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تقویم درس

می دانید که یک سال دوازده ماه دارد. آیا می توانید بگویید اکنون در کدام ماه هستیم؟ در چندمین روز ماه؟
به تصویر نگاه کنید.  ماه های فصل بهار و تابستان چند روز دارند؟  

ماه های فصل پاییز و زمستان چند روز دارند؟
کدام ماه بیست و نه روز است؟ 

به طور  همیشه  سال  ماه های  و  هفته  روزهای 
منظّم پشت سر هم می آیند. 

 همان طور که می دانید، آخرین روز هر هفته 
جمعه است.

در روز جمعه، اداره ها و مدرسه ها تعطیل اند.
به  می روند،  جمعه  نماز  به  مردم  روز،  این  در 
بیماران  از  و  می زنند  سر  خود  دوستان  و  خویشان 
و  پدر  با  بچه ها  روزهای جمعه  در  می کنند.  عیادت 
مادربزرگ ها  و  پدربزرگ ها  خانه ی  در  مادرهایشان 
جمع می شوند. گاهی هم دسته جمعی به بوستان ها یا 
گردشگاه های بیرون از شهر می روند و ساعت هایی را 

در کنار هم به استراحت و تفریح می گذرانند.
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تقویم
آیا تاکنون از تقویم استفاده کرده اید؟

تقویم روزها و ماه های سال را نشان می دهد.
نشان  قرمز  رنگ  با  تقویم  در  هفته  تعطیل  روزهای  معموالً 

داده می شود.

اکنون به این تقویم نگاه کنید. چه ماهی را نشان می دهد؟ در این ماه، چه روزهایی تعطیل است؟ چرا؟

١ــ یک تقویم را به کالس بیاورید و به کمک معلّم پیدا کردن روزها را در آن تمرین کنید.
٢ــ به یک تقویم نگاه کنید. روزهای ١٣ آبان و ١١ و ١٢ اردیبهشت را در آن پیدا کنید و بگویید 

چه روزهایی هستند.
٣ــ روز تولّد خود و یکی از اعضای خانواده تان را در تقویم پیدا کنید.

4ــ کاربرگه ی شماره ی ١٣ )خواندن و درست کردن تقویم(  را که مربوط به تقویم است، در کالس 
انجام دهید. 

١٣ عید سعید قربان  ـ ٢١ عید سعید غدیر خم
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