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فصل تابستان بود. قرار بود که آقا و خانم کرىمى، چند روزى را براى دىدار از 
پدر و مادر خانم کرىمى، به تبرىز بروند. آن ها قبل از اىن که به مسافرت بروند، از 
نىلوفر و نوىد خواستند، کارهاى منزل را خودشان انجام دهند و از خواهر کوچک تر 

خود، الله هم مواظبت کنند. 
نباشىد. ما سعى مى کنىم  به پدر و مادر خود گفتند: »شما نگران  نوىد  نىلوفر و 

همه ى کارها را به خوبى انجام دهىم، و در ضمن، مراقب ىکدىگر نىز باشىم.«
بعد از رفتن آن ها، نىلوفر و نوىد به همراه الله شام خوردند و زود خوابىدند تا 

فردا به موقع بىدا شوند و به کارها رسىدگى کنند. 
صبح روز بعد، پس از خواندن نماز و صرف صبحانه، نىلوفر به نوىد گفت: »براى 
اىن که بتوانىم به همه ى کارها برسىم، باىد برنامه رىزى کنىم. اّول باىد کارهاى روزانه 
را مشخص کنىم و سپس آن ها را به ترتىب انجام دهىم. با برنامه رىزى درست، همه ى 

کارها به موقع انجام خواهند شد.«
خانه  مرتّب کردن  مشغول  هم  نوىد  و  کرد،  سفره  جمع  آورى  به  شروع  نىلوفر 

شد. 
ناهار  درست کردن  به  خود،  برادر  و  خواهر  با  مشورت  از  پس  نىلوفر،  آن گاه 
پرداخت. نوىد هم با الله بازى مى کرد تا او مشغول شود و بهانه ى نبودن پدر و مادر 

را نگىرد. 
هنگام عصر، نىلوفر و نوىد به حىاط رفتند و ضمن آب دادن به گل ها، حىاط را 
نىز در حىاط دوچرخه سوارى مى کرد. آن ها در حىاط چاى و  هم تمىز کردند. الله 
اىن  در  تلوىزىون شدند.  تماشاى  مشغول  و  رفتند  اتاق  به  شىرىنى خوردند. سپس 
او  بروىم.«  فروشگاه  به  براى خرىد  فردا صبح  برادرش گفت:»باىد  به  نىلوفر  موقع 
نىز در جواب گفت:»بهتر است آن چه را که مى خواهىم بخرىم، بنوىسىم تا فراموش 
نکنىم.« نىلوفر گفت:»فکر بسىار خوبى است.« سپس کاغذى آورد و فهرست صفحه 

بعد را ىادداشت کرد.
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فهرست خرىد روزا نه

شىر

ماست

نان

سبزى

مىوه

1 ــ وظىفه ى نىلوفر و نوىد در غىاب پدر و مادر چه بود؟
2 ــ آىا نىلوفر و نوىد از عهده ى انجام کارهاى روزانه ى منزل برآمدند؟

3 ــ چرا افراد  براى خرىد روزانه، فهرست تهىهّ مى کنند؟
4ــ براى اىن که هر فردى کارهاى خود را به خوبى انجام دهد، چه باىد بکند؟ 
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ــ فهرستى از خرىد روزانه ى خانه ى خود را در کادر زىر بنوىسىد.

خرىد روزانه
   

  

……………………………………  ……………………………………  

……………………………………  ……………………………………  

……………………………………  ……………………………………  

……………………………………  ……………………………………  
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ــ فرض کنىد پدر و مادر شما ىک روز در منزل نباشند. شما چگونه کارهاى روزانه را 
برنامه رىزى مى کنىد؟ فکر کنىد و جاهاى خالى را با نوشتن برنامه ى مناسب پر کنىد.

سعى مى کنم صبح زود از خواب بىدار شوم.  

وضو مى گىرم و نماز مى خوانم.  

صبحانه را آماده مى کنم.  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  
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ــ بار دىگر درس را به دّقت بخوانىد، و با گذاشتن شماره در کنار هر تصوىر، به 
نىلوفر و نوىد در برنامه رىزى انجام کارهاى روزانه کمک کنىد. 
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ــ اگر شما بخواهىد صبحانه را آماده کنىد، چه چىزهاىى را سر سفره مى گذارىد؟ 

…………………………          …………………………     

…………………………     …………………………   

ــ اگر در مدرسه ى شما فروشگاه وجود دارد، با نظارت مربّى خود، فهرستى بنوىسىد 
و از آن جا خرىد کنىد. 

نام  و  کنىد،  اجرا  کالس  در  نماىش  ىک  صورت  به  را  فروشگاه  از  خرىد  مراحل 
بازىگران نقش ها را بنوىسىد. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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ــ به فهرست زىر نگاه کنىد و مقابل هر کارى که شما در ىک روز تعطىل انجام 
مى دهىد، عالمت * بزنىد. 

کارهای ىک روز تعطىل

شستن دست و صورت و وضو گرفتن   

نماز خواندن    

ورزش صبحگاهى   

خوردن صبحانه   

رسىدگى به دروس   

مرتّب کردن اتاق   

گرفتن ناخن   

م کردن  حماّ  

شستن لباس   

تماشاى تلوىزىون   

دىد و بازىد کردن    

رفتن به پارک و سىنما   



38



39



40



41



42

روز بعد، نىلوفر و نوىد پس از انجام کارهاى خانه، به همراه الله براى خرىد از خانه 
خارج شدند. وقتى وارد فروشگاه شدند، سبدى برداشتند تا هر چه را که مى خرند، در 
ت رفتند. نوىد دو پاکت شىر و ىک ظرف ماست  آن بگذارند. ابتدا به سراغ قسمت لبنىاّ
برداشت. نىلوفر از نوىد خواست که به تارىخ مصرف روى پاکت شىر نگاه کند، تا حتماً 

تارىخ روز را داشته باشد. 
تمام  گفت:»روى  نىلوفر  مصرف چىست.  تارىخ  از  منظور  که  پرسىد  نىلوفر  از  نوىد 
بسته هاى مواد غذاىى و بهداشتى، دو تارىخ دىده مى شود: ىکى تارىخ تولىد آن کاالست، و 

دىگرى نشان دهنده ى تارىخى است که بعد از آن، کاال را نباىد مصرف کرد.« 
را  چىزى  چنىن  حال  به  تا  من  گفتى!  را  خوبى  نکته ى  چه  گفت:»  نوىد 

نمى دانستم.«
سپس آن ها به قسمت تره بار رفتند و از آن جا مقدارى سبزى و مىوه، و از قسمت 

نان نىز چند عدد نان برداشتند. 
در پاىان، به قسمت صندوق رفتند تا پول اجناس خرىدارى شده را بپردازند. خانم 
نوشته  آن   روى  قىمت ها  که  را  کاغذى  و  کرد  حساب  را  جنس  هر  قىمت  صندوق دار، 
شده بود، به آن ها داد. نىلوفر اىن کاغذ را که فىش نام دارد، نگاه کرد و پول اجناس را 
پرداخت. نوىد اجناس را داخل کىسه گذاشت. سپس همگى به طرف در خروجى رفتند، 

فىش را به مسئول کنترل اجناس نشان دادند و از فروشگاه خارج شدند. 
وقتى به خانه رسىدند، نوىد مىوه ها را شست و با ماىع مخصوص ضدعفونى کرد. بعد 
از خشک شدن، آن ها را در ىخچال گذاشت. نىلوفر هم سبزى هاىى را که پاک کرده بود، 
شست و ضدعفونى کرد. پس از آن، ىک ظرف از مىوه هاى شسته شده را روى مىز گذاشت 

و همراه خواهر و برادرش مشغول تماشاى تلوىزىون شد. 
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1 ــ منظور از تارىخ مصرف چىست؟

2 ــ استفاده از موادى که تارىخ مصرف آن ها گذشته است، چه خطرى دارد؟ 

3 ــ در فروشگاه، پول اجناس خرىدارى شده را باىد به چه کسى پرداخت؟ 

4 ــ هنگام خروج از فروشگاه، فىش خرىد را باىد به چه کسى نشان داد؟ 

5 ــ چرا سبزى ها و مىوه ها را ضدعفونى مى کنند؟ 

6 ــ نام چند غرفه در ىک فروشگاه را بنوىسىد؟ 
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ــ براى خرىد از فروشگاه، به ترتىب چه کارهاىى را باىد انجام داد؟ با گذاشتن 
شماره ى مناسب مقابل هر تصوىر، مراحل خرىد را مشخص کنىد. 
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ىا  است  درست  جمله  آن  که  بنوىسىد  خالى  جاى  در  و  بخوانىد  را  جمله  هر  ــ 
غلط. 

ــ بعد از خرىدن شىر و ماست، باىد آن ها را در ىخچال
    نگه دارى کرد. 

ــ موقع خروج از فروشگاه، باىد پول اجناس خرىدارى  
   شده را به مسئول صندوق پرداخت کرد.

ــ هنگام خرىد مواد غذاىى، باىد به تارىخ مصرف آن ها 
   توجهّ کرد. 

ــ به تصوىر نگاه کنىد و تارىخ تولىد ماست را بنوىسىد.
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ــ آىا مى دانىد، تا چه تارىخى اىن بستنى را مى توانىد مصرف کنىد؟ 
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ــ به تصاوىر نگاه کنىد و آن هاىى را که باىد تارىخ مصرف داشته باشند، عالمت 
بزنىد. 
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تهىّه کنىد. سپس همراه مربّى  ابتدا ىک فهرست خرىد  دانش آموزان عزىز،  ــ 
خود به فروشگاه نزدىک مدرسه بروىد و خرىد خود را انجام دهىد.

ــ دانش آموزان عزىز، همراه مربّى خود به سبزى فروشى بروىد و سبزى خوردن 
بخرىد. سپس اىن سبزى را در مدرسه پاک کنىد، بشوىىد و ضدعفونى کنىد.
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ــ در تصوىرهاى زىر، انواع سبزى هاى موجود در سبزى خوردن را مى بىنىد. نام 
هر ىک را مقابل تصوىر آن بنوىسىد. 

……………………

……………………

……………………
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……………………

……………………

……………………
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اسم من چىست؟ 
من ماشىن لباس شوىى هستم. کار من شستن لباس است. 

براى اىن که ماشىن لباس شوىى کارش را خوب انجام دهد، باىد: 
آن را در جاى مناسب قرار داد. 

از پودر مخصوص ماشىن لباس شوىى استفاده کرد. 
به اندازه ى مناسب در آن لباس رىخت.
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اسم من چىست؟
من ىخچال هستم. کار من خنک کردن و سالم نگه داشتن موادغذاىى است.

براى اىن که ىخچال کارش را خوب انجام دهد، باىد: 
آن را در جاى مناسب قرار داد. 
در آن را زىاد باز و بسته نکرد.

موقع تمىز کردنش، دو شاخه ى آن را از برق کشىد. 
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اسم من چىست؟ 
من اجاق گاز هستم. کار من پختن غذاست. 

براى اىن که اجاق  گاز کارش را خوب انجام دهد، باىد: 
آن را در جاى مناسب قرار داد. 

بعد از پختن غذا آن را تمىز کرد. 
بعد از اتمام کار شىر گاز را بست.
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1 ــ موقع استفاده از اتو، به چه نکاتى باىد توجهّ کرد؟ 
2 ــ موقع استفاده از چرخ گوشت، به چه نکاتى باىد توجهّ کرد؟ 

3 ــ موقع استفاده از پنکه، به چه نکاتى باىد توجهّ کرد؟ 
4 ــ موقع استفاده از جاروبرقى، به چه نکاتى باىد توجهّ کرد؟ 

ــ نام هر تصوىر و نکات اىمنى آن را بنوىسىد.

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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ــ به هر کدام از تصوىر هاى زىر نگاه کنىد و زىر هر تصوىر بنوىسىد که آىا آن 
کار درست است ىا غلط.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
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ــ به هر کدام از تصوىر هاى زىر نگاه کنىد و بنوىسىد 
که محّل مناسب براى قراردادن هر کدام از اىن وسىله ها، 

چه وىژگى هاىى باىد داشته باشد؟ 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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ــ مقابل هر تصوىر بنوىسىد، سعىده براى تمىز کردن چرخ گوشت چه کارهاىى را 
انجام مى دهد. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
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……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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ــ دانش آموزان عزىز، در مدرسه و با نظارت مربّى خود، ىخچال را تمىز کنىد و 
مراحل انجام اىن کار را در زىر بنوىسىد. 

………………………………………………………………       

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………
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ــ دانش آموزان عزىز، ىک دفتر ىادداشت تهّىه کنىد و با نظارت مربّى خود، هر 
ماه قسمتى از محىط مدرسه را نظافت کنىد و مراحل انجام اىن کار را در دفتر ىادداشت 
عبارت اند  کنىد،  تمىز  را  آن ها  مى توانىد  که  مدرسه  از  قسمت هاىى  بنوىسىد.  خود 
کارگاه  و  بهداشتى  سروىس  آن،  گاز  اجاق  و  آشپزخانه  آن،  شىشه هاى  و  کالس   : از 

………………………………………………………………………       

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………


