درس

روزهای مهم

در همه ی کشورها به جز روزهای پایان هفته ،روزهای تعطیل دیگری هم وجود دارد.
مهمی افتاده است .به همین دلیل ،مردم هر سال در این
در زمان های گذشته در چنین روزهایی اتّفاق های ّ
خاصی برگزار می کنند و آن اتّفاق های مهم را به یاد می آورند.
روزها مراسم ّ
روزهای تعطیل در ایران به دو دسته تقسیم می شوند:
1ــ روزهایی که به مناسبت های دینی تعطیل اند؛ مانند عید فطر ،عید قربان ،عید غدیر و یا روزهای سوگواری
امام حسین (ع) (تاسوعا و عاشورا).
2ــ روزهایی که به مناسبت های ملّی تعطیل اند؛ مانند روزهای عید نوروز و 22بهمن ،روز پیروزی انقالب
اسالمی.
توجه کنید .این تصویرها چه روزهایی را نشان می دهند؟
به تصویرهای زیر ّ

95

بعضی از تعطیالت دینی فقط مخصوص کشور ما نیست .برای مثال ،روزهای عید فطر و عید قربان در
همهی کشورهای اسالمی تعطیل است و مردم این روزها را جشن می گیرند.
مهم کشور ما
٭ یکی از تعطیالت ّ
عید نوروز است.
عید نوروز آغاز سال نو است .مردم
خاصی برگزار
ایران در این روز مراسم ّ
می کنند و جشن می گیرند .دید   و  بازدید
و عیدی گرفتن از مراسم نوروز است.
در بعضی کشورهای همسایهی ایران
مانند تاجیکستان ،افغانستان و جمهوری
آذربایجان هم مراسم و جشن های
نوروزی برپا می شود.
٭ روز  22بهمن که روز پیروزی
مهم
انقالب اسالمی است ،از روزهای ّ
دیگر در کشور ایران است.
در سال  1357مردم ایران به
رهبری امام خمینی علیه ظلم و ستم
حکومت شاهنشاهی انقالب کردند.
آن ها می خواستند در کشور ما جمهوری
اسالمی برپا شود و ما دیگر به بیگانگان
وابسته نباشیم .پس در راه پیمایی ها
شرکت کردند و شعار «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» سر دادند.
سرانجام ،انقالب اسالمی ایران با وحدت و فداکاری مردم در بهمن ماه  1357به پیروزی رسید.
از آن زمان تاکنون مردم هر سال روز  22بهمن را گرامی می دارند و جشن می گیرند.
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امام خمینی
متن زیر را با هم کالسی هایتان بخوانید .سپس چند خصوصیت امام خمینی را بیان

کنید .دوست دارید در زندگیتان از کدام خصوصیت امام پیروی کنید؟

حدود صد سال پیش ،در خانوادهای
روحانی در شهرستان خمین کودکی متول ّد شد که
نام او را روحال ّله گذاشتند .این کودک بعدها به
امام خمینی مشهور شد .روحاللّه شش ماهه بود
که پدرش را از دست داد و بدین ترتیب ،از اوایل
کودکی با رنج یتیمی آشنا شد .اما مشکالت
هرگز او را از پیشرفت باز نداشت .او با تالش
و کوشش در حوزههای علمیه درس خواند و به
درجهی استادی رسید.
امام خمینی ،رهبر بزرگ انقالب اسالمی،
بود ّاما مانند بقیهی مردم زندگی بسیار سادهای
داشت.
اهمیت می داد و همواره
او به نماز خیلی ّ
از خدا کمک می خواست .ح ّت ٰی نیمه های شب
و قبل از اذان صبح بیدار می شد و عبادت
می کرد.
امام خمینی پاکیزگی و نظم را خیلی
دوست داشت و در کارهایش بسیار منظّم بود.
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مهمی که داشت ،در کارهای
امام با آن همه کارهای ّ
خانه نیز کمک می کرد .او راضی نبود که اعضای خانواده
برایش کاری انجام دهند و بیشتر کارهایش را خودش انجام
می داد.
امام خمینی کودکان را خیلی دوست داشت .با آن ها
بازی می کرد و دلش می خواست که آن ها خوب درس بخوانند
و اخالق و رفتار نیکو داشته باشند.

اکنون رهبر انقالب اسالمی ،آیت اللّه خامنهای است.
ایشان پس از درگذشت امام خمینی (ره) به رهبری انتخاب
شد .همهی مردم ایران از ایشان اطاعت و پیروی می کنند.
آیت اللّه خامنهای فرمودهاند:
«دانشآموزان امیدهای کشور هستند .آن ها باید
خوب درس بخوانند و ورزش کنند و رفتار نیکو داشته
باشند تا در آینده برای جمهوری اسالمی ایران مفید باشند».
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به کار ببندیم
1ــ یکی از ّفعالیت های زیر را انتخاب کنید و انجام دهید.

از افراد خانواده یا فامیل بخواهید خاطره ای را که از انقالب اسالمی دارند ،برای

شما تعریف کنند .بعد آن خاطره را در کالس نقل کنید.

به کمک بزرگ ترها ،یکی از سرودهای انقالب اسالمی را انتخاب و تمرین کنید و

به طور گروهی در کالس بخوانید.

2ــ با دوستانتان یکی از روزهای تعطیل ،مثل عید قربان یا  22بهمن ،را انتخاب

مهم آن روز را نشان دهد.
کنید .به کمک هم نشانه یا عالمتی درست کنید که اتّفاق ّ

3ــ با راهنمایی معلّم ،به مناسبت پایان سال تحصیلی در کالس یا مدرسه جشنی بر پا

کنید .برای اجرای هرچه بهتر مراسم ،کارها را بین خودتان تقسیم کنید.

٤ــ شما از چه راه هایی می توانید به پیشرفت و آبادانی کشور کمک کنید؟
در این باره با هم کالسی هایتان گفتوگو کنید و پیشنهاد بدهید.

با مردم مهربان باشیم و به هم کالسی هایمان
کمک کنیم.

در مصرف آب و برق صرفهجویی
کنیم.
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