويت می شود. 

ببين و بگو: اين بخش نقش تمريني در جهت تثبيت مفاهيم درس بوده و موجب تعميق يادگيري مي شود.
با هم بخوانيم: شامل شعري در موضوع درس است که توسط دانش آموزان هم خواني مي شود. 

بازي و نمايش: محتواي برخي دروس به صورت نمايش در کاس اجرا مي شود. جهت جذابيت بيشتر فعاليت، 
آموزگاران مي توانند امکانات الزم براي نمايش  را در کاس تدارك نمايند. اين بخش با قرار دادن دانش آموزان در 

موقعيتي فرضي، اهداف درس را تثبيت مي نمايد.
يک کار خوب: انجام اين فعاليت نيز وسيله ای برای تثبيت اهداف درس است. 

انتظار مي رود همه ی دانش آموزان در بخش هاي گوناگون درس مشارکت داشته باشند و اگر دانش آموزي در بخشي 
نتوانست فعاليت و مشارکت مؤثري داشته باشد، در بخش ديگر به او توجه شود.

همراه با خانواده: اين قسمت با هدف بسط يادگيری و تقويت نگرش دانش آموز به مفاهيم دينی در ميان اعضای 
خانواده، برای بروز رفتار دينی وی قرار داده شده است. شايسته است والدين گرامی، همراهی الزم را جهت انجام 

اين بخش از فعاليت ها با دانش آموز مبذول نمايند.
آرزوي گروه تعليم و تربيت ديني، توفيق روزافزون همکاران عزيز در رشد و پرورش ديني اميدهاي آينده ی کشور است.

            گروه تعليم و تربيت ديني
   دفتر تأليف کتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری 

http://dini-dept.talif.sch.ir           
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1 درس

هديه  هاي خدا
همه ی بّچه ها خوش حال بودند و كتاب هاي درسي جديد را 

ورق مي زدند. 
سارا و صبا كنار هم نشسته بودند و عکس  های كتاب را به 

هم نشان مي دادند. 
خانم معّلم از در وارد شد و با لبخند گفت: بّچه  ها سالم!
همه به احترام او ايستادند و يک صدا گفتند: سالم!

خانم معّلم سخن خود را با نام خدا آغاز کرد و گفت:

1 درس

هديه  هاي خدا
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بّچه ها امسال كتاب جديدي داريم به نام »هديه هاي آسمان«.
شادی گفت: چه اسم قشنگي! من هديه گرفتن را خيلي دوست دارم!

معّلم لبخندي زد و گفت:
بّچه ها فكر مي كنيد چه كسي بيشترين هديه را به شما داده است؟

هرکس چيزی گفت.
ستاره گفت: پدر و مادر! 

معّلم ادامه داد: پدر و مادر را چه كسي به شما هديه داده است؟
مريم گفت: خداي مهربان!

معّلم گفت: همان خدايي كه ما را خيلي دوست دارد و نعمت هاي زيادي به ما 
داده است، مانند خورشيد، باران، ميوه ها و ... 

بّچه ها چند لحظه چشم هايتان را ببنديد ...
حاال چشم هايتان را باز کنيد. خداوند به ما چشم داده تا بتوانيم همه جا را ببينيم 

و نّقاشي هاي زيبا بكشيم.
به ما دست داده تا ...

9
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خداي مهربان چه نعمت  هاي ديگري به من داده است؟

از خدايی كه اين همه نعمت و هديه به من داده است، تشّكر كنم و بگويم……

چه  نبود،  خورشيد  اگر  کنيم.  گفت وگو  باهم  خورشيد  فايده های  درباره ی 
مي شد؟

با دوستان خود  نمايشي را اجرا کنيد که نشان دهد اگر يک روز آب خانه يا مدرسه  
قطع شود، چه مشکالتی پيدا می کنيم؟

فکر مي كنم

دوست دارم

گفت و گو كنیم

بازی و نمایش
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هديه هاي زيباي خدا را در اين عكس پيدا كن و نام آن ها را بنويس.

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

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

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

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

خداي شاپرك ها
ستاره، آسمان، مهتاب از توستخدايا آفتاب و آب از توست
رنگ رنگي غنچه هاي  قشنگيخداي  شاپرك هاي  خداي 
كشيديتو دشت بي كران را آفريدي دريا  نّقاشي  آن  در 
به مرغان جوجه هاي ناز داديبه گنجشكان َپِر پرواز دادي
بهاري و  باران  و  باغ  جويباريخداي  و  سبزه زار  خداي 
آسماني و  زمين  وند  تو هم بخشنده اي، هم مهربانيخدا

حميد هنرجو

بگرد و پیدا كن

با هم بخوانیم
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2 درس

غروب يک روز بهاری بود. گنجشک  ها بر روي درختان  جيک  جيک مي  کردند.
شادی از پنجره ی اتاق نگاهي به آسمان کرد و گفت: مادر، چرا گنجشک ها جيک جيک 

مي کنند؟ آن ها چه مي گويند؟
حرف  هم  گنجشک  ها  مي  زنيم،  حرف  ما  که  همان  طور  دخترم،  گفت:  مادر 

مي زنند. 
فکر مي کنم آن ها با اين کار از خدا تشّکر مي  کنند.

شادی 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  تشّكر مي كنيم.
شادی گفت: پرندگان چه حرف  هاي خوبي به خدا مي  زنند. من هم مي خواهم با 

خدا حرف بزنم و از او تشّكر كنم. 
بعد از مدتی مادر مشغول دعا کردن شد.

شادی با خود گفت: مادر با خدا حرف مي  زند و از او تشّکر مي کند. خوب است 
من هم با خدا حرف بزنم.

او هم کنار مادر نشست و شروع به خواندن دعا کرد.

12

پرندگان چه مي  گويند؟
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وقتی که گنجشک ها می توانند با خدا حرف بزنند، من هم می توانم با خدا حرف 
بزنم و بگويم………

۱- وقتی می خواهيم با خدا سخن بگوييم، چه می کنيم؟
٢- با درس خواندن، از کدام نعمت های خدا می توان تشّکر کرد؟

وقتی پدر يا مادرم نماز می خوانند، من هم………

خدايا از روزی که به دنيا آمده ام، از تو هديه های زيادی گرفته ام.

خدايا تو به من .............................................................................................

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

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

گفت و گو كنیم

دوست دارم

فکر مي كنم
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سّیداحمد زرهانی

آواز گنجشک
وقت سحر بود

گنجشک نازی 
بر روی شاخه
می کرد بازی

جيک جيک گنجشک
شنيدنی بود

پر زدن او
چه ديدنی بود
نزديک رفتم
پرسيدم از او

چرا با جيک جيک
می پری هر سو

گنجشک زيبا
با خنده گفتا

من می گزارم
شکر خدا را

آواز گنجشک
عبادت اوست

پرواز گنجشک
اطاعت اوست

15

با هم بخوانیم



...از ميان درختان انبوه مي گذشتم. جيك جيك چند جوجه به گوشم 
 رسيد.

صدا را دنبال كردم تا به النه ی گنجشك ها رسيدم. چه جوجه هاي زيبايي! 
جوجه ها را برداشتم و به راه افتادم.

صداي جوجه ها هر لحظه بيشتر و بيشتر مي شد. شايد كسي را صدا مي زدند يا 
گرسنه بودند.

به آسمان نگاه كردم. ديدم گنجشكي باالي سرم مي چرخد.
گنجشك با شتاب به من نزديك شد و ناگهان خود را روي جوجه ها انداخت.

ماجراي عجيبي بود! آن ها را گرفتم و با خود آوردم.

***

پيامبر خدا و يارانش که از آنجا می گذشتند، او را ديدند. 
پيامبر خدا گفت: جوجه ها را روي زمين بگذار. 

همه با تعّجب نگاه می  كردند. مادر جوجه ها از آن ها جدا نمي شد!
يكي از ياران پيامبر گفت: چه مادر مهرباني!

ديگري گفت: حّتي يك لحظه هم از جوجه هايش جدا نمي شود!
پيامبر خدا گفت: آيا از محّبت اين مادر تعّجب مي كنيد؟

»بدانيد، خداوند از اين مادر مهربان تر است. او بنده هايش را خيلي دوست دارد.«
سپس به آن شخص گفت: گنجشك ها را به النه بازگردان.

او به راه افتاد و در راه به سخن پيامبر و مهرباني خدا فكر مي كرد.

٣ درس

مهربان تر از مادر
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من هم با پرندگان مهربان باشم. پس ... .

شعر زير را با دوستانتان بخوانيد و يک نام زيبا برای آن انتخاب کنيد.

سينا و مينا در مورد مهربانی پدر و مادر خود با يكديگر گفت و گو مي كنند.

سينا: مادر برای ما غذاهای خوشمزه درست می کند. به او می گويم ........................ .

مينا: پدر بيرون از خانه کار می کند و برای ما ....................................................... .

ناصر کشاورز

بزرگ خداى  به نام 
آفريد را  پروانه  كه 
او بال  تا  دو  روى  به 
خط و خال زيبا كشيد

را پرواز  كه  خدايى 
آموخته گنجشك  به 
پر از جنس  لباسى هم 
براى         تنش         دوخته

او ياد  با  كه  خدايى 
شد باز  غنچه ها  لب 
او از  بلبل  زرد  نوك 
پر از شعر و آواز شد

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

سینا و مینا

دوست دارم

با هم بخوانیم
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با دّقت به اين دو تصوير نگاه كن. از آن ها چه مي فهمي؟

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

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

داستان درس را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد.

یك كار خوب

در دفتر نّقاشي خود دو گل زيبا بكش. در کنار هر گل، جمله اي 
براي تشّكر از پدر و  مادر بنويس و به آن ها هديه كن.

سينا: خداوند است كه پدر و مادري چنين مهربان به ............................................. .

مينا: ما برای تشّكر از زحمات آن ها ..................................................................... .

بازی و نمایش

ببین و بگو
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٤ درس

با دوستانم…
بازی  باشک  قايم  دوستانم  با  روستا  بيرون  بود.  گرمی  تابستان 
می کرديم. يکی از بّچه ها چشمانش را بست و شمرد: يک… دو… 
مزرعه،  کنار  بوته های  ميان  و  دويدم  به سرعت  من  چهار…  سه… 

پنهان شدم.
جای خنک و آرامی بود. در ميان سبزه ها بوی خوشی می آمد. به ساقه ی 
بلند بوته ای نگاه کردم. يک کفشدوزک ريز روی آن راه می رفت. چند مورچه 

هم دانه های گندم را به النه می بردند.
سرگرم تماشا بودم. يکباره يادم آمد که وقت زيادی گذشته 
است. از جا پريدم تا خودم را به بّچه ها نشان بدهم. اّما مثل اين که 



21

آن ها از پيدا کردن من نا اميد شده و رفته بودند!
تنها به سوی خانه به راه افتادم.

در راه به بوته های گل، به کفشدوزک، به مورچه ها، به سبزه های خوش بو و 
به دوستانم فکر می کردم.

می کشيدند.  مرا  انتظار  اشتياق  با  خواهرم،  و  مادر  روستا،  نزديک 
از پشت  با سر و صدا  ناگهان دوستانم  با شادی به طرفشان دويدم. 

درخت ها بيرون آمدند و برايم دست تکان دادند.
همه شاد بودند و لبخند می زدند.

آن روز را هيچ وقت فراموش نمی کنم!

گفت و گو كنیم

دوست دارم

فکر مي كنم

درباره ی اين که چگونه به ديگران مهربانی کنيم با هم گفت وگو کنيم.

خاطره هايی را که از مهربانی ديگران دارم، بنويسم و درباره ی آن ها با دوستانم 
گفت وگو کنم.

خوب است درباره ی مهربانی ديگران نسبت به خودم، بيشتر فکر کنم.



دقیق تر نگاه کن!

دور و َبر خود چه چيزهای
زيبايی می بينی؟    
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آقای ُپستچی يک نامه آورده است.

من....................................................

مادرم برای من و پدر، صبحانه ی خوش مزه ای 
تهّيه کرده است.

ما به او می گوييم: .........................................

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

چه قدر مهربان اند!
مادربزرگ برای من هديه آورده است.

خيلی دلم می خواهد بدانم توی آن جعبه چيست.
دست مادربزرگ را می بوسم و به او می گويم:

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



٥ درس

پيامبران خدا

آقاي اميري روي تابلوي كالس نوشت:
خدا

پيامبر 
 مردم

و از بّچه ها خواست با اين كلمات جمله بسازند. 
بّچه ها قلم به دست گرفتند و جمله هايي نوشتند. 

معّلم جمله   ها را روي تابلو نوشت و از بّچه ها پرسيد: 
بهترين جمله را چه كسي نوشته است؟

بّچه ها يك صدا گفتند: پويا!

24



معّلم از پويا خواست جمله ی خود را با صداي بلند بخواند:
»خدا پيامبران را فرستاد تا مردم را راهنمايي كنند.«

معّلم پرسيد: آن ها مردم را به چه چيزي راهنمايي مي كنند؟
پويا گفت: كارهاي درست را به مردم ياد مي دهند و آن ها را از کارهای زشت 

باز می دارند.

***

معّلم ادامه داد: آفرين بّچه ها! پيامبران انسان هايی خوب، مهربان و درست کار 
بودند. آن ها پيام خدا را به گوش مردم می رساندند. 
اگر ما به حرف های آنان گوش کنيم و به راهنمايی 

آن ها عمل کنيم، خوش بخت می شويم.

25
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چگونه می توانم از خدايي كه اين همه پيامبر را براي ما فرستاده است، تشّكر كنم.

به حرف هاي پيامبران خوب خدا گوش كنم تا ... .

داستان هايي از زندگي پيامبران را كه تاكنون شنيده ايد، براي دوستان خود در 
كالس تعريف كنيد.

گفت و گو كنیم

دوست دارم

فکر مي كنم
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سينا و مينا، درس »پيامبران خدا« را به پدر نشان مي دهند. پدر مي پرسد: 

بّچه ها! پيامبران، مردم را به چه كارهايي دعوت مي كنند؟ 

سينا: به انجام دادن كارهاي خوب مثل ..........................................................  .

مينا: آن ها به ما ياد مي دهند كه .....................................................................  .

سينا: به اين كه نبايد ديگران را .....................................................................  .

مينا: مثاًل اين كه نبايد هنگام بازي با دوستانمان ..............................................  .

پدر گفت: آفرين بّچه ها! پيامبران آمدند تا حرف هاي خدا را به گوش مردم 

برسانند و آن ها را به خوبي ها دعوت كنند.

سینا و مینا



٦ درس

بّچه  ها سالم!
چشم پيامبر خدا كه به كودكان می افتاد، می گفت: بّچه ها سالم!

بّچه ها دور پيامبر را می گرفتند و يكي يكي می گفتند: سالم! سالم!

28
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پيامبر خدا با مهرباني دست كودكان را می گرفت و آن ها را نوازش مي كرد.
پيامبر خدا بّچه ها را خيلي دوست داشت. او هميشه به ياران خود مي گفت: 

تا زنده  هستم سالم كردن به كودكان را ترك نمي كنم!
کودکان از اين كه پيامبري چنين مهربان داشتند، خيلي خوش حال بودند.

               بدانیم

معمواًل كوچك ترها به بزرگ ترها سالم مي كنند و با اين كار به آن ها احترام 
مي گذارند. اّما پيامبر مهربان خدا هميشه زودتر به ديگران سالم مي کرد؛ 

حّتي به كودكان!
پيامبران به ما سفارش مي كنند وقتي همديگر را مي بينيم، اّول سالم كنيم و 

بعد حرف بزنيم. 

29
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سالم کردن به ديگران...................................................................................... 

من هم مانند پيامبر خدا وقتی با کسی رو به رو می شوم... .

وقتي به يكديگر سالم مي كنيم... 

۱- با هم بيشتر دوست مي شويم.

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

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

گفت و گو كنیم

دوست دارم

فکر مي كنم
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سينا: من از مينا كوچك تر هستم و سعي مي  كنم زودتر .................................. .

مينا: البته بزرگ ترها هم ................................................................................ .

سينا: سالم كردن نشانه ی............................................. به ديگران است.

مينا: پيامبر خدا مي گفت: تا زنده هستم .......................................................... .

سینا و مینا



اّيام عيد بود.
دشت پر از خانواده هايي بود که هر کدام در گوشه اي روي سبزه ها نشسته 

بودند. 
كودكان شاد و خندان به دنبال هم مي دويدند.

كمي دورتر چند نفر چيزهايي را از روی زمين برمی  داشتند.
مهرداد با كنجكاوي از پدرش پرسيد: آن ها چه مي كنند؟
پدر گفت: آن ها زباله هايي را که مردم روي زمين 

ريخته  اند، جمع مي کنند. 
مهرداد خيلي ناراحت شد و با خودش گفت: اي 
ريخته  زباله  همه  اين  زيبا  طبيعت  اين  در  کاش 

نمي شد.

32

٧ درس

طبيعت زيبا
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پدر كيسه اي برداشت و در كنار ديگران مشغول شد.
مهرداد هم به كمك پدر شتافت. 

كم كم افراد زيادي بلند شدند و دشت مثل اّولش شد. تميز و قشنگ!
پدر گفت: طبيعت نعمت خداست. ما نبايد آن را کثيف کنيم. پاکيزگي از 

نشانه هاي دين ماست. 
ما بايد هميشه و همه جا تميز و پاكيزه باشيم.

خداي مهربان براي نظافت ما، آبی پاكيزه از آسمان فرستاده است.
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خدا دوست دارد ما انسان ها تميز و پاکيزه باشيم زيرا......................................

چگونه مي توانيم محيط كالس و مدرسه را تميز نگه داريم؟

سينا و مينا در مورد طبيعت و زيبايي هاي آن صحبت مي كنند. 

سينا: من در طبيعت مي توانم...................................................... .

مينا: طبيعت زيبا ............................ خداست كه به ما بخشيده است.

سينا: خدای مهربان برای نظافت ما، ........................... است.

مينا: من براي تميز نگه داشتن طبيعت، .......................................................... .

سينا: من هم ................................................................................................. .

گفت و گو كنیم

فکر مي كنم

سینا و مینا
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نـ.......................................آ......................................

ر.....................................لـ.......................................

اين گل ها را مي شناسي؟ نام آن ها را بنويس.

اين گل های زيبا را خدای مهربان به طبيعت هديه داده است.

در برابر اين هديه های زيبا، ما بّچه ها...............................................................

بگرد و پیدا كن



مرد از راه دوري آمده بود. 
با عجله از كوچه های شهر گذشت و خود را به عبادت گاه رساند.

پيامبر خدا برای يارانش سخن می  گفت و آن ها را به كارهاي خوب تشويق مي كرد. 
مرد جلو رفت و سالم کرد. پيامبر خدا و ياران، جواب سالمش را دادند و برايش 

جايي باز كردند تا او بنشيند.
وقتي حرف هاي پيامبر تمام شد، مرد برخاست و گفت: 

اي پيامبر خدا من مي خواهم آدم خوبي باشم تا همه مرا دوست داشته باشند. 
مي خواهم هميشه زندگي خوبي داشته باشم. 

ياران پيامبر از سخن مرد تعّجب كردند! 
نگاهشان به لب هاي پيامبر دوخته شد تا پاسخ او را بشنوند.

پيامبر خدا كمي فكر كرد و گفت: 
اگر مي خواهي خوش  بخت 

باشي، هميشه راست بگو!
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8 درس

راز خوش بختی
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همه ی ما دوست داريم خوش بخت باشيم. پس به سخن پيامبر گوش می کنيم 
و……… .

درباره ی فايده ی راست گويي و نتيجه ی دروغ گويي با دوستان خود گفت و گو 
كنيد.

فايده هاي راست گويي         نتيجه هاي دروغ گويي

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

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

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

گفت و گو كنیم

فکر مي كنم
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سينا: زبان، هديه و نعمت خدا به ماست، پس.................................................. .

مينا: خدا آدم هاِي .............................. را خيلي دوست دارد.

سينا: كسي كه هميشه راست مي گويد، ........................................................... .

مينا: از داستان اين مرد فهميدم كه.................................................................. .

با دوستان خود نمايشی را اجرا کنيد که نشان دهد کسی که دروغ می گويد، چه 
مشکالتی پيدا می کند.

از پدر و مادر خود بخواهيد داستان چوپان دروغگو را برای شما تعريف کنند.

سینا و مینا

بازی و نمایش

همراه با خانواده
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٩ درس

عيد بزرگ
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عید بزرگ
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در مدرسه
با کاغذهای رنگارنگ تزيين کرديم و  من و دوستانم به کمک معّلم، کالس را 
گل های سرخ و سفيد را از سقف آويزان نموديم. ظرف های شيرينی و شکالت را 
که با پارچه های رنگی تزيين شده بود روی ميز گذاشتيم کالس ما خيلي زيبا شد. 
همه شاد و خندان بوديم و خود را برای يک جشن بزرگ دينی آماده می کرديم.
پدرم می گويد: خدا پيامبران را فرستاده است تا ما را به کارهای درست راهنمايی 
کنند و اگر ما به حرف های آنان گوش کنيم همه در کنار هم با خوبی و خوشی 

زندگی خواهيم کرد.

كاري كنم تا خدا مرا بيشتر دوست داشته باشد. پس ... .

دوست دارم

در خانه
صبح که به مدرسه مي رفتم، مادرم حياط خانه را جارو مي  کرد. پدر، گل  ها را 

آب مي  داد. کوچه آب  پاشي شده بود. بوي بهار مي  آمد.
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خوب است ما بّچه ها هم براي برگزاری عيد بزرگ برنامه اي تهّيه كنيم.

۱- من و دوستم .............................................................................................

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

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

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

................................................................................................................. -۵

یك كار خوب

اي خدای مهربان من تو را خيلی دوست دارم و هميشه دعا مي كنم .......

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

جشن بگیریم



از باالي تّپه، همه جا سرسبز و زيبا ديده مي شود.
پدر و عمو در مزرعه مشغول كار هستند.

فرهاد، پسر عمويم با سفره اي در دست نزديك مي شود.
از تّپه پايين مي آيم. 

به كنار چشمه مي رويم و دست هايمان را مي شوييم. 
آب چشمه زالل و خنک است. 

به فرهاد كمك مي كنم تا سفره را پهن 
كند. 

چه غذاي خوش مزه اي آورده 
است!

پدر با نام خدا و دعا شروع 
مي كند.

و به ما مي گويد: بّچه  ها! خدا اين 
نعمت  ها را به ما داده است. پس 
بايد غذا را با نام او شروع كنيم.

من هم زير لب مي گويم ...
نگاهم به عمو می ا فتد. او لقمه ها را کوچک بر مي دارد و با 

دهان بسته، آرام و بي صدا مي جود. 
بعد از غذا پدر خدا را شکر می  کند و مي گويد: خدايا به همه ی گرسنگان غذا 

بده!
من هم زير لب دعا مي كنم ...
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درس10

در کنار سفره
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با كمك هم سفره را جمع می کنيم. من تّكه هاي ريز نان را پايين درخت 
 می ريزم. 

گنجشك ها روي زمين می نشينند و جيك جيك مي كنند.
فكر  می کنم آن ها مي گويند: ...
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هر بار كه غذا مي خورم، از خدا تشّكر كنم و بگويم ... .

هنگام غذا خوردن، خوب است چه کارهايی را انجام دهيم و چه کارهايی را 
انجام ندهيم. 

۱- اگر غذا داغ است، نبايد آن را فوت كنيم. 

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

۳- غذاهای اضافی را ...................................................................................... .

٤ - نمی گويم اين غذا را دوست ندارم، بلکه ................................................... .

۵ - هر روز صبحانه را كامل بخوريم. 

دوست دارم

گفت و گو كنیم
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امين و مينا می خواهند عبارات زير را کامل کنند به آنها کمک كنيد.

سینا و مینا

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

لقمه ها را ........................................
......................................... مي جويم

لقمه ها را .........................................
.....................................................

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



talif@talif.sch.ir

Email


