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 من به دنیا آمدم: 1 درس یدرسنامه

  کردنااد   خ ناالا و د نااادیرد غاار     پاادر د مادرناا  ،  دنیااا مدمدنناا  من که بااا بااه  سالم به پسرهای گل         

 بیاید با هم ببینیم دقتو مت  د ندید چه متفاقاتو مفتاد:

 بر ردی دست ن زمدی که تازه به دنیا آمده ن مری مو بندند که ردی آ  مطالعات زیر ن نته نده:   

 نام خان مدگو، نام مادر، قد، جنسیّت د دز  

نمااو ت مننااد سرنااا  رم بااه  د آنهااا صاادمها رم خاا ب مااو ناان ند ممااا  خ ب نمااو بینناادتا دد ماهگو  ن زمدم       

 نگه دمرند خ بو 

مااو گیاارد  نناساانامه ننااا  مااو دهااد کااه هاار فاارد   نناساانامهپدر د مادر برمی ن زمدی که به دنیا مو آیااد          

بااه دنیااا آمااده مساات، ملاال  چه کسو مست، مز کاادمم خااان مده مساات، نااام پاادر د مااادرا چیساات، چااه سااا و  

 یافت کرده مست ما رم درنهری نناسنامه  ت  دا کجاست د در چه  

نااام دمرد د باارمی هاار فاارد میرمنااو عاادد متفااادتو  کد ملااورقمو ن نته نده که   10در نناسنامه کد       

 مست 

،  ثباات نااام در مدرسااه، دریافاات دفترچااه ی بهدمنااتمستفاده هااای زیااادی دمرد  ماارالز: در زمااا     نناسنامه         

 .کار دمزددمج  ،  دمننگاه،  مسافرت

  کارهااا بااه آ  نیاااز  منجااام بساایاری مزت نگهاادمری کناایم چاا   باارمی  خاا د بااه دقّاا  نناساانامهما باید مز                

 نناسنامه دیگر به رمحتو نیست ه یک دمریم د تهیّ

 



 

2 
 

 

 حاال ببینم کو مو ت نه تند د سریع ج مب درست هر س مل رد عالمت بزنه؟!         

 چرم هنگام بغل کرد  ن زمد باید مرمقب سر مد بانیم؟ -1       

 ب: برمی مینکه ن زمد گریه نکند م ف: برمی مینکه م هایش نریزد!                                  

 ر ن زمد بانیم : مصال نیار نیست مرمقب سدج: زیرم ن زمد نمو ت مند سر خ د رم نگه دمرد                  

 چه معنایو دمرد؟هر کدمم به ترتیب  ملل صددر  د د    ّملل ت -2       

 ملل صادر ند  د دریافت نناسنامه –ملل بدنیا آمد   م ف:        

 ملل بدنیا آمد   -دریافت نناسنامهب: ملل صادر ند  د        

 ت  دخیابا  ملل   –ج: بیمارستا  ملل ت  د          

 چه کارهایو در بیمارستا  منجام مو دهند تا ک دکا  با هم ع ض نن ند؟  -3       

 

 مننالل حفظت کنه  ماما  د بابا  منو! خدم برمی  پسر باه ا  نما         

   ج مبها:

 م ف         -2ج               - 1     

که منخصات مد ردیش ن نته نده د کف پای ن زمد رم ج هری مو کنند د ردی   ددر دست مد ن مری مو بندند  -3     

 کاغذ فنار مو دهند د مثر کف پای ن زمد رم مو گیرند 

 

  


