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همكار گرامی؛ معّلم عزیز

ـ یادگیری در آموزش  با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همكار محترم؛ جهت پیشبرد بهتر فرایند یاددهیـ 
این كتاب، توّجه شما را به نكات ذیل جلب می نماییم:

1. برای تدریس این كتاب، مراجعه به راهنمای معلّم ضروری است. بخشی از محتوای آموزشی در كتاب راهنمای معلّم 
قرار داده شده است و بدون مراجعه به آن فرایند آموزش تكمیل نخواهد شد.

2. 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 ی فّعالیت ها در كالس انجام شوند.

3. تدریس برخی دروس می تواند به صورت پیمانه ای صورت گیرد. یعنی با توّجه به مناسبت های گوناگون و یا احساس 
نیاز آموزگار، می توان برخی دروس را خارج از ترتیب موجود تدریس نمود.

4. ارزشیابی درس هدیه های آسمان به صورت توصیفی صورت می پذیرد. جهت كسب اطاّلعات بیشتر پیرامون شیوه ها و 
ابزارهای ارزشیابی به كتاب راهنمای معلّم مراجعه نمایید.

5. جهت تحقق 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.

6. بر اساس راهنمای برنامه ی درسی، آموزش یک نماز چهار ركعتی به همراه احكام ضروری آن در درس هدیه های 
با استفاده از  بر همین اساس شایسته است كه در طول سال تحصیلی  پایه ی سوم دبستان پیش بینی شده است.  آسمان 
فرصت های پیش آمده، صحت وضو و نماز تک تک دانش آموزان كنترل گردد. با توّجه به اینكه دانش آموزان دختر در این 
پایه به سّن تكلیف می رسند، انتظار می رود آموزگاران محترم توّجه ویژه ای نسبت به آموزش نماز در این پایه مبذول فرمایند. 

مناسب است دانش آموزانی كه نماز را خوب یادگرفته اند، به صورت شایسته ای از سوی مدرسه و اولیاء تشویق گردند.



اشاره  اجزا  این  به  به صورت خالصه  است.  تشكیل شده  اجزایی  از  آسمان  هدیه های  دروس  آموزشی  محتوای   .7
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 حّس 
كنجكاوی در دانش آموزان، در جهت انگیزش آن ها 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 ی مفاهیم درس هستند، فّعالیت های متنوعی متناسب با هر درس طّراحی شده است، 
كه با مشاركت دانش آموزان انجام می گردد. انتظار می رود همه ی  دانش آموزان در بخش های گوناگون درس مشاركت 
داشته باشند و اگر دانش آموزی در بخشی نتوانست فّعالیت و مشاركت مؤثری داشته باشد، در بخش دیگر به او توّجه 

شود.
فكر می كنم: این بخش به بیان بخشی از مفاهیم درس به ویژه در حیطه ی شناختی از زبان دانش آموز می پردازد كه الزم 

است دانش آموزان مشاركت الزم و مؤثری در انجام آن داشته باشند.
دوست دارم: این بخش به دنبال تقویت اهداف حیطه ی عاطفی بوده و دانش آموزان را به انجام فّعالیتی عملی تشویق 

می نماید. در حقیقت دانش آموزان به آنچه در پیش فكر كرده اند و فهمیده اند، ابراز عالقه می كنند.
گفت وگو كنیم: 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.
بیندیشیم: این بخش، مفاهیم درس را در قالب آیات و احادیث كوتاه جمع بندی و نتیجه گیری می نماید و مفاهیم دینی 
تقویت  قسمت،  این  از  هدف  می دهند.  قرار  دانش آموزان  اختیار  در  معصومان(  و  )قرآن  آن  اصیل  منابع  زبان  از  را 
آیات قرآن و احادیث معصومان )علیهم الّسالم(، در راستای اهداف درس می باشد. از  تفّكر دانش آموزان در  مهارت 
دانش آموزان بخواهید پس از خواندن عبارات و ترجمه ی آن، درباره ی معنای آن ها با كمک فّعالیت هایی كه در كتاب آمده 
است، با یک دیگر گفت وگو كنند و مفاهیم را در راستای اهداف درس استنباط نمایند. این كار می تواند در گروه های دو 
یا سه نفره صورت پذیرد. آموزگاران محترم، زمینه ی بحث و گفت وگوی دانش آموزان را در این قسمت فراهم آورند و 

از سخنرانی درباره ی معنای آیات قرآنی و احادیث اجتناب نمایند.
بگرد و پیدا كن: این بخش نقش تمرینی در جهت تثبیت مفاهیم درس داشته و موجب تعمیق یادگیری می گردد.



برای  تأكید بر شیوه ی تصویرخوانی، مفاهیم درس را تعمیق می بخشد. آموزگاران گرامی  با  ببین و بگو: این قسمت 
اطاّلع از شیوه ی تصویرخوانی در آموزش، به راهنمای معلّم مراجعه نمایند.

این بخش معموالً شامل شعری در موضوع درس است كه توسط دانش آموزان هم خوانی می شود.  با هم بخوانیم: 
تعدادی از اشعار هم در راهنمای معلّم آمده است.

فّعالیت،  این  بیشتر  نمایش در كالس اجرا می شود. جهت جّذابیت  به صورت  برخی دروس  نمایش: محتوای  اجرای 
در  دانش آموزان  دادن  قرار  با  بخش  این  نمایند.  تدارک  در كالس  را  نمایش  برای  امكانات الزم  می توانند  آموزگاران 

موقعیتی فرضی، اهداف درس را تثبیت و تعمیق می نماید.
خاطره گویی: دانش آموزان در این قسمت، میان اهداف و مفاهیم درس و زندگی روزمره ی خود ارتباط برقرار 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.
به مفاهیم دینی در میان اعضای خانواده،  تقویت نگرش دانش آموز  یادگیری و  با هدف بسط  این بخش  با خانواده: 
برای بروز رفتار دینی وی قرار داده شده است. انتظار می رود والدین گرامی، همراهی الزم را جهت انجام این بخش 

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

كتاب  راهنمای معلّم و... در خدمت شما آموزگاران گرامی می باشد.
گروه قرآن و معارف اسالمی

دفتر تألیف كتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
dini-dept.talif.sch.ir
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آن روز من و پدر در صف نانوایی ایستاده بودیم. سه نفر جلوی ما بودند. 
پسری که قّد من بود، مردی قد بلند و پیرمردی با پالتوی خاکستری رنگ.

به پیرمرد نگاه کردم. دلم برایش سوخت. آخر پیرمرد دست نداشت. 
نانوا و شاگردش تند و تند کار می  کردند و نان های داغ را از تنور در می آوردند. یک لحظه خودم 

را جای پیرمرد گذاشتم. 

درس اّول

آستین های خالی
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راستی اگر من جای او بودم، چه می کردم؟ انسان بدون دست چگونه می  تواند کارهایش را انجام 
دهد؟ 

چگونه می تواند غذا بخورد؟ چگونه می تواند مسواک بزند؟ چگونه می تواند بنویسد؟ و… .
حتمًا باید همیشه کسی همراه او باشد تا در کارها به او کمک کند.

نوبت به پیرمرد رسید. با خودم گفتم: حاال چطور می خواهد نان بگیرد؟ 
اگر من به جای او بودم، کیفی به شانه می انداختم و از نانوا خواهش می کردم نان ها را در آن 

بگذارد.



بدون استفاده از انگشت َشست، دکمه ی لباستان را ببندید. 

با چشم های بسته، جهت یک صدا را تشخیص دهید و به سوی 
آن بروید.

بدون خم کردن انگشتان دست، مداد به دست بگیرید و این 
جمله را کامل کنید:

». ............................................................................ »اگر دست های من به صورت دیگری بود، 

بازی کنیم ، فکر کنیم

به نظر شما مهم  ترین عضو بدن کدام است؟ چرا؟

گفت وگو کنیم

نانوا به پیرمرد نگاه کرد، به طرفش آمد و دو تا نان روی تخته گذاشت.
منتظر بودم ببینم پیرمرد چه می  کند؟… 

ناگهان دو دست از زیر پالتو بیرون آمد، با یک دست پول  ها را به نانوا داد و با دست دیگر نان  ها 
را برداشت و از نانوا تشّکر کرد. 

تازه متوّجه شدم که پیرمرد پالتو را روی شانه اش انداخته بود!
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این دو آیه را بخوانید. در آن به چه نعمت  هایی اشاره شده است؟

یکی از آن ها را در نظر بگیرید. اگر آن عضو در صورت شما نبود، چه اّتفاقی می افتاد؟

اَ لَۡم نَۡجـَعۡل لَـه و َعۡیـَنۡیـِن  َو ِلـسانًا َو َشـَفـَتۡیـِن
آیا ما به انسان دو چشم و زبان و دو لب ندادیم؟

سوره ی بََلد، آیات11 و 12

برای تشّکر از خدای مهربان که این همه نعمت  به من بخشیده است، … .

دوست دارم

بگرد و پیدا کن
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ِه َعـلَۡیـکُۡم ُاۡذکُـروا ِنۡعـَمـَة الـلٰـّ
)همیشه( به یاد نعمت هایی باشید که خدا به شما داده است.

سوره ی فاطر، آیه ی 3

با توّجه به معنای آیه، با دوستانتان گفت  وگو کنید و پاسخ پرسش های زیر را پیدا کنید:
این دانش آموزان از کدام نعمت  های خدا استفاده می  کنند؟

به نظر شما چرا خدا این هدیه  های زیبا را در طبیعت قرار داده است؟ 

بیندیشیم
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معّلم ما می گوید: یکی از بهترین راه  های تشّکر از خدا، استفاده  ی صحیح از نعمت های اوست. 
حاال به من کمک کنید بدانم چه کارهایی را باید انجام دهم و چه کارهایی را نباید انجام دهم؟

از پدر و مادر خود بپرسید، مهم  ترین نعمتی که خدا به آن  ها بخشیده است، چیست؟ چرا؟

ببین و بگو

با خانواده
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صدای چک چک قطره های باران هر لحظه بیشتر می  شد.
کنار پنجره آمدم تا از نزدیک، بارش باران را تماشا کنم.

قطره  های باران، یکی یکی روی پنجره  ی اتاق ُسر می  خوردند و پایین می  آمدند.
به یاد پدر بزرگ می افتم. هنگام بارش باران، دست  هایش را باال می َبرد و دعا می کند. 

بهترین  از  یکی  عزیزم!  گفت:  و  زد  می  کنم،  لبخندی  نگاهش  تعّجب  با  من  دید  وقتی  یک بار 
وقت  ها برای دعا کردن، هنگام بارش باران است.

پنجره را باز می  کنم. چه غروب زیبایی!
قطره  های باران صورتم را نمناک می  کنند.

نسیم بهاری، بوی گل  ها را به درون اتاق می  آورد. 
دست هایم را به سوی آسمان باال می  برم و دعا می  کنم.

برای سعید که مریض شده است و چند روزی است به مدرسه نمی  آید.
برای معّلم مهربانم که چیزهای زیادی از او یاد گرفته  ام.

برای خاله ام، که با خانواده اش به مسافرت رفته است. از خدا می  خواهم که به سالمت برگردند.
برای مرتضٰی که چند روز دیگر باید در مسابقات علمی شرکت کند. دعا می  کنم نمره  ی خوبی بگیرد.

به یاد پسر عموهایم می  افتم. محسن و وحید. 
خدایا! از تو می خواهم کمک کنی همیشه با هم دوست باشیم و هیچ وقت دعوا نکنیم.

درس دوم

غروب یک روز بهاری
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صورت مهربان پدر بزرگ و مادر بزرگ به خاطرم می آید. از خدا می  خواهم بیشتر در کنارشان 
باشم و در انجام کارها به آن  ها کمک کنم.

باران داشت کمتر و کمتر می  شد.
خدایا! به پدر و مادرم سالمتی بده. خدایا کمکم کن تا آن ها همیشه از من راضی باشند.

خدایا! مراقب برادر و خواهر های خوب و مهربان من هم باش.
٭ ٭ ٭

سرم را از پنجره بیرون آوردم. نسیمی خنک، صورتم را نوازش می  داد.
احساس خیلی خوبی داشتم.

از ته دل گفتم: خدایا! دوستت دارم؛ به خاطر همه  ی هدیه  هایی که به من بخشیده  ای. 
کمکم کن تا بتوانم شکرگزار نعمت  های تو باشم.



به جای یک قطره باران بودم و… .

 

با دعا کردن می توانم…  .

در این گل ها، نام کسانی را که دوست داری برای آن ها دعا کنی، بنویس. سپس برای هر کدام 
یک جمله ی دعایی بگو.

کامل کنید

دوست دارم

 فکر می کنم
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ِه َو اۡشکُـُروا ِنۡعـَمـَت الـلٰـّ
شکرگزار نعمت  های خدا باشید.

                                                            سوره ی نحل، آیه ی 114   

فکر می  کنید چگونه می  توانیم شکرگزار این نعمت  های خدا باشیم؟

برای تشّکر از خدا چه راه هایی را می شناسید؟

............................................................................................................................................ 1ــ

............................................................................................................................................ 2ــ

............................................................................................................................................ 3ــ

بیندیشیم

گفت وگو کنیم
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خدایم آفریده

آفریده راخدایم  دشت  ها  تمام 

جنگل و  باغ  راتمام  کجا  هر  و  زمین 

را پروانه  ها  آفریدهپر  زیبا  چه 

را گلبرگ  ها  و  کشیدهگل  رنگی  هر  به 

آفریده زیبا  ستارهچه  صدها  و  شب 

دوبارهسحر زیباست، خورشید می  تابد  چو 

رابه صبح و مغرب و شام خدا  شکر  کنیم 

نگه دار راخداوندا  ما  یاران  همه  

با هم بخوانیم

12
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ای  آفریدگار بزرگ و مهربان............................................................................... 
 .....................................................................................................................................

 ....................................................................................... به خاطر این همه زیبایی 
 .....................................................................................................................................

  متنی درباره ی هدیه های خدا و تشّکر از او بنویس و در کالس بخوان.

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

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

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

با خانواده

کامل کنید
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محّمد از خیمه بیرون آمد. نگاهی به اطراف انداخت. همه جا خلوت بود. صبح خیلی زود، فرزندان 
حلیمه گوسفندان را به چرا برده بودند.

به خیمه برگشت و به دایه اش1 حلیمه گفت:
 مادر جان! چرا من با برادرانم به صحرا نمی روم؟

1ــ کسی که نوزاد را به او می  سپارند تا برای مّدتی از او نگه داری کند.

درس سوم

همیشه با من
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مادر نمی دانست چه جوابی به کودکش بدهد. چهار سال بود محّمد را از مّکه به صحرا آورده بود تا 
او را در هوای پاک صحرا بزرگ کند، بعد هم سالم به خانواده اش برگرداند. 

با مهربانی به محّمد گفت: عزیزم! رفتن به صحرا آسان نیست. گرمای بیابان سوزان است و خطر 
گرگ و نیش مار و عقرب هم وجود دارد.

محّمد به فکر فرو رفت و گفت: چرا برادرانم هر روز باید سختی و خطر بیابان را تحّمل کنند، ولی 
من در سایه ی خیمه استراحت کنم؟

 ــ تو دوست داری با آن ها به بیابان بروی؟
٭ ٭ ٭

رفتن  آماده ی  محّمد  برادران  می  رسید.  گوش  به  گوسفندان  صدای  بود.  کرده  طلوع  خورشید 
می شدند.

مادر صدا زد: پسرانم صبر کنید! محّمد امروز با شما به صحرا می آید.
برادران محّمد از خوش حالی فریاد زدند: راستی مادر؟! برادرمان با ما می آید؟

مادر، محّمد را آماده کرد. موهایش را شانه کشید و مهره ای را با ریسمان به گردنش انداخت. 
محّمد چند لحظه با تعّجب به مهره نگاه کرد و پرسید: مادر این چیست؟

مادر گفت: این گردنبند تو را در بیابان از همه ی خطرها حفظ می کند.
چهره  ی کودکانه ی محّمد در هم رفت. گردنبند را باز کرد و با ادب گفت: مادر! از این گردنبند 
هیچ کاری برنمی آید. من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است. او مرا از خطرها حفظ می  کند.
گله به راه افتاد و صدای گوسفندان در صحرا پیچید. حلیمه جلوی خیمه ایستاده بود و به حرف های 

محّمد فکر می کرد. 

پیامبر خدا از کودکی … .

 فکر می کنم



مانند کودکی پیامبر، خوب و دوست داشتنی باشم. بنابراین

.  ...................................................................................................... سعی می  کنم 

.  ................................................................................................ از خدا می  خواهم 

با شنیدن کلمات زیر، به یاد چه موضوعی در  زندگی پیامبر اسالم می  افتید؟

این تصویر شما را به یاد چه داستانی می اندازد؟
این داستان چه ارتباطی با داستان »همیشه با من« دارد؟

عبداهلل

آمنه

امین 

صحرا

یتیم 

گفت وگو کنیم

دوست دارم

ببین و بگو
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این آیه با کدام سخن پیامبر در داستان »همیشه با من« ارتباط دارد؟

با خواندن هر جمله، به یاد کدام ویژگی پیامبر اسالم می  افتی؟ آن ها را به هم وصل کن. یکی 
را نیز خودت از داستان پیدا کن و بنویس.

چرا برادرانم هر روز باید سختی و خطر بیابان را تحّمل 
کنند ولی من در سایه ی خیمه استراحت کنم؟

خداپرست

با ادبمادر جان! چرا من با برادرانم به صحرا نمی روم؟

و  مار  نیش  و  بیابان سوزان است و خطر گرگ  گرمای 
عقرب هم وجود دارد.

من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است.

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

مهربان و دلسوز

شجاع

ُه َخۡیـٌر حاِفـظًا َو هُـَو َاۡرَحـُم الـّراِحـمیـَن فَـالـلٰـّ
و خدا بهترین نگه دارنده است. او مهربان ترین مهربانان است.

سوره ی یوسف، آیه ی 64

بیندیشیم

بگرد و پیدا کن
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نمرود پادشاه قدرتمند سرزمین باِبل، بر تخت بلندی تکیه داده بود و به در ورودی کاخ نگاه می کرد. 
خدمت گزاران، با لباس  های بلند در دو صف ایستاده بودند و منتظر آمدن ابراهیم بودند.

خداوند حضرت ابراهیم علیه الّسالم را برای هدایت مردم باِبل فرستاده بود. ابراهیم از نوجوانی تنها 
را  و ستارگان  ماه، خورشید  عّده  ای  بودند.  بابل بت پرست  از مردم  عّده ای  اّما  را می پرستید  یگانه  خدای 

می پرستیدند و عّده ای هم نمرود را خدای خود می دانستند. 
ابراهیم آن ها را به خداپرستی دعوت می  کرد و می گفت: بت های چوبی و سنگی خدای شما نیستند. 
را  کسی  تنها  نیستند.  شما  پروردگار  ستارگان  و  خورشید  و  ماه  حّتٰی 
بپرستید که آفریدگار شما و آفریدگار زمین و آسمان است، آفریدگار 
خورشید و ماه و ستارگان است. کسی که تنها خداِی مهربان مردم 

جهان است.
مردم حرف های زیبای ابراهیم را می شنیدند و به او ایمان 

می آوردند.

درس چهارم

در کاخ نمرود
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نمرود از شنیدن حرف های او خشمگین می شد. هر روز برایش خبر می  آوردند که عّده  ای از مردم به 
خدای ابراهیم ایمان آورده  اند و بت  های خود را می  شکنند.
٭ ٭ ٭

آن روز نمرود تصمیم گرفته بود ابراهیم را به کاخ بیاورد. با او گفت و گو کند و او را شکست دهد.
همه برای آمدن ابراهیم لحظه شماری می  کردند.

در کاخ باز شد! 
ابراهیم با قدم هایی آهسته و استوار وارد شد؛ اّما در برابر نمرود به سجده نیفتاد!

نمرود فریاد زد: ابراهیم! خدای تو کیست؟
ابراهیم به آرامی اّما با افتخار گفت: همان کسی که آسمان و زمین و من و تو را آفریده است!

نمرود خشمگین شد و گفت: من خدای قدرتمند و بزرگ این سرزمین هستم...



من هم مثل حضرت ابراهیم علیه الّسالم در برابر ستمگران …  .

 فکر می کنم

دوست دارم
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کسانی که در کاخ بودند، از ترس نمرود سر تکان می  دادند و حرف  هایش را تأیید می  کردند.
ابراهیم از پنجره  ی کاخ، نگاهی به آسمان انداخت و گفت: 

به  همه به فکر فرو رفتند. آیا نمرود می توانست چنین کاری بکند؟! تا حاال کسی چنین حرفی 
پادشاه نزده بود!

با سؤال ابراهیم، نمرود دیگر حرفی برای گفتن نداشت.
ابراهیم، آرام آرام قدم برداشت و از کاخ بیرون  رفت تا مردم دیگر را به خداپرستی دعوت کند.

پیامبران خدا برای دعوت مردم به کارهای نیک، تالش زیادی می  کردند. پس من هم...... . 	

چرا حضرت ابراهیم علیه الّسالم در برابر نمرود به سجده نیفتاد؟ 	

سوره ی بقره، آیه ی 258

ۡمـِس ِمـَن اۡلـَمۡشـِرِق ، َفۡأِت بِـها ِمـَن اۡلـَمۡغـِرِب َفـِانَّ الّلَٰه َیۡأتی بِالـشَّ
پروردگار من خورشید را از مشرق می آورد. تو اگر راست می  گویی و خدا هستی، آن را از مغرب بیاور!



خدا در قرآن به پیامبرش حضرت ابراهیم علیه الّسالم درود فرستاده است. این تصویر شما را 
به یاد چه داستانی از زندگی ایشان می اندازد؟

َسـالٌم َعـلٰی ِابۡـراهیـَم
سالم و درود بر حضرت ابراهیم.

سوره ی صاّفات، آیه ی109

بیندیشیم
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در داستان درس با برخی ویژگی  های حضرت ابراهیم علیه الّسالم آشنا شدیم. این ویژگی  ها را 
بنویسید و درباره  ی آن ها با یک دیگر در کالس گفت  وگو کنید.

2ــ ………………………… 1ــ ………………………… 
4ــ ………………………… 3ــ ………………………… 

کامل کنید
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کدام قسمت از داستان »در کاخ نمرود«، احساس خوش حالی را در شما به وجود می  آورد؟ 	

چرا نمرود از کارهای حضرت ابراهیم علیه الّسالم خشمگین می  شد؟ 	

داستان این تصویر را برای دوستانت تعریف کن.

کدام جمله در داستان »در کاخ نمرود« با این تصویر ارتباط دارد؟

 نام چهاردهمین سوره  ی قرآن چیست و چه ارتباطی با این درس دارد؟

گفت وگو کنیم

ببین و بگو

با خانواده
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صدای نوحه و سینه زنی از هر کوچه و خیابانی به گوش می  رسد.
بیشتر مردم سیاه پوشیده اند و در دسته  های عزاداری حرکت می کنند.

پرچم های سرخ و سیاه در آسمان می چرخد و بر شکوه عزاداری می  افزاید.
من و دوستانم دسته  ی عزاداری حضرت قاسم را تشکیل داده  ایم. رضا مّداحی می  کند.

من و محّمد پرچم به دست گرفته  ایم و در جلوی دسته حرکت می  کنیم.  بّچه  ها سربند »یا حسین« بسته اند.
صدای اذان بلند می شود.

اهلل اکبر...
عزاداران آماده می  شوند و نماز ظهر عاشورا  با شکوه و عظمت برگزار می  شود.

بعد از نماز، امام جماعت برای دسته های عزاداری صحبت می کند:
محّرم ماه درس گرفتن است. 

درس پنجم

روز دهم
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امام حسین علیه الّسالم و یارانش در روز دهم محّرم شجاعانه از اسالم دفاع کردند و سرانجام به  
دست مردم نادان و ستمگر به شهادت رسیدند.

ما هر سال در این روزها یاد او و دوستانش را زنده نگه می داریم؛ دوستان با ایمان، فداکار، شجاع 
و مهربان.

٭ ٭ ٭
صدای »یا حسین« مردم از گوشه و کنار به گوش می رسد.

بعد از سخن رانی بلند می شویم. 
به کمک دوستانم دسته را منّظم می  کنیم. 

همه زیر لب نوحه ای را به یاد امام حسین و کودکان او زمزمه می کنیم…



حرف اّول پاسخ های زیر را به هم بچسبان و این جمله از امام حسین علیه الّسالم را کامل کن.

1ــ نام سوره  ای از قرآن به نام پیامبری که کشتی ساخت: ..........................  

2ــ سوره  ای از قرآن به نام آخرین پیامبر خدا: .........................  

3ــ نام سوره  ای از قرآن به نام پیامبر بت  شکن: .........................  

4ــ سوره  ای از قرآن به نام حادثه  ای که زمین را می  لرزاند: .........................  

امام حسین علیه الّسالم فرمود:
»من …………… را خیلی دوست دارم.«

کامل کنید

دوست دارم

 فکر می کنم
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 محّرم، ماه… .

وقتی آب می  نوشم، به یاد تشنگان کربال بگویم.................................  .

به برگزاری مراسم عزاداری در مدرسه  یا مسجد محّله کمک کنم. برای این کار می توانم:

.................................................................................................................................. 1ــ 

.................................................................................................................................. 2ــ 

.................................................................................................................................. 3ــ 



 .................................................................................... اگر در کربال بودم 
 .................................................................................................................
 .................................................................................................................
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این عبارت قرآنی را بخوانید و با توّجه به تصویر در مورد پیام آن با دوستان خود گفت  وگو کنید.

ذيـَن يُـقاِتـلـونَ  فـی  َسـبیـِلـه ی هَ  يُـِحبُّ  الَـّ ِانَّ  الـلٰـّ
خداوند كساني را كه در راه او مبارزه مي كنند، دوست دارد.

سوره ی صف، آیه  ی 4

ما با انجام دادن چه کارهایی می توانیم پیرو امام حسین علیه الّسالم باشیم؟

بیندیشیم

گفت وگو کنیم
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خانه  هایی که نقطه دارند را رنگ آمیزی کن و عبارت روی پرچم را بخوان.

نوحه  ای مناسب درباره  ی ماه محّرم پیدا کنید و در کالس برای دوستانتان بخوانید.

یعنی: ما )اهل بیت پیامبر( ذّلت و خواری را نمی  پذیریم.

بگرد و پیدا کن

با خانواده

29
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وارد تاالر کاخ می شویم. جشن بزرگی برپا کرده  اند. افرادی با لباس های رنگارنگ دو طرف تخت 
یزید ایستاده اند و به ما نگاه می کنند؛ که اسیر هستیم. 

نگاهم به عّمه زینب است که آرام راه می رود. 
انگار نه انگار که این همه سختی کشیده است؛ 

بعد از شهادت بابا دیگر ندیدم که عّمه راحت خوابیده باشد. شب  ها بیدار می  ماند و ما را در آغوش 
می  گیرد. اشک چشمان ما را با دستان زخمی  اش پاک می  کند و آن قدر ما را نوازش می  کند تا خوابمان ببرد. 

سپس در گوشه  ای به دعا و راز و نیاز با خدا مشغول می  شود.
اّما امروز در برابر دشمنان، عّمه سرش را بلند کرده است و محکم قدم برمی  دارد. 

نگهبان از ما می خواهد بنشینیم. من کنار عّمه می نشینم. 
و  را در آغوش می  گیرد  زینب همه  عّمه  می  آیند.  عّمه  کنار  به  نگران  و  ترسان  بّچه  ها،  همه  ی 

به  آرامی نوازش می کند. 
دلش شکسته است ولی به روی ما لبخند می  زند. 

یزید با صدای بلند می خندد. اطرافیان او با خنده ی یزید می خندند و به ما نگاه می کنند.
ما  به  چون  می کنی  فکر  یزید!  می گوید:  بلند  صدای  با  و  می شود  بلند  جایش  از  عّمه  ناگهان 

درس ششم

       بانوی قهرمان
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سخت گیری کردی و ما را مانند اسیران به اینجا آوردی، ما خوار شدیم و تو عزیز شدی؟
با ترس  صدای عّمه در تمام تاالر می پیچد. در یک لحظه همه ساکت می  شوند. اطرافیان یزید 

به یزید نگاه می کنند. 
اّما عّمه همچنان سخنرانی می کند: 

زیاد خوش حال نباش! وقتی پیش خدا حاضر شوی، آرزو می کنی که کاش این روز را نمی دیدی.
یزید فقط نگاه می کند و مثل مرده ها بی حرکت مانده است. 

٭ ٭ ٭
مردم با ترس و وحشت به یک دیگر نگاه می کنند. دیگر کسی به ما نگاه نمی کند و نمی خندد. 

سرم را بلند می کنم. به عّمه نگاه می  کنم.
انگار که دیگر اسیر نیستم.



چقدر یزید و اطرافیانش بد بودند که…

 ......................................................................................................................................... 1ــ 

 ......................................................................................................................................... 2ــ 

من هم در زندگی مانند حضرت زینب سالم اهلل علیها، در برابر دشمن و سختی ها…  .

این ویژگی  های حضرت زینب سالم اهلل علیها اشاره  به  »بانوی قهرمان«  کدام بخش  های داستان 
می  کند؟ 

عبادتفداکاریشجاعت

گفت وگو کنیم

کامل کنید

 فکر می کنم

امام علی علیه الّسالم و حضرت فاطمه، دختری هدیه داد. رسول خدا خیلی بدانیم به  خداوند 
خوش حال شد و نام او را »زینب« گذاشت. زینب از کودکی در کنار امام حسن و امام حسین 
بزرگ شد و دستورات دینی را از پدر و مادر خود یاد گرفت. او زنی دانشمند و اهل عبادت بود 
و به زنان شهر کوفه قرآن آموزش می داد. وقتی امام حسین علیه الّسالم به همراه خانواده  ی 
خود به سوی کربال حرکت کرد، زینب نیز در کنار برادر بود. او در کربال و حادثه  های بعد 
از آن سختی  های زیادی را تحّمل کرد و به همین دلیل، ایشان به صبر و شجاعت و فداکاری 

معروف شده است. 
روز توّلد این بانوی بزرگ را به نام »روز پرستار« نامیده  اند. می دانید چرا؟
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با توّجه به معنای آیه، نمونه هایی از صبر حضرت زینب سالم اهلل علیها را بیان کنید.

نام اعضای خانواده  ی حضرت زینب سالم اهلل علیها را در گلبرگ  ها بنویس.

َه َمـَع الـّصاِبـريـنَ  َو اۡصـِبـروا ، ِانَّ الـلٰـّ
صبور باشید، که خدا با صابران است.

سوره ی انفال، آیه  ی 46

 متن زیر را کامل کنید. سعی کنید از این کلمات در جمالت خود استفاده کنید.

 .................................... من حضرت زینب سالم اهلل علیها را خیلی دوست دارم؛ زیرا

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

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

اسالم     دفاع     فرزندان امام حسین )ع(    دشمنان      فداکاری

بگرد و پیدا کن

بیندیشیم

با خانواده

مادربزرگ: ………پدربزرگ: ………

 پسِر برادر: ………برادران: ………

پدر: ………
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 مادر: ………



مادری پیر و ناتوان داشت.
با پولی که از راه چوپانی به دست می آورد، زندگی خود و مادرش را اداره می  کرد.

مّدتی بود که چیزی، فکر ُاِویس را به خود مشغول کرده بود. 
دوستانش که از مدینه آمده بودند، می گفتند محّمد انسان بزرگی است. او مهربان ترین کسی 

است که تاکنون دیده  اند!
او به پیامبر خدا عشق می  ورزید و آرزو داشت برای یک  بار هم که شده او را ببیند. 

درس هفتم

بوی بهشت
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اّما اویس چگونه می  توانست به آرزوی خود برسد؟! او که نمی توانست مادرش را تنها بگذارد!
روزی تصمیم گرفت برای دیدار پیامبر به شهر مدینه سفر کند.

اویس چوب   دستی  خود را برداشت، شترها را جمع کرد و به طرف شهر به راه افتاد. وقتی به خانه 
رسید، مثل همیشه با مهربانی به مادر سالم کرد، کارهای خانه را انجام داد و با ادب کنار مادر نشست. 

سپس ماجرای تصمیم خود را تعریف کرد.
مادر اویس که عالقه  ی شدید او را دید، گفت: پسرم! می دانی که من جز تو کسی را ندارم و به 

مراقبت تو نیاز دارم. برو!  اّما بیشتر از نصف روز در مدینه نمان!
اویس با اّولین کاروانی که به مدینه می رفت، خود را به شهر پیامبر رساند. او که برای دیدار رسول 

خدا لحظه شماری می  کرد، خیلی زود سراغ خانه  ی پیامبر را گرفت. 
جلوی خانه ی پیامبر ایستاد و در زد. کسی در را باز کرد و گفت: رسول خدا به بیرون از شهر رفته 

است و معلوم نیست کی بازگردد!
اویس کمی ناراحت شد و با خود گفت: منتظر می  مانم تا برگردد. سپس کمی در شهر قدم زد و 
نزدیکی های ظهر دوباره به خانه ی پیامبر خدا رفت. با نگرانی در زد. مرد در را باز کرد و همان جواب 

قبلی را داد. ناراحتی اویس بیشتر شد. 
مرد از او پرسید: تو چه کسی هستی؟
گفت: اویس هستم، شتربانی از یمن!

اویس به یاد قولی افتاد که به مادرش داده بود. بیشتر از نصف روز نمی توانست در مدینه بماند، 
اگر چه رسول خدا را ندیده بود. برای همین در حالی که حسرت دیدار پیامبر را به دل داشت، با ناراحتی 

به یمن بازگشت.
٭ ٭ ٭

عصر آن روز وقتی پیامبر به خانه آمد، گفت: بوی بهشت را احساس می کنم. چه کسی به اینجا 
آمده است؟

ــ شتربانی به نام اویس، از یمن!
پیامبر خدا فرمود: خداوند به خاطر احترام اویس به مادرش او را خیلی دوست دارد.



اویس چقدر به مادرش احترام می گذاشت که… .

اگر من به جای اویس بودم، چه می  کردم؟

............................................................................................ در قول و قرارهایم به پدر و مادرم

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

شما چگونه به پدر و مادر خود نیکی می  کنید؟ 

سوره ی اسرا، آیه  ی 23

َو ُقـۡل لَـُهـما َقـۡواـــل�ً کَـريـًما
با پدر و مادر خود به نیکی سخن بگو.

این عبارت قرآنی را بخوانید و درباره ی معنای آن با دوستان خود گفت  وگو کنید.

گفت وگو کنیم

بیندیشیم

دوست دارم

 فکر می کنم

ببین و بگو
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پیامبر  خدا  صلی اهلل علیه و آله فرمود :
»بهشت، زیر پای …………… است.«

با  به هم بچسبان و جمله را کامل کن. سپس درباره  ی معنای آن  اّول پاسخ های زیر را  حرف 
دوستان خود گفت وگو کن.

1ــ خواندن نماز در آنجا و به صورت جماعت پاداش زیادی دارد: .........................   
2ــ زندگی همه ی موجودات زنده به آن بستگی دارد: ........................  

3ــ در قنوت نماز می خوانیم: ........................  

4ــ در ماه رمضان می گیریم: ........................  
5ــ پیامبری که آتش برایش گلستان شد: ........................  

6  ــ ستون دین است که هر روز 5 بار می  خوانیم: ........................  

فکر می  کنم این جمله، یعنی…  .

گفتم چشم

چشم گفتم  برو  گفت  چشمپدرم  گفتم  بیا  گفت  مادرم 

گوش کردم همه را گفتم چشمهرچه گفتند به من با لبخند

رفتارم از  شد  شاد  آوردممادرم  پدر  روی  بر  خنده 

کردمبا پدر مادر خود در هر حال خوبی  توانستم  تا 

پسرم خوبی  تو  گفت  مادرم گفت از او بهتر نیستپدرم 

پسرم، از تو خدا هم راضی استآسمان خنده به رویم زد و گفت

کامل کنید

با هم بخوانیم

با خانواده
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مصطفٰی رحماندوست

  یکی از  پیام های قرآنی درباره  ی پدر و مادر که در سال  های گذشته یاد گرفتی را پیدا کن و در 
کالس برای دوستانت بخوان.
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جشن بزرگی در مدرسه برپاست.
نمازخانه به زیبایی تزیین شده و کیک جشن در کنار هدیه  های بّچه  ها روی میز قرار گرفته است. 

والدین دانش آموزان نیز به این جشن زیبا دعوت شده  اند.
امام جماعت مدرسه هم امروز زودتر آمده است تا در جشن بّچه  ها شرکت کند.

بّچه  های کالس سوم با چادرهای سفید گل  دار در نمازخانه  ی مدرسه جمع می  شوند. سرود زیبای 
نماز توّسط گروه سرود مدرسه خوانده می  شود. 

خانم مربی چند جمله  ای برای بّچه  ها صحبت می  کند.
دخترهای خوبم! وقتی هفت ساله شدید، به سّن تحصیل رسیدید و به مدرسه آمدید تا با کمک 

معّلمان عزیز، خواندن و نوشتن را بیاموزید و کتاب های خوب را مطالعه کنید.
امسال که نه ساله شدید، به سّن تکلیف رسیدید و خداوند شما را به مدرسه  ی عبادت دعوت 

کرده است...

درس هشتم

جشن تکلیف
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ناگهان محّدثه از در وارد می  شود. او با عجله و خوش حالی خودش را
 از میان جمعّیت به خانم مربی می  رساند. اجازه می  گیرد و می  گوید: 

خانم! یک نامه برای بّچه  ها آمده است!
خانم مربی با تعّجب می  گوید: نامه را به مدیر بده. االن برنامه  ی جشن داریم!

محّدثه ادامه می  دهد: خانم مدیر از من خواست نامه را برای بّچه  ها بخوانم.
خانم مربی مات و مبهوت جای خود را به محّدثه می  دهد و خود در کنار محّدثه می  ایستد.

همه منتظر هستند تا ببینند ماجرا چیست؟
محّدثه سالم می  کند و نامه  را این گونه آغاز می  کند:

» هب نام خداوند رنگنی کمان              خداوند خبشنده ی رهمبان

سالم هب دوستان خوب ما !

برگزار  تلکیف  جشن  عزیز،  دخرتان  از  تعدادی  برای  دمرسه،  این  در  ارموز  شدمی  باخرب 

یم  شود. ما نزی این روز بزرگ را هب مشا تربیک یم  گوییم.

امسال مشا هب مقام بزرگی دست پیدا کرده  اید. 

از امسال برای مهه ی مشا، یک اکرناهم  ی زیبا در دمرسه  ی عبادت درست شده است. 

در این اکرناهم، هر اکری امتیاز دارد. ما امتیازهای خوب را خیلی دوست دارمی. پس سعی 

کنید مهیشه با اجنام دادن اکرهای خوب، خداوند را از خودتان رایض کنید.

تا  شیوه  ی درست اجنام دستورات خدا را در این دمرسه، عاملان دین هب مشا یم آومزند 

انسان  های خوب و نیکواکری باشید و ازاکرهای زشت و بد دوری کنید.

شده  اید.  دوست داشتین  و  زیبا  چقدر  چادرها  این  در  ببینید  کنید.  اگنه  هب یک دیگر  چبّه  ها! 

خداوند خیلی دوست دارد که هناگم مناز، مشا را با این لباس زیبا ببیند و سخن مشا را بشنود.

حتماً حدس زده اید که ما هچ کساین هستیم؟! بله ما رفشتاگن خدا هستیم.«



همه از شنیدن نامه  ی محّدثه لّذت بردند و او را تشویق کردند.
خانم مربی نیز از محّدثه تشّکر کرد و گفت: آفرین به محّدثه که این برنامه را به خوبی اجرا 

کرد.
کنار  در  و  می  کنند  پهن  را  سّجاده ها  بّچه  ها  می  شود.  بلند  مدرسه  بلندگوی  از  اذان  صدای 

دوستانشان در صف نماز می  نشینند.
امام جماعت در محراب می ایستد و نماز جماعت آغاز می  گردد.

اهلل اکبر...
٭ ٭ ٭

عصر آن روز محّدثه با اشتیاق ماجرای جشن را برای خانواده اش تعریف کرد.
حسین برادر محّدثه که امسال هشت ساله شده است، پرسید: پس کی برای من جشن تکلیف 

می  گیرید؟
پدر خندید و گفت: شما چند سال دیگر به سّن تکلیف می رسی ولی خوب است از همین االن 
انجام آن ها برایت  تا وقتی به سّن تکلیف رسیدی،  اندازه ای که می توانی بخوانی،  به  نمازهایت را 

سخت نباشد.
هنگام اذان حسین و محّدثه با خوش حالی بلند شدند و وضو گرفتند. آن ها دوست داشتند تا 

به همراه پدر و مادر خود در نماز جماعت مسجد شرکت کنند. 

عبادت یعنی انجام کارهای خوب و شایسته  ای که خداوند به ما دستور داده است. مانند این که.... 
2ــ ………………………… 1ــ همیشه راست گو باشم. 
4ــ ………………………… 3ــ ………………………… 

 فکر می کنم
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با توّجه به این تصویر، درباره ی معنای آیه  با دوستانتان گفت وگو گنید. این آیه چه ارتباطی 
با موضوع درس دارد؟

ذيـَن آَمـنوا َو َعـِمـلُوا الـّصاِلـحاِت طوبٰی  لَـُهمۡ  َالَـّ
       خوشا به حال کسانی که ایمان دارند و کارهای خوب و شایسته انجام می دهند.    

سوره  ی رعد، آیه  ی 29

بیندیشیم

دوست دارم
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	از این پس در رفتار و گفتارم بیشتر دّقت کنم چون… .

	حّتٰی اگر به سّن تکلیف نرسیده  ام، به احکام دینی عمل کنم تا خدا… .



وقتی به سّن تکلیف می رسیم، خدا برای کارهای ما دستوری مشّخص کرده است. نام این دستورها 
را در شکل  ها پیدا کن.

       

   کارهایی که حتمًا باید انجام دهیم: .........    کارهایی که نباید انجام دهیم: ...............
حاال برای هر یک از این دو کار، دو نمونه مثال بزنید.

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

کدام کلمه به کدام جمله مربوط می شود؟
  

  
  

و   ا
ج   ب

ح   ر
ا   م

1ــ عالمان دينی که دستورات دين را به ما می آموزند.

کامل کنید

بگرد و پیدا کن

پزشک

وقتی مریض می شویم.  مهندس

وقتی سؤاالت دینی داریم.

وقتی می خواهیم خانه بسازیم.  مرجع تقلید1
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 جواب نامه ی فرشته ها را در چند خط برایشان بنویس. 

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

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

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

با خانواده

با هم بخوانیم

سفیدش چادر  پربا  می  زند  پروانه 
می  نشیند مادرخوش حال  جانماز  بر 
امروز خریده  رامادر  او  نماز  چادر 
هست او  نماز  گل  هاچادر  مثل  زیبا 
گل دسته  ای  و  شمع  قرآنبا  خریده  بابا 
دارد گالب  آنبوی  طالیی  جلد 
آبی آسمان  شادتا  می  پرد  پروانه 
اوست عبادت  بادجشن  مبارکش  به به 
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جشن عبادت



درس نهم

گفت وگو با خدا

صدای اذان که بلند می  شد، رسول خدا از جا برمی خاست. مسواک می زد و بهترین لباس خود را 
می پوشید. سپس موهای خود را شانه می زد و با ظاهری آراسته به سوی مسجد می  رفت. 

ایشان می  فرمود: خداوند کسی را که برای گفت وگو با او، خود را آراسته و خوشبو  کند، دوست دارد.

     ٭ ٭ ٭
وقتی می خواهیم با خدا گفت وگو کنیم، باید پاک و آراسته باشیم. زیرا خداوند پاکیزگی را دوست 

دارد و به ما فرمان داده است پیش از نماز وضو بگیریم و با بدن و لباس پاک وارد نماز شویم.
اگر بدن یا لباس ما به چیزهای نجس مانند ادرار و خون آلوده بود، باید آن را با آب بشوییم. 

استفاده از دستمال کافی نیست. 
٭ ٭ ٭

44



ما مسلمانان هر روز پنج نوبت نماز می خوانیم. نمازهای صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. 
سال گذشته با چگونگی خواندن یک نماز دو رکعتی آشنا شدید1.

برای خواندن نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی، پس از خواندن تشّهد در رکعت دوم، برمی خیزیم 
و این ذکر را سه مرتبه تکرار می  کنیم: 

�اـــل� اللُّٰه َو اللُّٰه َاکۡبَُر«2 »ُسبۡحاَن اللِّٰه َوالَۡحۡمُد ِللِّٰه َو ال� ِالَٰه ِا
آن گاه همانند رکعت اّول و دوم، به رکوع و سجده می  رویم. 

در رکعت آخر نماز، پس از دو سجده  می نشینیم و تشّهد و سالم را می خوانیم. 
حاال می  توانیم نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی را به درستی بخوانیم.

1ــ معلّم گرامی پیش از ادامه  ی درس، يک نماز دو رکعتی را در کالس تمرين کنید.
2ــ به اين ذکر تسبیحات اربعه گفته می شود.

45



هر صدا، نشانه ی چیست؟

اگر کسی که خیلی او را دوست دارید، شما را صدا بزند؛ چه می کنید؟
اذان ما را به سوی…   .

هنگامی که صدای زیبای اذان را می شنوم،…   .

ببین و بگو

دوست دارم
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این عبارت قرآنی را بخوانید و درباره ی معنای آن با دوستانتان گفت وگو کنید.

به نظر شما چرا باید در نماز پاکیزه باشیم؟

تعدادی از دانش آموزان داوطلب در کالس اذان بگویند.

ـاله�َ  يـا بُـَنـیَّ َاِقـِم  الـصَّ
)لقمان به فرزندش گفت:( ای فرزندم! نماز را به پادار.

سوره  ی لقمان، آیه  ی 17

گفت وگو کنیم

بیندیشیم

تمرین کنیم
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بانگ توحید

خورشید طلوع  از  زدپیش  سر  سپیده  وقتی 
شب پرنده  ی  زدوقتی  پر  خانه  بام  از 
خواب از  من  گرفتمبرخاستم  وضو  رفتم 
گشودم دعا  گرفتمدست  او  از  یاری 
مسجد بام  پشت  توحیداز  بانگ  برخاست 
دل  ها به  دگر  بخشیدبار  نشاط  نور 
را خود  جانماز  کردممن  باز  آهسته 
خدایم با  کردمآن گاه  نیاز  و  راز 

 

با هم بخوانیم
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سعید می  خواهد این کارها را قبل از خواندن نماز انجام دهد. به او کمک کنید و آن ها را به ترتیب 
شماره گذاری کنید.

ما هر روز . . .  نوبت نماز می خوانیم.

نماز عصر  . . .  رکعت نماز ظهر  . . .  رکعت   نماز صبح  . . .  رکعت  

نماز عشاء  . . .  رکعت نماز مغرب  . . .  رکعت  

• بنابراین ما مسلمانان در هر روز  ....  رکعت نماز واجب می  خوانیم.  

شعر یا داستانی زیبا با موضوع »نماز« پیدا کنید و در کالس برای دوستانتان بخوانید.

پاک کردن دست از خون

قرار گرفتن به سوی قبلهشانه کردن مو و عطر زدن

رفتن به مسجد محل وضو گرفتن

بگرد و پیدا کن

کامل کنید

با خانواده
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سحر، امشب در تهّیه ی غذا به مادر کمک کرده و سفره را انداخته است.
بعد از شام، مادر به سحر می  گوید: می  دانی فردا چه روزی است؟

ــ فردا روز اّول ماه رمضان است.
ــ اّما برای تو یک روز دیگر هم هست.

ــ چه روزی؟

درس دهم

ماه مهمانی خدا



51

ــ روز توّلدت. نه سال پیش، تو در چنین شبی هنگام سحر به دنیا آمدی و نامت را سحر گذاشتیم.
ــ چه زیبا! پس هدیه  ی توّلدم چه می  شود؟

ــ یک سّجاده  ی زیبا برایت خریده ام تا از این به بعد نمازهایت را با آن بخوانی.
یک سّجاده هم برای برادرت سعید گرفته ام تا او هم کم کم نماز خواندن را تمرین کند.    

پدر می  گوید: دخترم! در چه ماه خوبی به دنیا آمده ای. ماه مهمانی خدا!
سعید با خوش حالی سّجاده  اش را باز می  کند و از پدر می  پرسد: ماه رمضان چه فرقی با ماه  های 

دیگر دارد؟
پدر می  گوید: در این ماه، مردم بیشتر از ماه  های دیگر عبادت می کنند، در مسجد جمع می  شوند 

و با خواندن نماز و قرآن با خدا سخن می گویند؛ درست مثل یک مهمانی بزرگ! 
بعضی شب  ها هم مردم تا سحر بیدار می  مانند و دعا می  کنند.

مادر ادامه می  دهد: در این ماه، روزه  داران بیشتر به فکر نیازمندان هستند و برای آن ها غذا و 
لباس تهّیه می  کنند. در مساجد و خانه ها،  سفره های افطار پهن می شود و مردم با صمیمیت و مهربانی از 

یک دیگر پذیرایی می  کنند.
سعید می  گوید: من هم دوست دارم مثل سحر فردا روزه بگیرم!

داری،  دوست  اگر  ولی  نیست  واجب  تو  برای  روزه  می  گوید:  و  می  کشد  او  سر  بر  دستی  پدر 
می  توانی بعضی روزها را روزه بگیری.

مادر می  گوید: حاال زودتر بخوابید تا بتوانید برای خوردن سحری بیدار شوید.



یم  دهد.  بنداگنش  هب  رفاوان  پاداش  های  ماه  این  در  خداوند  و  خداست  بزرگ  ماه  رمضان، 

مایه که مهه  ی مسلمانان برای اجنام رفمان خدا روزه یم گریند. پیش از اذان صبح از خواب بریم خزیند، 

سحری یم خورند و از اذان صبح تا اذان مغرب از خوردن و آشامیدن دوری یم  کنند.

البّته خدای رهمبان هب بیماران و کساین که توانایی روزه گرفنت در ماه رمضان را ندارند، اجازه داده 

است تا ماه رمضان سال بعد، هر زمان که توانستند روزه بگریند.

با شنیدن نام ماه رمضان به یاد چه چیزهایی می افتی؟
آن ها را در کادرها یادداشت کن. 

سپس با استفاده از آن ها چند جمله بنویس.

دوست دارم در ماه مهمانی خدا، بتوانم .....................................................................................

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

کامل کنید
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این عبارت قرآنی را با دّقت بخوانید و درباره ی آن با یک دیگر گفت وگو کنید.

ثواب عبادت در آن شب، از سایر شب های ماه رمضان بیشتر است.                نیازمندان

روزه داران به فکر آن ها هستند.                                                                        بیماران

در این ماه خدا بیشتر از ماه  های دیگر به بندگانش پاداش می  دهد.                 سّن تکلیف

از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نمی خورند.                                                 ماه رمضان

تا رمضان سال بعد فرصت دارند روزه های خود را بگیرند.                              شب  قدر

سحر از امسال، روزه های خود را به صورت کامل می گیرد.                            روزه داران

 

ـیاُم  ذیـَن آَمـنوا کُـِتـَب  َعـلَۡیـکُـمُ  الـِصّ َها الَـّ ُـّ یـا َای
                ای مؤمنان، روزه گرفتن بر شما واجب شد. 

سوره  ی بقره، آیه  ی183

بگرد و پیدا کن

بیندیشیم
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رضا و راضیه، برادر و خواهر هستند. رضا هنوز به سّن تکلیف نرسیده است ولی دوست دارد 
مثل خواهرش روزه بگیرد و در این عبادت شیرین شرکت کند. تو چه راهی را به او پیشنهاد می کنی؟

سفره  ی خداوند

من دل  می کشد  مسجدَپر  آسمان  تا 
را آسمان  مسجدپرکرده  اذان  بوی 
مسجد داردگلدسته های  جوانه  بوی 
آن ها درون  داردگویی  آشیانه  گل 
شادمانمچون روزه بوده  ام من امروز 
خداوند سفره  ی  میهمانمبر  امروز 

گفت وگو کنیم

با هم بخوانیم
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حرف اّول پاسخ های زیر را به هم بچسبان تا جمله را کامل کنی.
1ــ نام دختر پیامبر اسالم است: ......................

2ــ گلی که نشانه  ی شهیدان است: ......................
3ــ یک وعده  ی غذایی که در ماه رمضان قبل از اذان صبح می  خوریم: ......................

4ــ وقتی خورشید ...................... می  کند، وقت نماز صبح به پایان می  رسد.
5ــ پیامبری که در کودکی به چاه انداخته شد: ......................

6ــ ظهر جمعه در همه  ی شهرها به صورت جماعت خوانده می  شود: ......................

امام خمینی رحمة اهلل علیه:  »ما باید ………………… را آزاد کنیم.«

خاطره ای از ماه رمضان برای دوستانت در کالس تعریف کن.

تحقیق کنید هنگامی که روزه هستیم، کدام ورزش را در طول روز نباید انجام دهیم؟! چرا؟

خاطره گویی

کامل کنید
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َاهلل اکبر.... َاهلل اکبر.... و هلِلِ الَحمد....
مردم دسته دسته خودشان را به مصّلٰی1 می  رسانند.

همه لباس  های تمیز و زیبای خود را به تن کرده  اند.
بوی خوش عطر در فضا پیچیده است.

من هم به همراه پدر و مادرم به مصّلٰی آمده  ام، تا برای اّولین بار در نماِز عید فطر شرکت کنم.
جمعّیت زیادی در مصاّلی بزرگ شهر نشسته  اند و همراه با امام جماعت، این کلمات را تکرار می  کنند.

َاهلل اکبر....َاهلل اکبر....و هلِلِ الَحمد....
نماز عید، با شکوه فراوان شروع می  شود.

امام جماعت پس از حمد و سوره، دست  ها را برای قنوت باال می  برد و همه با هم دعای قنوت را 
زمزمه می کنند.

1ــ محلّی که در آن، نمازهای پر جمعیت مانند نماز جمعه و نماز عید فطر خوانده می  شود.

درس یازدهم

عید مسلمانان
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نماز که تمام می  شود، همه با هم دست می  دهند. عید را به هم تبریک می گویند و با شیرینی و 
شکالت از یک  دیگر پذیرایی می  کنند.

امروز عید فطر است.
توانسته  اند  آن ها  زیرا  می  کنند؛  شکر  را  خدا  و  هستند  خوش حال  مسلمانان  همه  ی  که  روزی 

ماه رمضان را با موّفقیت روزه بگیرند و به فرمان خدا عمل کنند.
همه با هم تکبیرها را ادامه می  دهیم: 

َاهلل اکبر... َاهلل اکبر...ال اله اال اهلل...َاهلل اکبر
سپس امام جماعت رو به مردم می ایستد و برای آن ها سخنرانی می کند.

بعد از نماز و سخنرانی بلند می  شویم. پدر می  گوید: خوب است در این روز جشن، به دیدار دوستان 
و آشنایان برویم.

خوش حال می  شوم. دوست دارم در این روز به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ بروم و از آن ها عیدی 
بگیرم!



عید فطر، عید…  .

من هم در روز عید فطر با خانواده ام،… .

این تصاویر، نماز عید فطر در سایر کشورها را نشان می دهد.

از این تصاویر چه می فهمی؟

خاطرات خود از شرکت در مراسم نماز عید فطر را برای دوستانت در کالس تعریف کن.

دوست دارم

 فکر می کنم

ببین و بگو

هندفلسطین

خاطره گویی
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سه دعا از بهترین دعاهایی را که دوست داری در روز عید فطر از خدا بخواهی، بگو.

خانه های مربوط به هم را به یک دیگر وصل کنید.

چرا مسلمانان هر سال روز عید فطر را جشن می  گیرند و این روز را به یک  دیگر تبریک می  گویند؟

گزارش کوتاهی از برگزاری مراسم عید فطر در شهر خود تهّیه کن و در کالس بخوان.

روز مادرجشن تکلیفعید نوروزعید فطر

بهارنماز عیدمیالد حضرت زهرا)سالم الّله علیها(عید عبادت

امام علی علیه الّسالم درباره ی روز عید فطر می فرماید:

این روز را خدا برای شما عید قرار داده است. در این روز بسیار 

دعا کنید.

بیندیشیم

گفت وگو کنیم

با خانواده

بگرد و پیدا کن
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آهسته گام برمي داشت تا کسي متوّجه نشود.
تاریکي شب بهترین فرصت براي اجراي تصمیمش بود.

از دیگران شنیده  بارها  را که  تا آنچه  بود  تصمیم گرفته 
بود، خود از نزدیک ببیند.

مّدت ها بود که به هر جاي شهر مي رفت، صحبت از او بود 
و حرف هاي او.

تا  بار به سخنان او گوش كني  مي گفتند: کافي است یک 
شیفته ي او شوي.

و حاال او به خانه ي پیامبر رسیده بود. 
صداي زیبا و دلنشین تالوت قرآن به گوش مي رسید:

درس دوازدهم

سخن آسمانی
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ه�ِ ذيـَن آَمـنوا و َعـِمـُلوا الـّصاِلـحاِت ُاولٰـِئـَك ُهۡم َخۡيـُر اۡلـَبـِريَـّ ِانَّ الَـّ
كساني كه به خدا ایمان مي آورند و کارهاي نیک انجام مي دهند، بهترین آفریده هاي خدا هستند.

سوره ی بّینه، آیه ی ٧

ایستاده بود و آیات زیباي قرآن را گوش مي كرد.
مّدتي گذشت. نگاهش به آسمان افتاد.

نمي دانست چه مّدت است که کنار دیوار ایستاده است. 
آن قدر شنیدن آیات قرآن براي او جّذاب و دلنشین بود که متوّجه  نشد چه قدر زمان گذشته است.

باید هر چه زودتر از آنجا دور مي شد.
آرام آرام عقب رفت. هنوز چند قدمي برنداشته بود که به مانعي برخورد. با ترس صورتش را 

برگرداند. باورش نمي شد. یکي از دوستانش بود.
هر دو با تعّجب به هم نگاه مي کردند.

اّما فرصت هیچ صحبتي نبود.
هر دو آرام از کنار خانه دور شدند.

هنوز چند قدمي نرفته بودند که شخص دیگري را در گوشه ي دیگر دیوار دیدند.
یکي دیگر از دوستانشان بود.

حاال هر سه نگران و ترسان کنار هم ایستاده بودند.
شما اینجا چه مي کنید؟  -



براِي... براي شنیدن آیات قرآن آمده ایم.  -
-  اگر مردم ببینند كه بزرگان شهرشان هم براي شنیدن سخنان پیامبر به اینجا مي آیند، درباره ي 

ما  چه فكري خواهند کرد؟
بهتر است به یك دیگر قول دهیم كه دیگر اینجا نیاییم.  -

آري، قول مي دهیم!  -
                                       

این ماجرا شب بعد هم تكرار شد.
باز هم همان سه نفر!

و باز هم قولي دوباره!
شب سوم فرا رسید.
باورش عجیب بود!

باز هم آن سه نفر در پشت دیوارهاي خانه ي پیامبر، به صداي دلنشین آیات قرآن گوش مي دادند.
آن ها حقیقتي بزرگ را در آیات قرآن یافته بودند که نمي توانستند با هیچ قول و قراري آن را 

فراموش کنند.

بدانیم
قرآن كتاب آسماني مسلمانان است. كتابي كه از سوي پروردگار مهربان و توّسط 
پیامبر اسالم به میان انسان ها آمده است. خدا در قرآن راه و رسم زندگي را به ما نشان 
قرآني  پیام هاي  است.  كرده  بیان  روشني  به  را  دیني  احكام  و  دستورات  و  است  داده 
است كه در  زندگي  از دستورات  تنها بخش كوچكي  با آن ها آشنا شدیم،  تاكنون  كه 
سوره هاي قرآن به چشم مي خورد. ما مسلمانان قرآن را مي خوانیم، آیات آن را مي فهمیم 

و سعي مي كنیم در زندگي به آن عمل كنیم.
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چرا آن  سه نفر، قول و قرار خود را فراموش مي كردند؟

این آیه  شما را به یاد چه قّصه اي مي اندازد؟

چه قّصه هاي دیگري از قرآن شنیده اي؟ براي دوستانت تعریف كن.

َك ِبـاَۡصـحاِب الۡـفيـِل  ُـّ َا لَـۡم تَـَر كَۡيـَف فَـَعـَل َرب
                                                 سوره ی فیل، آیه ی 1 

گفت وگو کنیم

بگرد و پیدا کن

کامل کنید
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دستورات  و  پیام ها  از 

قرآنی یاد گرفتم که ... 

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

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

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

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

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

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

به  خود  مادر  و  پدر  با 

نیکی رفتار کنم.



دوست دارم آیات قرآن را بخوانم و بفهمم. زیرا… .

این آیه را بخوانید. سپس عبارت زیر را كامل كنید.

سعی می کنم هر وقت مي توانم، قرآن بخوانم. بنابراین....................................................
. ....................................................................................................................................

 

ـَر ِمـَن الۡـُقۡرآِن  فَـاۡقـَرئوا ما تَـَیسَّ
به هر مقدار كه می توانید، از آیات قرآن بخوانید.

                                                                                         سوره ی ُمـّزمِّـل، آیه ی20

بیندیشیم

دوست دارم
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در روز، چند بار سوره هاي قرآن را در نماز مي خوانم؟ 

باغ قرآن

روزی که  دارم  آرزو  بخوانممن  قرآن  پدر  مثل 
آرام بنشینم  بخوانمدرگوشه ای  آن  قّصه های  از 
از هدیه های آسمان استمن خوب می دانم که قرآن
حرف خدای مهربان استهر حرف زیبایی که دارد
باغی پر از گل های خوشبوقرآن برایم مثل باغی است
باشم دوست  همیشه  اوباید  با  پروانه  یک  مانند 

افسانه شعبان نژاد          

داستان »سخن آسماني« را به صورت نمایش در كالس اجرا كنید.

یكي از پیام هاي قرآني را انتخاب كنید. آن را با خّط زیبا بنویسید و تزیین كنید.

 فکر می کنم

اجرای نمایش

با خانواده

با هم بخوانیم
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از مّدت  ها پیش منتظر این روز بود.
قرار بود امروز همراه با خانواده به یک مهمانی برود. 

خاله و دخترخاله هایش هم در این مهمانی بودند و او می توانست تمام روز با بّچه ها بازی کند. 
صدای مادر بلند شد: دخترم! من آماده ام. زودتر حاضر شو.

پروانه برای آخرین بار جلوی آینه آمد.
 با دیدن خودش لبخندی زد.

درس سیزدهم

انتخاب پروانه
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 می خواست از جلوی آینه کنار برود که ...
به یاد حرف های خانم معّلم افتاد؛ در روز جشن تکلیف.

دخترهای گلم! همه ی شما خوب می دانید که خدا بهترین و مهربان ترین دوست ماست. اگر خدا 
از شما چیزی بخواهد، چه می  کنید؟

و بّچه ها جواب داده بودند: سعی می کنیم هر طور شده، خواسته اش را انجام بدهیم.
و خانم معّلم گفته بود:

حاال این دوست مهربان از شما دخترهای نازنین خواسته که وقتی به سّن تکلیف رسیدید، در برابر 
نامحرمان خودتان را بپوشانید و با حجاب باشید.

دخترهای خوب من! دوست دارم از امروز به خواسته ی این دوست جواب دهید.
صدای مادر، پروانه را متوّجه خودش کرد. 
یک بار دیگر خودش را در آینه نگاه کرد. 

روسری قشنگ و گل دارش را باز کرد و آن را طوری بست که گردن و موی سرش پیدا نباشد.
به پیراهنش نگاه کرد. آستینش کوتاه بود.

 به سمت کمدش رفت.
 یک پیراهن آستین بلند بیرون آورد و پوشید.

چقدر زیباتر شده بود.
خیلی خوش حال بود.



 احساس می کرد بهترین دوستش هم خیلی خوش حال است.
کنار مادر آمد و صدا زد: مادر! من آماده  ام.

مادر چادرش را سر کرد و گفت: آفرین به دختر گلم!
نگاه پروانه به مادر افتاد و پرسید: من هم چادر بپوشم؟

مادر لبخندی زد و گفت: اگر دوست داری می  توانی چادرت را هم سرکنی. با چادر، حجاب تو 
کامل  تر می شود. 

پروانه کمی با خود فکر کرد. دوست داشت بهترین حجاب را انتخاب کند...

الزم  اّما  بپوشانند.  ناحمرمان  از  را  خود  رس  ومی  و  بدن  متام  است  واجب  دخرتان 

نیست صورت را بپوشانند. مهنی طور الزم نیست دست  ها را از مچ تا انگشتان بپوشانند. 

کساین مثل پدر بزرگ، پدر، برادر، عمو و دایی حمرم نامیده یم  شوند. یعین الزم نیست 

در برابر آن ها ومی رس خود را بپوشانیم. اّما بقّیه ی رمدها مثل شوهرخواهر، پسرعمو، پسردایی، 

پسرخاله و... برای دخرتان، ناحمرم هستند. 
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می توانید میان این تصویر و حجاب، ارتباطی پیدا کنید؟

لُـِوٴ الۡـَمۡکـنوِن  وۡٴ کَـاَۡمـثاِل الـلُـّ
زنان بهشتی مانند مرواریدهای پوشیده در صدف هستند.    

سوره  ی واقعه، آیه  ی23

انتخاب پروانه چه بود؟ چرا؟

همیشه پوششی مناسب داشته باشم تا......... .

بیندیشیم

 فکر می کنم

دوست دارم
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کدام محرم و کدام نامحرم هستند؟ به کلمه ی مناسب وصل کن.

نامحرم محرم

پدربزرگپسرعمو پسرخالهدختر دایی عموشوهرخواهر 

به نظر شما پوشش مناسب برای یک پسر یا دختر مسلمان چگونه باید باشد؟

چگونه می توانیم در مهمانی ها، دستورات اسالمی را رعایت کنیم؟

گفت وگو کنیم

بگرد و پیدا کن
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مثل فرشتگان

شکفته گِل  بهارم مثِل  گِل   مثِل 
گل ها مثِل  نیز  دارممن  ناز  گلبرگ 
رویماین چادر قشنگ است دور  گلبرگ 
بویم با عطر و بوی گلبرگ و  عطر  زیباست 
دارم پرنده  زیبا مثل  و  بلند  بالی 
چادر نرم  باِل  باالبا  به  می کشم  پر 
چادر میان  در  نازممن  سرو  مانند 

سرفرازم  با این که سربه زیرم  بسیار 
قشنگم چادِر  شادمانمبا  و  زیبا 
نمونه دختر  فرشتگانمیک  مثل 

                                                  سّید محّمد مهاجرانی

تصویری از پوششی مناسب برای بیرون از خانه نّقاشی کن و به کالس بیاور.

با هم بخوانیم

با خانواده
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نگران بود! 
مّدتی بود خبری از او نداشت. نکند برای پدر...

پدرش را خیلی دوست می  داشت.
 پنج ساله بود که مادرش خدیجه از دنیا رفته بود و از آن پس، آن دو بهترین دوست و همدم 

یک دیگر بودند.
 وحاال پدر به جهاد با دشمنان رفته است.

به یاد چند روز قبل افتاد. هنگام رفتن پدر.
پیامبر او را در آغوش کشیده بود. پیشانی اش را بوسیده بود و مثل همیشه به او گفته بود: دخترم! 

بوی بهشت می دهی!
دیگر نمی توانست بیشتر از این منتظر بماند. 

چادرش را بر سر کرد و به سوی میدان جنگ رفت.
٭ ٭ ٭

گرد و خاک همه جا را پر کرده است. 
 به هرطرف که نگاه می  کند، پیامبر را نمی  بیند. نگرانی اش بیشتر می  شود. 

درس چهاردهم

ُاّم ابیها
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جان خودش هم در خطر است اّما جان پیامبر برایش مهم تر است.
اطراف خود را  به دّقت نگاه می  کند. 

پیامبر را می  بیند. به تخته سنگی تکیه زده است. خون از پیشانی او جاری است.
 فاطمه فریادی می  زند. به سوی خیمه  ها می  رود و ظرف آبی می  آورد.

پیامبر به سختی چشمانش را باز می  کند و لبخندی می  زند. 
سالم دخترم!

سالم بابا! 
و فاطمه در آغوش پدر می  افتد.

اّما به سرعت برمی  خیزد. 



حضرت فاطمه سالم اهلل علیها دختر پیامبر اسالم و حضرت خدیجه سالم اهلل علیها است. بدانیم
او می  فرمود: خداوند  درباره  ی  پیامبر خدا  است.  زنان جهان  و شایسته ترین  بهترین  از  او 

فاطمه را دوست دارد و کسانی که فاطمه را دوست داشته باشند نیز دوست دارد. 
فاطمه خیلی به پدر احترام می  گذاشت و مانند یک مادر برای او دلسوز بود؛ برای همین 
پیامبر خدا او را »ُاّم اَبیها« یعنی »مادِر پدرش« نام نهاده بود. او همسر حضرت علی علیه الّسالم 

و مادر حسن و حسین بود.
حضرت زهرا سالم اهلل علیها بانویی مؤمن و دانشمند بود. با صبر و حوصله به پرسش  های 

زنان مدینه پاسخ می  داد و از راهنمایی آن ها خسته نمی  شد.
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بند نمی  آید. مرهمی1  اّما خون پیشانی  از چهره  ی پدر پاک می  کند.  با دستمال تمیزی خون  را 
درست می  کند و بر روی زخم پیشانی می  گذارد.

 پیامبر آرام به چهره ی خسته  ی دخترش نگاه می  کند.
 این اّولین بار نیست که او زخم  هایش را می  بندد. مشرکان بارها با سنگ سرش را زخمی کرده 

بودند و فاطمه زخمش را بسته بود. 
بارها زباله و خاکستر بر سرش ریخته بودند و فاطمه سرو صورتش را پاک کرده بود. 

و این بار نیز...
خون پیشانی بند آمده است. پیامبر و فاطمه به هم نگاه می  کنند. 

فاطمه به یاد نگاه مهربان مادرش خدیجه می  افتد،
و پیامبر به یاد دستان مهربان مادرش آمنه!

پیامبر دخترش را به سینه  اش می  چسباند. چشمانش را می  بندد و با مهربانی می  گوید: مادر بابا!

1ــ دارویی که روی زخم می  گذارند.



حضرت فاطمه سالم اهلل علیها، بهترین…  .

با کمک دوستانت، برخی از نام  های حضرت زهرا سالم اهلل علیها را در این جدول پیدا 
کن و دور آن ها خط بکش. با حروف باقی  مانده یکی دیگر از نام  های ایشان ساخته می  شود، 

آن را بنویس.  

حضرت زهرا سالم اهلّل علیها

هـ مطافز

مهـ قیدصک

رهـ رهـاطی

ضلوتبهـ 

یهـ ناحیر

هـ هـ کرابم

              زکّیه          فاطمه     صّدیقه  

     مرضّیه           بتول       طاهره       مبارکه 

 فکر می کنم

کامل کنید

بگرد و پیدا کن

معّلم زنان شهر……

در برابر نامحرم همیشه

……             

     دختِر ……

     همسِر……

     بهترین …… 

   معروف به ……

مادِر امام …… 
و ……
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سوره  ی کوثر، آیه  ی 1

بیندیشیم
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وقتی حضرت فاطمه به دنیا آمد، خداوند به پیامبرش گفت:

به نظر شما حضرت فاطمه برای پدرش چگونه دختری بود که پیامبر خدا او را این قدر دوست 
داشت؟

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

   

داستان تسبیح
 روزی حضرت فاطمه سالم  اهلل علیها به دیدار پدر بزرگوارشان حضرت محّمد صّلی اهلل علیه و آله 

رفتند. هنگام ورود به ایشان سالم کردند. 
پیامبر مهربان پس از پاسخ سالم، دست او را بوسیدند و به او فرمودند: دخترم می خواهم به تو 

ذکری بیاموزم؛ خوب است در پایان هر نماز آن را بخوانی:
ذکر اهلل اکبـر 3٤ مرتبه            ذکر الـحمـدهلل 33 مرتبه          ذکر سبـحان اهلل 33 مرتبه

به  ایشان،  از  از خداحافظی  از پدر تشّکرکردند. پس  و  حضرت زهرا بسیار خوش حال شدند 
سوی خانه حرکت کردند. در حالی که در مسیر به آنچه پدر مهربانشان گفته بودند، فکر می کردند.

حضرت زهرا با استفاده از مقداری خاک تمیز و آب، تسبیحی را از گل درست کردند.  از آن 
پس به این اذکار، تسبیحات حضرت زهرا سالم  اهلل علیها می گویند.

ِانّـا َاۡعـطَۡیـناَك الۡـَکۡوثَـَر
     ای پیامبر! ما به تو هدیه ای بسیار خوب دادیم.



می توانی قّصه ی این عکس ها را برای دوستانت تعریف کنی؟

آیا داستان دیگری از زندگی امام علی علیه الّسالم و حضرت زهرا سالم اهلل علیها می  دانی؟

         به کمک اعضای خانواده، یک تسبیح درست کن و به کالس بیاور.
مواد مورد نیاز: یک بسته گل سفال گری، مقداری کاموا و یک سوزن خّیاطی.

21

ببین و بگو

با خانواده
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کاروان برای زیارت خانه  ی خدا به راه افتاد. 
بین راه چند روزی در مدینه استراحت کردند.

هنگام حرکت به سوی مّکه، مرد ناشناسی به آن ها پیوست. 
به آن ها محّبت می کرد.  نمی شناخت ولی  را  او  اینکه کسی  با 
همیشه به یاد خدا بود و با چهره ای خندان و با نشاط به همه  ی کاروان 

کمک می کرد.
با کودکان بازی می کرد، به تشنگان کاروان آب می رساند، به 

پیرمردان کمک می کرد تا بر اسب ها و شترها سوار شوند و...   .
٭ ٭ ٭

مسافری در میانه ی راه به کاروان پیوست. او در نگاه اّول، مرد 
ناشناس را شناخت. با کمال تعّجب پرسید: این مرد را که کارهای 

شما را انجام می دهد، می شناسید؟ 

درس پانزدهم

همسفر ناشناس
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- نه! او را نمی  شناسیم. مردی مؤمن و نیکوکار است. ما از او تقاضا نکرده  ایم تا کاری انجام دهد 
ولی خودش دوست دارد در کارها به دیگران کمک کند.

مرد مسافر ادامه داد: اگر او را می  شناختید، حاضر نمی  شدید او برای شما این کارها را انجام دهد.
- مگر او کیست؟

- او علی ابن الحسین، امام سّجاد است.
اهل قافله تا این جمله را شنیدند، با ناراحتی به سوی امام دویدند و گفتند: 

- ببخشید شما را نشناختیم.
- چرا خود را معّرفی نکردید؟! ممکن بود به شما بی احترامی کنیم!

- اشتباه ما را ببخشید.
امام با مهربانی به جمعّیت نگاه کرد و گفت:

من خودم تصمیم گرفتم با شما که مرا نمی شناسید، هم سفر شوم. چون کسانی که مرا می شناسند، 
اجازه نمی دهند برایشان خدمتی انجام دهم.



برای همین خود را معّرفی نکردم تا بتوانم به همه کمک کنم.
اهل قافله با چهره  ای شرمگین به امام نگاه می  کردند. 

آن ها بیشتر از گذشته امام سّجاد علیه الّسالم را دوست داشتند.

ما به داشتن چنین پیشوایانی افتخار می کنیم. زیرا آن ها…  .

بدانیم
امام سّجاد علیه الّسالم، فرزند امام حسین علیه الّسالم و چهارمین امام ما مسلمانان است. او 
با یتیمان مهربان بود و در تاریکی شب برای فقیران غذا می برد. بسیار سجده و عبادت می کرد 
و به همین دلیل به »سّجاد1« و »زین العابدین2« معروف شده است. قرآن را با صدای دلنشینی 
این دعاهای زیبا در  از  به یاران خود آموخت. مجموعه ای  نیز  ایشان دعاهای زیادی  می خواند. 

کتابی به نام »صحیفه ی سّجادیه« جمع شده است.
امام سّجاد علیه الّسالم به همراه پدر در کربال حضور داشت. او در آن زمان به دلیل بیماری 
نتوانست در جنگ شرکت کند، اّما تا آخر عمر با ظالمان مبارزه کرد و سرانجام به دست ستمگران 

به شهادت رسید. قبر ایشان در شهر مدینه و در قبرستان بقیع قرار دارد.

1ــ »سجّاد« یعنی کسی که زیاد سجده می  کند.

2ــ »زین العابدین« یعنی زینت عبادت کنندگان.

 فکر می کنم
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من هم مانند امام سّجاد علیه الّسالم در مسافرت  ها و اردوها به دیگران کمک کنم. مثاًل:
 ..............................                   .............................. 

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

به نظر شما چه ارتباطی میان این آیه و داستان »همسفر ناشناس« وجود دارد؟

بهتر است کمک کردن به دیگران چگونه باشد؟

َه یُـِحبُّ الۡـُمۡحـِسـنیـنَ  َاۡحـِسـنوا ، ِانَّ الـلٰـّ
به یک دیگر نیکی کنید، که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

سوره  ی بقره، آیه  ی 195

گفت وگو کنیم

بیندیشیم

دوست دارم
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هر تصویر به کدام یک از ویژگی های امام سّجاد علیه الّسالم اشاره می کند؟

فرزند اماِم ……

معروف به سّجاد

 یعنی بسیار ……

امام سّجاد علیه الّسالم

چهارمین ……

معروف به ……

 یعنی زینت عبادت کنندگان

بگرد و پیدا کن

ببین و بگو

آرامگاه او در

 قبرستان ……
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به سؤاالت پاسخ دهید. پاسخ ها را در جدول پیدا کنید و خانه های آن را رنگ بزنید. 
چه می بینید؟ 

1ــ نام امام سّجاد علیه الّسالم ................. ابن الحسین می باشد.
2ــ نام پدر امام سّجاد علیه الّسالم: امام ..........................

3ــ نام کتابی که دعاهای امام سّجاد علیه الّسالم در آن جمع آوری شده است:صحیفه ی ............
٤ــ در مقابل تفریق می آید: ............

در طول این هفته، کارهایی که برای کمک به پدر و مادرت انجام دادی را بنویس.

سضعمج

جصلقغ

آنیسح

دثآعد

یقرآن

هـعیقب

کامل کنید

با خانواده
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درس شانزدهم

داناترین مردم
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تازه به شهر شام رسیده بود. در شهر کسی را نمی  شناخت.
آرام آرام در کوچه  های شهر قدم می زد. 

در گوشه  ای از شهر همهمه  ای برپا بود و مردم دسته دسته به سوی کوه در حرکت بودند. 
نزدیک آمد. از کسی پرسید: چرا مردم به سمت کوه می روند؟ اّتفاقی افتاده است؟ 

 بزرگ ترین دانشمند مسیحیان در این کوه زندگی می کند. مسیحیان سالی یک  بار به دیدن او می روند 
و هر سؤالی داشته باشند، از او می پرسند. او پاسخ هر پرسشی را می  داند. امروز وقت این مالقات مهم است.

مرد مسافر دوست داشت این دانشمند را از نزدیک ببیند. تصمیم گرفت همراه با دیگران به سمت 
کوه برود.

٭ ٭ ٭

دانشمند مسیحی بر روی تخته سنگی نشسته بود.   
از شّدت پیری دستانش می لرزید. همه دور تا دور او نشسته بودند. 

دانشمند پیر یک یک مردم را به دّقت نگاه کرد. همه ی آن ها را از قبل می شناخت. 
ناگهان نگاهش به مرد مسافر افتاد!

دقیق  تر نگاه کرد. تا به حال او را در میان مسیحیان ندیده بود. به او رو کرد و گفت: ای مرد غریبه!                  
تو مسیحی هستی یا مسلمان؟!



- مسلمانم.
- دانشمند هستی یا بی سواد؟

- بی سواد نیستم.
دانشمند مسیحی فکری به ذهنش آمد:

اکنون بهترین وقت است! سؤالی سخت از او می پرسم. او نیز نمی تواند به آن پاسخ دهد و این  گونه 
آبروی مسلمانان پیش همه می رود!

دانشمند مسیحی ادامه داد: ای مرد! تو می خواهی از من سؤال کنی یا من از تو بپرسم؟!
مرد پاسخ داد: شما سؤال کن. هرچه می  خواهی بپرس!

پیرمرد خنده ای کرد وگفت: ای مردم! این مرد مسلمان گمان می کند می تواند جواب سؤاالتم را بدهد!
اگر راست می  گویی بگو بدانم آن چه ساعتی است که نه روز است و نه شب؟

- آن ساعت، از اذان صبح تا طلوع آفتاب است.
پیرمرد اخمی کرد. انتظار این پاسخ را نداشت. اّما دوباره لبخندی زد. پرسش دیگری به یادش آمده بود.

- آن چیست که هر چه از آن بردارند، کم نمی  شود؟
- شعله شمع است که هر چه شمع  های دیگر را با آن روشن کنند، از آن کم نمی  شود.

از عصبانیت صورتش قرمز شده بود!
باز هم پرسید. مشکل  ترین سؤاالت را می پرسید. اّما آن مرد همه را به خوبی جواب می داد.

همه با تعّجب به هم نگاه می  کردند و زیر لب چیزهایی می  گفتند.
عرق بر پیشانی دانشمند مسیحی نشسته بود. سؤاالتش تمام شده بود و او همه را پاسخ داده بود.

با صدایی لرزان رو به آن مرد کرد و گفت: تو کیستی؟
- من محّمد باقر، فرزند امام سّجاد هستم.
مرد دانشمند با حیرت به او نگاه می کرد. 

به سختی از روی تخته سنگ بلند شد و فریاد زد: 
ای مردم، تاکنون کسی را دانشمندتر از این مرد ندیده  ام. تا او در میان شماست، به سراغ من نیایید 

و هر سؤالی دارید، از او بپرسید.
اطراف امام شلوغ شد. هر کس سعی می  کرد خود را زودتر به امام برساند و سؤاالتش را از او بپرسد.
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بدانیم
امام محّمد باقر علیه الّسالم، پنجمین امام مسلمانان در مدینه به دنیا آمد. او بسیار عالم و دانشمند 

بود و شاگردان زیادی تربیت کرد. 

خوش اخالق و مهربان بود. دستورهای دین و آداب زندگی را به مردم می آموخت و به آن ها 
آگاهی می داد. 

امام محّمد باقر علیه الّسالم مانند پدر و پدر بزرگ خود، با حاکمان ستمگر مبارزه می کرد و 
سرانجام در این راه به شهادت رسید. ایشان در کنار پدرش در قبرستان بقیع دفن شده است.

را  آن ها  خانه  های  و  کنید  پیدا  جدول  در  است،  شده  سبز  بدانیم  بخش  در  که  را  کلمه  هایی 
رنگ آمیزی کنید. حروف باقی مانده را به ترتیب کنار هم قرار دهید و جمله ی زیر جدول را کامل کنید.

امام باقر علیه الّسالم فرمود : »همانا خداوند ............................................................................«

حروف باقی مانده در جدول را با رنگ دیگری رنگ آمیزی کنید. لقب امام پنجم آشکار می  شود: ..........

بگرد و پیدا کن
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منظور پیرمرد از اینکه گفت: »تا او در میان شماست، به سراغ من نیایید«، چه بود؟

من هم به عنوان یک مسلمان، علم و دانش زیادی داشته باشم تا…  .

بهترین راه تشّکر از کسی که به شما علم می  آموزد، چیست؟

 فکر می کنم

دوست دارم

گفت وگو کنیم
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با توّجه به تصویر، در مورد پیام آیه با دوستانتان 
گفت وگو کنید.

 خوب است هر یک از موارد زیر را از چه کسی بپرسیم؟

  وقتی بیمار شدیم و می خواهیم بدانیم چه غذاهایی را نباید بخوریم. 

برای حل کردن یک مسئله در درس ریاضی با مشکل روبه رو شدیم.

     می خواهیم بدانیم که چه کارهایی را نباید در نماز انجام دهیم.

اگر چیزی را که نمی  دانیم، از ناآگاهان بپرسیم، چه مشکالتی برای ما پیش می  آید؟ 

تحقیق کنید که چرا به امام پنجم، »باقر العلوم« می گویند؟

کۡـِر ِاۡن کُۡنـُتۡم ال تَـۡعـلَـموَن   فَۡسـئَـلُوا َاۡهـَل الـِذّ
اگر چیزی را نمی  دانید، از آگاهان بپرسید. 

سوره  ی نحل، آیه  ی ٤3

بیندیشیم

گفت وگو کنیم

89

با خانواده
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به تنه ی درختی تکیه زد. 
با خود گفت: اندکی اینجا استراحت می  کنم و سریع به راه می  افتم. 

عجله داشت. امام صادق علیه الّسالم او را به دنبال کار مهّمی فرستاده بود.
نفس عمیقی کشید. به یاد روزهای تلخ گذشته افتاد. 

روزهایی که ناچار بود به دیگران التماس کند تا کاری به او بدهند و با مزد آن غذایی تهّیه کند. غذایی 
برای خود و برای مادر بیمار و خواهر کوچکش. 

به یاد روزی افتادکه تا شب پولی به دست نیاورده بود. گرسنه و خسته در کوچه نشسته بود و گریه 
می کرد که ناگهان دست مهربان مردی را روی شانه ی خود احساس کرد. 

آن مرد، امام صادق علیه الّسالم بود. 

درس هفدهم

خواب شیرین
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امام از او خواست هر روز پیش او بیاید تا هم به او کار دهد و هم به او خواندن و نوشتن بیاموزد.  
حاال چند ماه از آن روز گذشته است. از آن روز دیگر هیچ وقت او و خانواده  اش گرسنه نمانده  اند. 

در همین فکرها بود که آرام در زیر سایه درخت خوابش برد.
ساعتی گذشت و او همچنان خواب بود.  

ظهر بود و آفتاب به صورتش می تابید. دانه  های درشت عرق، از پیشانی اش بر زمین می چکید. 
ناگهان احساس کرد نسیم خنکی به صورتش می وزد. فکر کرد شاید ابرها جلوی خورشید را گرفته  اند. 

حاال راحت تر می توانست بخوابد! نه آفتابی بود و نه گرمایی!
مّدتی گذشت. 

چشمانش را باز کرد. 
اّول فکر کرد خواب می بیند.  اّما نه!  

امام صادق علیه الّسالم باالی سرش ایستاده بود!
باورش نمی شد! نسیمی در کار نبود!

این امام بود که در این مّدت او را باد می زد. 
امام در برابر خورشید ایستاده بود تا آفتاب به او نتابد. عرق از سر و صورت امام جاری شده بود.

٭ ٭ ٭
آه! کار امام را فراموش کرده بود!

نمی دانست چه بگوید!
آقای من!  مرا....

امام نشست. دستی بر سر او کشید و گفت: دیر کردی. نگرانت شدم و به دنبالت آمدم.
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بدانیم

به نظر شما چرا نام این داستان، »خواب شیرین« گذاشته شده است؟

      آن جوان امام را خیلی دوست داشت. زیرا… .

به نظر شما داستان »خواب شیرین« با کدام یک از این نشانه  ها ارتباط دارد؟

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

امام جعفر صادق علیه الّسالم، ششمین امام ما و فرزند امام محّمد باقر علیه الّسالم است. در 
مانند  نیز  او  می کرد.  کمک  نیازمندان  به  و  می پوشید  تمیز  و  ساده  لباس  می کرد.  زندگی  مدینه 
پدرش، همه ی مردم را به علم آموزی تشویق می کرد و خود، شاگردان زیادی را تربیت کرد که 

بعضی از آنان، دانشمندان بزرگ زمان خود شدند.
امام جعفر صادق علیه الّسالم همیشه با ستمکاران مبارزه می کرد. سرانجام ایشان به دست 
حاکم ستمگر زمان خود به شهادت رسید و در قبرستان بقیع، در کنار پدر و پدر بزرگش به خاک 

سپرده شد.

 امام صادق علیه الّسالم می فرماید:
از نشانه  های مؤمنان است:

دیدار  قولی(،  )خوش  عهد  به  وفای  امانت داری،  راست  گویی، 
خویشاوندان و مهربانی با نیازمندان.

گفت وگو کنیم

 فکر می کنم

کامل کنید
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چه ارتباطی میان معنای آیه و داستان »خواب شیرین« وجود دارد؟

من هم رفتاری مانند امام صادق علیه الّسالم داشته باشم. بنابراین سعی می  کنم:
به نیازمندان ........................................................................... . 
با کوچک تر از خودم............................................................... .
دوستانم را............................................................................. .

َو لۡـَیۡعـفوا َو لۡـَیۡصـَفحوا
اشتباه دیگران را ببخشید و از خطای آن ها بگذرید.

سوره  ی نور، آیه  ی 22

بیندیشیم

ششمین ……

دوست دارم

بگرد و پیدا کن

د اماِم ……
فرزن

امام صادق علیه الّسالم
......

تشویق کننده به 

.....
ش:...

نام
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اجرای نمایش

با خانواده

ببین و بگو

95

داستان این تصویر را به خاطر 
دوستانت  برای  آن   را  می آوری؟ 

تعریف کن.
»خواب  داستان  با  ارتباطی  چه 

شیرین« دارد؟

به کمک دوستانتان، نمایشی درباره  ی مهربانی و گذشت از اشتباه دیگران در کالس بازی کنید.

  تحقیق کنید که چند تن از امامان ما، در قبرستان بقیع دفن شده  اند؟ نام آن ها را بنویسید.
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رضا جلوی آینه ایستاده بود و خود را در آن می دید که ناگهان......
آیا خوب می دید و درست می شنید؟

چشمان خود را چند بار باز و بسته کرد.
اّما اشتباه نکرده بود!

آینه دهان باز کرده بود و می  خندید.
رضا پرسید: تو چه کسی هستی؟!

ـ من آینه هستم. تصویر هر کس را به خودش نشان می  دهم، تا خود را مرّتب و منّظم کند.
ـ اّما آینه  ها که حرف نمی  زنند و نمی خندند! آیا من خواب می بینم؟!

ـ خنده یی من از قیافه ی توست!
ـ منظورت را نمی فهمم!

ـ به خودت نگاه کن. متوّجه می شوی!
  نمی خواهی صورتت را بشویی؟ چرا موهایت پریشان است؟!

درس هجدهم

آینه ی سخنگو
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  پیراهنت چقدر کثیف و نامرّتب است؟ چرا یکی از دکمه  های آن باز است؟.....
رضا با تعّجب حرف  های آینه را شنید و  با خود گفت: یعنی من اینقدر نامرّتب هستم؟!

صورتش را شست. پیراهن خود را عوض کرد و دکمه  هایش را مرّتب بست. در برابر آینه ایستاد 
و موهایش را شانه کرد.

دوباره صدای خنده ی آینه را شنید!
ـ خودم را که مرّتب کردم! دیگر چرا می خندی؟!

ـ خودت زیبا شدی ولی اتاق را ببین!
  چرا وسایلت روی زمین پخش شده است؟ چرا کتاب  هایت روی زمین افتاده  اند؟

  این کاغذهای پاره روی کیفت چیست؟...
رضا سرش را پایین انداخته بود و خجالت می کشید. ظهر امروز این بی نظمی ها را انجام داده بود 

و قبل از مرّتب کردن اتاق به خواب رفته بود.
خیلی زود کتاب  ها را در قفسه چید. وسایل مدرسه را در کیفش مرّتب کرد و آن را در گوشه ی 

اتاق قرار داد. 



کاغذهای پاره و آشغال تراش  ها را جمع کرد و در سطل زباله ریخت.
لباس  های مدرسه  اش را از روی صندلی برداشت و به جالباسی آویزان کرد.

سپس اتاق را تمیز و مرّتب کرد.
دوست نداشت دوباره صدای خنده ی آینه بلند شود. 

نگاهی به اطراف کرد. اتاق تقریبًا منّظم شده بود.
جلوی آینه آمد.

ـ حاال نظرت چیست آینه جان؟!
آینه نگاهی به اطراف انداخت و گفت: آفرین! حاال شدی یک پسر تمیز و منّظم!

٭ ٭ ٭

رضا! رضا جان! پسرم!...
رضا با صدای پدر از خواب بیدار شد. 

به اطرافش نگاه کرد.
اتاق نامرّتب بود و به هم ریخته!
همه چیز را در خواب دیده بود!

بلند شد و به سوی آینه رفت. ظاهرش نیز مانند قبل بود. 
به یاد خنده های آینه افتاد و خنده  اش گرفت.

شانه را برداشت و تصمیم گرفت.......
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هر کاری را به موقع انجام دهم تا… .

در این تصویر، چه بی نظمی هایی مشاهده می کنید؟ 
به نظر شما چرا این    چنین شده است؟!

اگر هر چیز در جای خودش قرار می گرفت.... 

دوست دارم

گفت وگو کنیم
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به نظر شما در هر کدام چگونه می  توانیم منّظم باشیم؟ 

در این تصویر چه بی نظمی هایی می بینید؟

امام عـلی علیه الّسالم می فرماید:

ِه َو نَـظـِم َاۡمـِرکُمۡ  اوصیـکُـما ِبـَتۡقـَوی الـلٰـّ
به شما )فرزندانم( سفارش می کنم مراقب رفتارتان باشید 

نهج البالغه، نامه ی 47و نظم را در کارهایتان رعایت کنید.                  

بیندیشیم

ببین و بگو
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این کارها را به ترتیب شماره گذاری کنید.

             
 

          

چگونه می توانیم مدرسه ای مرّتب و منّظم داشته باشیم؟

با کمک دوستانتان، با یک نمایش نظم و بی نظمی را در کالس نشان دهید.

در طول هفته، چه کارهایی انجام دادی که نشانه ی نظم و ترتیب تو باشد؟

کارهاروزها

شنبه
مجع کردن وسایل اتاق

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه
رمتب کردن وسایل دمرسه

خوابیدن در شب

بازیمسواک زدن

رفتن به مدرسهانجام تکالیف

مطالعه ی کتاب

خوردن صبحانه

بیدار شدن در صبح

خواندن نماز صبح 

هر چیز در زمان خود

گفت وگو کنیم

با خانواده

اجرای نمایش
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معّلم با خّطی زیبا روی تابلو نوشت: 

و« و �ز �ج د، �ج رو�ی دم �ج �ز
دم ا�ز �گ �ز

»�گ
سپس رو به بّچه  ها کرد و پرسید: چه کسی معنی این ضرب المثل را می  داند؟ دست  ها باال رفت. 

رضا گفت: یعنی این که اگر ما در زمین گندم بکاریم، گندم سبز می شود و اگر جو بکاریم، جو 
سبز می  شود.

حسن گفت: یعنی هر گیاهی از دانه  ی خودش به وجود می  آید.
معّلم گفت: بله. اّما این ضرب المثل، معنای دقیق  تری هم دارد. چه کسی آن را می  داند؟ همه  ی 

بّچه  ها به فکر فرو رفتند.
آقای معّلم ادامه داد: بّچه  ها! تا حاال شنیدید کسی گندم بکارد و جو برداشت کند؟

صادق گفت: معلوم است که هر کس گندم بکارد، نتیجه  ی کار او برداشت گندم و هر کس جو 
باشد گندم  انتظار داشته  و  بکارد  نمی  تواند جو  بود. کسی  برداشت جو خواهد  نتیجه ی کارش  بکارد، 

برداشت کند!
معّلم گفت: درست است. هر  کاری نتیجه  ی مخصوص به خود را دارد. همه  ی کارهایی که انجام 

می  دهیم، این گونه هستند. چه کارهای خوب و چه کارهای بد!
اگر کسی کار خوبی انجام دهد، حتمًا نتیجه  ی خوبی در انتظار اوست و اگر کار بدی انجام دهد، 

نتیجه  ی بدی هم می  گیرد.
بّچه  ها! شما چه کارهای خوب یا بدی را می  شناسید که اگر کسی آن ها را انجام دهد، نتیجه  اش را 

می بیند؟!
هر کس چیزی گفت.

علی گفت: کار کردن. هر کس کار کند، مزد آن را می  گیرد.
رضا ادامه داد: درس خواندن. هر کس درس بخواند، آخر سال نتیجه ی خوبی می  گیرد.

کاظم دست خود را باال برد و گفت: تنبلی. هر کس تنبلی کند، نمی  تواند کارهایش را به موقع انجام 
دهد.

درس نوزدهم

گندم از گندم بروید
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 معّلم گفت: کاماًل درست است، هر کس در دنیا کار خوب یا بدی انجام دهد، دیر یا زود، نتیجه  اش را 
می  بیند. در این دنیا و جهان آخرت.

یوسف پرسید: آقا اجازه! جهان آخرت یعنی چه؟
آقای معّلم گفت: پس از این دنیا وارد جهانی می  شویم که به آن جهان آخرت می  گویند.

در آنجا بعضی از انسان  ها شادمان و بعضی دیگر ناراحت و نگران هستند. این نتیجه  ی کارهایی 
است که در این دنیا انجام داده  اند.

 بهشت هدیه  ای از سوی خداوند به همه  ی کسانی است که ایمان آورده  اند و کارهای خوب انجام 
داده  اند. مردم در بهشت به همه  ی آرزوهایشان می  رسند. 



به نظر شما انجام چه کارهایی باعث می  شود در دنیا و آخرت خوش بخت شویم؟

به نظر شما چه شباهتی میان کارهای ما در این دنیا و کار یک کشاورز در مزرعه وجود دارد؟ 

نتیجه  ی هر یک چیست؟

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می  فرماید:  

َالـدُّ  نۡـیا َمۡزَرَعـُة الۡـآِخـرَ ه�ِ
یعنی: .............................................................

گفت وگو کنیم

بیندیشیم

ببین و بگو
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قبل از انجام هر کار به نتیجه   ی آن فکر کنم. زیرا…  .

زشت و زیبا

کوه1 کمرکش  در  می  دویدممن  خوش حال 

کوه دل  از  شنیدمناگاه  پا  صدای 

ایستادم که  نیامدوقتی  صدا  دیگر 

باد ناله ی  نیامد همراه  پا  صدای 

می دویدم که  انبوهوقتی  سنگ های  بر 

را خود  پای  کوهصدای  از  می شنیدم  من 

است کوه  و  صدا  دنیامثل  و  ما  اعمال 

باز ما  سوی  به  زیباآید  و  زشت  کار  هر 

                                                                                           جعفر ابراهیمی

درباره ی معنای شعری که خواندید، با یک دیگر گفت وگو کنید.

 فیلم یا داستانی را درباره  ی نتیجه  ی خوب یا بد کارها پیدا کنید و خالصه ی آن را برای دوستانتان 
در کالس تعریف کنید.

دوست دارم

با هم بخوانیم

با خانواده

1ــ دامنه ی کوه
105
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خانواده  ی آقای مرادی در تعطیالت تابستان به روستای خود می  آیند.
روستا در دشتی زیبا و خوش آب و هوا قرار دارد.

آن ها هر سال به اینجا مسافرت می  کنند تا از دیدن باغ  های پر از میوه، حوض  های پر از ماهی و 
مناظر زیبای طبیعت لّذت ببرند و با اقوام و دوستان خود نیز دیدار کنند.

در اینجا به آن ها خیلی خوش می  گذرد.
سینا پسر آقای مرادی، هر صبح و عصر با دوستان خود به باغ پدربزرگ می  رود. آن ها با هم بازی 

می  کنند، می  دوند و از درختان، میوه می  چینند.
سپس میوه  ها را در آب چشمه می  شویند و با لّذت می  خورند.

گاهی هم او با خواهرش سعیده به گاو پدربزرگ علف می  دهند و شیرش را هنگام صبحانه می نوشند.
٭ ٭ ٭

همه چیز در روستا برای آن ها جالب وتماشایی بود.
روزی که تصمیم گرفتند به شهر خود بازگردند، سینا خیلی ناراحت شد و به پدرش گفت: دوست 

دارم خانه  ی ما در روستا باشد و برای همیشه در اینجا بمانیم.

درس بیستم

باغ همیشه بهار
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پدر گفت: دوباره به اینجا می  آییم.
سینا خیلی خوش حال شد و گفت: دوست دارم هر وقت به اینجا می  آیم، طبیعت این قدر سرسبز 

و زیبا باشد. 
ای کاش همیشه بهار بود!

پدر خندید و گفت: فصل بهار و سرسبزی باغ که برای همیشه نمی  ماند. 
تنها یک باغ است که همیشه سرسبز و خّرم می  ماند. باغی که جویبارهای زالل، از زیر درختانش 

جاری است. 
درختانش همیشه شکوفه و میوه می  دهد و انواع میوه  ها در آن وجود دارد. 



در کنار باغ  های پر از میوه  اش قصرهای باشکوهی نیز بنا شده است.
سینا با عالقه پرسید: آن باغ کجاست؟

پدر گفت: همان باغی که خداوند در قرآن به انسان  های نیکوکار وعده داده است. 
نام آن باغ همیشه بهار، بهشت است. اهل بهشت، هر چه را که دوست داشته باشند، در دسترس 

آن ها قرار می گیرد.
در آنجا هیچ غّصه و ناراحتی ندارند. هیچ کس پیر و بیمار نمی  شود. آدم  ها به همه  ی آرزوهای  

خود می  رسند و برای همیشه آنجا می  مانند.
سینا گفت: خوش به حال کسانی که به بهشت می  روند!

پدر گفت: و بد به حال کسانی که به جای آن  که راه بهشت را در پیش بگیرند، به سوی جهّنم گام 
بر می دارند.

با انجام دادن چه کارهایی به بهشت وارد می  شویم؟ و چه کارهایی ما را به سوی جهّنم نزدیک 
می کند؟

گفت وگو کنیم

ذيـَن آَمـنوا َو َعـِمـلُوا الـّصاِلـحاِت  ـِر الَـّ وَ   بَـِشّ
َانَّ لَـُهۡم َجّنـاٍت تَۡجـری ِمۡن تَۡحـِتـَها الۡـاَ نۡـهاُر

و به کسانی که به خدا ایمان می آورند و کارهای نیک انجام می دهند، 

بشارت بده که برای آن ها در بهشت، باغ هایی است که در آن ها رودهایی جاری است.  

سوره ی بقره، آیه ی 25
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این عبارت قرآنی را بخوانید و درباره ی پیام آن با دوستانتان گفت وگو کنید.

به باغ همیشه بهار بروم. پس سعی می کنم:

در کارهایم...................................................................... .

در ارتباط با دیگران............................................................... .

در برابر خدا.................................................................... .

            ِانَّ ااۡلَبۡـراَر لَـفی نَـعیـٍم
       نیکوکاران در بهشت پر نعمت هستند.  

                                                                           سوره ی انفطار، آیه ی 13

دوست دارم

بیندیشیم
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روزقیامت

با این قطره ها، یک آیه از سوره ی حمد و ترجمه اش را کامل کنید.
»  مالِـِک...........................................«؛ یعنی: )خداوند( صاحب ....................................«؛ است.

باغ همیشه بهار را به کمک اعضای خانواده، به زیبایی به صورت کاردستی درست کن و یا آن را 
نّقاشی کن.

کامل کنید

با خانواده

الّدین َیۡوِم



talif@talif.sch.ir

Email
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