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همکار گرامي، 
معلّم عزيز

سالم عليکم
با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همكار محترم؛ جهت پیشبرد بهتر فرایند یاددهی ــ یادگیری در 

آموزش این كتاب، توّجه شما را به چند نكته جلب می  نماییم:
كتاب  در  آموزشی  محتوای  از  بخشی  است.  ضروری  معلم  راهنمای  به  مراجعه  كتاب،  این  تدریس  برای  1ــ 
راهنمای معلّم قرار داده شده است و بدون مراجعه به آن فرایند آموزش تكمیل نخواهد شد. در بعضی از دروس مراجعه به 
راهنمای معلّم در فعالیت ها با عنوانی خاص مورد تأكید قرار گرفته است كه استفاده از مطالب راهنمای معلّم در آن فعالیت ها 

اجتناب ناپذیر می باشد.
2ــ در سال جاری برای درس هدیه  های آسمان، كتاب كار جداگانه  ای در نظر گرفته نشده است و محتوای آن در 

كتاب درسی ادغام شده است. بنابراین الزم است كلیه فّعالیت ها در كالس انجام شوند.
یا  و  به مناسبت های گوناگون  توّجه  با  یعنی  پیمانه ای صورت گیرد.  به صورت  برخی دروس می تواند  تدریس  3ــ 

احساس نیازآموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس نمود.
4ــ ارزشیابی درس هدیه های آسمان به صورت توصیفی صورت می پذیرد. جهت كسب اطاّلعات بیشتر پیرامون 

شیوه ها و ابزار ارزشیابی، به كتاب راهنمای معلّم مراجعه نمایید.
5  ــ جهت تحّقق اهداف دروس، آیات و احادیث بسیاری به كار گرفته شده است، تا دانش آموزان به تدریج دریابند 

كه دین را باید از منابع معتبر آن )كالم خدا و معصومان( كه از هر خطا و اشتباه به دور هستند، دریافت نمایند.
به اینكه تصاویر نقش مهمی در تثبیت اهداف درس دارند، الزم است همكاران محترم در راستای  با توجه  6  ــ 

آموزش مفاهیم دروس، از شیوه تصویرخوانی نیز استفاده نمایند.
7ــ محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشكیل شده است. به صورت خالصه به این اجزا اشاره 

می شود. تفصیل مطالب در راهنمای معلّم آمده است:
عنوان درس: عنوان به صورت مستقیم و غیر مستقیم، گویای چكیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد 

حس كنجكاوی در دانش آموزان، در جهت انگیزش آنها به یادگیری موضوع درس به كار می آید.
متن درس: شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس می باشد.

بدانیم: این بخش در راستای تقویت و تكمیل مفاهیم اصلی درس، در برخی دروس قرار داده شده است. الزم به 
ذكر است كه محتوای این بخش جزء درس بوده و در فرایند آموزش نقش قابل توّجهی ایفا می نماید.

عالوه بر سه بخش فوق كه ارائه كننده مفاهیم درس هستند، فّعالیت های متنوعی متناسب با هر درس طّراحی شده 
است  كه با مشاركت دانش آموزان انجام می گیرد. انتظار می رود همه دانش آموزان در بخش های گوناگون درس مشاركت 
داشته باشند واگر دانش آموزی در بخشی نتوانست فّعالیت و مشاركت مؤثری داشته باشد، در بخش دیگر به او توّجه شود.

فكر می كنم: این بخش جمع بندی و خالصه درس به ویژه در حیطه شناختی از زبان دانش آموز است.
دوست دارم: این بخش به دنبال تقویت اهداف حیطه عاطفی بوده و دانش آموزان را به انجام فّعالیتی عملی تشویق 

می نماید. درحقیقت دانش آموزان به آنچه در پیش فكر كرده اند و فهمیده اند، ابراز عالقه می كنند.



گفت وگو كنید: در این بخش دانش آموزان با هدایت و نظارت آموزگار به سؤاالت مطرح شده پاسخ می دهند و با 
جمع بندی آموزگار، مفاهیم درس تثبیت می شود.

بگرد و پیدا كن: این بخش نقش تمرینی در جهت تثبیت مفاهیم درس داشته و موجب تعمیق یادگیری می گردد.
بیندیشیم: این بخش، مفاهیم درس را در قالب آیات و احادیث كوتاه جمع بندی و نتیجه گیری می نماید و مفاهیم 
دینی را از زبان منابع اصیل آن )قرآن و معصومان( در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. هدف از این قسمت، تقویت مهارت 
تفّكر دانش آموزان در آیات قرآن و احادیث معصومان )علیهم السالم(، در راستای اهداف درس می باشد. از دانش آموزان 
بخواهید پس از خواندن عبارات و ترجمه آن، درباره معنای آن ها با كمک فعالیت هایی كه در كتاب آمده است، با یکدیگر 
گفت وگو كنند و در راستای اهداف درس مفاهیم را استنباط نمایند. این كار می تواند در گروه های دو یا سه نفره صورت 
پذیرد. آموزگاران محترم، زمینه بحث و گفت وگوی دانش آموزان را در این قسمت فراهم آورند و از سخنرانی درباره معنای 

آیات قرآنی و احادیث اجتناب نمایند.
ببین و بگو: این قسمت با تأكید بر شیوه تصویرخوانی، مفاهیم درس را تعمیق می بخشد. آموزگاران گرامی برای 

اطاّلع از شیوه تصویرخوانی در آموزش، به راهنمای معلّم مراجعه نمایند.
با هم بخوانیم: این بخش معموالً شامل شعری در موضوع درس است كه توسط دانش آموزان هم خوانی می شود. 

تعدادی از اشعار هم در راهنمای معلّم آمده است.
بازی، نمایش: محتوای برخی دروس به صورت نمایش در كالس اجرا می شود. جهت جّذابیت بیشتر این فّعالیت، 
آموزگاران می توانند امكانات الزم برای نمایش را در كالس تدارک ببینند. این بخش با قرار دادن دانش آموزان در موقعیتی 

فرضی، اهداف درس را تثبیت و تعمیق می نماید.
برقرار  دانش آموزان در این قسمت، میان اهداف و مفاهیم درس و زندگی روزمره خود ارتباط  خاطره گویی: 

می سازند.
كامل كنید: این بخش با برقراری ارتباط میان مفاهیم درس، به تثبیت اهداف كمک می كند. دانش آموزان در این 

بخش پاسخ ها را در كتاب یادداشت نموده و آموزگار نظارت می نماید.
با خانواده: این بخش با هدف بسط یادگیری و تقویت نگرش دانش آموز به مفاهیم دینی در میان اعضای خانواده، 
با  این بخش  انتظار می رود والدین گرامی، همراهی الزم را جهت انجام  بروز رفتاردینی وی قرار داده شده است.  برای 

دانش آموز مبذول نمایند.
آرزوی گروه قرآن و معارف اسالمی، توفیق روزافزون همكاران عزیز در رشد و پرورش دینی امیدهای آینده كشور 
است. پایگاه اینترنتی گروه با قرار دادن اخبار، بخشنامه ها، نسخه های الكترونیكی كتاب های درسی، متون كمک آموزشی، 

كتب راهنمای معلّم و… در خدمت شما آموزگاران گرامی می باشد.
      گروه قرآن و معارف اسالمی
دفتر تألیف كتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
quran-dept.talif.sch.ir
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1 دانه ای كه نمی خواست بروید!درس
ناراحت و نگران در زیر خاک نشسته بود! دلش نمی خواست جوانه بزند! 

بهار شده بود و دانه ها کم کم سرشان را از خاک بیرون می بردند؛ اّما این دانه از روییدن می ترسید! 
درخت هلویی در نزدیکی او بود. 

یکی از ریشه های این درخت که خیلی به دانه نزدیک بود، به او گفت:  
دانه جان! چرا جوانه نمی زنی؟ چرا از خاک بیرون نمی روی؟

دانه گفت: همین جا که هستم خیلی خوب است! برای چه بیرون بروم؟ 
از کجا معلوم؟ شاید همین که سرم را از خاک بیرون ببرم، بی آب و غذا و گرسنه بمانم.

ریشه لبخند زد و گفت:
دوست عزیز چه فکرهای عجیبی می کنی؟! 

ببین! یک درخت هلوی خیلی بزرگ در چند قدمی تو است. من یکی از ریشه هایش هستم. این درخت، 
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روزی فقط یک هسته ی کوچک بود و در زیر خاک خانه داشت؛ درست مثل تو.
بعد جوانه زد و کم کم از خاک بیرون آمد. همین که بیرون رسید، دید که همه چیز برای رشدش آماده 

شده است، نور، گرما، آب و هوا. 
سپس کم کم قد کشید و حاال برای خودش درختی بزرگ و زیبا شده است، با شاخه هایی پر از برگ و 

هلوهایی درشت و خوش رنگ و شیرین.  
کم کم ترِس دانه ریخت و دلش گرم شد و جوانه زد.

چند روز بعد، دانه آماده شد از خاک بیرون بزند.
صبح زود بود! دانه آرام سرش را از خاک بیرون آورد. به دور و برش نگاه کرد، صد تا مثل خودش 

دید!
ــ وای خدای من! چه جای بزرگی! چه باغ زیبایی! چه نسیم خنکی! 

در همین لحظه پروانه ای دور او چرخید و کنارش  نشست و به او لبخند زد و گفت:



سالم گیاه کوچولو. تولّدت مبارک! به جمع ما خوش آمدی! 
گیاه کوچولو هم خندید.
ــ سالم دوست عزیز!   

پروانه گفت: باغ ما خیلی زیبا و بزرگ است. پر از گل و گیاه و پروانه و پرنده است.
در این باغ  هر چه که نیاز داشته باشیم برای ما فراهم است.

پروانه با بال های لطیفش گیاه کوچولو را نوازش کرد و ادامه داد: 
و  می کند  نسیم خنکت  می دهد.  غذا  تو  به  می دهد. خاک  تو آب  به  می کند. چشمه  خورشید گرمت 

بلبل ها برایت شعر می خوانند.  اینجا خیلی زیباست!
گیاه کوچولو با چشم های درخشان به آسمان آبی نگاه کرد. خیلی خوشحال بود. پایش در دل زمین 

بود و سرش رو به خورشید. 
با خودش گفت: چه خوب شد که سر از خاک بیرون آوردم. چه دنیای قشنگی! چه زندگی زیبایی!

12
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درباره ی رشد این جانوران چه اّطالعاتی دارید؟ 
در گروه های خود مشورت کنید. سپس هر گروه اّطالعات خود را برای سایر گروه ها بیان کند.

دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد؟ 

شما چه نیازهای دیگری می شناسید که با این جانواران برطرف می شود؟

ببین و بگو

گفت وگو كنید

َو ااَلنعاَم َخَلَقها لَُکم فیها ِدف ٌء َو َمناِفُع َو ِمنها َتأُکُلون 

و )خدا( چهارپایان را آفرید در حالی که در آن ها، برای شما وسیله ی پوشش و منافع 
دیگری است و از گوشت آن ها می خورید!

سوره ی نحل؛ آیه ی 5

آن ها برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارند؟
این آیه را بخوانید. با استفاده از این جانوران، کدام یک از نیازهای ما برطرف می شوند؟
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غذا خوردن خود را با یک نوزاد مقایسه کنید.
در کتاب علوم سال گذشته خواندیم که بدن انسان برای رشد به چهار گروه مواّد غذایی نیاز دارد. 

نیازهای یک نوزاد به این چهار گروه مواّد غذایی چگونه برطرف می شود؟

همیشه روز بود، ...............................................................................................

. ......................................................................................................................

........................................................................................ همیشه زمستان بود، 

. ......................................................................................................................

همه ی دندان ها یک شکل بودند، ......................................................................

. ......................................................................................................................

در کودکی نمی توانستی بخندی یا گریه کنی، ...................................................

. ......................................................................................................................

فکر كن و بگو

چه اتّفاقی می افتاد اگر...
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امروز به کدام یک از نیازهایت توّجه کرده ای که خداوند از آن ها آگاهی داشته و آن ها را برطرف کرده 
است؟ نیازهایی که دیده ای و یا تجربه کرده ای و حاال می خواهی به خاطر رفع آن ها از خدا تشّکر کنی 

را بنویس.

چه ارتباطی میان این آیه و موضوع درس وجود دارد؟

َخـَلـَق لَـُکم ما ِفی ااَلرِض َجـمیـًعا … َو ُهـَو بِـُکِلّ َشی ٍء َعـلیـمٌ 

خدا هر آنچه را در زمین وجود دارد برای شما آفرید … و او به همه چیز آگاه است.
سوره ی بقره، آیه ی 29

تشّکر از خدا

بیندیشیم

.................................................................

.................................................................

.................................................................



2 كودكي بر آبدرس
سراسیمه از خواب پرید. خواب آشفته ای دیده بود!

برای  را  کنند. خواب خود  را حاضر  کاخ  پیشگویان  داد  و خشمگین دستور  نگران 
آن ها تعریف کرد و آن ها با ترس گفتند:

به زودی در این سرزمین پسری به دنیا می آید که حکومت شما را به خطر می اندازد!
فریاد فرعون در کاخ پیچید:

از امروز هر نوزاد پسری که به دنیا آمد، فوراً او را از بین ببرید!

٭٭٭
لباس  او را شیر داد و  با مهربانی کودکش را در آغوش فشرد. یک بار دیگر  مادر 

سفیدش را مرتب کرد. 
دست های کوچک پسرک به سوی مادر دراز شده بود. 

مادر لبخند غمگینی زد و گونه های نرم فرزندش را بوسید.

 او را از خود جدا کرد و با دلی امیدوار به لطف خدا، 
درون صندوق خواباند. 

کودک بی گناه اکنون باید به سفری پر خطر
 می رفت.

قطرات اشک از چشم های مــادر
 به زمین می افتاد. صندوق را برداشت و به

 آرامی روی آب گذاشت. 
صندوق باال و پایین می شد و در مسیر

16

 رودخانه ی بزرگ نیل، به پیش می رفت.
مادر رو به دخترش کرد و گفت: صندوق را دنبال کن و چشم از برادرت برندار!

خواهر موسی اشک هایش را پاک کرد و در طول ساحل به راه افتاد.
٭٭٭



فرعون، پادشاه مصر، به همراه همسرش آسیه در ساحل نیل قدم می زدند. 
فرعون در میان موج های کوتاه و بلند رودخانه، صندوقی را دید که به نرمی باال و پایین می رفت.

صندوق روی آب پیش آمد و در نزدیکی او و آسیه، در میان تنه های درختان ساحلی، آرام گرفت. 
با دستور فرعون، چند خدمتکار صندوق را از آب گرفتند.

17
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 وقتی صندوق در برابر فرعون و آسیه قرار گرفت، نگاه آن ها به کودکی افتاد که درون صندوق دست و پا
می زد و به آن ها نگاه می کرد. 

فرعون فریاد زد: این کودک اینجا چه می کند؟! مگر دستور ندادم هر نوزاد پسری که به دنیا می آید، 
نابود شود؟

و بعد حرف های پیشگویان را با خود مرور کرد ...
و این بار بلندتر فریاد زد: این کودک را هم مانند دیگر کودکان از بین ببرید!

آسیه که سال ها آرزو داشت فرزندی داشته باشد، شیفته ی این کودک شده بود. به فرعون رو کرد و 
با مالیمت گفت: 

این کودک می تواند نور چشم من و تو باشد. او را نکش! شاید برای  ما سودی داشته باشد؛ و یا شاید 
بتوانیم او را به فرزندی قبول کنیم!

فرعون که فرزندی نداشت، با شنیدن حرف های آسیه به فکر فرو رفت.
نوزاد انگشتش را از دهانش بیرون آورد و صدای گریه اش بلند شد. 

آسیه کودک را از داخل گهواره برداشت. به زن هایی که دورش را گرفته بودند، گفت: باید زودتر یک 
نفر را پیدا کنیم، تا به این کودک شیر بدهد. دیگر تحّملش تمام شده است!

مأموران دربار فرعون روانه ی شهر شدند تا دایه ای برای نوزاد گرسنه پیدا کنند. 
زن های زیادی به نزد کودک آمدند؛ اّما بی فایده بود. کودک شیر نمی خورد.

خواهر کودک که از دور ماجرا را زیر نظر داشت، نزدیک شد و گفت: می خواهید زنی را به شما معّرفی 
کنم که سرپرستی این کودک را به عهده بگیرد و او را شیر بدهد؟ 

خیلی زود خبر را به آسیه رساندند و آسیه بی درنگ مادر موسی را به دربار دعوت کرد.

٭٭٭
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خالصه ی داستان »کودکی بر آب« را از زبان یکی از این شخصیت ها برای دوستانت تعریف کن.

                   حضرت موسی علیه الّسالم     آسیه         خواهر موسی

با فرعون  از سوی خدا برای مبارزه  پیامبران بزرگ خدا بود که  از  الّسالم یکی  حضرت موسی علیه 

و  هدایت قوم بنی اسرائیل فرستاده شده بود. وقتی ایشان به پیامبری رسید، آسیه به او ایمان آورد. 

فرعون از شنیدن این خبر خشمگین شد و آسیه را تهدید کرد تا دست از ایمان خود بردارد؛ اّما آسیه 

در ایمان خود استوار باقی ماند.

فرعون  ستم  و  ظلم  برابر  در  نفس  آخرین  تا  که  است  عالَم  زنان  بهترین  از  یکی  مؤمن،  بانوی  این 

ایستادگی کرد و با شجاعت از دنیا رفت. او به مردان و زنان با ایمان آموخت که هرگز از مبارزه با 

ستمکاران نهراسند. خدا در قرآن این بانوی نیکوکار را الگوی مؤمنان معّرفی می کند.

بدانیم

برایم بگو

وقتی کودک در آغوش مادرش جای گرفت، آرام شد.
مادر موهای نرم موسی را با انگشت هایش نوازش کرد. اشک شادی را در پشت پلک هایش نگه داشت 

و به لطف خداوند فکر کرد. خداوند بزرگی که کودکش را در سالمت کامل به او بازگردانده بود. 
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خداوند بزرگ کودکش 
را در سالمت کامل به او 

بازگردانده
 بود.

)سوره ی قصص؛آیه ی 7(

این کودک می تواند نور 
چشم من و تو باشد. او را 

نکش.
)سوره ی قصص؛ آیه ی9(

صندوق را دنبال کن و 
چشم از برادرت برندار! 

)سوره ی قصص؛آیه ی 11(

کدام آیه به کدام تصویر مربوط است؟

خانه های مربوط را به هم وصل کن.

به خطر افتادن حکومت

حّتي در کاخ فرعون و در مقابل همسر

سالم برگشتن کودک

شیر نخوردن کودک از زنان شهر

خواست و اراده ي خدا

وعده ي خدا

ترس و دلهره ي فرعون

مبارزه با ستم

بگرد و پیدا كن

12

3
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خدای مهربان همیشه و همه جا پشتیبان انسان های خوب است. به نظر شما کدام بخش ها در داستان 
»کودکی بر آب«، به مهربانی خدا اشاره می کند؟

داستان این تصاویر را برای دوستانت تعریف کن. 
کدام تصویر با شعر ارتباطی ندارد؟

آنچه مي گوییم ما، آن مي کنند رودها از خود نه طغیان مي کنند  
ما به سیل و موج فرمان مي دهیم ما به دریا حکم طوفان مي دهیم  
                                                                   پروین اعتصامي

گفت وگو كنید

یک شعر و دو قّصه

1 2

3
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3 ما به مسجد می رویمدرس
در همه جای دنیا، در روستاهای کوچک و شهرهای بزرگ، بر روی تّپه ها و کنار دریاها، هر جا که 

مسلمانان زندگی می کنند، مسجدها هم هستند.
شکل ظاهری مسجدها با هم فرق دارد. بعضی از آن ها بزرگ و باشکوه و بعضی کوچک و ساده اند.

اّولین مسجدی که پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه و آله و یارانش ساختند، نزدیک شهر مدینه بود. این مسجد 
نام دارد و هنوز پابرجاست و مسلمانان زیادی در آن عبادت می کنند. پیامبر و یارانش در شهر  قبا 
مدینه به کمک یکدیگر مسجدی ساختند که هم اکنون به مسجد الّنبی )مسجد پیامبر( معروف است. 

آرامگاه پیامبر نیز در همین مسجد قرار دارد.
برخوردار  ایشان  میان  در  مهّمی  جایگاه  از  و  دارند  مسلمانان  زندگی  در  مختلفی  نقش های  مساجد 

هستند.

هر تصویر به کدام یک از کارهای پسندیده در مسجد اشاره می کند؟
شما چه کارهای پسندیده ی دیگری در مسجد انجام می دهید؟

1 - اين درس در مسجد تدريس مي شود. براي توضيحات بيشتر به كتاب راهنماي معلّم يا پايگاه اينترنتي گروه درسي قرآن و معارف اسالمي مراجعه شود.

1

مراجعه به راهنماي معّلم1
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2

3
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5

4
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پاسخ سؤاالت را از میان کلمات داده شده پیدا کن و بنویس.
1ــ خواندن نماز به صورت ...................... از مهم ترین آداب اسالمی و سفارش مهّم پیامبر اسالم 

صلّی اهلل علیه و آله است.
2ــ بهترین مکان برای خواندن نماز، ...................... است.

3ــ صف های نماز جماعت باید به هم پیوسته و ...................... باشد.
4ــ جمع شدن در مسجد، موجب ...................... مسلمانان می شود.

5  ــ یکی از فایده های نماز در مسجد، چاره جویی برای ...................... مسلمانان است.
6  ــ پاداش نماز جماعت خیلی بیشتر از نماز ...................... است1.

7ــ رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله می فرماید: »هرکس وضو بگیرد و به سوی نماز جماعت حرکت 
کند، برای هر ...................... که برمی دارد، خدا پاداشی به او می دهد.« 

8  ــ در نماز جماعت باید تمام 
کارها را بدون ...................... از 

امام انجام داد.
9ــ ما نباید در نماز جماعت 

...................... را بخوانیم.
10ــ در نماز جماعت، خوب 

است ذکرهایی که همراه با 
امام جماعت خوانده می شود را 

...................... بخوانیم.

1ــ نماز فُرادٰی نمازی است که هر کس به تنهایی می خواند.

منّظم

جماعت

وحدت

فاصله

آرام

مشکالت

حمد و سوره

قدمي

ُفرادي

مسجد

بگرد و پیدا كن

ا

مسجدجامع خّرمشهر
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با دوستان خود در گروه مشورت کنید.
در هر تصویر چند اشتباه می بینید؟

1

2

3
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شاید شما در مدرسه نمازخانه نداشته باشید اّما می توانید وقتی هوا مناسب است با کمک آموزگار خود 
حّتی در حیاط مدرسه، نماز خواندن به جماعت را تمرین کنید. برای این کار: 

1ــ وضو بگیرید.
2ــ جای خوبی را برای نماز خواندن انتخاب کنید.

3ــ زیرانداز مناسبی را پهن کنید.
4ــ صف های منّظمی را تشکیل بدهید.

5  ــ از آموزگار بخواهید تا امام جماعت شما باشد.
6  ــ یکی از دانش آموزان اذان بگوید.

7ــ اکنون می توانید نماز جماعت بخوانید.

اگر بخواهید نماز ظهر را به جماعت بخوانید، به ترتیب چه می کنید؟

1ــ بعد از امام جماعت تکبیر می گوییم.

2ــ در رکعت اّول امام جماعت سوره ی حمد و سوره ی ...................... را می خواند ولی ما ......................

3ــ سپس به رکوع می رویم.

4ــ و بعد دو بار ............................

5  ــ پس از دو بار سجده کردن می ایستیم و مثل رکعت اّول ...............................................

6ــ در پایان رکعت دوم، تشهد می خوانیم.

7ــ در رکعت سوم و چهارم .......................................................................................

8   ــ پس از دو سجده ی رکعت چهارم ............................

9ــ و ......................................

انجام  جماعت  امام  از   ...................... را  نماز  اعمال  تمام  می خوانیم،  جماعت  نماز  که  مّدتی  تمام  در 

می دهیم.

نماز جماعت بخوانیم
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پاسخ پرسش های زیر را در خانه ها بنویسید.
1ــ رساندن ...................... و غبار به حلق، روزه را باطل می کند. )14ــ18ــ4(

2ــ با هیچ بهانه ای نمی شود نماز را ...................... کرد. )11ــ15ــ23(
3ــ در هر رکعت نماز، دو بار انجام می دهیم. )5ــ3ــ26ــ16(

4ــ چیزی که پرندگان ابابیل بر سر سپاه ابرهه می ریختند. )10ــ13ــ7(
5   ــ نام هفتاد و ششمین سوره ی قرآن؛ به معنای »بشر«. )17ــ6  ــ2ــ9ــ24(

6ــ شاعر شیرازی که قرآن را حفظ بود. )20ــ19ــ21ــ22(
7ــ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی

ـ  25(  در این شهر قرار دارد. )8  ـ

امام خمیني )ره(: »...................................................................................................... .«

حاال حروف جدول را به 
ترتیب بخوانید

تا جمله ی زیر کامل شود:

به نظر شما منظور امام خمینی )ره( از این جمله چیست؟

گلبانگ خانه ي خدا

9 8 7 6 5 4 3 2 1

18 17 16 15 14 13 12 11 10

* 26 25 24 23 22 21 20 19

س

م
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فکر می کنید با انجام دادن چه کارهایی می توانیم به این آیه عمل کنیم؟

1ــ مهم ترین مساجد مسلمانان کدام است؟

2ــ در مسجد محلّه ی شما چه برنامه هایی برگزار می شود؟ گزارشی از یکی از این برنامه ها تهّیه کنید 
و در کالس برای دوستانتان بخوانید.

بیندیشیم

با خانواده

ُخـذوا زیـَنـَتـُكم ِعنـَد ُكـِلّ َمسـِجـٍد

زیبا و پاکیزه به مسجد بروید.
سوره ي اعراف، آیه ي 31

می رسد از راه دور
نغمه ی سبز اذان

دست ها پل می زنند
از زمین تا آسمان

***
تا خدا پر می کشد
باز عطر یاکریم

سوی مسجد می روم 
بی صدا مثل نسیم

***

برلبم ذکر و دعا
در دلم حمد و سپاس

پاک و خوشبو می شوم 
مثل شبنم، مثل یاس

***
روشنی گل می کند
 در فضای سینه ها
باز می خوانم نماز
در صف آیینه ها

هادی فردوسی

مثل نسیم
با هم بخوانیم



4 یک نماز و ده ركوع!درس
سینا کتاب »هدیه های آسمان« را در دست گرفته بود و دور اتاق قدم می زد و شعر می خواند: 

ستاره، آسمان، مهتاب از توست  خدایا! آفتاب و آب از توست  
خدای غنچه های...

مادر بزرگ در گوشه ی اتاق نماز می خواند. 
وقتی سوره ی حمد را خواند، گفت: »بسم اهلل الّرحمن الّرحیم« و بعد خم شد برای رکوع: 

»سبحان اهلل سبحان اهلل  سبحان اهلل«  
سپس بلند شد و گفت: »قل هو اهلل احد«

 و بعد دوباره به رکوع رفت!
سینا که با تعّجب به مادر بزرگ

 نگاه می کرد، با خود گفت: 
چرا مادر بزرگ سوره ی توحید 

را کامل نخواند؟ چرا دوباره رفت به رکوع؟     
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مادر بزرگ در برابر چشم های تعّجب زده ی سینا، سه بار دیگر هم به رکوع رفت!
هر بار که از رکوع بلند می شد، یک آیه ی دیگر از سوره ی توحید را می خواند.

سینا نگران شد! وای! مادر بزرگ فراموش کار شده است! خوب است کنار او بروم و بگویم که دارد 
اشتباه نماز می خواند. 

و بعد با خود گفت: نه! کار خوبی نیست. بهتر است به مادرم بگویم و ببینم او چه نظری دارد!
سریع به طرف مادرش رفت. مادر هم در اتاق دیگر نماز می خواند. سینا کنار سّجاده ی مادر نشست و 

منتظر ماند. 
مادر سوره ی حمد را خواند و بعد گفت: »بسم اهلل الّرحمن الّرحیم« و به رکوع رفت.

سپس بلند شد و گفت: »قل هو اهلل احد« و دوباره به رکوع رفت! 
سینا حسابی هاج و واج شده بود!
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وای خدای من! مادرم هم مثل مادر بزرگ، فراموش کار شده است.
مادر سه بار دیگر هم به رکوع رفت و هر بار که از رکوع بلند می شد، آیه ای دیگر از سوره ی توحید 

را می خواند.
سپس مادر دو سجده کرد و از جا بلند شد و در رکعت دوم هم مثل رکعت اّول پنج بار به رکوع رفت. 

وقتی نماز مادر تمام شد، سینا  جلو دوید و دست به دور گردن مادر انداخت و گفت: 
مادر جان چرا شما و مادر بزرگ امروز این طور شده اید؟

مادر با تعّجب گفت: چه طور؟ 
سینا ادامه داد: به جای دو بار، ده بار به رکوع رفتید!

مادر لبخند زد و گفت: من و مادر بزرگ نماز آیات می خواندیم. وقتی ماه یا خورشید می گیرد، واجب 
است نماز آیات بخوانیم. 

نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد.
سینا لبخند زد و گفت: چه نماز جالبی! خوب شد به مادر بزرگ چیزی نگفتم!

توّجه سینا و مادر به خبر تلویزیون جلب می شود:
بینندگان محترم! از چند دقیقه پیش پدیده ی کسوف در آسمان ایران آغاز شده است...

تلویزیون خورشید گرفتگی را نشان می دهد و سینا به فکر فرو رفته است.
مادر می پرسد: به چه چیز فکر می کنی؟ 

سینا نگاهش را از تلویزیون برمی دارد و می گوید: به قدرت خدا فکر می کنم که چه نظم دقیقی در 
جهان وجود دارد و این همه سّیاره در آسمان به دور هم می چرخند. اگر کوچکترین اشتباه یا انحرافی 

رخ دهد، چه اتّفاقی می افتد؟!
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برای کدام یک از این حوادث، خواندن نماز آیات واجب می شود؟

بگرد و پیدا كن

حدس بزنید  

رعد و برق شدیدی شده بود که تا حاال در شهر بی سابقه  بود. همه وحشت کرده بودند! بعد از مّدتی 
مادر علی به نماز ایستاد، در حالی که وقت نماز نبود! حدس می زنید او چه نمازی می خواند؟ 
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فکر كن و بگو

تنها یکی از این دانش آموزان، شکل صحیح خواندن نماز آیات را بیان می کنند. آن را مشّخص کن.

نمازی است دو رکعتی که در هر 
رکعت، 5 بار رکوع و سجده را 

انجام می دهیم.

نمازی است دو رکعتی که در هر رکعت، یک حمد 
می خوانیم و سوره را به پنج قسمت تقسیم می کنیم و 

بعد از هر قسمت به رکوع می رویم.

نمازی است دو رکعتی، که در هر رکعت، 
یک حمد و 5 توحید می خوانیم و بعد از هر 

توحید به رکوع می رویم.

نمازی است که در آن 5 تا نماز 
دورکعتی می خوانیم.
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این شکل، یک رکعت از نماز آیات را نشان می دهد. آن را کامل کنید.

بسم الّله الّرحمن الّرحیم

الّله الّصمد

.............
.............

ولم یولد

ولم یکن له و
.............

ع پنجم
رکو

رکوع اوّل

وم
ع د

رکو

رکوع سوم

رکوع چهارم
سوره 

حمد

كامل كنید
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ابراهیم  نام  به  پسری  اسالم  پیامبر 
دنیا  از  کودکی  در  ابراهیم  داشت. 
رفت. پیامبر از مرگ فرزندش بسیار 
غمگین شد، اّما صبر خود را از دست 
نداد. اتّفاقاً همان روز خورشید گرفت. 
که  می کردند  تصّور  مردم  از  بعضی 
خورشید در مرگ فرزند پیامبر عزادار 

شده است!
می کوشید  همیشه  که  اسالم  پیامبر 
دهد،  نجات  گمراهی  از  را  مردم 
یا  غم  به  گرفتگی  خورشید  فرمود: 
نشانه ای  بلکه  ندارد،  ما ربطی  شادی 
از نشانه های قدرت خدا و نظم جهان 
که  داد  یاد  آن ها  به  سپس  است. 
بزرگی  و  بخوانند  آیات  نماز  چگونه 
و توانایی خدا را به یاد آورند. پیامبر 
به آن ها آموخت که نماز آیات مانند 
با آن  اّما  نماز صبح دو رکعت است؛ 

تفاوت هایی دارد.

این متن را بخوانید و درباره ی پرسش مطرح شده با دوستانتان گفت و گو کنید.

چه تفاوت هایی میان نماز صبح و نماز آیات وجود دارد؟

گفت وگو كنید
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1ــ آموزگاران محترم، تالش نمایند تا همه ی دانش آموزان این فّعالیت را در مدرسه انجام دهند.

تمرین كنید

با خانواده

با کمک معلّم خود، خواندن صحیح نماز آیات را در مدرسه تمرین کنید.1

تحقیق کنید که آیا نماز آیات را به شکل دیگری نیز می توان خواند؟ چگونه؟
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5 سخني كه سه بار تکرار شد!درس

از روزی که به این محلّه آمده اند، یک روز خوش هم ندیده اند!
در طول روز از سروصدای زیاد همسایه در امان نبودند و نیمه های شب نیز از صدای بلند خنده های 

آن ها خواب راحتی نداشتند.
صبر مرد تمام شده بود! تصمیم گرفت شکایت همسایه ی خود را به نزد پیامبر ببرد.

٭٭٭

ای رسول خدا! از وقتی به این خانه آمده ام، از شّر این همسایه در امان نیستم. روز و شب برای من و 
خانواده ام باقی نمانده است.

لبخندی که همیشه بر لبان پیامبر بود، از صورتش محو شد. 
آثار اندوه بر چهره ی ایشان به خوبی  آشکار بود. 

باید جلوی آزار این همسایه را می گرفت و او را از زشتی کارش باخبر می ساخت. 
سه نفر از نزدیک ترین یاران خود را صدا کرد و به آن ها فرمود: سخنی را که اکنون به شما می گویم، 

بعد از نماز جماعت با صدای بلند در مسجد تکرار کنید تا همگان بشنوند.

٭٭٭

نماز ظهر پایان یافت. علی علیه الّسالم، 
ابوذر و سلمان که هر کدام در گوشه ای 
از جای خود  بودند،  از مسجد نشسته 
بلند، سه بار این  با صدای  برخاستند و 

سخن را تکرار کردند:



رسول خدا فرمودند تا به شما اعالم کنیم که:
هر کس همسایه اش ...

هر کس همسایه اش از شّر او در امان نباشد ...
هر کس همسایه اش از شّر او در امان نباشد، مؤمن نیست.
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پاس بده ...
شوت کن ...
ُگل ... ُگل ...

َدر یکی از خانه ها باز شد. پیرزن همسایه 
بود. همان که مادرم می گفت مّدت هاست 

مریض است. رنگش پریده بود! کمی 
نگاهمان کرد. می خواست چیزی بگوید، اّما 

نگفت.
به بّچه ها نگاه کردم. بازی متوّقف شده بود. 

همه به فکر فرو رفته بودیم ... .
به نظر شما بّچه ها به چه چیزهایی فکر 

می کردند؟
. ........................................................................................................................................ .1
. ........................................................................................................................................ .2

گفت وگو كنید

هر کاری می کردم که حواسم به درس باشد، نمی شد. 
داشتم کالفه می شدم. پیش مادرم رفتم و گفتم: من دیگر تحّمل ندارم!

مگر با این همه سر و صدا می شود درس خواند؟ آخر این چه همسایه ای است؟!
مادر گفت: به جای اینکه پشت سرشان چیزی بگویی، برو در خانه ی آن ها را بزن و بگو صدای تلویزیون 

را کم کنند.
گفتم: خجالت می کشم!

مادر گفت: گفتن حرف ........................... که خجالت ندارد! با ........................... و مؤّدبانه خواسته ات 
را به آن ها بگو!

.................................................................................................................................... تصمیم گرفتم

.........................................................................................................................................................

قّصه را كامل كنید


