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همسایه  ی ما درس

خانه ی ما در محلّه ای از یک شهر یا روستا قرار دارد. هر یک از ما ساکن یک محلّه هستیم. محلّه 
قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند.

شما در یک خانه ی حیاط دار زندگی می کنید یا در یک آپارتمان؟ آیا همسایه های خود را می شناسید؟ 
آیا خانواده هایی که در همسایگی شما زندگی می کنند، فرزند هم سن و سال شما دارند؟ آیا در همسایگی خود 

دوستانی دارید؟ 
چه خوب است همسایه ها از حال یکدیگر باخبر باشند، به هم کمک کنند و با هم مهربان باشند.
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پیامبر گرامی ما حضرت محّمد )ص( فرمودند:
و  خدا  می خواهید  اگر 
پیامبر، شما را دوست داشته باشند، 
با  و  باشید  راستگو  و  امانت دار 
همسایگان خود به نیکی رفتار کنید.

1ــ به تصویرهای صفحه ی قبل با دّقت نگاه کنید و هر یک را توضیح دهید.
2ــ چه موارد دیگری از همکاری بین همسایه ها می شناسید؟ بیان کنید.

٣ــ با توّجه به تصویرهای این صفحه، بگویید مردم یک محلّه برای انجام دادن چه کارهایی با یکدیگر همدلی و 
همکاری می کنند. چگونه؟
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اهالی محل  با  می توانید  کارهایی  در چه  بهتر،  محلّه ای  داشتن  برای  که  کنید  پرس وجو  مادر خود  و  پدر  به کمک  1ــ 
همکاری کنید.

2ــ به تصویر زیر نگاه کنید و بگویید چه مزاحمتی برای همسایه ها به وجود آمده است. برای اینکه چنین صحنه ای پیش 
نیاید، چه باید کرد؟ 

سال گذشته با مقّررات رفت و آمد در کوچه و خیابان آشنا شدید. همچنین، آموختید که خانه و مدرسه 
مقّرراتی دارند. خوب است بدانید برای زندگی در محلّه نیز مقّرراتی وجود دارد.

آیا ما اجازه داریم با سرو صدا، همسایه ها را ناراحت کنیم؟
همیشه فکر کنید که ممکن است فردی در همسایگی شما 
مریض باشد یا یکی از همسایه ها بّچه ی خود را خوابانده باشد یا 

یک نفر در حال درس خواندن یا مطالعه باشد؛ پس:  
 در زمان استراحت همسایه ها در کوچه توپ بازی یا در 

خانه سروصدا نکنیم.
 در خانه صدای رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم. 

خیابان  و  کوچه  یا  خود  زندگی  محّل  ساختمان  در   
محلّه مان ترّقه بازی نکنیم. این کار نه تنها خطرناک است و به ما 
آسیب می رساند بلکه همسایه ها را هم آزار می دهد و ممکن است 

به آن ها یا عابران هم صدمه بزند.  
صحبت  بلند  صدای  با  مهمان ها  با  خداحافظی  موقع   

نکنیم.
زندگی  تا محّل  بگذاریم  در جای مخصوص  را  زباله ها   

همسایه ها کثیف و آلوده نشود.




