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دانش آموزان عزىز، در صفحه ى قبل چند تصوىر مشاهده کردىد. حاال شما هم 
چند مورد از احترام و قدرشناسى نسبت به بزرگ ترها و همکارى در خانه را، مانند 

نمونه بنوىسىد.

قدرشناسی

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

قدرشنایس با دادن یک شاهخ ی لگ
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کمک کردن

احترام

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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امروز در خانه ى مجىد و مىنا، جنب وجوش زىادى بود. چون پدر بزرگ و مادر بزرگ 
از سفر برمى گشتند. آن ها براى زىارت به مشهد رفته بودند. 
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در اىن سفر، پدر مجىد و مىنا نىز همراهشان بود تا به آن ها کمک کند. مجىد و 
مىنا در انجام کارهاى خانه به مادرشان کمک کردند و همه چىز براى ورود مسافران 

آماده شد. 
زنگ در به صدا درآمد. مجىد با عجله به سمت در رفت. بعد از سالم و احوال پرسى 
گفت: »زىارت قبول!« سپس چمدان ها را از پدر گرفت. مىنا هم به استقبال آن ها آمد و 

به پدربزرگ و مادر بزرگ کمک کرد تا وارد خانه شوند. 
بعد از کمى استراحت، پدر بزرگ و مادر بزرگ از پدر به خاطر کمک هاىش در اىن 
سفر تشّکر کردند. مجىد که کنار آن ها نشسته بود و به حرف هاىشان گوش مى کرد، 
به مادر گفت: »من هم دوست دارم مثل پدر باشم. همىشه به افراد سالمند کمک کنم، 

به آن ها احترام بگذارم و قدر زحمت هاىشان را بدانم.«
مادر گفت:»آفرىن پسرم! وجود سالمندان در خانه بسىار با ارزش است. زىرا آن ها 
تجربه هاى  از  استفاده  با  مى توانند،  سالمندان  کشىده اند.  زىادى  زحمت هاى  ما  براى 

خود، ما را راهنماىى کنند و در حل مشکالت به ما ىارى دهند.
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1 ــ پدر چگونه به پدر بزرگ و مادربزرگ کمک کرد؟ 
2 ــ در خانواده براى حل مشکالت از چه کسانى راهنماىى مى خواهىم؟ 

3 ــ آىا در خانواده ى شما افراد سالمند وجود دارند؟ نام آن ها را بنوىسىد. 

ــ مناسبت هاى زىر را در تقوىم پىدا کنىد و تارىخ آن ها را بنوىسىد: 

روز مادر: …………………………

روز پدر: …………………………

ــ اگر شما به مشهد بروىد، براى بزرگ ترهاى خانواده چه سوغاتى مى آورىد؟ 

نخود و کشمش   جانماز   

اسباب بازى   زعفران   
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تمام کارهاى خانه 
را انجام مى دهم   

هدىه اى براى 
مادرم تهىهّ مى کنم

براى او ىک 
نّقاشى مى کشم

با کمک اعضاى 
خانواده، جشن 

کوچکى را برگزار 
مى کنم

مادرم را در 
آغوش مى گىرم 

و از او تشّکر 
مى کنم

ــ روز مادر، براى تشّکر از او، کدام ىک از کارهاى زىر را انجام مى دهىد؟ 
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ــ در زىر، چند نمونه از کلمات مؤّدبانه را مى بىنىد. با توجه به هر تصوىر، کلمه ى 
مناسب را در جاى خالى بنوىسىد. 

………… روى صندلى بنشىنىد. 

از هدىه ى زىباى شما …………

پارچه  آن   …………………
را به من بدهىد. 

خواهش مى کنم ــ بفرماىىد ــ متشّکرم

ــ دانش آموزان عزىز، با نظارت مربّى خود، نماىش کوتاهى در کالس اجرا کنىد 
که در آن، از کلمات مؤّدبانه استفاده شده باشد. 
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روز جمعه بود. مىنا و مجىد تصمىم گرفتند که از پدر و مادر خود بخواهند، همه با هم 
به پارک بروند. آن ها نزد مادر رفتند و به او گفتند؛»مادرجان آىا امروز مى توانىد ما را 

به پارک ببرىد؟« 



16

مادر گفت: »نه بّچه ها، ما امروز مى خواهىم خانه را نظافت کنىم.«
مجىد گفت: »ولى مادر، امروز که تعطىل است و روز گردش و استراحت.«

به  باىد  تعطىل  روزهاى  در  اوقات  گاهى  ولى  پسرم،  است  »درست  گفت:  مادر 
انجام کارهاى خانه پرداخت.«

مىنا گفت: »پس من و مجىد مى روىم تا تلوىزىون تماشا کنىم.«
مادر گفت: »دخترم، شما هم باىد در کارها به ما کمک کنىد.«

مجىد گفت: »ولى مادر، ما چگونه مى توانىم به شما کمک کنىم؟«
مادر در جواب گفت: »وقتى که من پرده ى اتاق شما را مى شوىم، تو و مىنا مى توانىد 
شىشه و دىوارها را تمىز کنىد، جارو و گردگىرى کنىد و همىن طور، وساىل اضافى خود 

را جمع آورى کنىد.«
مجىد گفت: »مادرجان، من مى خواهم کارهاىم را زودتر انجام دهم تا بتوانم، در 

تمىز کردن حىاط و باغبانى نىز به پدر کمک کنم.«
مىنا گفت:» من هم بعد از نظافت اتاق، لباس هاى شسته شده را اتو مى کنم و در 

کمد مى گذارم.«
مادر گفت: »فکر خوبى است. هر فردى باىد کارهاى شخصى خود را انجام دهد و 
در کارهاى خانه، به دىگران نىز کمک کند. در اىن صورت، کارها بىن اعضاى خانواده 

تقسىم مى شوند و همه ىاد مى گىرند که چگونه وظاىف خود را انجام دهند.« 
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1 ــ آىا شما در خانه به دىگران کمک مى کنىد؟ 
2 ــ چند مورد از کارهاى شخصى خود را نام ببرىد؟ 

3 ــ آىا در انجام کارهاى شخصى خود، از دىگران هم کمک مى گىرىد؟ از چه 
کسانى؟ 

4 ــ اگر در خانه هر کس وظاىف خود را انجام ندهد، چه پىش مى آىد؟ 

ــ در جاى خالى کلمه ى مناسب بنوىسىد. 

من هر روز ………………… را مرتّب مى کنم. 

ما باىد در کارهاى خانه به ………………… کمک کنىم. 

جمعه روز استراحت و ………………… است. 



18

ــ من کارهاى شخصى زىر را انجام مى دهم: 

کتاب هاىم را 
سرجاىشان مى گذارم

هر شب مسواک 

مى زنم

هر روز جورابم را 
مى شوىم 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
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ــ من وظاىف زىر را در خانه انجام مى دهم: 

1 ــ به گل ها و گىاهان آب مى دهم. 

 2ــ سفره را مى چىنم. 

 3ــ در نظافت خانه کمک مى کنم. 

4ــ

5   ــ

6  ــ
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انجام  کالس  در  خود  مرّبى  نظارت  با  مى بىنىد،  تصوىرها  در  که  را  کارهاىى  عزىز،  دانش آموزان 
دهىد. 
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مرىم ناگهان از خواب پرىد و به ساعت دىوارى اتاق نگاه کرد. خىلى دىر شده 
را  جورابش  که  نبود  حواسش  اصالً  کرد.  جمع  را  رختخوابش  عجله  با  بنابراىن  بود. 

همراه با رختخوابش جمع کرده است. 
به طرف آشپزخانه رفت و سماور را روشن کرد. سپس خواهر کوچکترش، زهره 
را بىدار کرد. وقتى زهره بىدار شد، سراغ مادر را از مرىم گرفت. مرىم براى او توضىح 
خىلى  زهره  است.  رفته  بىمارستان  به  جدىد  نوزاد  آوردن  دنىا  به  براى  مادر  که  داد 
خوشحال شد. مرىم از زهره خواست، دست و صورتش را بشوىد. سپس موهاى زهره 
را شانه کرد. در حال بافتن موهاى او بود که متوجهّ شد، از آشپزخانه بوى سوختگى 
بلند مى شد،  با دىدن دودى که از سماور  مى آىد. خود را سرىع به آشپزخانه رساند. 
ىادش آمد که در سماور آب نرىخته است.سماور را خاموش کرد. مقدارى نان و پنىر 
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براى زهره برد، ولى خودش از خوردن صبحانه منصرف شد.
مرىم تصمىم گرفت به خرىد برود و مقدارى سبزى و مىوه بخرد. هر چه به دنبال 

جوراب هاىش گشت، آن ها را پىدا نکرد. بنابراىن از خرىد رفتن نىز صرف نظر کرد. 
با خود گفت: »بهتر است تا دىر نشده اتاق ها را جارو کنم.« در حال جارو کردن اتاق  
بود که نگاهش به ساعت افتاد، وقت آمدن پدرش بود و او هنوز براى ناهار غذاىى درست 

نکرده بود. جارو را به زمىن انداخت و با عجله به آشپزخانه رفت تا املت درست کند. 
وقتى پدر به خانه برگشت، با تعجبّ اتاق را نامرتّب و شلوغ دىد. جارو هم وسط 
اتاق بود. زهره براى سالم کردن جلو آمد. پدر با دىدن موهاى او که ىک طرف آن ها 

بافته شده و طرف دىگر آن ها باز بود، خنده اش گرفت. 
بچهّ ها با کمک پدر سفره را پهن کردند. مرىم در حال خوردن غذا بود که متوجهّ شد، 

غذا شىرىن است. فهمىد آن قدر عجله داشته که در غذا به جاى نمک، شکر رىخته است! 
مرىم با خود فکر کرد که چرا نتوانسته است، کارهاىش را به خوبى انجام دهد. 

نظر شما راجع به کارهاى مرىم چىست؟ 


