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بودند ،  یعنی  از  مرتب  بسیار  امام خمینی 
بیدار  خـواب  از  کـه  صبح  آن      ساعت 

می شدند   هیچ   کارشان   بدون  بـرنامه   نبود،  
نکردند.  زندگی  بـرنامه  بـدون  وقت   هیچ 
بـود  ،   استراحتشان  ساعت  سر  مطالعه شان 
سر   ساعت   ،   خـوابشان سر ساعت ، به رادیو 
تمام  سر ساعت   ،   و  خالصه  کردنشان  گوش 

کارهایشان حّتی عبادتشان سر ساعت بود.



مقدمه
دارد  نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش  فعالیت های  برنامه درسی  مجموعه  تولید  فرایند 
ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، 

هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
برنامه ریزی درسی است،  فرایند  از  نیازهای ویژه که بخشی  با  تدوین محتوای کتب دانش آموزان  در 
سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی 
دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه 
تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، 
فراهم  با  این محتوا  گیرد.  قرار  توجه  زندگی است، مورد  کیفیت  بهبود  برای  فناورانه  تفکر  و  بینش 
نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه 
به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم 

می باشد.  مهارت ها(  )توانمندی ها، 
با بهره گیری از این کتاب  باشد و معلمان عزیز و گرامی  امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر 

نمایند. یاری  اجتماعی  و  فردی  به صالحیت های  دستیابی  در  را  فراگیران  بتوانند 
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و 
تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران  گروه های 
یاری  ما را  آماده سازی  برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و  سازمان پژوهش و 

نماییم. تقدیر و تشکر  داده اند، 
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در 

خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



سخنی با مربیان

معلم عزیز و گرامی
به ویژگی های ساختار  این کتاب توجه شما را  برای آموزش مناسب و کارآمد 

آن جلب می کنیم:
تنظیم  دینی  درس  اساسی  مفاهیم  و  سرفصل ها  براساس  دروس  تعداد  1ــ 
گردیده است، این مفاهیم شامل خداشناسی، نبوت، معاد، امامت و رهبری، احکام و 

عبادات و اخالق اسالمی می باشد.
به زمینه های روان شناختی دانش آموزان  توجه  با  دینی  مفاهیم  آموزش  2ــ در 
مؤثر  بسیار  و…  نمایش  شعر،  داستان،  مانند  ادبیات  مختلف  شیوه های  از  فاده  است
روش  از  پرهیز  ضمن  تا  است  گردیده  سعی  جدید  کتاب های  تهیه  در  بنابراین  است 
مناسب، شعر و  با تصویر  قالب داستان هایی  یک سویه و دستوری مطالب درسی در 
فعالیت های تکمیلی دیگری ارائه گردد تا به معلم امکان فراهم آوردن زمینه مشارکت 

و فعالیت دانش آموزان را بدهد.
3ــ در این کتاب سعی شده عناوین و متن دروس ساده و در حد فهم و حوصله 
به کارگیری عبارات و جمالت طوالنی پرهیز  نیازهای ویژه باشد و از  با  دانش آموزان 
صورت  در  و  شده  استفاده  کمتر  ناآشنا  و  مشکل  کلمات  از  ممکن  حد  تا   . شود

به کارگیری این کلمات معنی شده است.
و  اجتماعی  فارسی،  علوم،  مانند  دیگر  مفاهیم درس های  به  کتاب  این  در  4ــ 
هنر نیز توجه گردیده است و به این ترتیب ارتباط افقی آن با سایر دروس حفظ شده، 
هم چنین مفاهیم ارائه شده در امتداد آموزش های دوره ابتدایی بوده و زمینه ای برای 

دوره متوسطه می باشد.



انبساط خاطر  ایجاد  و  روان خوانی  جهت  در  کتاب  در  مندرج  اشعار  ــ    5
دانش آموزان بوده و لزومی به حفظ اشعار نیست.

و  متنوع  آن ها  که  بوده  این  بر  کار  اساس  تمرینات  تدوین  و  طراحی  در  ـ  6 ـ
جذاب باشند و در پرسش و پاسخ صرف محدود نگردند و فعالیت های دانش آموزان 
تمرینات  این  گردد.  ارائه  فردی  خالقیت های  و  برداشت  به  توجه  با  زمینه  این  در 
اکنون  بگو،  برایم  حاال  کن،  کامل  و  کن  فکر  دهید،  پاسخ  مانند  عناوینی  قالب  در 

می توانی، بیش تر بیاموزیم و… طراحی شده است.
از  درس  در  شده  ارائه  مفاهیم  زمینه  در  بیش تر  اطالعات  ارائه  برای  ــ    7

پیام های قرآنی، احادیث، مطالبی تحت عنوان برای خواندن استفاده شده است.
بخش هایی  از  هستی  خالق  با  ارتباط  و  معنوی  فضای  ایجاد  ـ   جهت  ـ   8

تحت عنوان با هم دعا کنیم بهره گرفته است.
9ــ با توجه به تفاوت شرایط اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی دانش آموزان در 
پایان هر درس بخشی تحت عنوان فعالیت پیشنهادی معلم درنظر گرفته شده که معلم 

می تواند با توجه به این شرایط هر نوع فعالیتی را که مناسب می داند طراحی کند.

نکاتی در مورد شیوه های تدریس

همکار گرامی
آشنایی با روش های تدریس و به کارگیری آن ها موجب می شود که اهداف تعلیم 
و تربیت با سهولت بیش تر و در مدت زمان کوتاه تر تحقق یابد. معلم در زمینه ی تعلیم و 
تربیت دانش آموزان نقش مؤثری دارد. او برای موفقیت در امر آموزش الزم است از 

شیوه ها و روش های جالب و متنوع آموزشی و پرورشی آگاهی کافی داشته باشد.



روش های پیشنهادی برای آموزش دینی به شرح زیر است:
مناسب،  الگوی  ارائه  طریق  بصری(  و  )سمعی  شنیداری  و  دیداری  روش 
نمایش نامه ای  تمثیلی  نمایش  علمی؛  گردش  توضیحی،  پاسخ،  و  پرسش  تان گویی،  داس
)ایفای نقش( روش های دیگری که هر معلم با توجه به خالقیت های خود می تواند ابداع 
آمیخته  هم  به  یا  تلفیقی  روش  از  بهره گیری  دینی  آموزش  در  شیوه  بهترین  البته  کند. 

است.

ارزشیابی
به طور  باید  موردنظر  اهداف  به  آن ها  دست یابی  میزان  و  دانش آموزان  نایی  توا
می گیرد  صورت  پایانی  و  مستمر  صورت  دو  به  ارزشیابی  شود.  ارزشیابی  سته  پیو
قسمت  در  بود.  خواهد  پایانی  و  مستمر  نمرات  از  حاصل  میانگین  نهایی  مره ی  ن و 
به صورت مستمر  پاسخ دهید و فکر کن و کامل کن  فعالیت های  تمرین ها، ارزشیابی 
اکنون  می توانی،  اکنون  بگو،  برایم  حاال  تمرین های  ارزشیابی  ولی  است.  ایانی  پ و 
می توانی بگویی،  جدول   ، بیش تر بیاموزیم )برای دانش آموزان توانمند( و فعالیت های 
قرآن،  از  پیامی  مانند  عناوینی  و  بود  خواهد  مستمر  به صورت  فقط  معلم  نهادی  پیش

برای خواندن  ،   اشعار ، با هم دعا کنیم مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد.
الزم به ذکر است همکاران گرامی جهت ارزشیابی 15 نمره برای دروس دینی 

)به صورت کتبی( و 5 نمره برای دروس قرآن )شفاهی( درنظر بگیرند.
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اّولىن جلسه ى درس دىنى بود. دانش آموزان خوشحال بودند؛ چون بعد از چند ماه 
تعطىلى و دورى از هم، دوباره ىک دىگر را مى دىدند. بّچه ها مشغول صحبت کردن با 
هم بودند که ىکى از شاگردان آمدن معلم را به کالس اعالم کرد و بّچه ها همگى ساکت 

شدند.
با  و  کرد  سالم  دانش آموزان  به  لبخندى  با  کالس،  به  شدن  وارد  از  پس  معلم 
خوشروىى گفت: »  امىدوارم که حال همه ى شما خوب باشد و تابستان به همه ى شما خوش 
گذشته باشد. آىا موافقىد اّولىن درس را با ىک بازى شروع کنىم؟« بّچه ها با خوشحالى 
گفتند: »بله. چه بازى؟« معلم گفت: »حاال براىتان مى گوىم. ابتدا تا جاىى که مى توانىد 
نفس خود را نگه دارىد ببىنىم چه کسى مدت بىش ترى مى تواند اىن کار را انجام دهد.« 
بازى را  نتوانستند مدت زىادى  همه ى شاگردان اىن کار را انجام دادند ولى هىچ ىک 

ادامه دهند.
معّلم گفت: »فکر مى کنىد چرا نتوانستىد مدت زىادى نفس خود را نگه دارىد؟«

درس اّول

خدای بخشنده و مهربان



٣



4

على گفت: »چون بىنى و دهان خود را بسته بودىم.«
محسن گفت: »چون هوا به شش هاى ما نرسىد.«

زنده  ما  آىا  نبود  هوا  اگر  کنىد  فکر  عزىز.  بّچه هاى  است  گفت: »درست  معّلم 
مى ماندىم. حاال بگوىىد، اگر خورشىد نبود چه اتفاقى مى افتاد.«

على جواب داد: »همىشه شب بود و هىچ وقت زمىن روشن نمى شد.«
حسن جواب داد: »هوا همىشه سرد بود.«
رضا گفت: »گىاهان به وجود نمى آمدند.«

معّلم دوباره پرسىد: »اگر آب نبود چه مى شد؟«
گفت:  معلم  خندىدند.  بّچه ها  نمى ماندم.«  زنده  تشنگى  از  من  »آقا  گفت:  محّمد 

»آفرىن! هىچ کس زنده نمى ماند حتى حىوانات و گىاهان نىز زنده نمى ماندند.«
اکبر گفت: »آقا همه چىز کثىف مى شد و ما نمى توانستىم آلودگى ها را پاک کنىم.«

معّلم گفت: »آفرىن تمام چىزهاىی را که گفتىد درست است. به نظر شما چه کسى 
به فکر ما بوده است که اىن همه نعمت به ما بخشىده است؟«

بّچه ها همگى گفتند: »خداى مهربان«
معّلم گفت: »آرى، خداى بخشنده ى مهربان به فکر ما بوده و از نىازهاى ما خبر داشته 
و  بخشنده  چه قدر  خدا  که  مى فهمد  مى کند،  توجه  خدا  نعمت هاى  به  انسان  وقتى  است. 

مهربان است؛ پس، ما باىد قدر نعمت هاى او را بدانىم وشکرگزار1 نعمت هاىش باشىم.«

1ــ شكرگزار: كسى كه خدا را شكر مى كند.



٥

فكر  كن  Ë  كامل  كن

ه است.»  ا به ما بخشي «همه ى نعمت ها را خ
                                                            سوره ى نحل، آيه ى ٥٣

. اون را نام ببري ١ــ دو مورد از نعمت هاى خ

نيم، چه مى فهميم؟ ا توّجه مى  ٢ــ وقتى به نعمت هاى خ

انيم و  …...………  نعمت هايش باشيم. ا را ب ر نعمت هاى خ ــ ما باي ق

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد



٦

نيم؟ در اين مورد با دوستانت گفت وگو  چگونه مى توانيم از آب درست استفاده 
ن.

حاال بر»مي بگو .......

....... vتو»ن vم Êكنو«

شى. اون نّقاشى زيبايى ب ى از نعمت هاى خ در مورد ي
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»È خد»È غنچه ها
Êسما¬ È«خد È«

»È خد»È كوœ Ë Áشت
Êمهربا È«خد È«

Áما Ë بر« È«خد È«
»È  خــــد»È ¬فـتا«
»È  خـــد»È سبزÁ هــا
خـــالق   گـل Ë   گـال«

Êين  جها« —œ هيچ  كس
مـهـرباÊ تر »“ تـو نيست
»È خــــد» بــــه مــن بــگــو
مهرباÊ تر »“ تو كيست؟

١ــ شعر برگرفته از   مجله ى رش دانش آمـوز، بهمن مـاه ١٣٨٣.

مهربان تر از همه   مهربان تر از همه   ١١    



٩



١٠

، تا سه سال مردم را پنهانى  ه حضرت محّم (ص) به پيامبرى انتخاب ش زمانى 
ت، پيامبر (ص) و يارانش نماز خود را در خانه،  رد. در اين م به دين اسالم دعوت مى 
؛ به همين  ه بت پرست بودن . در آن زمان، مردم م ن دور از چشم ديگران مى خوان

. ن اپرستى دعوت مى ش م به خ م  دليل، باي 
ه افراد فاميل و آشنايان خود  اون به پيامبر (ص) فرمان داد  بع از سه سال، خ
ه افراد فاميل و  . پيامبر نيز به حضرت على (ع) فرمود  ن رابه دين اسالم دعوت 

. ن آشنايان را به مهمانى دعوت 
ه بنشينن و به سخنانش  ا پيامبر از مهمان ها خواست  در روز مهمانى، بع از خوردن غ
ه ام تا راه  ا هستم؛ آم . حضرت مّحم (ص) به آنان فرمود: «من آخرين پيامبر خ نن گوش 
سى حاضر است دين  نون چه  ردن را به شما و همه ى انسان ها نشان دهم. ا گى  درست زن

؟» ن تا برادر و جانشين١ من باش م  يرد و در اين راه به من  اسالم را بپ

. ١ــ جانشين: كسى كه به جاى كس ديگرى انتخاب مى شود و وظايف او را انجام مى ده

ÂËœ ”—œ

(1) Âعو پيامبر »سالœ



١١



١٢

اين  بار  سه  (ص)  محم  حضرت   . ادن ن پاسخى  و  ن  مان ت  سا همه  مهمان ها 
ا،  رد. هر سه بار، حضرت على (ع) برخاست و گفت: «اى پيامبر خ رار  مطلب را ت

نم.» م  ارها به شما  من يار شما هستم و حاضرم در همه ى 
در اين هنگام، پيامبر (ص) دست حضرت على (ع) را گرفت و به مهمان ها فرمود: «اين 

«. ني نوجوان، برادر و جانشين من است. به حرف هايش گوش دهي و از او اطاعت 
ه به اين دعوت پاسخ گفت حضرت عل   (ع) بود. س  در آن مهمان اولين 



١٣



١٤

س بود؟ ه حاضر ش يار پيامبر باش چه  س  در روز مهمانى اولين 

 با توّجه به متن درس، پاسخ صحيح را عالمت × بزن.

يرفت، حضرت على (ع) بود؛ ايشان در دوره ى  ه دين اسالم را پ اّولين مردى 
يجه  يرفت، حضرت خ ه دين اسالم را پ . هم چنين، اّولين زنى  ن نوجوانى مسلمان ش

(س)، همسر پيامبر (ص) بود.

Êخو»ند  È«بر

پاسخ œهيد

دين  به  پنهانى  را  مردم  سال  چن  (ص)  پيامبر 
اسالم دعوت كرد؟

پيامبر (ص) چه كسانى را براى دعوت به اسالم 
به منزل دعوت كرد؟

پيامبر (ص)، حضرت على (ع) را به چه  عنوان هايى 
معرفى كرد؟

پنج سال
 

فاميل و آشنايان 

برادر و جانشين
 

سه سال
 

افراد غريبه 

دوست وهمراه 

‰Ëجد
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رد،  ار  ا دعوت به اسالم را آش ه حضرت محم (ص) به دستور خ از هنگامى 
 . ه ى مسلمانان بيش تر ش روز به روز ع

ارى  ، تصميم گرفتن  ن ه ثروت ٢      خود را در خطر مى دي بت پرستان و ستمگران١ 
نن تا پيامبر (ص) از دعوت خود دست بردارد؛ به همين دليل، پيش ابوطالب، عموى 
: «به محم بگو از دشمنى با بت ها دست بردارد تا هر  پيامبر (ص)، رفتن و به او گفتن
نيم و  هيم. اگر دنبال مقام است، ما حاضريم او را رئيس خود  چه مى خواه به او ب
ه از دعوت به  نيم؛ به شرط اين  ترين فرد  ، بگوي تا او را ثروتمن اگر پول مى خواه

اپرستى دست بردارد.» خ
در  حضرت  آن  گفت.  (ص)  محّم  حضرت  براى  را  بت پرستان  سخنان  ابوطالب 
ا مرا به پيامبرى  ه من ثروت و مقام نمى خواهم. خ جواب فرمود: «برو به آن ها بگو 

. ١ــ ستمگران: كسانى كه به ديگران زور مى گوين و ستم مى كنن
٢ــ ثروت: پول، مال

Âسو ”—œ

(2) Âعو پيامبر »سالœ



١٧



١٨

گى  نم و راه درست زن رده است تا مردم را به دين اسالم دعوت  انتخاب 
ردن را به آنان نشان دهم.

در  را  ماه  و  راست  دست  در  را  خورشي  اگر  قسم  ا  خ جان، به  عمو 
اپرستى دست برنمى دارم.» ، از دعوت به خ ارن دست چپ من بگ

، ولى پيامبر (ص) هر  ردن رار  بت پرستان پيشنهاد خود را چن بار ت
بار همان جواب را مى داد.

، اما هرگز از  شي پيامبر (ص) در راه پيروزى اسالم سختى هاى زيادى 
اشت. اپرستى دست برن دعوت به خ

ه راه پيامبر خود را ادامه دهيم و از او  ما مسلمانان نيز وظيفه داريم 
گى  ه مى خواهن ما را از راه درست زن سانى  نيم و با ستمگران و  اطاعت 

نيم. ، مبارزه  نن ردن دور 



١٩



٢٠

ه پيامبر (ص) از دعوت مردم به اسالم دست بردارد،  ١ــ بت پرستان براى اين   
؟ ردن به او چه چيزهايى را پيشنهاد 

يرفت؟ ٢ــ آيا پيامبر پيشنهاد بت پرستان را پ
٣ــ وظيفه ى ما مسلمانان در مقابل ستمگران چيست؟

پيامبر  در جواب بت پرستان فرمود: « اگر خورشي را در دست راست و ماه را 
، از دعوت به ............ دست برنمى دارم.» ارن در دست چپ من بگ

السى هايت گفت وگو  از اين درس چه نتيجه هايى گرفته اى؟ در مورد آن با هم 
ن.

پاسخ œهيد

حاال بر»مي بگو .......

فكر  كن  Ë  كامل  كن
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ه حضرت محّم (ص) حتى با پول و مقام هم از دعوت به  ن  وقتى بت پرستان دي
. ردن اسالم دست برنمى دارد، شروع به آزار و اذّيت او و يارانش 

ى از بت پرستان  رد، ي اپرستى دعوت مى  ه پيامبر (ص) مردم را به خ ي روز 
آن  اما   ، ش جارى  خون  پيامبر(ص)  پاهاى  از  ه  اخت  ان سنگ  او  طرف  به  ر  آن ق
ايى  اى بلن گفت: «اى مردم، بگويي خ اشت و با ص حضرت از دعوت خود دست برن

«. اى بزرگ نيست تا خوشبخت شوي جز خ
ارگر و فقير بودن  م بود و بيش تر آن ها  ه ى مسلمانان بسيار  در آغاز اسالم، ع
؛ به همين دليل، بت پرستان  ه بودن ا و پيامبر(ص) ايمان آورده و مسلمان ش ه به خ
ردن و به آن ها حرف هاى زشت مى گفتن و آن ها را در  ه مسلمانان را مسخره مى  ّ م

.   بت پرستان با اين وه و بيابان زير آفتاب گرم و سوزان١ نگه مى داشتن
ه مسلمانان دوباره بت پرست شون ولى آن ها آزار واذّيت ها مى خواستن 
ا  و  اطاعت   از ـردن   و    از ايمان   بـه    خـ در اين    راه، صبر    و  مقاومت٢   

. اشتن پيامبر دست برن

١ــ سوزان: بسيار گرم، داغ
٢ــ مقاومت: ايستادگى

Â—چها ”—œ

(3) Âعو پيامبر »سالœ
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، به ياران خود مى فرمود: «صبر  وقتى پيامبر آزار و اذّيت بت پرستان را مى دي
«. ا با شماست و سرانجام اسالم پيروز خواه ش ه خ اني  ني و ب



٢٤

ه پيامبر (ص) با پول و مقام هم، از دعوت به اسالم  ن  ١ــ وقتى بت پرستان دي
؟ ردن دست برنمى دارد، چه 

؟ ردن ٢ــ چرا بت پرستان، مسلمانان را آزار و اّذيت مى 
. ني ٣ــ دو مورد از آزار و اذّيت هاى بت پرستان را بيان 

ا با شماست.» ه خ اني  ني و ب پيامبر (ص) به ياران خود فرمود: «…… 

براى  الس  در  را  رسول الّلّه»  «محّم  فيلم  از  بخش هايى  ان،  ام صورت  در 
. دانش آموزان نمايش دهي

پاسخ œهيد

منايش فيلم

فكر  كن  Ë  كامل  كن
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. ني به مزرعه ى اين مرد نگاه 

مزرعه ى او خش و ب حاصل است و آباد نيست.

مزرعه ى او   ، باغ خود را مى چينن ميوه هاى  دهقانان،  ه  تابستان  فصل  در 

ارد. او غمگين است. ميوه و  محصول ن

به نظر شما، چرا اين مرد ناراحت و غمگين است؟

œ—” پنجم

كا— خو« ، نتيحه È خو«



٢٧

. ني حاال اين باغ زيبا را تماشا 

اين باغ على آقاست.

. ه و ميوه داده ان درخت هايش بزرگ ش

. نن ، خودش و ديگران از آن ها استفاده مى  على آقا ميوه ها را مى چين

او خوشحال است.



٢٨

به نظر شما، چرا على آقا خوشحال است؟

ه انجام داده ايم، خوشحال و راضى و گاهى  ارى  بعضى وقت ها به سبب 

اوقات، ناراحت و پشيمان هستيم.

، نتيجه مى گيرد.  ن ه مى  ازه ى تالشى  س به ان بّچه ها، يادتان باش هر 

دنيا هم مزرعه ى آخرت است؛ يعنى، هر كس در دنيا كار خوب انجام ده در جهان 

آخرت نتيجه ى خوب مى گيرد.



٢٩

. ، نتيجه ى آن را مى بين ار خوب انجام ده ازه ى ذّره اى  س به ان هر   

                                           سوره ى زلزله، آيه ى ٧

ــ «دنيا مزرعه ى آخرت است»، يعنى چه؟  

، .............. مى گيرد. ن ه مى  ازه ى تالشى  س به ان هر   

ارهاى خوبى تا به حال انجام داده اى؟ ــ چه   
ارهاى خوب ديگرى انجام دهى؟ ــ دوست دارى چه   

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«

فكر  كن  Ë  كامل  كن
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ن. براى تصاوير ي جمله بنويس و درباره  آن ها با دوستانت گفت و گو 
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ت بود.  ينه به سوى مسج در حر وچه هاى م ى از  حضرت على (ع) در ي  
ه ظرف آبى را بر دوش گرفته است و به خانه مى برد. زن خسته  ناگاه، زنى را دي 
م به زن، به طرفش رفت و ظرف آب را از او گرفت تا برايش  بود. امام براى 
: «چگونه  ، حضرت على (ع) از او پرسي ن به خانه ببرد. وقتى به خانه ى آن زن رسي

رانى؟» گى را مى گ زن
ود يتيم  ه است. من چن  ١ ش ى از جنگ ها شهي زن پاسخ داد: «همسرم در ي

رانم.» گى را به سختى مى گ دارم و زن
 . ش غمگين  و  ناراحت  بسيار  زن،  حرف هاى  ن  شني از  پس  (ع)  على  حضرت 
رد و به خانه ى آن زن  ى پر از آرد، گوشت و خرما تهّيه  فرداى آن روز، امام (ع) سب
. بّچه ها  ، در زد و با اجازه ى صاحب خانه، وارد خانه ش رفت. وقتى به خانه ى او رسي
ن و نان بپز،  . حضرت على (ع) به مادِر بّچه ها گفت: «شما آرد را خمير  گرسنه بودن

ه است. ه و كشته ش ا جنگي : كسى كه در راه خ شهي

œ—” ششم

Ê«فقير Ë Êيا— يتيما



٣٣



٣٤

نم.» ارى مى  من هم از بچه ها نگه
اشت و از  ه آورده بود در دهان بّچه ها مى گ ايى  حضرت على (ع) از غ
ا  غ ان  ود بود.  ه  مان بى خبر  حالشان  از  نون  تا  ه  رد  مى  رخواهى  ع آن ها 
. بع از آن روز، امام (ع) گاهى اوقات به منزل  ن خوردن و سير و خوشحال ش

ا مى برد. آن ها مى رفت و برايشان نان و غ
رد. م مى  حضرت على (ع) هميشه به يتيمان١ و فقيران 

. ر يا مادر خود را از دست داده ان ١ــ يتيمان: كسانى كه پ



٣٥

رم (ص) فرموده است: پيامبر ا
ارد، در بهشت با من هم نشين است. ه به يتيم احترام بگ سى 

رد. م مى  حضرت على (ع) هميشه به ….....…… و فقيران 

؟ در اين مورد با دوستان خود گفت وگو  ــ از داستان درس چه نتيجه اى م گير
ن.

ــ چگونه مى توانيم عالقه ى خود را به حضرت على (ع) نشان دهيم؟

Êبز—گا “« vسخن

فكر  كن  Ë  كامل  كن

حاال بر»مي بگو .......



٣٦

الس براى  نى و در  مطالبى در مورد خصوصّيات اخالقى حضرت على (ع) تهّيه 
دوستانت بخوانى.

در  ايشان  است.  شيعيان  مـا  اّول  امـام  (ع)  عـلــ  حـضرت 
رش،  . پ عبه بـه دنيا آم ه در خانه   ّ سيزدهم ماه رجب، در شهر م

ابوطالب و مادرش، فاطمه دختر اس نام داشت.
ود در خانه   امام عل (ع) پسر عموى پيامبر(ص) بود و از 

. پيامبر(ص)      و زير نظر ايشان تربيت ش
ون  ب شب ها  ه  بود  آن  (ع)  عل  حضرت  خوب  ارها  از  ي 
در  و  م برد  ا  غ يتيم  و  فقير  افراد  برا  شود،  خبر  با  س  ه  آن 

رد. م م  ارها شان به آن ها 

....... vتو»ن vم Êكنو«

Êخو»ند  È«بر
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باز از عل بگو
قّصه ا قشنگ و راست
ه خود س  قّصه از 
قّصه هست و ماجراست

١ــ برگرفته از مجله ى دوست، مرداد ماه ١٣٨٥.

ر   ١١     ر   مهربان تر از پ مهربان تر از پ

ه بود س بگو  از 
ر مهربان تر  از  پ
م ش از غم  يتيم
چشم او  ز گـريه تر

ه بود س بگو  از 
مثل آفتاب   ، گرم
مثل آب  ، عزيز  و پا

مثل گل  ، لطيف  و نرم
ه   قّصه اش س   از  
بهترين  قّصه هاست
ه او خوش به حال ما 
اّولين امام ماست

«  vنسرين صمصام  »



٣٩



٤٠

را  او  و  دي  وچه  در  را  (ع)  حسن  امام   . آم ينه  م به  مسافرى  مرد  روزى، 
رد. امام  گويى١  رد و نسبت به او و حضرت على (ع) ب شناخت.به امام (ع) سالم ن
با  و  رد  سالم  او  به  آن گاه،   . ش ت  سا مرد  آن  تا  رد  صبر  نگفت؛  هيچ  (ع)  حسن 
رم گفتى درست نيست.  مهربانى حال او را پرسي و فرمود: آن چه درباره ى من و پ
نم حرف هاى دشمنان، تو را فريب داده است؛٢ پس، من تو را مى بخشم. از  ر مى  ف
ه به منزل من بيايى و مهمان من باشى. اگر به چيزى هم احتياج  نم  تو خواهش مى 

نم. داشتى، بگو تا برايت فراهم 
، از حرف هاى خود  شت امام حسن (ع) را دي آن مرد وقتى خوش اخالقى و گ
ا بهتر مى دان  ه تو امام و جانشين پيغمبر هستى. خ م  ه ش و گفت: من حاال فهمي شرمن
 ، ترين مردم هستي رت ب ه تو و پ ردم  ر مى  . من ف سى را امام قرار ده ه چه 

. ردم و شما بهترين مردم روى زمين اي ه اشتباه مى  م  نون فهمي ولى ا
. سپس آن مرد به منزل امام حسن (ع) رفت و مهمان امام ش

. آيا مى داني چرا؟ تى، آن مرد از ياران امام حسن (ع) ش پس از م

گويى: فحش و ناسزا، در مورد كسى ب گفتن. ١ــ ب
٢ــ فريب داده است: گول زده است.

œ—” هفتم

خو‘ »خالقË v گذشت
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امام حسن (ع) فرموده است:
. ن گى را شيرين نمى  هيچ چيز مانن خوش اخالقى، زن

، از حرف هاى  شِت امام حسن (ع) را دي ١ــ مرد مسافر وقتى ……...… و گ
. ه ش                       خود  شرمن

. سى را ……....… قرار ده ه چه  ا بهتر مى دان  ٢ــ خ

ن. السى هايت گفت وگو  چه درسى از اين داستان آموخته اى؟ در مورد آن، با هم 

نى؟ رد، چگونه با او رفتار مى  ى  سى از روى نادانى به تو ب ــ اگر 
رده اى؟ شت هايى  ــ تا به حال در مورد دوستانت چه گ

در              و  ـن  تهّيه  ديگـران  بــا  و   خـوش رفتار  شت  گـ دربـاره   مـطالب 
الس بخوان. چن   جمله     بنويس. سپس برا دوستانت در 

بيشتر بيامو“مي

Êبز—گا “« vسخن

فكر  كن  Ë  كامل  كن

حاال بر»مي بگو .......

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«
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رد. امين هم در اين  ر امين در باغچه ى خانه شان باغبانى مى  ي روز جمعه، پ
ه در ميان  رد. ناگهان، انگشت امين به وسيله ى سنگى تيز  م مى  رش  ار به پ
. امين دردش گرفت و انگشتش را به لباسش  خا بود، زخمى ش و از آن خون آم

. مالي و لباسش خونى ش
ه ماجرا را دي گفت: «امين جان، برو انگشت خود را بشوى و بع با  ر امين  پ

ن.» ه است، عوض  ه خونى و نجس ش . سپس، لباست را هم  چسب زخم ببن
ه يعنى چه؟» ر جان، نجس ش :«پ رش پرسي ه زخمش را بست.از پ امين  بع از آن 

ه است. پسرم، در دين اسالم بعضى چيزها  ر گفت: «يعنى آلوده و ناپا ش پ
فوع، سگ و خو و… . ؛ مثل: خون، ادرار، م نجس ان

نيم.» ى از اين چيزها نجس و آلوده شود باي آن را پا  ن يا لباس ما با ي اگر ب
نم؟» ه است، چگونه آن را پا  ه لباسم خونى ش نون  ر ا : «پ امين پرسي

ى از مهم ترين  ر گفت: «باي لباست را با آب تميز بشويى تا پا شود. آب ي پ
ردن چيزهاى نجس و آلوده، از آب  ه هاست. ما بيش تر وقت ها براى پا  نن پا 

نيم.» استفاده مى 

œ—” هشتم

Âسال« —œ vپاكيزگ
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ه مسلمان  رش درس بزرگى ياد گرفت؛ او بسيار خوشحال بود  امين آن روز از پ
. يزگى و سالمتى اهميت مى ده ازه به پا ه تا اين ان است و دين خوبى دارد 



٤٦

يزگان را دوست دارد. ا پا خ  
سوره ى توبه، آيه ى ١٠٨

١ــ نجس يعنى چه؟  
. ، نام ببري ه در دين اسالم نجس و ناپا هستن ٢ــ سه مورد از چيزهايى را   

ه ها، ........… است. نن ى از مهم ترين پا  ي
ى  از    چيزهاى  نجس آلوده  شود،  باي  آن   را  ن    يا  لباس    ما  با  ي اگر  ب

نيم.  ……..…

نى؟ يزگى را رعايت مى  در چه مواردى پا  

رده  ه  هستن مطالب را تهيه  نن ه در دين اسالم پا  در مورد چيزهاي 
ن. و در اين مورد با دوستانت گفت وگو 

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

فكر  كن  Ë  كامل  كن

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«

بيشتر بيامو“مي
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روز جمعه، ليال و خانواده اش تصميم گرفتن براى زيارت حضرت معصومه (س) 

راه  قم  طرف  به  و  ن  ش ماشين  سوار  ن،  ش آماده  از  پس  آن ها   . برون قم  شهر  به 

يست؟»  : «مادرجان، حضرت معصومه (س)  . ليال در بين راه از مادرش پرسي افتادن

مادر در جواب گفت: «او خواهر امام رضا (ع) و زنى بسيار با ايمان بود.»

نيم.» مى استراحت  ر گفت: «بهتر است بايستيم و  ى شهر قم، پ در نزدي

. ليال به مادرش  ردن ، چاى خوردن و استراحت  ن آن ها بع از توقف پياده ش

گفت: «مادر جان، من مى خواهم وضو بگيرم و براى زيارت آماده شوم.»

دو،  هر  مادرش،  و  ليال  سپس  نى.»  مى  خوبى  ار  دخترم،  «آفرين  گفت:  مادر 

. ليال در ماشين  مى استراحت، آن ها به راه خود ادامه دادن . پس از  وضو گرفتن

قم  به  شو  ار  بي دخترم  گفت:  و  زد  ا  ص را  ليال  تى،  م از  پس  مادر  برد.  خوابش 

يم و مى خواهيم پياده شويم و به زيارت برويم.» رسي

œ—” نهم

سفرÈ به قم
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. مادر گفت: «ليال  ر و مادرش به طرف حرم رفتن ار ش و به همراه پ ليال بي

جان، باي وضو بگيرى.»

ه وضو گرفته ام.» ليال با تعّجب گفت: «ولى من 

ه و باي دوباره وضو بگيرى.» مادر گفت:  «چون در ماشين خوابت برده، وضويت باطل ش

؟» ن ن وضو را باطل مى  : «مگر خوابي ليال پرسي

ن،  : خوابي ؛ مانن ن ه وضو را باطل مى  مادر پاسخ داد: «بله، چن چيز است 

م.» ن باد از ش فوع، خارج ش ن ادرار و م خارج ش

ن حرف هاى مادر، ليال دوباره وضو گرفت و همراه خانواده اش براى  پس از شني

. زيارت، داخل حرم حضرت معصومه (س) ش
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امام رضا (ع) فرموده است:
يزه شون و سپس به  گان را به وضو گرفتن فرمان داده است تا پا اون بن خ

. عبادت بپردازن

. ، نام ببري ن ه وضو را باطل مى  ارهايى  ــ سه مورد از 

در جا مناسب عالمت × بزن.

Êبز—گا “« vسخن

پاسخ œهيد

‰Ëجد

ا خوردن غ
ن خوابي

فوع ن ادرار و م خارج ش
ن ي خن

ن باد از شكم خارج ش
حرف زدن

كارهايى كه وضو را باطل مى كن        درست        نادرست
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ه در سال هاى قبل وضو گرفتن را ياد  گرفته اى،     با توجه به اين  
الس براى دوستانت نشان دهى.  وضو گرفتن صحيح را در 

....... vتو»ن vم Êكنو«

Êخو»ند  È«بر

خواهر  و  (ع)  اظم  موس  امام  فرزن  (س)،  معصومه  حضرت 
ه امام رضا (ع) به  امام رضا (ع)، است. ايشان ي سال بع از اين 
ردن  ت  ن برادرشان به سو آن سرزمين حر ، برا دي خراسان رفتن
. آرامگاه ايشان،  ن و در شهر قم از دنيا رفتن اما در بين راه بيمار ش

محّل زيارت مسلمانان است.

بيشتر بيامو“مي

ارهاي  ه ما برا چه  با راهنماي بزرگ ترها، در چن جمله بنويس 
وضو م گيريم.
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رّيا» بود.  ه نامش «ز رد  گى مى  در زمان امام جعفر صادق (ع) جوانى زن
م با دين اسالم و قرآن آشنا ش و  م  رّيا  . ز او و خانواده اش مسلمان نبودن

. تى مسلمان ش پس از م

œ ”—œهم

—œما Ë —به پد vنيك

گفت:  ايشان  به  و  رفت  (ع)  صادق  امام  پيش  رّيا  ز روزى 
نم؟ مادرى  ، چگونه با آن ها رفتار  «خانواده ى من مسلمان نيستن
م من احتياج دارد. آيا مى توانم به  ه به  پير و ناتوان دارم 

نم؟» م  او 
امام صادق (ع) فرمود: «اسالم دين مهربانى و محبت است 
همه ى  و  مادر  و  ر  پ به  باي  مسلمان  ي  ه  ن  مى  سفارش  و 
ارد. اى جوان، مواظب مادرت باش و  افراد خانواده احترام بگ
ه هرگز به او بى احترامى  ن. يادت باش  م  تا مى توانى به او 

هى.» اى بلن جوابش را ن نى و با ص ن



٥٥
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رّيا بيش تر از قبل با مادرش مهربان و خوش رفتار  ، ز از آن روز به بع
من  با  ر  ق اين  ه  است  ه  ش «چه طور   : پرسي مادرش  روز  ي  بود. 
ه ام و دين اسالم  رّيا گفت: «مادر جان، من مسلمان ش ه اى؟» ز مهربان ش

«. ني ر و مادر خود خوبى  مى گوي تا مى تواني به پ
مادر گفت: «پسرم، پس ديِن تو بهتريِن دين هاست. مرا هم با دستورهاى 

. رّيا نيز مسلمان ش ين ترتيب، مادر ز ن.» ب آن آشنا 
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. ني ى  ر و مادر خود ني به پ
                                                             سوره ى انعام، آيه ى ١٥١

ر و مادر خود مهربان باشيم. ن تا با پ م  ايا، به ما  خ

؟ ن ر و مادر چه سفارشى مى  دين اسالم درباره ى رفتار با پ

امام صادق (ع) فرموده است: اسالم دين …….....… و محبت است.

با هم œعا كنيم

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

فكر  كن  Ë  كامل  كن
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نيم؟ ر و مادر خود را خوشحال  ارهايى مى توانيم پ با چه   

ارى. آن را  ر و مادر خود احترام مى گ ه چگونه به پ ــ در چن جمله بنويسى 
الس براى دوستانت بخوان. در 

ا وضو بگيري و سپس با راهنماي بزرگ ترها، آيه  ٢٣   از  ابت
الس برا دوستان  ني و ترجمه  آن را در  ا  سوره  اسر را پي

. خود بخواني

بيشتر بيامو“مي

حاال بر»مي بگو .......

....... vتو»ن vم Êكنو«
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تاب  . ي روز در زنگ انشا، فاطمه ي  سارا و فاطمه با هم دوست بودن
ه چن نفر از شاگردان انشاى  الس آورده بود. پس از اين  داستان زيبا با خود به 
تاب داستانش را براى  ، فاطمه از معّلم خود خواست تا اجازه ده او  ن خود را خوان

. بّچه ها بخوان
ه زنگ خورد و فاطمه نتوانست تمام  شته بود  تاب نگ ن  تى از شروع خوان م
ه بود، به فاطمه  ه از داستان خوشش آم . سارا  قّصه را براى دانش آموزان بخوان

تابت را به من مى دهى تا به خانه ببرم وادامه ى داستان را بخوانم؟» گفت: «
تابم خراب نشود.» رد و گفت: «فقط مواظب باش تا  فاطمه قبول 

اشت  ، آن را زمين گ تاب داستان را خوان تاب را به خانه برد. وقتى  سارا 
، به  تاب را دي وچ سارا وقتى  . برادر  ارهاى ديگرى را انجام ده و رفت تا 

رد. تاب را خط خطى  اد رنگى هايش  سراغ آن رفت و با م

œ—” يا“œهم

È—«œ مانت«
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ش  وچ ، خيلى ناراحت ش و با برادر  تاب را دي وقتى سارا به اتاق برگشت و 
ه بود به اتاق آم و وقتى فهمي چه اتفاقى  اى آن ها را شني ه ص رد. مادر  دعوا 
تاب، آن را برمى داشتى  ن  افتاده است، به سارا گفت: «دخترم، تو باي بع از خوان
تاب فاطمه در نزد تو امانت بود.  ردى؛ زيرا  و در مواظبت از آن بيش تر دّقت مى 
ن و آن  ه به او مى دهن به خوبى مراقبت  ه از چيزى  سى است  امانت دار خوب 

«. را صحيح و سالم به صاحبش برگردان
نم؟ من پيش  ار  ه بود، گفت: «مادرجان، حاال چه  ار خود پشيمان ش ه از  سارا 

ه١ مى شوم.» دوستم شرمن
تاب  ازت، ي  تاب فروشى مى رويم و تو با پس ان مادر گفت: «فردا با هم به 

نى.» رخواهى مى  مثل آن را مى خرى وبه دوستت مى دهى و از او ع
. ، سارا تصميم گرفت امانت دار خوبى باش از آن روز به بع

ه: خجالت زده ١ــ شرمن
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رم (ص) فرموده است: پيامبر ا
ارد. ، ايمان ن ه امانت دار خوبى نباش سى 

سى است؟ امانت دار خوب چه 

سى به امانت گرفته اى؟ ــ تا به حال چيزى را از 
رده اى؟ ه گرفته اى مواظبت  ــ چگونه از امانتى 

نى؟ ــ اگر امانتى را نتوانستى سالم به صاحبش برگردانى، چه مى 
سى امانت داده اى؟ ــ آيا تا به حال چيزى را به 

؟ سى امانت داده اى، دوست دارى چگونه به تو برگردان ه به  ــ چيزى را 

Êبز—گا “« vسخن

پاسخ œهيد

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«
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امين»  «محم  به  ه  بود  امين  و  ار  درست ر  آن ق (ص)  محم  حضرت 
ه بود. مردم به او اعتماد داشتن و چيزها گران قيمت خود را به  معروف ش
رد  وشش بسيار م  ار امانت ها  . حضرت محم (ص) در نگه او م سپردن
و آن ها را سالم به صاحبانش تحويل م داد. درود و سالم فراوان بر پيغمبر 

ار و امين باد! درست

Êخو»ند  È«بر
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م  من  به  ه  نم  مى  ر  ش را  مهربان   ،   تو  ا  خ ا 
رانم. از معّلم  ردى تا اين سال تحصيلى را با موّفقّيت بگ
رد  م  ه با مهربانى و دلسوزى به من  خود سپاس گزارم 

تا چيزهاى زيادى بياموزم.
ار و به  ر و مادرم را هميشه سالمت ب ايا، معّلم و پ خ
ارهاى خوب، دل آن ها را شاد  ن تا با انجام دادن  م  من 
ه رضايت و خشنودى تو در آن است. نم و به راهى بروم 

آمين يا رب العالمين

با هم œعا كنيمبا هم œعا كنيم
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