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خانه ی عزیز من

نشانه های ملی ما  درس

١ــ شعر را بخوانید و پاسخ دهید.
الف( شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی اشاره کرده است؟

ب( چرا شاعر نقشه ی ایران را غرق بوسه می کند؟

من دوباره  نقشه ای به روی خاکمی کشم 
می شود که  پاکنقشه ای  و  بزرگ  خانه ای 

٭٭
می کشم نقشه  کویرروی  و  تپه  و  کوه 
مـهــربـان پیرمــردمــان  و  جوان  و  کودک 

٭٭
مـی کـشـم اللـه  رنگ خون یک شهیدبـاغ 
سفیدپـرچـمــی پـرافـتـخار و  قرمز  و  سبز 

٭٭
مـی کـنم بـوسـه  نـقـشـه را دوبـاره مـنغـرق 
خـانــه ام کـنــار  وطندر  مـی نـویـسـم  ای 

٭٭
مـی تـپد هـمـیـشـه  توتـا  بـرای  مـن  قـلـب 
جـان مــن فـدای تـو!خـانــه ی عـزیـز مــن!

٭٭
«کبری هاشمی»



این  نام  می کنند.  زندگی  ایران  نام کشور  به  بزرگ  در خانه ای  اعضای یک خانواده  مانند  ایران  مردم 
خانواده ی بزرگ مّلت ایران است. ملّت ایران نشانه های مشترکی دارند:

خیابان  و  کوچه  مدرسه،  خانه،  در  ما  که  همان طور 
است.  مقّرراتی  و  قوانین  دارای  هم  ما  کشور  داریم،  مقّرراتی 
قوانین مهّم کشور ما در کتابی به نام قانون اساسی نوشته شده اند.

پرچم یکی از نشانه های مهّم ملّی ماست.
در حاشیه ی پرچم ایران کلمه ی الّله اکبر نوشته شده 
است. در وسط پرچم، عالمت جمهوری اسالمی به شکل 

الّله وجود دارد.

سر زد از افق، مهر خاوران
فروغ دیده ی حق باوران

بهمن فّر ایمان ماست، پیامت ای امام،
استقالل،آزادی،نقش جان ماست

شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان
پاینده مانی و جاودان، جمهوری اسالمی ایران

یکی دیگر از نشانه های مشترک ما سرود ملّی ماست.
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 مردم ایران تقویم مشترکی دارند. سال ایرانی)هجری شمسی( از روز اّول فروردین 
)نوروز( آغاز می شود.

زبان و خّط رسمی مّلت ایران فارسی است.

مردم ایران همیشه در غم ها و شادی های هم شریک بوده اند و آرزوهای مشترکی داشته اند. آن ها سال ها 
در کنار هم زندگی کرده و از دین و سرزمین خود دفاع کرده اند.

١ــ در چه مراسمی پرچم جمهوری اسالمی ایران را باال می برند؟ در این باره پرس وجو کنید و نتیجه 
را به کالس گزارش دهید.

٢ــ به کمک دوستانتان پرچم درست کنید:
آن ها  از  یک  هر  برای  کنید.  رنگ  رنگی  مداد  با  را  آن ها  و  بکشید  کوچک  پرچم های  مقوا  روی 

دسته ای بسازید و در یکی از مراسم مدرسه، از آن ها استفاده کنید.
٣ــ سرود جمهوری اسالمی را به طور گروهی، در کالس اجرا کنید.




