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اين عالمت به معنای انجام دادن فّعالّيت در وقت مناسب و 
با صرف وقت بيشتر است و ضرورتی ندارد بالفاصله پس از تدريس، 

انجام شود.

دركالس،  فّعالّيت  دادن  انجام  ضرورت  معنای  به  عالمت  اين 
بالفاصله بعد از خواندن متن است. 

اين عالمت به معنای مراجعه به كتاب كار و انجام دادن فّعالّيت 
در آن است. اين گونه فّعالّيت ها را می توان در كالس يا  خانه انجام داد 

(در اين باره به عاليم راهنمای موجود در كتاب كار مراجعه كنيد).

اين عالمت به معنای انجام دادن فّعالّيت در وقت مناسب و 
با صرف وقت بيشتر است و ضرورتی ندارد بالفاصله پس از تدريس، 

انجام شود.

دركالس،  فّعالّيت  دادن  انجام  ضرورت  معنای  به  عالمت  اين 
ت ا تن اندن خ از د له الفا
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فهرسـتفهرسـت



١ــ نبى: پيامبر
٢ــ پارسا: باايمان و پرهيزكار

زكريّاِى نبى١ ، آرام آرام به عبادتگاه مريم نزديك شد.
او را در گوشه اى مشغول عبادت ديد.

ناگهان، چشمانش خيره ماند.
ــ دخترم! … تو كه امروز از معبد بيرون نرفته اى؟

ــ خير.
ــ كسى نيز به اين جا نيامده است؟

ــ خير.
ــ پس … اين غذاها … اين ها از كجا رسيده؟ … اين ميوه ها … اين ميوه ها كه در اين فصل 

پيدا نمى شود … !
دختر پارسا٢ با كالم خود، چشمان پيامبر خدا را غرق در اشك شوق كرد.

ــ به امر پروردگار توانا اين هديه ها از آسمان برايم مى آيد و در كنارم قرار مى گيرد.
                                                                       

سال ها بعد، خداوند به مريم فرزندى بخشيد كه همراه مادر، خداى يكتا را عبادت مى كرد. 
هنگامى كه نوزادى بيش نبود، در گهواره اين چنين سخن گفت:

  ٤  

، آرام آرام به عبادتگاه مريم نزديك شد. زكريّاِى نبى١
او را در گوشه اى مشغول عبادت ديد.

ناگهان، چشمانش خيره ماند.

من بنده ی خداوندممن بنده ی خداوندم
٤٤



 

  ٥  

من بنده ی خداوندم



عيسى مسيح ــ عليه الّسالم ــ از همان كودكى، نشانه اى از نشانه هاى بزرگى و عظمت خدا 
بود و هنگامى كه جوانى برومند شد، نيكى و نيكوكارى او زبانزدِ مردمان گرديد.

او يكى از پيامبران بزرگ بود و از خداوند فرمان گرفت تا دعوت خويش را آشكار سازد و 
مردم را به دستورات الهى فرا خوانَد. 

«اى مردم، من پيامبر خدا و فرستاده ى او به سوى شما هستم. 
گواهى مى دهم كه آن چه از تورات١ نزد من است، بر حق است

٦  

١ــ تورات: كتاب آسمانى حضرت موسى عليه الّسالم

ِانّـى َعـْبـُد الـلّّٰـُه …
ءاتـانِـىَ    الْـكـتـاَب   وَ   َجـَعـلَـنـى نَـِبـّيـًا … (سوره ي مريم ــ آيه ي ٣٠)

من بنده ي خداوندم؛
رده؛ تاب آسماني عطا  او به من 

ت ساخته است. مرا پيامبر خود قرار داده و وجودم را پربر
رده است. ي به مادرم سفارش  ات و ني ه زنده ام، به اداي نماز و ز پروردگارم مرا تا هنگامي 



 

و به شما مژده ى آمدن پيامبرى را مى دهم كه 
پس از من مى آيد و نام او احمد است.»١

براى  و  ننشستند  آرام  نيز  خدا  دين  دشمنان 
نابودى او تالش كردند

اّما خدا با او بود.
او و يارانش از شهرى به شهرى و از روستايى 
به روستاى ديگر مى رفتند و پيام خداوند بزرگ 

را به انسان ها مى رساندند.
                                

١ــ برگرفته از آيه ى ٦ سوره ى صف

٧  

١. با همكارى دوستانت پاسخ بده.
حضرت  و  مريم(س)  حضرت   
هايى  انسان  چگونه  (ع)  عيسى 

بودند؟
٢. كامل كن و ادامه بده.

 ما مسلمانان به حضرت عيسى 
از  يكى  كه  ــ  عليه الّسالم  ــ  مسيح 
پيامبران بزرگ خداست، ايمان داريم 
و به پيروان ايشان احترام مى گذاريم؛ 

زيرا …


