
اّیام عید بود.
دشت پر از خانواده هایي بود که هر کدام در گوشه اي روي سبزه ها نشسته 

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

كمي دورتر چند نفر چیزهایي را از روی زمین برمی  داشتند.
علي با كنجكاوي از پدرش پرسید: آن ها چه مي كنند؟
پدر گفت: آن ها زباله هایي را که مردم روي زمین 

ریخته  اند، جمع مي کنند. 
علي خیلي ناراحت شد و با خودش گفت: 

اي کاش در این طبیعت زیبا این همه زباله 
ریخته نمي شد.
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طبيعت زيبا
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پدر كیسه اي برداشت و در كنار دیگران مشغول شد.
علي هم به كمك پدر شتافت. 

كم كم افراد زیادي بلند شدند و دشت مثل اّولش شد. تمیز و قشنگ!
پدر گفت: طبیعت نعمت خداست. ما نباید آن را کثیف کنیم. پاکیزگي از 

نشانه هاي دین ماست. 
ما باید همیشه و همه جا تمیز و پاكیزه باشیم.

خداي مهربان براي نظافت ما، آبی پاكیزه از آسمان فرستاده است.

ماِء ماًء َطُهوًرا َو اَ نَْزْلنا ِمَن السَّ
و ما از آسمان، آبي پاكیزه فرستادیم .

)سوره ی فرقان، آیه ی ٤٨(    
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خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم، زیرا…

چگونه مي توانیم محیط كالس و مدرسه را تمیز نگه داریم؟

امین و مینا در مورد طبیعت و زیبایي هاي آن صحبت مي كنند. 

امین: من در طبیعت مي توانم...................................................... .

مینا: طبیعت زیبا ............................ خداست كه به ما بخشیده است.

امین: اسالم، دین پاكیزگي و........................... است.

مینا: من براي تمیز نگه داشتن طبیعت، .......................................................... .

امین: من هم ................................................................................................. .

فكرميكنم

گفتوگوكنيم

امينومينا
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نـ.......................................آ......................................

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

این گل ها را مي شناسي؟ نام آن ها را بنویس.

این گل های زیبا را خدای مهربان به طبیعت هدیه داده است. در 
برابر این هدیه ی زیبا، ما بّچه ها…  .

بگردوپيداكن
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وقت نماز
قوقولی قوقو ...

این صداي خروس همسایه است.
از خواب بیدار مي شوم. صدای اذان به گوش می رسد. سحرگاه زیبایي است.

مادرم با چادر سفیدش آماده است تا با هم نماز بخوانیم. 
او به من یاد داده است که صبح دو رکعت نماز مي خوانیم. 

او مي گوید: وقتي خورشید طلوع مي كند، وقت نماز صبح به پایان مي رسد.

***

ظهر است. خورشید به وسط آسمان رسیده است.
صداي اذان در حیاط مدرسه مي پیچد. 

من و دوستانم وضو مي گیریم و به نمازخانه مي رویم. من دوست دارم نمازم را 
به جماعت بخوانم!

من یاد گرفته ام که نماز ظهر و عصر هر کدام چهار رکعت است.
معّلم ما مي گوید: براي خواندن نماز تا غروب آفتاب وقت داریم.

***

خورشید غروب می کند.
بار دیگر صداي زیباي اذان از مسجد محّله شنیده مي شود.

پدرم مي گوید: اذان ما را به نماز دعوت مي كند.
به همراه پدر و مادرم به مسجد مي رویم. من دوست دارم نمازم را در مسجد 

بخوانم. 
اّول سه رکعت نماز مغرب مي خوانیم و بعد چهار رکعت نماز عشا.



81



82

چه خوب است که هر روز می توانم پنج بار با خدا گفت وگو  كنم. هنگام نماز صبح 
و ...  .

هر روز با معّلم و دوستانم در مدرسه نماز را اّول وقت بخوانم.

سرود بیداری   
اهللا اکـــبـــــــــر صبح است، صبح است   
یک بـــار دیگــر برخیــــز  از خــــواب   
از خواب، بلبــــل پیش از تو بـرخاســت   
هم غنچه، هم گل بیـــــدار گـشـتـــــــه  
گنجشک زیـــبــا با جیـــک و جیکــش   
شکـــر خــــدا را پیــش از تــو گـفتـــه   
بر چهره لبخنـــد صبـــح اســـت و دارد   
برخیـــز فرزنــد! وقـت نمــــاز اســــت   

1مصطفی رحماندوست

فكرميكنم

دوستدارم

باهمبخوانيم
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امین و مینا می خواهند نماز بخوانند. به  آن ها کمک کنید تا بدانند در هر نماز 
چند ركعت بخوانند.

هر تصویر وقت چه نمازي را نشان مي دهد؟

............ رکعت

............ رکعت

............ رکعت

............ رکعت

............ رکعت

نماز صبح

نماز عصر

نماز عشا

نماز ظهر

نماز مغرب

.................و.....................................و........................................................

امينومينا

ببينوبگو



مرد از راه دوري آمده بود. 
با عجله از كوچه های مدینه گذشت و خود را به مسجد رساند.

پیامبر خدا برای یارانش سخن می  گفت و آن ها را به كارهاي خوب تشویق 
مي كرد. 

مرد جلو رفت و سالم کرد. رسول خدا و یاران، جواب سالمش را دادند و 
برایش جایي باز كردند تا او بنشیند.

وقتي حرف هاي پیامبر تمام شد، مرد برخاست و گفت: 
اي رسول خدا من مي خواهم آدم خوبي باشم تا همه مرا دوست داشته باشند. 

مي خواهم همیشه زندگي خوبي داشته باشم. 
یاران پیامبر از سخن مرد تعّجب كردند. 

نگاهشان به لب هاي پیامبر دوخته شد تا پاسخ او را بشنوند.
رسول خدا كمي فكر كرد و گفت: 
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راز خوش بختی

اگر مي خواهي خوش  بخت باشي، هرگز دروغ نگو!
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همه ی ما دوست داریم خوش بخت باشیم. پس به سخن پیامبر گوش می کنیم و 

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

درباره ی فایده ی راست گویي و نتیجه ی دروغ گویي با دوستان خود گفت و گو 
كنید.

فایده هاي راست گویي         نتیجه هاي دروغ گویي

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

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

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

فكرميكنم

گفتوگوكنيم
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امین: زبان، هدیه و نعمت خدا به ماست، پس.................................................. .

مینا: خدا آدم هاِي .............................. را خیلي دوست دارد.

امین: كسي كه همیشه راست مي گوید، ........................................................... .

مینا: از داستان این مرد فهمیدم كه.................................................................. .

با دوستان خود نمایشی را اجرا کنید که نشان دهد کسی که دروغ می گوید، چه 
مشکالتی پیدا می کند.

از پدر و مادر خود بخواهید داستان »چوپان دروغ گو« را برای شما تعریف کنند.

بازیونمایش

امينومينا

همراهباخانواده
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جشن بزرگ

در خانه
صبح که به مدرسه مي رفتم، 

مادرم حیاط خانه را جارو مي  کرد. 
پدر، گل  هاي محّمدي را آب مي  داد. کوچه آب  پاشي شده بود. بوي بهار مي  آمد.

در مدرسه
من و دوستانم به کمک معّلم، کالس را تزیین کردیم و چهارده گل سرخ و سفید 

را از سقف آویزان کردیم. کالس ما خیلي زیبا شد.
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در محّله
وقتي از مدرسه آمدم، برادر بزرگ  ترم را دیدم. او با دوستانش کوچه را با 

المپ هاي رنگارنگ تزیین کرده بودند. سرود زیبایي شنیده مي  شد. آن ها به 
رهگذران شربت و شیریني مي  دادند.

در مسجد
هنگام اذان براي خواندن نماز جماعت به مسجد رفتم. روي پرچم هاي رنگارنگ 

با خّط زیبایي نوشته شده بود:
»مهدي جان؛ توّلدت مبارك«

همه شاد و خندان بودیم و خود را براي یک جشن بزرگ آماده مي  کردیم.

***

فردا نیمه ی شعبان است. روز توّلد امام مهدی )علیه الّسالم(. 
پدرم مي  گوید: او كسي است كه همه ی ما منتظرآمدنش هستیم. 
وقتي او بیاید، همه با خوبي و خوشي در کنار هم زندگي مي کنند.

كاري كنم تا امام مهدی )علیه الّسالم( مرا بیش تر دوست داشته باشد. پس ... .

دوستدارم
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جشنبگيریم

خوب است ما بّچه ها هم براي جشن نیمه ی شعبان برنامه اي تهّیه كنیم.

1- من و دوستم .............................................................................................

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

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

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

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

یككارخوب

اي امام زمان من تو را خیلی دوست دارم و همیشه دعا مي كنم ......

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



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

رضا، پسر عمویم با سفره اي در دست نزدیك مي شود.
از تّپه پایین مي آیم. 

به كنار چشمه مي رویم و دست هایمان را مي شوییم. 
آب چشمه زالل و خنک است. 

به رضا كمك مي كنم تا سفره را پهن 
كند. 

چه غذاي خوش مزه اي آورده 
است!

پدر با »بسم اهللا الّرحمن الّرحیم« 
شروع مي كند.

و به ما مي گوید: بّچه  ها! خدا این 
نعمت  ها را به ما داده است. پس 
باید غذا را با نام او شروع كنیم.

من هم زیر لب مي گویم ...
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 گوید: الحمدهللا، خدایا به همه ی 

گرسنگان غذا بده!
من هم زیر لب دعا مي كنم ...
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در کنار سفره
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با كمك هم سفره را جمع می کنیم. من تّكه هاي ریز نان را پایین درخت 
 می ریزم. 

گنجشك ها روي زمین می نشینند و جیك جیك مي كنند.
فكر  می کنم آن ها مي گویند: ...
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هر بار كه غذا مي خورم، از خدا تشّكر كنم و بگویم ... .

هنگام غذا خوردن، خوب است چه کارهایی را انجام دهیم و چه کارهایی را 
انجام ندهیم؟ 

1- اگر غذا داغ است، نباید آن را فوت كنیم. 

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

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

٤ - نمی گویم این غذا را دوست ندارم، بلکه ................................................... .

۵ - هر روز صبحانه را كامل بخوریم. 

دوستدارم

گفتوگوكنيم
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امین و مینا با خانواده شان برای استراحت و تفریح به باغ پدر بزرگ رفته اند. 
عبارت ها را كامل كنید.

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

لقمه ها را ........................................
......................................... مي جویم

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

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

امينومينا



talif@talif.sch.ir

Email


