
  33 

تعمیرات آسان

4 درس

پدر محمود لوله كش ســاختمان اســت و در كار خود مهارت زيــادي دارد. محمود اغلب همراه 
پدرش براي انجام لوله كشــي و يا تعميرات، به محّل كار او مي رود. محمود ســعي مي كند كه هم 
بــه پدر خود كمك كند و هم ايــن حرفه را بياموزد. به اين ترتيــب او كارهاي زيادي از پدرش 

يادگرفته است.
پدر محمودگاهي كارهاي ســاده ي لوله كشــي را به عهده ي او مي گذارد و خودش نيز به كار او 

نظارت مي كند و در موقع لزوم او را راهنمايي مي كند. 
يك روز مادر محمود گفت : »آب در ظرف شويي آشپزخانه جمع شده و لوله هاي فاضالب گرفته 

است.« پدر رو به محمودكرد و گفت : »پسرم تو مي تواني آن را تعميركني ؟« 
محمود با خوشــحالي جواب داد :»البّته پدرجان، من اين كار را از شما يادگرفته ام.« او ابتدا وسايل 
كارش را آماده نمود، سپس قفسه ي زيرظرفشويي را خالي كرد. يك سطل زير سيفون گذاشت و 
بعد، قطعات آن را بازكرد. محمود متوّجه شد كه داخل لوله ها به مرور زمان جرم گرفته و مسير 

آب را بسته است. 
لوله ها را با دّقت تميز كرد و دوباره ســيفون را محكم سرجايش بست. بعد از تمام شدن كارش 

وسايل را جمع كرد و درجاي مخصوص گذاشت، سپس محّل كار را تميز كرد. 
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وقتي مادر به آشــپزخانه آمد و ديد كه محمود توانســته اســت از عهده ي انجام كارش به خوبي 
برآيد، خوشحال شد. او از محمود تشّكر  كرد و گفت : »پسرم ، تو در آينده مي تواني مانند پدرت 

در كار لوله كشي مهارت كسب كني و مثل او يك لوله كش ماهر بشوي.«
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درتصوير هاي زير، مراحل روغن كاري نشان داده شده است. براي هرتصوير، مانند 
نمونه، يك توضیح كوتاه بنويسید.  

لوالي در صداي ناخوشايندي دارد و به سختي 
باز و بسته مي شود. 

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

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

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

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



 36  

فّعالّیت تکمیلی

دانش آموزان عزيز، چنانچه در محيط مدرسه وسايلي هست كه نياز به تعميرات 
ساده دارد، با نظارت مربّي خود و رعايت نكات ايمني ، آن ها را تعمير كنيد. 

- وسايل تعمير شده را نام ببريد . 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

- مراحل تعمير يكي از وسايل را بنويسيد.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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ســعيد در قلّك خود مقداري پول پس انداز كرده بود و تصميم داشت با آن پول يك ساعت 
مچي بخرد. او اين تصميم را با پدرش در ميان گذاشــت. پدر به او گفت : »فكر بســيار خوبي 

است . فردا باهم به ساعت فروشي مي رويم و يك ساعت مي خريم.« 
روز بعد، آن ها به ســاعت فروشــي رفتند و سعيد يك ســاعت زيبا پسنديد. آقاي فروشنده 
گفت : »اين ســاعت عالوه براين كه زيباست، بسيار دقيق هم كار مي كند.« وقتي سعيد قيمت 
ســاعت را پرسيد، متّوجه شد كه قيمت آن بيش تر از پولي است كه او پس انداز كرده است. 
آن ها با عذر خواهي از آقاي فروشــنده، مغازه  را ترك كردند. سعيد در راه برگشت به خانه 

بســيار ناراحت بود و با خود فكرمي كرد 
كه مّدت زيادي طول خواهد كشــيد تا او 
بتوانــد بقّيه ي پول ســاعت را پس انداز 

كند.
در هميــن هنــگام پدر به ســعيد گفت : 
»سعيد جان، اگر موافق باشي من مي توانم 

اين پول را به تو قرض بدهم.«
سعيد با خوشحالي گفت : »چه قدر عالي !  
ولي چه طور مي توانم پول را به شــما پس 

بدهم؟ « 
پدر پاســخ داد : »تو مي تواني با پرداخت 
مبلغــي از پول توجيبي خود اين قرض را 

پس بدهي.«
ســعيد پيشــنهاد پدر را پذيرفت واز او 
بــه مغازه ي  تشــّكركرد. ســپس آن ها 
ســاعت فروشي برگشتند و ساعتي را كه 

انتخاب كرده بودند، خريدند. 

قّلك سعید

درس5
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جمله های زير را كامل كنید. 
- من براي خريد وسايلي كه دوست دارم ، قسمتی ازپول توجيبي خود را .................................
- اگر پولي را از كسي قرض بگيرم حتماً آن را ........................................................................

- من بدون اجازه ي ........................................................... از كسي پول قرض نمي كنم. 

1- پس انداز كردن يعني چه ؟ 
2- چرا سعيد با پس انداز خود نتوانست آن ساعت را بخرد؟ 

3- پدر چگونه در خريد ساعت به سعيد كمك كرد؟ 
4- شما تصميم داريد از پس انداز خود چگونه استفاده كنيد ؟ 

5- آيا مي دانيد مردم به جز قلّك، پول خود را كجا پس انداز مي كنند؟ 

دانــش آمــوزان عزيز،هر كدام يك قلّك به كالس بياوريد و پول هــاي خود را در آن پس انداز 
كنيد. پس از يك ماه بنويسيد كه مبلغ آن چه قدر شده است؟  شما تصميم داريد پس انداز خود 

را چگونه خرج كنيد ؟ 

تاريخ شروع پس انداز من : 

مقدار پس انداز من پس از يك ماه : 

تصميم من براي خرج كردن پس اندازم :  .................................................................................
...............................................................................................................................................

فکر كنید و پاسخ دهید?



  39 

1- به نظرشما علي با پس انداز خود كدام يك 
از توپ ها را مي تواند بخرد ؟ 

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

فّعالّیت های تکمیلی
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.....................................................................

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

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

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

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

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

2- براي هر تصوير توضيح كوتاهي بنويسيد. 
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زمستان آن سال هوا بسيار سرد بود. مادر مي خواست ژاكتي را كه براي پسرش، مجيد، بافته بود، 
به همراه چند كتاب به شــهر همدان بفرســتد؛ زيرا مجيد در دانشگاه همدان مشغول به تحصيل 

بود.
مژگان از مادرش پرسيد :» چگونه مي توانيم ژاكت و كتاب ها را براي مجيد بفرستيم؟«

مادر جواب داد : »مي توانيم اين وسايل را از طريق پست براي او بفرستيم. «
روز بعد، مژگان و پدرش، وسايل را در كيسه اي گذاشتند و به اداره ي پست رفتند. كارمند پست 
به مژگان يك كارتن داد. مژگان وسايل را داخل كارتن گذاشت و روي آن، نام و نشاني گيرنده 

و فرستنده و همچنين كدپستي را نوشت و سپس آن را تحويل داد. 
كارمند پســت، پس از وزن كردن كارتن ، دِر آن را چســباند و قبض هزينه ي پســت را به آن ها 

داد.
مژگان با پرداخت آن مبلغ ، قبض رســيد را از مســئول صندوق دريافت كرد . روي قبض رسيد ، 
مشــّخصات بسته ، نام و نشاني فرستنده و گيرنده و هم چنين تاريخ و مبلغ هزينه ي پست نوشته 

شده بود.

درس6

پُـست 
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بعد از خارج شــدن از اداره ي پست ، پدر به مژگان گفت : »دخترم ، تا رسيدن بسته به برادرت 
بايد اين قبض را جاي مناسبي نگه داري كني تا گم نشود.«

مژگان پرسيد : » چرا نگه داري قبض مهّم است ؟«
پدر پاســخ داد : » چون اگر بســته به مقصد نرســد ، ما مي توانيم با نشــان دادن اين قبض علّت 

نرسيدن آن را از اداره ي پست جويا شويم.«
مژگان با خود فكر كرد كه از طريق پست ، كارها چه قدر آسان تر انجام مي شود!
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فکر كنید و پاسخ دهید?

 آيا مي دانید كه مبلغ هزينه ي پستي به چه چیزي بستگي دارد ؟

وقتــي بســته اي را پســت مي كنيــد، بايد هزينــه بپردازيــد. ميزان ايــن هزينه به وزن بســته 
بستگي   دارد. 

هرچه وزن بســته ســنگين تر باشد هزينه ي پســت نيز بيش تر مي شــود. ما مي توانيم نامه ها و 
بسته هاي خود را از طريق پست به تمام نقاط كشورمان و يا به كشورهای ديگر بفرستيم .

1- وظيفه ي  اداره ي پست چيست ؟
2- اگر بسته ي پستي به مقصد نرسد چه بايد كرد ؟  

3- چرا بسته هاي پستي را وزن مي كنند ؟ 
4- مبلغ هزينه ي پستي به چه چيزهايي بستگي دارد ؟ 

با گذاشتن عالمت × در مقابل عبارت درست ، جمله هاي زير را كامل كنید. 
از طريق پست، كارها ...........................................     آسان تر انجام مي شود

                                                                                 سخت تر انجام مي شود.

منظور از »مقصد« روي بسته ي پستي .....................    نشاني گيرنده است.
                                                                                نشاني فرستنده است.  

هرچه وزن بسته سنگين تر باشد. .........................    هزينه ي پست كمتر مي شود. 
                                                                                هزينه ي پست بيش تر مي شود. 
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با توّجه به تصويرهاي زير، مراحل پست يك كاال را بنويسید. 

......................................................................................................................................... -1

......................................................................................................................................... -2

......................................................................................................................................... -3

......................................................................................................................................... -4
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فّعالّیت تکمیلی

به تصوير زير توّجه كنید و نشاني مبدأ و مقصد را در جاي مناسب بنويسید. 

مبدأ )فرستنده(: ..................................................................................................

مقصد )گيرنده(: ..................................................................................................

دانش آموزان عزيز، همراه مربّي خود به نزديك ترين اداره ي پســت برويد و يك بسته را به 
نشاني خودتان پست كنيد. سپس با توّجه به قبضي كه دريافت كرده ايد به سؤاالت زير پاسخ 

دهيد : 
نام فرستنده : 

نام گيرنده : 
وزن بسته :
كد پستی :
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تحقیق كنید

چندنوع از خدماتي كه در اداره ي پســت انجام مي شود، نام ببريد. سپس يك 

مورد آن را انتخاب كنيد و مراحل آن را بنويسيد.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................
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رضا، برادر مهدي، در يكي از جبهه هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران مجروح شده بود. 
مادرشان نذر كرده بود كه اگر رضا شفا بگيرد، روز عاشورا از عزاداران امام حسين )ع( با شربت 

پذيرايي كند.
پس از بهبودي رضا، مهدي و دوستش علي قرارگذاشتند كه صبح روز عاشورا به مسجد بروند و 

بعداز شركت در مراسم سينه زني ، با شربت از عزاداران پذيرايي كنند. 
آن ها صبح روز عاشورا ، شربت را در پارچ هاي بزرگي ريختند و به مسجد بردند. 

دســته های عزادار در خيابان ها بــه حركت در آمده بودند. در ابتداي هر دســته يك نفر نوحه 
مي خواند و چند نفر ديگر هم مشــغول نواختن سنج و طبل بودند. دسته هاي عزادار هم به دنبال 
آن ها حركت مي كردند. وقتي عزاداران به مســجد رســيدند، علي و مهدي با ريختن شربت در 
ليوان هاي يك بار مصرف ، از آن ها پذيرايي كردند. عزاداران  نيز با گفتن »ســالم برحسين« ياد 

شهيدان كربال را گرامي داشتند.
بعد از تمام شــدن شربت ، علي و مهدي به آشپزخانه ي مسجد رفتند و در پختن غذا به ديگران 

كمك كردند.
هنگام ظهر، با شنيدن صداي اذان، همگي به صف ايستادند و نماز را به جماعت خواندند تا ثواب 

بيش تري ببرند. 

شربت نـذري 

درس7
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- شما در مراسم عزاداري امام حسين )ع( چگونه شركت مي كنيد؟

 بعد از خواندن نماز، ســفره هاي ناهار پهن شد و عزاداران امام حسين )ع( مشغول خوردن ناهار 

شدند. سپس، علي و مهدي با ساير دوستانشان، سفره ها را جمع كردند. 

در همين هنگام ، امام جماعت مســجد به ســوي آن ها آمد و ضمن تشّكر از زحماتشان به آن ها 

گفت: » بّچه ها، كاري كه شــما انجام داديد، ثواب زيادي دارد؛ چون شــما عالوه بر شــركت در 

مجلس عزاداري امام حســين )ع( ، از مردمي كه به خاطر شــهادت ايشــان عزاداري مي كردند 

پذيرايي كرديد و خداوند اجر بزرگي را براي اين كارقرار داده است.«

دركالس با دوستانتان گفت وگوكنید 
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1- روز عاشورا چه روزي است ؟ 
2- مادر مهدي براي چه نذر كرده بود ؟ 

3- چرا براي دادن شربت از ليوان يك بار مصرف استفاده مي شود ؟ 
4- چرا بهتر است نماز را اول وقت و به جماعت بخوانيم ؟  

از مادر خود سؤال كنید كه آيا تاكنون نذري داشته است؟ چگونه آن را به جا آورده 
است؟  آن ها را بنويسید و در كالس بخوانید. 

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

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

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

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

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

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

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

فکر كنید و پاسخ دهید?
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فّعالّیت های تکمیلی

1- چند نوع مراسم مذهبي نام ببريد و براي هر يك توضيح كوتاهي بنويسيد. 

2- در محلّه ي شــما كدام مراسم مذهبي برگزارمي شود؟ آيا شما درآن مراسم 
شركت مي كنيد ؟

گزارشی درباره ي آن بنويسيد. 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................



فصل سوم 

مدرسه
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