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  ، ار حو�ض م. �ك�ض د  ر�ض�ت �يدم . همراه  �پدرم  �جه مس�ج �ض د �ش صداى ا�ضان را ا�ض مس�ج

ا  ردمس�جد  م رصض د . دوس�ت س�ته �جود�ض د�يم، مردم �ض�ش د �ش ل مس�ج م. و�ت�تى دا�ض و �گر �ض�ت ُو�ض

امده  �ي �ض ا   را امرو�ض رصض �پرس�يدم : »�پ و  �كردم  �جه  او �الم  د�يدم.   را  �پدر�ش  ود.  �ج �ض

؟«. اس�ت

ا   ا َمر�ي�ض اس�ت «. من و �پدرم �جراى �الم�تِى رصض �پدر�ش �گ�ض�ت : »رصض

م . ا ر�ض�ت م و �جه  د�يدن رصض ه �گر �ض�ت ا�ض دعا �كرد�يم . �جعد ا�ض �ضما�ض ، ا�ض �پدرم ا�ج

 ض    ض

ا درس 20         رصض



اط،  ح�ي رد  ما  د .  �جود�ض �كرده  ماده  �آ ن  �ج�ش �جراى  را  مدرسه  اط  ح�ي و  �كالس ها   

ال�ج را �تعر�ي�ض  مى �كرد . هاى ا�ض�ت ِ رو�ض اطرا�ت ص�ض �جس�ته �جود�يم و مد�ير، �ض

امده �جود�يد . مردم ما �جه ره�جرى امام  �ي ا �ض �ي ها �جه د�ض ن رو�ض ما �آ : »�ش او مى �گ�ض�ت

د : »اهلل ا�ك�جر،  عار مى داد�ض ن ها �ش د. �آ ى �كرد�ض ما�ي �ي د و راه �پ مد�ض ا�جان ها �آ �ضم�ي�ضى، �جه حض�ي

�ضم�ي�ضى ره�جر«.

د. طولى   �ض وا��ت اه  را  �ضمى حض اه، امام  را  ا�ض  مردم دور  �كرده �جود . مردم  �ش �ش

ال�ج اطرا�ت ا�ض�ت  �ض
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دهم  ، دوا�ض ن رو�ض مد،�آ �آ �جه وطن  �ضى  �كرد. امام �ضم�ي �ضرار  ا�يران  ا�ض  اه  �كه �ش د  �ي كسش � �ض

ال�جِ ا�المى   ى ا�ض�ت �يرو�ض همن، �كه رو�ض �پ �يس�ت و دوم �ج ا �ج دهم �ت همن �جود. ا�ض دوا�ض �ج

د. ما هر �ال، دهه ى  ر« مى �گو�ي�ض �ج ن، »دهه ى �ض ، ده رو�ض اس�ت �كه �جه �آ اس�ت

�گرامى  را   ا�المى  ال�ج  ا�ض�ت ه�يدان  �ش و  امام �ضم�ي�ضى  �ياد  و  مى �گ�ير�يم  ن  �ج�ش را  ر  �ج �ض

طمى دار�يم«.
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کتاب خوانی

 انقالب اسالمى در چه روزى پيروز شد؟
 صداى اذان از كجا به گوش مى رسيد؟

 كلمه هايى را كه نشانه ى »ط« دارند.
 براى هر كدام از شکل های نشانه ی » ضـ ض « يك كلمه بگو.

 مردم در روز بيست و دوم بهمن چه مى كنند؟
 چه وقت هايى اذان مى گويند؟

  كتابى انتخاب گردد و در كالس خوانده شود.

بگرد و پیدا کن

به دوستانت بگو

ببنی و بگو

 آموزگار چند وسيله تهيه مى كند و آن ها را روى ميز، با نظم و 
ترتيب مى چيند و روى آن ها را مى پوشاند. از هر گروه، يك نفر 
انتخاب مى شود. آموزگار براى چند ثانيه، وسيله ها را به بّچه ها 
نشان مى دهد و دوباره آن ها را مى پوشاند. از بّچه ها مى خواهد 
نام وسيله ها را از حفظ بگويند. هر گروه كه وسايل بيش ترى را 

نام ببرد، برنده است. 

بازی

گوش کن و بگو



با هم بخوانیم
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همن ِن     �ب ده    �ب�ش رس�ي

دو�باره ما   كالِس  

اصد�ک �پُر  ا�ز   ُگل  و  �ق

ر   ا�ز   �پر�زده ده   �پُ �ش

د �ز �ز �با�ق  و  ل�ب ل  و  �ز �زُ�ق

اد اِد   �ش هِن   ما   �ش م�ي

هن ِ   م�ي ر�گ ِن   �برز �ب�ش

اره ر   ا�ز   س�ق ده   �پُ �ش

ا�پر�ک �کو�زه    و    �ش �ش

ده ر   ا�ز   صداى   �ز�ز �پُ

د �ز ُگال�ب و عُود و اس�ز

اد �ز ُّصه   �آ م   و   عز ا�ز   �ز

همن ن �ب �ب�ش

مى لک�برى ها�ش



�جا   د .  مى �كرد�ض گى  دل �ض �ض �گ�يرى  �ج �آ ار   �ك�ض رد   ، �ت ال�ك �پسش �يك  و  ا�جى  مرعض دو 

د . ا �جرو�ض ن �ج د ا�ض  �آ د�ض ور �ش �ج ا�جى ها م�ج د. مرعض ك �ش �گ�ير هم �ض�ش �ج دن هوا، �آ �گرم �ش

و �كه  د: »�ت �ض �ت گ�ض � ا�جى ها  �يم«. مرعض ما مى �آ �جا �ش : »من هم  �ت �گ�ض�ت ال�ك �پسش

كر  � ا�جى ها �جا هم �ض د. مرعض م�گ�ين �ش �ت �ض ل ما �پروا�ض �ك�ضى«. ال�ك �پسش ضى م�ش وا� �ضمى �ت

د. �ض دا �ك�ض �ي ا راهى �پ د �ت �كرد�ض

�تى  د و ال�ك �پسش ار �گر�ض�ته ا�ض �ت و�جى را �جه م�ض ا�جى حپ د �كه دو مرعض د د�يد�ض عض رو�ض �جعد، �كال�ض و �ج

ده!«.  ده �پر�ض �ت �ش د : »ال�ك �پسش �ض �ت گ�ض د و � د�ض �ي�ض �ض ن ها حج د . �آ ود مى �جر�ض را �جا حض

 ، �گ�ض�ت ه  �پ هر  �كس  راه،هر  رد  �كه  د  �جود�ض �ته  گ�ض � �ت  ال�ك �پسش �جه  ا�جى ها  مرعض

ا�جى ها �ت و مرعض درس 21     ال�ك �پسش
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غ ـ  ـ غ ـ   غ  غ ه« له و دم�ض ك��ي و�يسى ا�ض � �ض ا�ض »�ج

تى  دهد. او مّد� وا�ج �ض د و حج �ك�ض �گو�ش  �ض

د  : »�پر�يدم  د و �جعد �ضر�ياد �ض �ا�ك�ت ما�ض

ا دها�ضسش را �جا�ض  �كرد،  �كه �پر�يدم!«.  اّما �ت

اد. ن ا�ض�ت م�ي ا�ض �جاال �جه �ض
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 كلمه هايى را كه نشانه ى » غـ ـغـ غ غ « دارند.

 چه پرنده هايى را مى شناسى كه در كنار آب زندگى مى كنند؟

 معلّم در يك پاكت تعدادى كلمه قرار مى دهد. هر كس سه كلمه 
بيرون بياورد كه در آن ها صداى مشترك باشد، امتياز مى گيرد.

 چرا الك پشت از باال به زمني افتاد؟
چه  الك پشت  به  كنند  پرواز  می خواستند  كه  وقتی  مرغابی ها   

گفتند؟ 

بگردوپیداکن

بهدوستانتبگو

بازی

گوشکنوبگو

ببنیوبگو



104
اين درس را دانش آموزان عزيز با كمك آموزگار خود بنويسند.

.

درس آزاد       محّل زندگی من
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ا �ي ه �جه د�ض هر ملكّ م (، رد �ش �ه وَ�ّلَ ى اهلل َعَ��يه و �آ ر�ت محّمد  )َصّلَ ام�جر ما ، ح�ض �ي �پ

و�ش �ال  لى حض م�ضه حض�ي �آ مد، مارد�ش  �آ ا  �ي د�ض �جه  م�جر )ص(  �ض �ي �پ �كه  ى   مد . رو�ض �آ

د .  �ش

لم و �جدی  �جان �جود  اّما رد �جرا�جر�ض ار مهر كى �جس�ي م )ص( ا�ض همان �كودل ام�جر اع�ض �ي �پ

ه مى �كرد . ار�ض ن م�ج س�ت و �جا �آ رام �ضمى      �ض�ش هر�گرض �آ

  105   
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وان   �ض : »�ج د �كه �جه او مى �گ�ض�ت �ي �ض �ته اى را �ش �ج رد �كوه، صداى �ضرسش �يك سش

.» ام �پرورد�گار�ت �جه �ض

ام دارد .  « �ض ام�جرى رس�يد، »رو�ض َم�جعَ�ش �ي ر�ت محّمد )ص( �جه �پ ى �كه ح�ض رو�ض

ن مى �گ�ير�يم. ان، ا�ين رو�ض را �ج�ش ما م�لما�ض

ظ

  106   
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 كلمه هايى را كه نشانه ى » ض« دارند.
 كلمه هايى را كه نشانه ی »ظ« دارند.

 چه روزهايى را مى شناسى كه مردم در آن روزها جشن مى گيرند؟
 درباره ی زندگی حضرت محّمد )ص( چه می دانی؟

 پيامبر )ص( در چه شهری به دنيا آمد؟
 روز مبعث چه روزى است؟

بگرد و پیدا کن

به دوستانت بگو

ببنی و بگو

کتاب خوانی
  اسم هايى را كه در داستان هفته ی گذشته شنيده اى بگو.

منایش

 ظرف شسنت در آشپزخانه  را منايش بدهيد.

گوش کن و بگو
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با هم بخوانیم

�بار�يد ح  ص�ب �قا 
د �ي ا�ب �ق ا�ب  مه�ق

ن گل�ش د  �ز ما�ز
ن ون رو�ز رو�ش �پ

�بود �به  �پا  �زوری 

�بود حرا  ار  �ز

ما بر  م� �ز �ي �پ

ما بر  ره� د  �ش

اره س�ق �ب  ن سش �آ

�ي�ش ن �قر ا�ز �پ رو�ش

د �ش م�ين  �ز روی 
د �ب �ش ا�ز �زور، سش

�ب ن سش ح �آ �قا ص�ب
ور �ز مه ی  سر�پ�ش

�ب ن سش �يرا رد �آ �ز

��ق ا�ز�ب  �ب ا�ز 

بر ما م� �ز �ي �پ

٭

٭

٭

(�لى اص�زر �زصر�قى)


