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امام خیلی به نماز اهمیت می دادند.
خیلی سفارش   نماز   را می کـردند.    همیشه 
اهمال  نمازتان  مورد  »      در  مـی گفتند: 

نکنید.« به ما می گفتند:
»   همین که شما می گویید اول این کار را 
بکنم بعد نماز بخوانم، این خالف است  ؛ 
اهمیت  نمازتان  را.به  حرف  این  نگویید 

دهید  ؛   اول نماز  «.



بسمه تعالی

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

منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
برنامه ریزی درسی  فرایند  از  که بخشی  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  تدوین محتوای کتب  در 
و  رشد  بر  ناظر  که  تربیت  و  تعلیم  فلسفه  بر  حاکم  تربیتی  ساحت های  مالحظات  تا  شده  سعی  است، 
دانش افزایی،  مهارت های  کسب  عمومی،  و  پایه  دانش  فهم  و  درک  برای  دانش آموزان  توانمندی 
به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز 
کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا 
با فراهم 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 )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این 

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

داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
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 رئیس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



بسمه تعالی
سخنی با مربیان

معلم عزیز و گرامی
ویژگی های ساختاری کتاب دوره متوسطه به شرح زیر می باشد:

1ــ تعداد دروس براساس سرفصل ها و مفاهیم اساسی برنامه درسی تنظیم گردیده که این مفاهیم در 
حوزه ی خداشناسی، نبوت، معاد، امامت و رهبری، احکام و عبادات و اخالق اسالمی مطرح شده است.

2ــ در این کتاب سعی شده متن دروس ساده و در حد فهم دانش آموزان باشد و گاهی به ناچار برخی مفاهیم 
انتزاعی مورد استفاده قرار گرفته که در قسمت زیرنویس این مفاهیم و کلمه ها معنی شده اند.

ـ      در طراحی و تدوین تمرین ها، اساس کار بر تنوع و جذابیت بخشی به تمرین ها و پرهیز از یکنواختی  ٣ـ
و  برداشت ها  به  توجه  با  زمینه  این  در  دانش آموزان  فعالیت های  که  شده  سعی  و  است  بوده  تمرین ها  نوع 
عبارت ها،  کردن  کامل  دهید،  پاسخ  مانند؛  عناوینی  قالب  در  تمرین ها  این  گردد.  ارائه  فردی  خالقّیت های 
برای  ویژه  فعالیت های  معلم،  راهنمایی  با  بده،  ادامه  می خواهی  که  آن طور  را  جمالت  درس،  در  جستجو 

دانش آموزان توانمند و… طراحی شده است.
٤ــ برای ارائه اطالعات بیشتر در زمینه ی مفاهیم ارائه شده از احادیث و مطالبی برای مطالعه بیشتر 

تحت عنوان برای خواندن استفاده شده که در ارزشیابی دانش آموزان این قسمت ها لحاظ نخواهد شد.
مناجات  تحت عنوان  بخش هایی  از  هستی  پروردگار  با  ارتباط  و  معنوی  فضای  ایجاد  جهت  5 ــ 

استفاده شده است.
دانش آموزان  گروه  مشورت  هدف  با  و  درس  چند  هر  پایان  در  مرحله ای  ارزیابی  جهت  هم چنین  ٦ ــ 

جهت تقویت روحیه کار گروهی از هر درس سؤالی در یک جدول مطرح گردیده است.
٧ــ با توجه به تفاوت شرایط فرهنگی، اجتماعی 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.
و  شده  توجه  نیز  هنر  و  اجتماعی  فارسی،  علوم،  مانند  دیگر  درسهای  مفاهیم  به  کتاب  این  در  ٨  ــ 
ارتباط افقی آن با سایر دروس حفظ گردیده است. هم چنین مفاهیم ارائه شده در امتداد آموزش های دوره 

راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای بوده است.
در ساختار کتاب سعی بر آن شده که بعد از هر درس دینی یک درس از قرآن درنظر گرفته شود. در 
محتوای قرآن از آیه های کوتاه همراه با معنی استفاده شده است. این آیه ها در ارتباط با موضوع درس دینی 
بوده و دانش آموزان عالوه بر خواندن آیه ها، به معنی و مفهوم آن نیز توجه می کنند و به ارتباط موضوعات دینی 

با آیه های قرآن پی می برند.



نکاتی در مورد روش های تدریس
به صورت موعظه  امور را می توان  ندارد. شاید بعضی  انتقالی و یک طرفه  تربیت دینی صرفًا جنبه ی 
دیده  تدارک  دانش آموز  برای  که  محتوایی  و  بجوشد  آدمی  درون  از  باید  چیزها  خیلی  ولی  آموخت  فرد  به 
باید تدابیری اتخاذ کرد که فرصت  بنابراین در طراحی محتوا  به این جنبه از تربیت توّجه کند.  باید  می شود 

تحقیق و مطالعه را برای دانش آموزان فراهم آورد.
 آشنایی و به کارگیری روش های مطلوب موجب می شود که هدف های تعلیم و تربیت با سهولت بیشتر 

و مدت زمان کوتاه تری تحقق یابد.
در انتخاب روش ها تأکید بر این است که خود دانش آموزان مشارکت فعال داشته باشند و از ارائه ی 
شده  ارائه  داستانی  شیوه ی  به  کتاب  مطالب  اکثر  این که  به  توجه  با  شود  پرهیز  مطالب  مستقیم  و  یکنواخت 

است لذا می توان از کتاب های داستانی دیگر نیز در این زمینه استفاده کرد.
داستان های دینی و قصه های پیامبران در این رابطه بسیار شیرین و جذاب بوده و در آن ها نکته های 
بحث های  از  استفاده  با  هم چنین  دارد.  وجود  اجتماعی  و  فردی  مسائل  زمینه  در  جالب توجهی  بسیار 
البته  کرد.  تشویق  درس  مفاهیم  درباره ی  پاسخ گویی  و  تفکر  به  را  دانش آموزان  می توان  در کالس  گروهی 
ارتباط  بحث  قابل  موضوع  به  و  هدایت شده  معلم  از طرف  دانش آموزان  توسط  ارائه شده  نقطه نظرات  باید 
دانش آموزان  خود  حتی  یا  معلم  به وسیله ی  بحث  مورد  موضوع  از  الزم  جمع بندی  پایان  در  و  شود.  داده 
و  محسوس  و  ساده  مثال هایی  پرتو  در  را  دروس  از  برخی  محتوای  می تواند  معلم  هم چنین  گیرد.  صورت 
ملموس در حد توان فکری فراگیران برای آنان بازگو کند. مثال های قرآن در این زمینه می تواند الهام بخش 

معلم در بهره گیری صحیح از این شیوه باشد.
به طورکلی در آموزش مفاهیم دینی وظیفه ی خطیر مربیان و اولیاست که با روش های مناسب در سطح 

درک و فهم دانش آموزان آن ها را با مفاهیم و مضامین دینی آشنا سازند.

ارزشیابی
شود.  ارزشیابی  پیوسته  باید  موردنظر،  اهداف  به  آن ها  دست یابی  میزان  و  دانش آموزان  توانایی 
ارزشیابی به دو صورت مستمر و پایانی صورت می گیرد و نمره ی نهایی میانگین حاصل از نمرات مستمر و 

پایانی خواهد بود.
در قسمت تمرین ها، ارزشیابی از فعالیت های پاسخ دهید و کامل کردن عبارت ها به صورت ارزشیابی 
فعالیت  جداول،  معلم،  راهنمایی  با  درس،  در  جستجو  تمرین های  از  ارزشیابی  ولی  است  پایانی  و  مستمر 
ویژه )برای دانش آموزان توانمند( و فعالیت های پیشنهادی معلم فقط به صورت مستمر خواهد بود و عناوینی 

مانند: سخنی از…، با هم دعا کنیم، اشعار و مناجات 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 قرآنی )شفاهی( درنظر بگیرند.
ولی  می گیرد  قرار  ارزشیابی  مورد  مستمر  به صورت  تمرین ها  قسمت  قرآنی،  دروس  ارزشیابی  برای 

خواندن آیه های قرآن در قسمت جستجو در آیات قرآنی، به دو صورت مستمر و پایانی ارزشیابی می گردد.
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        ١  

اين  موّفقّيت  با  تا  م خواهم  يار  تو  از  مهربان  ا  خ ا 
هرگز  راه  اين  در  برسانم،  پايان  به  و  نم  آغاز  را  تحصيلى  سال 
ارم، با دوستانم مهربان باشم و  نا  امي نشوم و دست از تالش برن
اى خوبم با تمام وجودم  از صحبت هاى معلم دلسوزم پن گيرم. خ

مى گويم:
                                                      «   ايا نعب و ايا نستعين    » 

نم با نام و  ياد تو  آغاز   م 

خد»يا ...



   ٢   

ر  ار اشتباهى انجام مى دادم، پ ه  وچ بودم، هر وقت  يادم مى آي وقتى 
م از آنان  ؛ ولى وقتى متوجه اشتباهم مى ش ن و مادرم از دست من ناراحت مى ش
ن و از من  . آن ها هميشه با مهربانى، اشتباهم را مى بخشي ه مرا ببخشن مى خواستم 
سى  ه ام، مى دانم  ه بزرگ ش نم. حاال  رار ن ار را ت ه ديگر آن  مى خواستن 
ار  ارهاى من است و هر وقت  ر و مادرم مهربان تر بوده و مواظب  ه از پ هست 
م پشيمان شوم و از  ار ب نادرستى انجام مى دهم ناراحت مى شود و منتظر است تا از 

ه تر است؟ ه از همه مهربان تر و آمرزن يست  . او  ه من را ببخش او بخواهم 
 ، ه انجام داده اي : «پيامبر (ص) فرموده است از گناهان  معلم دينى ما مى گوي
ارها ناپسن  نيم ديگر نباي  ؛ توبه يعنى، بازگشت از گناهان،وقت توبه م  ني توبه 
سانى  اون  ه گناهان ما را ببخش چون خ اون بخواهيم  نيم؛ و از خ رار  خود را ت
اون  ازه  خ س به ان ، دوست دارد و آن ها را مى آمرزد٢ و هيچ  نن ه توبه مى  را 

ه نيست.» مهربان و آمرزن
نم به آن چه  اى مهربان، تو را دوست دارم و سعى مى  ه، اى خ اى آمرزن اى خ
نى. ايتم  ه گناهان مرا ببخشى و به راِه درست ه نم. از تو مى خواهم  خواسته اى عمل 

. ه خطا ديگران را م بخش س  ١ــ 
. ٢ــ م بخش

Êمهربا È 1Áمر“ند¬
‰Ëّ« ”—œ



        ٣  



   ٤   

يرد. اون  هم  توبه اش  را  نم پ ، خ ه خطا  ديگران  را  نبخش س  

١ــ توبه يعن چه؟
ه تر از همه است؟ س مهربان تر  و آمرزن ٢ــ چه  

 .........  ، داده اي انجام  ه  گناهان  «از  است:  فرموده  پيامبر   (ص)  ١ــ 
«. ني

نن دوست دارد و آن ها را ........ . ـه تـوبـه مـ  سانى را    اون  ٢ــ خـ

سخنv »“ پيامبر (’)

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها



        ٥  

ه و مهربان، از تو ................................  اى آمرزن   اى خ
 ................................................................
نم .............. ار نادرست خود پشيمان مى شوم، سعى مى    وقتى از 
 ................................................................
 ................................................................

شماره                                   پيام هاى اصلى درس

. ني ، توبه  ه انجام داده اي ١               پيامبر (ص) فرموده است: از گناهان 

..........................................................           ٢

..........................................................           ٣

..........................................................          ٤

ول بنويس. مانن نمونه پيام ها اصل درس را در ج

”—œ —œ جو Ë جست

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «— جمله ها
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.........................................................

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

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

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

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

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

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

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم



        ٧  



٨

. ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

. اَن تَّو ابـًاً َ َوااْستَْغِفْرُه ِانَُّه  ِ َربِّ َفَسِبّـْح بَِحْم

ير است. ه او بسيار توبه پ ن؛ به درستى  ن و از او طلب بخشايش  ى ياد  پس پروردگارت را به پا
                        (سوره ى نصر،آيه ى  ٣) 

اَن َغُفورًا َرحيمـًا. َوااْستَْغِفِر الـالـّلَه ِانَّ الـالـّلَه 

ه ى مهربان است. اون بسيار آمرزن ه خ اون آمرزش بخواه؛ به درستى  و از خ
(سوره ى نساء، آيه ى ١٠٦)

اِدِه…  . ى َيْقبَُل الـالـتَّْوبَـَة َعْن ِعب َو ُهَو االَّ
يرد. گانش را مى پ ه توبه ى بن سى است  و او 

(سوره ى شورى، آيه ى ٢٥)

 ”—œ
ÂËœ



٩

. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

اون  ام آيه بيانگر صفت غفارى (بخشايش)  خ تمرين ٢: با توجه به معناى آيات، 
. ني است؟ با عالمت✓   مشخص 

َوااْسَتْغِفْر

َغُفورًا
َفَسِبّْح

َوااْسـ                َتـْغـ                ِفْر         

  َغـ                  ُفو                  رًا
 َفـ                  َسْبـ               ِبْح

               … َوالـالـّلُه ال ُيِحبُّ الـالـّظالِميَن.

ارد. اون ستمگران را دوست ن                    … و خ
(سوره ى آل عمران، آيه ى ٥٧)

اَن َغُفورًا َرحيمًا. َوااْستَْغِفِر الـالـّلَه ِانَّ الـالـّلَه 

ه ى مهربان است. اون بسيار آمرزن ه خ ن؛ به درستى  اون طلب بخشايش  و از خ
(سوره ى نساء، آيه ى ١٠٦)



   ١٠   

شته آقاى موسوى، دبير دينى، از دانش آموزان خواسته بود تا در مورد  هفته ى گ
. رضا همراه  الس بخوانن رده و در  ن مردگان در جهان آخرت مطلبى تهيه  ه ش زن
هف»  تاب با عنوان داستان «اصحاب  رد و  رسه مراجعه  تاب خانه ى م دوستش به 
از  خالصه ا ى  ه  گرفتن  تصميم  تاب،  مطالعه ى  از  پس  آن ها  گرفت.  امانت  به  را 

. الس بخوانن داستان را نوشته و در 
، در زنگ دينى آقاى موسوى از دانش آموزان خواست تا داستان خود  هفته ى بع
ه داوطلب١ ش و  سى بود  . رضا اّولين  نن الس براى دوستانشان تعريف  را در 

: السى هايش خوان داستانش را اين طور براى هم 
رد. در آن هنگام،  ومت مى  يم، پادشاه ظالمى به نام دقيانوس ح «در زمان هاى ق
اپرست بودن و به طور  ان پادشاه، خ . فقط چن نفر از نزدي همه ى مردم بت پرست بودن
 ، اپرست  هستن خ آن ها  ه  فهمي  دقيانوس  وقتى   . ردن مى  عبادت  را  ا  خ پنهانى، 
، آنان را از بين  ببرد. براى همين،  ارن اپرستى برن ه اگر دست از خ تصميم گرفت 

. ن ار اعالم آمادگ م  ه برا انجام دادن  س  ١ــ 

Âسو ”—œ
Á—باËœ Êشد Áند“



        ١١  

ا،  خ خـواست  و  اراده  بـه  آن جا  در  و  بـردن  پناه  شهر  بيرون  در  غـارى  بـه  آن ها 
. سيص و نه سال به خواب رفتن

 . ن ش ار  بي خواب  از  اون  خ دستور  به  اپرست  خ جوانان  ت،  م اين  از  بع 



   ١٢   

ه همه چيز تغيير  ا به شهر بازگشت، متوّجه ش  ى از آن ها براى تهّيه ى غ وقتى ي
سال  نه  و  سيص  دقيانوس،  زمان  از  ه  فهمي  نان  خري  موقع  در  او  است.  رده 
. پس  ت طوالنى را در خواب بوده ان ، اين م اون رت خ شته است و آن ها به ق گ
اون خواستن تا آنان را پيش خود  ، از خ ن ه متوجه خواب طوالنى خود ش از اين 
گى  آن ها در اين دنيا به  اون دوباره به خواب رفتن و زن ببرد. آن ها به خواست خ

«. پايان رسي
اون  ه خ ن داستان، دبير دينى در ادامه گفت: «بّچه ها، همان طور  پس از تمام ش
رت را  رد، اين توانايى و ق ار  اين جوانان را پس از سيص   و  نه سال از خواب بي
ارهاى خوب و  ن تا همه به نتيجه ى  ه  ه ما را دوباره در جهان آخرت زن هم دارد 

ب خود برسيم.»



        ١٣  

ه شما را از رنج و سختى هاى دنيا به بهشت و نعمت هاى  مرگ مانن پلى است 
. هميشگى آخرت مى رسان

ه مى شويم؟ چرا در جهان آخرت دوباره زن

، سيص و  اون اپرست در زمان دقيانوس به اراده و ……… خ ١ــ جوانان خ
. نه سال به خواب رفتن

ه ما را دوباره پس از مرگ در جهان  رت را دارد  اون اين توانايى و ق ٢ــ خ
. ن آخرت ……… 

سخنv »“ »ماÂ حسني (Ÿ) به يا—»نش

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها
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شماره                                   پيام هاى اصلى درس

.............................................................                    ١

.............................................................                    ٢

.............................................................                    ٣

.............................................................                    ٤

اى توانا مى توان انسان را پس از مرگ..........................   خ
 ................................................................
گى دوباره ى طبيعت در فصل بهار، من را ........................   زن
 ................................................................

”—œ —œ جو Ë جست

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «— جمله ها
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ن دوباره در جهان آخرت احساس خوشحالى  ه ش سانى از زن چه 
سانى از  ؟ و چه  ارهايى در اين دنيا انجام داده ان ؟ مگر چه  نن مى 

؟ چرا؟ ن دوباره در جهان آخرت ناراحت مى شون ه ش زن

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

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

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

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

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

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

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

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم

با —»هنمايv معّلم œ— كال” با Ëœستانت   گفت  Ë   گو  كن.



١٦

. ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توّجه 

… َوالـالـّلُه ُيح َو ُيميُت َوالـالـّلُه بِما تَْعَملُوَن بَصيٌر

ه انجام م دهي بيناست. اون به آن چه  ن و م ميران و خ ه م  اون زن … و خ
                                                                                               (سوره ى آل عمران، آيه ى ١٥٦)

ْرَجُعوَن. ُهَو ُيح َو ُيميُت َو ِالَيِْه ُت

. ه مى شوي ن و مى ميران و به سوى او بازگردان ه مى  او زن
                                                                                            (سوره ى يونس، آيه ى ٥٦)

يٌر. ُِلّ َشْىءٍ َق ِ ا الَْموتىى َو ُهَو َعلىى  … َو ُهَو ُيْح

ن و او بر همه چيز تواناست. ه مى  … و او مردگان را زن
(سوره ى شورى، آيه ى ٩)

 ”—œ
Â—چها



١٧

. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

ن دوباره پس از مرگ  ه ش ام آيه بيانگر زن تمرين ٢: با توجه به معناى آيات، 
. ني است؟ با عالمت✓    مشخص 

يٌر َق
ُتْرَجُعوَن
َتْعَمُلوَن

َبصيٌر

َقـ            ديـ          ٌر
 ُتْر            َجـ          ـُعو             َن
َتْعـ           َمـ            ُلو              َن

َبـ               صيـ          ٌر

ْرَجُعوَن. ُهَو ُيْح َو ُيميُت َو ِالَيِْه ُت

. ه مى شوي ن و مى ميران و به سوى او بازگردان ه مى  او زن
                                                                                                      (سوره ى يونس، آيه ى ٥٦)

… َو ما تَْفَعلُواا ِمْن َخيٍْر َيْعلَْمُه الالّلُه...

... اون آن را مى دان ، خ ه انجام مى دهي ار خوبى  … و هر 
                                                                                                   (سوره ى بقره، آيه ى ١٩٧)



   ١٨   

يارانش  همراه  به  (ع)  نوح  حضرت   . مى پيچي نخلستان٢  در  ش  چ و  اّره   اى  ص
ردن و با آن ها  ، چوب ها را صاف مى  ن . آن ها تنه ى درختان را مى بري ار بودن سرگرم 
ن  م دي شت  ساختن  حال  در  را  يارانش  و  (ع)  نوح  وقت  .مردم  مى ساختن شتى 
برا  را  شت  حتمًا  نم بينيم  درياي  ه  ما  م گفتن  و  ردن  م  مسخره  را  آن ها 
ار خود ادامه  رد و به  خش م ساز حضرت نوح  (ع) به حرف ها آن ها توّجه نم 
نعان نام داشت.  ه  م داد. در ميان اين مردم نادان ي از پسران نوح (ع)هم بود 

ار  س برا انجام  ١ــ قول دادن به 
. ه نخل (درخت خرما) م روي ٢ــ جاي 

vله« È1 ÁعدË

œ—” پنجم



        ١٩  



   ٢٠   

ر و خانواده اش دور نگه مى داشت و با مخالفان نوح (ع)  او هميشه خودش را از پ
همنشين مى ش و مى گفت: «اى نوح، فقط مردم فقير در اطراف تو جمع مى شون و به 
ان  ن و با ثروتمن . اگر راست مى گويى، آن ها را رها  سخنان بيهوده ١ى تو گوش مى دهن
دوست باش.» نوح (ع) از حرف هاى پسرش و مردم نادان دلش مى گرفت و مى گفت: «اى 
گى  ا ايمان بياوري تا زن نم. به خ ى ها و خوبى ها دعوت مى  مردم، من شما را به پا

اب٢ بزرگى در انتظار شماست.» ، ع ا ايمان نياوري . اگر به خ خوبى داشته باشي
: «اگر راست  ردن و مى گفتن ن و او را مسخره مى  ي مردم به نوح (ع) مى خن
اى تو نمى ترسيم.» نوح (ع)  . ما از خ اب را بفرست ايت بگو تا آن ع مى گويى به خ

رد. به حرف هاى آن ها توّجهى نمى 
مقاومت  شت. نوح (ع) در برابر مخالفت هاى مردم  گ روزها و هفته ها و ماه ها 
اون به نوح (ع)  . خ شتى ساخته ش ه  شتى ادامه مى داد تا آن  رد و به ساختن  مى 
ا  شتى ببرد. نوح (ع) فرمان خ ن و به  فرمان داد تا از هر حيوانى ي جفت انتخاب 

. شت ش رد و همراه با يارانش سوار  را اجرا 
ن  ى شروع به باري ي ن گرفت و باران ش ى وزي اب الهى نزدي ش و باد تن ع
ت  شتى نوح (ع) در ميان امواج آب به حر ه آب همه جا را فرا گرفت و  رد؛ به طورى 
ى نشست و  شتى به خش . پس از چن روز،  ن درآم و مردم نادان در آب غرق ش

. ردن ى را آغاز  ي گى ج نوح     (ع) با يارانش زن
ارهاى ب خود ادامه  ا ايمان نياورده و به  ه به خ سانى است  آرى، اين عاقبت 

. ن ، عمل مى  ه مى ده ه اى  اون به وع ه خ . به درستى  مى دهن

ه ١ــ ب فاي
٢ــ در اين درس به معنا بال و گرفتار است.
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ابى را براى مردم نادان فرستاد؟ اون در زمان حضرت نوح (ع) چه ع ١ــ خ

؟ ن اب الهى ش ٢ــ چرا در زمان حضرت نوح (ع) مردم گرفتار ع

اب نجات داد؟ اپرستان را از ع ٣ــ حضرت نوح (ع) چگونه خ

. ن ، ……… مى  ه مى ده ه اى  اون به وع ه خ ١ــ به درستى 

ى ها و ……… دعوت  ٢ــ حضرت نوح (ع) به مردم مى گفت: «من شما را به پا

نم.» مى 

اب خود  ن ع ايت نش ،اگر ه ن گان گمراهش اتمام حجت م  ا با بن اون ابت خ

. ن را نازل م 

سخنv »“ پيامبر (’)

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها
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اشته باش و به سخنان پيامبران................   ا ايمان ن س به خ  هر 
 ................................................................
 ........................................  همه  پيامبران مردم را به
 ................................................................

شماره                                   پيام هاى اصلى درس

.............................................................                    ١

.............................................................                    ٢

.............................................................                     ٣

.............................................................                      ٤

”—œ —œ جو Ë جست

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «— جمله ها
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ى از  گى ي تابى مناسب در مورد زن رسه  تاب خانه ى م از 

الس براى دوستانت بخوان. رده و در  پيامبران انتخاب 

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

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

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

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

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

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

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

با —»هنمايv معّلم  كتابv »نتخا«  كن.

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم
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. ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

ُوا الا الّلَه…   . ا َقْوِم ااْعُب اَل ي ا ُنوحًا ِالىى َقْوِمِه َفق ْ َاْرَسلْن لََق

«.  … ا را بپرستي ه نوح را به سوى قومش فرستاديم؛پس گفت: «اى قوم من، خ به درستى 
                                                                                                   (سوره ى اعراف، آيه ى ٥٩)

اُهْم…  . ُسَل َاْغَرْقن َُّبوا الا الرُّ َ ا  َو َقْوَم ُنوٍح لَّم
رديم…   . ، آن ها را غرق  اشتن ه قوم نوح، پيامبران را دروغ پن و هنگامى 

                                                                                                    (سوره ى فرقان، آيه ى ٣٧)

.    … َ الالّلِه َحقٌّ … َانَّ َوْع
اون حق است…   . ه ى خ ه وع … به درستى 

                                                                                                  (سوره ى قصص، آيه ى ١٣)

 ”—œ
ششم



٢٥

. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

اون  خ ه   وع بودن  حق  بيانگر  آيه  ام  آيات،  معناى  به  توجه  با   :٢ تمرين 
. ني است؟ با عالمت✓ مشخص 

َِّل االُْمؤِْمنُوَن. … َو َعلَى الـى الـّلِه َفلَْيتََو

. نن ل  ّ ا تو … و مؤمنان باي بر خ
                                                                                             (سوره ى آل عمران، آيه ى ١٦٠)

.   … َ الـالـّلِه َحقٌّ                     … َانَّ َوْع
اون حق است…    . ه ى خ ه وع … به درستى 

                                                                                                  (سوره ى قصص، آيه ى ١٣)

ُبواا َّ َ

اُهْم َاْغَرْقن

ا َاْرَسْلن

ْ           َذ               ُبواا َ

ا           ُهْم  َاْغـ         َرْقـ               ن
ا َاْر           َسْلـ             ن



   ٢٦   
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ه مريض  ه است. مثل اين  ه ان ولى خلبان هنوز نيام مسافران هواپيمايى سوار ش
مقص  به  را  مسافران  تا  ارن  مى گ جايش  به  را  سى  چه   . بياي نمى توان  و  است  ه  ش

ى از مسافران؟ يا…   . ار هواپيما؟ ي ؟ مهمان برسان
ارد مى توان به جاى خلبان، هواپيما  ن هواپيما ن افى از خلبانى و ران ه اطالع  سى  آيا 
سى مى توان جانشين خلبان  ؟ چه  ه هواپيما را بران  ١ نن ؟ آيا مسافران به او اعتماد مى  را بران
. حاال با  ت در م آورن ه چگونه هواپيما را به حر ان  ه خلبانى بل باش و ب سى  شود؟ حتماً، 

ه: توّجه به اين مثال مى تواني بگويي 
؟ سى مى توان امام و جانشين پيغمبر باش چه 

 ، ن مى  گناه  و  اشتباه  خودش  و  نمى شناس  درست  را  دين  دستورهاى  ه  سى  آيا 
او  به  و  يرن  مى پ را  او  حرف هاى  مردم  آيا  ؟  باش پيغمبر  براى  خوبى  جانشين  مى توان 
ه براى جانشينى پيامبر چه شخصى خوب و مناسب  سى بهتر مى دان  ؟ چه  نن اعتماد مى 

ا بهتر مى دان يا مردم؟ است؟ خ
براى  را  شايسته ٢اى  و  آگاه  شخص  ا  خ همين،  براى   . مى دان بهتر  ا  خ ه  البته 
ه امام را به عنوان جانشين خود  ن و به پيامبر فرمان مى ده  جانشينى پيامبر انتخاب مى 
ه دستورهاى دين  سى مى توان امام و جانشين پيامبر باش  ؛ بنابراين،  ن به مردم معرفى 

. امل به مردم برسان ان و آن ها را درست و  را ب
ار و امين   ، درست نن ؛ يعنى، گناه نمى  پيامبر و امامان (دوازده امام) همه معصوم ان
. ارن امل به مردم مى رسانن و اشتباه و فراموشى ن ، دستورهاى دين را درست و  هستن

. نن ١ــ اطمينان م 
٢ــ خوب و مناسب.

چه كسv مv تو»ند جانشني پيغمبر شوœ؟

œ—” هفتم



   ٢٨   

ا و اهل بيتم١را. تاب خ ارم:  من دو چيز ارزشمن در ميان شما مى گ

؟ سى مى توان امام و جانشين پيغمبر باش ١ــ چه 
. ني ٢ــ دو مورد از خصوصيات امامان معصوم را بيان 

ان پيامبر (ص). ١ــ خان

. ن ا شخص آگاه و شايسته ا را برا ......... انتخاب مى  ١ــ  خ
. ن ٢ــ پيامبر  .........  را به عنوان جانشين خود به مردم معرفى مى 

سخنv »“ پيامبر (’)

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها



.............................................................                    ١

.............................................................                    ٢

.............................................................                     ٣

.............................................................                    ٤

        ٢٩  

شماره                                   پيام هاى اصلى درس

 ...................... ه  يرم  سى را مى پ گى خود، حرف   من در زن
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................

”—œ —œ جو Ë جست

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «—  جمله



   ٣٠   

اسامى چهارده معصوم را به ترتيب روى مقوايى بنويس و آن 
ن. الس يا اتاقت نصب  را در 

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

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

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

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

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

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

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

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم

.Áبد Âمعّلم »جنا vبا —»هنماي



        ٣١  

. ني ه انجام داده اي .........  ١ــ پيامبر (ص) فرموده است از گناهان 
ه ما را دوباره در جهان آخرت  رت را دارد  اون اين ........... و ق ٢ــ خ

. ن ه  زن
اپرستان را از  شتى بسازد و خ اون به حضرت ……… فرمان داد تا  ٣ــ خ

. اب الهى نجات ده ع
. ٤ــ به جانشين پيامبر مى گوين

» پس امام ……… است. ن ـ «امام گناه و اشتباه نمى  ٥ ـ 

١

٤

٣

٢

٥

با مشو— هم جدË‰ حل كنيم.



   ٣٢   



        ٣٣  

رسه  ه اى از دانش آموزان در حياط م ساعت هشت صبح روز جمعه بود. من و ع
رمان  ه بوديم؛ چون قرار بود آن روز، همگى براى اردوى ي هفته اى به  جمع ش
رد و در مورد وظايف هر گروه و برنامه هاى  ى  ا آقاى ناظم ما را گروه بن برويم. ابت
يم.  رد. سپس، همگى به ايستگاه راه آهن رفتيم و سوار قطار ش سفر با ما صحبت 

رديم. ر صلوات، سفر خود را شروع  رد و ما با ذ ت  پس از چن دقيقه، قطار حر
ه تصاوير زيبايى از شهر  تابى را  سرپرست گروه ما، آقاى رضايى بود. او 

رد. رمان داشت، به ما نشان داد و در مورد جاهاى تاريخى آن براى ما صحبت 

منا“ مسافر

œ—” هشتم



   ٣٤   

ن نماز از  رد و ما براى خوان ى از ايستگاه ها توقف  هنگام ظهر، قطار در ي
يم و پس از وضو گرفتن، به نمازخانه ى ايستگاه رفتيم. قبل از شروع  قطار پياده ش
رد و  ن نماز در سفر، براى ما صحبت  نماز، آقاى رضايى در مورد چگونگى خوان
نمازهاى  سته به جا آوريم؛ يعنى،  نمازمان را ش گفت: «بّچه ها، هنگام مسافرت باي 

نيم: عت بخوانيم و اين گونه نّيت  عتى را دو ر چهار ر
دو  نمازهاى  ول  الى الّله).  قربت  مى آورم  به جا  سته ى…  ش نماز  عت  ر (دو 

عتى را مثل هميشه م خوانيم.» عتى و سه ر ر
سته بخوانيم؟» : «آيا نمازها عصر و عشا را هم باي ش ى از دانش آموزان پرسي ي

.» پس از صحبت هاى آقاى رضايى،  عتى  هستن آقاى رضايى گفت: «بله؛ چون چهار ر
يم. در آن سفر به ما خيلى خوش  ه و دوباره سوار قطار ش سته خوان نماز ظهر خود را ش
شت و من چيزهاى زيادى ياد گرفتم. و خاطرات سفرم را در دفترى نوشتم و هر موقع  گ

ّت مى برم. آن را مى خوانم، ل



        ٣٥  

ارزش هيچ عبادتى مانن به جا آوردن نمازهاى واجب نيست.

: عت بخوان عتى را در مواقع زير، دو ر ١ــ مسافر باي نمازهاى چهار ر
. م تر از ده روز باش ت مسافرت او  ٭ م

يلومتر  يلومتر يا بيش تر باش (رفت و برگشت او در سفر جمعاً ٤٤  ود ٤٤  ٭ سفر او ح
.( باش

. ٭ شغل او در ارتباط با سفر نباش
. ، محّل تول او نباش ن ه به آن سفر مى  ٭ جايى 

بخوان  سته  ش را  نمازش  اگر   ، ن مى  مسافرت  رمضان  ماه  در  ه  سى  ٢ــ 
ديگرى،  وقت  در  رمضان،  ماه  از  بع  را  خود  روزه ى  باي  و  بگيرد  روزه  نمى توان 

بگيرد.

 (Ÿ) vحضر عل “« vسخن

Êخو»ند È«بر



   ٣٦   

سته يعنى چه؟ ١ــ نماز ش
سته به جا آوريم؟ ٢ــ چه موقع باي نماز را ش
نيم؟ سته ى ظهر چه نّيتى مى  ٣ــ در نماز ش

سته بخوانيم. ١ــ به هنگام ....…… باي نمازمان را ش
عت مى خوانيم. عتى را دو ر ٢ــ ما در سفر، نمازهاى ....…… ر

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها
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مى خوانيم؟  امل  را  ام ي  و  سته  ش را  نمازها  از  ام ي  سفر،  هنگام 
. عالمت × بزني

امل سته                   نمازها                ش

نماز صبح

نماز عصر

نماز مغرب

نماز ظهر

نماز عشا

‰Ëجد



        ٣٩  

ه در سفر داشته اى، بنويس  ى از بهترين خاطرات خود را  ي
الس براى دوستانت بخوان. و در 

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

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

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

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

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

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

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

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم

ÁيژË فّعالّيت



٤٠

. ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

اةِ…    . ل اٌح    َاْن   تَْقُصُرواا ِمَن   الـالـصَّ ُْم    ُجن  َو ِاذا    َضَربْـُتْم    ِفـى اى اْالَْرِض   َفلَيَْس َعلَيْ

.    … سته بخواني ه نمازتان را ش ارد  الى ن ، اش ني ه سفر مى  و هنگامى 
                                                                                             (سوره ى نساء، آيه ى ١٠١)

ابـًا َمْوُقوتـًا. ِت انَْت َعلَـى اى الُْمْؤِمنيَن  الَة  الَة ِانَّ الـالـصَّ  َفاَقيُموا الـا الـصَّ
ه نماز براى افراد با ايمان، امر واجب و داراى وقت معين است. ؛ به درستى   و نماز بخواني

                                                                                             (سوره ى نساء، آيه ى ١٠٣)

ْرى. ِ الَة لِ ْنى َو َاِقِم الـالـصَّ ّلُه ال ِالـَه ِاّلـا َانَـاا َفااْعُب ِانَّنى َانَـا الا ال
ن و به ياد من نماز  ايى نيست؛ پس، من را پرستش  ه غير از من خ تايى هستم  اون ي من خ

را به جا آور.
                                                                                                 (سوره ى طه، آيه ى ١٤)

 ”—œ
نهم



٤١

َضَرْبُتْم
َتْقُصُرواا
َفَلْيَس
نى ْ َفااْعُب

َضـ                َرْبـ                ُتْم
 َتْقـ                 ُصـ                 ُرواا
َفـ                    َلْيـ                 َس
ْ                   نى َفااْعـ                ُب

. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

ن نماز مسافر است؟ با  ام آيه بيانگر خوان تمرين ٢: با توجه به معناى آيات، 
. ني عالمت✓ مشخص 

ُع َاْجَر االُْمْحِسنيَن. ّلَه ال ُيضي  َوااْصِبْر َفِانَّ الال

اران را از بين نمى برد. و اون پاداش ني ه خ ن؛ به درستى    و صبر 
                                                                     ( سوره ى هود، آيه ى ١١٤)

الةِ…   . اٌح َاْن تَْقُصُرواا ِمَن الـالـصَّ ُْم ُجن َو ِاذا َضَربُْتْم ِفـى اى اْالَْرِض َفلَيَْس َعلَيْ

.  … سته بخواني ه نمازتان را ش ارد  الى ن ، اش ني ه سفر مى  و هنگامى 
                                                            (سوره ى نساء، آيه ى ١٠١)



   ٤٢   

ا بازگشته بود و همه ى فاميل در خانه ى  ر طاهره از سفر خانه ى خ آن روز، پ
ارى انجام مى داد. طاهره با دختر خاله اش، مريم، درحال  سى  . هر  آن ها جمع بودن

. نن يرايى  ن ميوه و شيرينى بودن تا از مهمانان پ چي
. ناگهان طاهره با  ن ه متوجه غروب خورشي نش ار بودن  آن ها آن چنان سرگرم 
ه ايم!» سپس هر دو با   عجله  ؟ هنوز نماز نخوان ناراحتى گفت: «مريم، مى دانى چه ش
رد  ر  ، ف . وقتى مادر طاهره آن ها را دي وضو گرفتن و به اتاق رفتن تا نماز بخوانن
؛ براى همين گفت:  ن نماز مغرب و عشا آماده شون ه آن ها مى خواهن براى خوان
وقت،  اّول  نماز   . آوري به جا  وقت  اّول  را  خود  نماز  مى خواهي  ه  شما  بر  «آفرين 
ار  گى گفت: «خاله جان، ما آن چنان سرگرم  ثواب١ بسيار زيادى دارد.» مريم با شرمن
يم و چون نتوانستيم نمازظهر و عصر را در وقت  شت زمان نش ه متوجه گ يم  ش

خودش به جا آوريم، مى خواهيم قضاى نماز٢ خود را بخوانيم.»
 «. هي ار ديگرى اهميت ب ن نماز بيش تر از هر  ني به خوان مادر گفت: «هميشه سعى 
طاهره گفت: «بهترين موقع براى به جا آوردن نماز، نماز اّول وقت است. ما خودمان هم از 
ارى  ن نمازمان خيلى ناراحت هستيم و تصميم گرفته ايم از اين به بع قبل از هر  قضا ش

نماز خود را اّول وقت به جا آوريم.»
اون خواستن تا آن ها را در انجام دادن وظايف  آن ها در پايان نماز خود، از خ

. ن دينى خود يارى 
١ــ پاداش

٢ــ نماز را بع از وقت خودش به جا آوردن(نماز قضا)

œ ”—œهم
بهترين تصميم



        ٤٣  



   ٤٤   

. ازي هرگز نماز را از اّول وقت به تأخير نين

١ــ چه موقع نماز خود را قضا به جا مى آوريم؟
٢ــ بهترين موقع براى اداى نماز چه زمانى است؟

١ــ نماز ……… ثواب بسيار زيادى دارد.
. هي ار ديگرى اهميت ب ني به ……… بيش تر از هر  ٢ــ هميشه سعى 

 (Ÿ) ضا—  Âما«  “« vسخن

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها
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   ٤٦   

ه است؟ چه احساسى داشته اى؟ ــ آيا تا به حال نمازت قضا ش
هى؟ ــ چگونه مى توانى به نمازت اهميت بيش تر ب

ردن آن،  امل  شي و پس از  ول زير را روى مقوايى ب ج
. ني رسه نصب  الس يا نمازخانه ى م مقوا را در 

وقت نمازها هر شبانه روز

صبح

ظهر و عصر

مغرب و عشا

نماز                    از                      تا

ÁيژË فّعالّيت

با —»هنمايv معّلم œ— كال” با Ëœستانت گفت Ë گو كن.
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فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم



٤٨

 . ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

يَّتى…    . الةِ َو ِمْن ُذِرّ َرِبّ ااْجَعلْنى ُمقيَم الـالـصَّ
ه…   . ان مرا از نمازگزاران قرار ب پروردگارا، من و فرزن

                                                                      (سوره ى ابراهيم، آيه ى ٤٠)

الَة…   . يا ُبـنَىَّ َاِقِم الـالـصَّ

م، نماز بخوان…    . اى فرزن
                                                                    (سوره ى لقمان، آيه ى ١٧)

يَن. ُوُنواا ِمَن االُْمْشِر الَة َوال تَ … َو َاقيُموا الـا الـصَّ
. ان نباشي … و نماز را به جاى آوري و از مشر

                                                                    (سوره ى روم، آيه ى ٣١)

 ”—œ
يا“œهم



٤٩

. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

با  است؟  نماز  اهّمّيت  بيانگـر  ام  آيه  ـ آيات،   معناى  بـه  تـوجه  با   :٢ تمرين 
. ني عالمت✓ مشخص 

الَة…   . يا ُبنَىَّ َاِقِم الـالـصَّ

م نماز بخوان…   . اى فرزن
 (سوره ى لقمان، آيه ى ١٧)

َو ِاذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشفيِن.

. ا) مرا شفا مى ده ه مريض مى شوم، او (خ و هنگامى 
                                                     (سوره ى شعراء، آيه ى ٨٠)

ُمـ              قيـ           َم
يـ            َن  ُمْشـ            ِر            

ُبـ               َنـْيـ            َى
َا                 قيـ           ُمواا

ُمقيَم
يَن ُمْشِر

ُبَنىَّ
َاقيُمواا



   ٥٠   

ه چه روزهاى سختى را پشت  رد، به ياد مى آورد  ر مى  شته ى خود ف وقتى به گ
 . ن اى خانواده ى خود را فراهم  ه حتى نمى توانست غ اشته است. روزهايى بود  سر گ
ه بود، به پيشنهاد  ى از ياران پيامبر(ص) بود. وقتى به علت فقر از همه جا نا  امي ش او ي

. م بخواه ه به نزد پيامبر (ص) برود و از ايشان  همسرش تصميم گرفت 

È“نيا vكوشش تا ب Ë —كا

Ëœ ”—œ»“هم



        ٥١  

، پيامبر (ص) به او  ه چيزى بگوي ، قبل از آن  ه به حضور پيامبر رسي زمانى 
م  سى  نيم، ولى اگر از  م مى  ى بخواه ما به او  م س از ما  گفت: «هر 

«. ن اون نيازش را برطرف مى  ، خ وش ردن بيش تر ب ار نخواه و در 
رد ولى  ر  مرد چيزى نگفت و به خانه برگشت و درباره ى سخنان پيامبر (ص) ف
رد. به ناچار، دوباره نزد پيامبر رفت و همان سخنان را شني و وقتى براى  هيچ تالشى ن
رد. مرد اين بار  رار  بار سوم نزد پيامبر رفت، باز هم پيامبر گفته هاى قبلى خود را ت

ارى به دست آورد. وش و  ه ب ا تصميم گرفت  وار ش و با ايمان به خ امي
ه  ارى مى توانم انجام دهم. به نظرش رسي  ه من چه  رد  ر  او با خودش ف
. فرداى آن روز، صبح زود از  ن و بفروش م توان به صحرا برود و هيزم جمع 
رد و آن ها را فروخت  وشش بسيار، در صحرا هيزم جمع آورى  منزل بيرون رفت و با 



   ٥٢   

ا خري و خوشحال به خانه برگشت. ارى غ و با پول آن، مق
ار و تالش بيش تر، وضع  ه با  ار را ادامه داد تا اين  روزهاى ديگر هم اين 
رم (ص) او را  . روزى رسول ا م بهتر ش و از ديگران بى نياز گردي م  گى اش  زن
اون نيازش  ، خ ن وشش  ار و  س  ه هر  دي و با خوشرويى فرمود: «گفته بودم 

رد.» را برطرف خواه 
ردن ارزش زيادى دارد و از بهترين عبادت هاست. ار  در دين اسالم 

ار بسيار ناپسن  ؛ چون اين  ون زحمت از ديگران بخواه سى نباي چيزى را ب
است.

، در قيامت با پيامبران  ن گى اش را اداره  ه از دسترنج و تالش خود زن سى 

همنشين و مانن آنان پاداش مى گيرد.

وشش چه فرموده است؟ ار و  پيامبر (ص) در مورد 

پاسخ œهيد

سخنv »“ پيامبر (’)
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١ــ در دين اسالم، ……… ارزش زيادى دارد و از بهترين عبادت هاست.
ون زحمت،چيزى رااز ديگران خواستن بسيار ……… است. ٢ــ ب

 .................................... ه شغل   من دوست دارم در آين
 ................................................................
 ........................................ ردن باعث مى شود تا  ار   
 ................................................................

كامل كرÊœ عبا— ها

”—œ —œ جو Ë جست

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «— جمله ها

شماره                                   پيام هاى اصلى درس
.............................................................                    ١

.............................................................                    ٢

.............................................................                    ٣

.............................................................                   ٤
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ه به وسيله ى اين مشاغل به  ماتى  در مورد مشاغل مختلف و خ
ن. جامعه داده مى شود، با دوستانت گفت و گو 

ن. امل  ول زير را  ج

گى… ، در زن نن ار و تالش مى  ه  انسان هايى 

١ــ
٢ــ
٣ــ

گى… ، در زن نن ار و تالش نمى  ه  انسان هايى 

١ــ
٢ــ
٣ــ

ÁيژË فّعالّيت

.Áبد Âكال” »جنا —œ معّلم vبا —»هنماي
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.........................................................

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

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

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

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

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

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

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم
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 . ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

ا ما َسعـىى. اِن ِاّل نْس َو َاْن لَيَْس لِالِْ
رده، پاداشى نيست. و براى انسان غير از آن چه تالش 

                                                                  (سوره ى نجم، آيه ى ٣٩)

نَّهاَر ُنُشورًا. ًا َو َجَعَل الال نَّْوَم ُسبات ًا َوالال ُُم االَّيَْل لِباس ى َجَعَل لَ َو ُهَو االَّ

ه شب را براى شما پوشش و خواب را استراحت و روز را [زمان]  سى است  ا)  و او (خ
ار] قرار داد. سب و  برخاستن [براى 

                                                                        (سوره ى فرقان، آيه ى ٤٧)

َو َجَعلْنَا الـالـنَّهاَر َمعاشـًا.
سب روزى قرار داديم…   .  و روز را براى تالش و 

                                                                          (سوره ى نبأ، آيه ى ١١)

 ”—œ
سيزœهم
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. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

ام آيه بيانگر اهميت سعى و تالش است؟ با  تمرين ٢: با توجه به معناى آيات، 
. ني عالمت✓ مشخص 

َُه ُحْسُن الالثَّواِب. َوالـالـّلُه ِعنْ

اون است. و بهترين پاداش ها نزد خ
                                                 (سوره ى آل عمران، آيه ى ١٩٥)

ا ما َسعـىى. نْساِن ِاّل َو َاْن لَيَْس لِالِْ
رده، پاداشى نيست. و براى انسان غير از آن چه تالش 

                                                             (سوره ى نجم، آيه ى ٣٩)

لِـ                 با                 سًا
 ُنـ                 ُشو               رًا
َجـ                ـَعْلـ              نا

لِْلـ                ِاْنـ                سا        ِن

لِباسًا
ُنُشورًا
َجَعْلنا
لِْالِنساِن
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ه بود. نزد  هنه اى پوشي . لباس پاره و  پيرمردى گرسنه و خسته وارد مسج ش
ارم، به من  ه؛ لباس مناسبى ن ا ب پيامبر رفت و گفت: «اى پيامبر، گرسنه ام، به من غ
ن.» حضرت محم (ص) فرمود: «االن چيزى  م  م م دارم،  ه؛ احتياج به  لباس ب
.» پيرمرد به  ن م مى  هم. به خانه ى دخترم فاطمه برو. او به تو  ه به تو ب ارم  ن
ه پيامبر گفته بود، به ايشان هم گفت. خانه ى حضرت فاطمه (س) رفت و حرف هايى را 

ه بود. او گردن بن خود را از گردن  حضرت فاطمه (س) بسيار مهربان و بخشن
ا  رد و به پيرمرد داد و گفت: «اين گردن بن را بفروش و با پولش براى خود غ باز 
پيامبر  پيش  و  گرفت  را  گردن بن  پيرمرد  ن.»  برطرف  را  خود  نياز  و  بخر  لباس  و 
برگشت؛ گردن بن را نشان داد و گفت: «اى پيامبر، دخترت اين گردن بن را به من داده  

تا بفروشم.»

œ—” چها—œهم

گرÊœ بند با بركت
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ه عّمار نام داشت، حرف هاى پيرمرد را شني و گفت:  ى از دوستان پيغمبر  ي
ا و لباس و ي اسب به  ارى پول، غ «من اين گردن بن را از تو مى خرم.» سپس مق
ارش  مت او داد. پيرمرد با خوشحالى به خانه ى خود بازگشت. عّمار گردن بن را به خ

. ه داد تا آن را به پيامبر ب
رد. پيامبر  ار نزد پيامبر رفت و گردن بن را به ايشان داد و ماجرا را تعريف  مت خ

ار، اين گردن بن را به دست دخترم، فاطمه، برسان.» مت هم به او گفت: «اى خ
ار نزد حضرت فاطمه (س) رفت و گردن بن را به ايشان داد و ماجرا را  مت خ
ار گفت: «من تو  مت رد. حضرت فاطمه (س) نيز گردن بن را گرفت و به خ تعريف 
. برو و آزاد  سى نيست ار  مت ، ديگر خ نم؛ از اين به بع ا آزاد مى  را در راه خ
تى ! باعث انجام اين همه  ايا، چه گردن بن با بر ار گفت: «خ مت ن.» آن خ گى  زن

ار خوب ش و در آخر به دست صاحبش برگشت.»
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ه است و بخشش را دوست دارد. اون بخشن ــ خ

ــ حضرت فاطمه (س) بسيار مهربان و ……… بود.

شماره                                   پيام هاى اصلى درس

.............................................................                    ١

.............................................................                    ٢

.............................................................                     ٣

.............................................................                      ٤

سخنv »“ پيامبر (’)

”—œ —œ جو Ë جست

كامل كرÊœ عبا— ها
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 .......................... ه  دوست دارم چيزى را به ديگران ببخشم 
  ................................................................
نم ................................  يه مى  سى ه  وقتى چيزى را به 
 ................................................................

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «— جمله ها
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نيم؟ م  ه نيازمن هستن  ــ چگونه مى توانيم به افرادى 

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

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

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

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

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

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

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

در مورد ويژگى هاى اخالقى حضرت فاطمه (س) مطالبى را تهيه 
. الس بخواني ني و در 

با —»هنمايv معّلم œ— كال” با Ëœستانت گفت Ë گو كن.

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم

ÁيژË فّعالّيت
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 . ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

ُْم…   . يَن اَمنُواا َانِْفُقواا ِمّما َرَزْقنا يا َايَُّها االَّ
.   … اون به شما روزى داده است، ببخشي اى مؤمنان، از آن چه خ

                                                (سوره ى بقره، آيه ى ٢٥٤)

ُْم  ََسبُْتْم َو ِمّما َاْخَرْجنا لَ يَن اَمنُواا َانِْفقُواا ِمْن طَِيّباِت ما  يا َايَُّها االَّ
ِمَن ااْالَْرِض…   .

.   … ني رده ايم، انفاق  ه به دست آورده اي و از زمين براى شما فراهم  اى مؤمنان،از بهترين هايى 
                                                          (سوره ى بقره، آيه ى ٢٦٧)

َبيٌر. ُْم َو َانَْفُقواا لَُهْم َاْجٌر  يَن اَمنُواا ِمنْ … َفاالَّ
، (در جهان آخرت) براى آن ها پاداش بزرگى است. ن ه ايمان آوردن و بخشي … از بين شما افرادى 

، آيه ى ٧) ي                                                        (سوره ى ح

 ”—œ
پانزœهم
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. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

با  است؟  بخشش  و  انفاق  بيانگر  آيه  ام   آيات، معناى  به  توجه  با   :٢ تمرين 
. ني عالمت✓ مشخص 

َبيٌر. ُْم َو َانَْفُقواا لَُهْم َاْجٌر  يَن اَمنُواا ِمنْ … َفاالَّ
، (در جهان آخرت) براى آن ها  ن ه ايمان آوردن و بخشي … از بين شما افرادى 

پاداش بزرگى است.
، آيه ى ٧) ي                                                                       (سوره ى ح

             … َو الـالـّلُه َخبيٌر بِما تَْعَملُوَن.
، آگاه است. اون به آن چه انجام مى دهي                  … و خ

                                                             (سوره ى آل عمران، آيه ى ١٥٣)

ْم ُ َر           َزْقـ           نا           
ـ          بيـ            ٌر َ 
ـ          َسْبـ           ُتْم َ

َا ْنـ          ِفـ            ُقواا

ْم ُ َرَزْقنا
بيٌر َ
َسْبُتْم َ

َاْنِفُقواا
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روزى پيامبر گرامى ما، حضرت محم (ص)، نزد اصحابش٢ نشسته بود و براى آن ها 
، روزه  : «اى ياران من، بعضى از مردم نماز مى خوانن رد. ايشان فرمودن صحبت مى 
ارهاى خوب را از  اون اين  نن ولى در روز قيامت، خ ا را عبادت مى  ، خ مى گيرن
ا اين همه  : «يا رسول الّله، چرا خ ى از اصحاب پيامبر(ص) پرسي .» ي ن آنان قبول نمى 

؟» ى انجام داده ان ار ب ؟ مگر چه  ن ه قبول نمى  ارهاى خوب را از اين ع
گى خود از مال حرام استفاده  حضرت محم (ص) فرمود: «چون اين مردم در زن
ن و آنان در  ام از عبادت هاى آن ها را قبول نمى  ا هيچ  ؛ به همين جهت، خ نن مى 

«. ار خود مى رسن آخرت به مجازات 
گى خود را  گى از راه هاى درست درآم به دست آورد و زن انسان باي در زن
 . ، درآم «حالل» مى گوين ه از راه درست به دست مى آين هايى  . به درآم ن اداره 
؛  ت مى ده ، دوست دارد و به مال آن ها بر ه درآم حالل دارن سانى را  اون  خ
سى روزى خود را از راه هاى نادرست به دست آورد، درآم او «حرام» است  ولى اگر 

رد. اون اين افراد را در جهان آخرت مجازات خواه  و خ

وشش ار و  ه از راه  ١ــ پول به دست آم
٢ــ يارانش

œ—¬مد1 حال‰

œ—” شانزœهم
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اشاره  نمونه  چن  به  حرام  هاى  درآم انواع  با  بيش تر  آشنايى  براى  نون  ا
نيم: مى 

 دزدى
ن و آن شخص راضى  ون رضايت و اجازه، از مال ديگرى استفاده  سى ب اگر 

. ، اين عمل دزدى به حساب مى آي ار نباش به اين 

 ربا
ارى پول به ديگرى قرض مى ده و موقع پس گرفتن پول، بخواه  س مق وقت 

. ه قرض داده بگيرد به اين عمل ربا مى گوين بيش تر از آن چه را 

 رشوه
س  به  حرام  يا  غيرقانونى  ارى  گرفتن  انجام  برابر  در  ه  چيز  يا  پول  به 

 . م پردازن رشوه مى گوين

ار  احت
ردن اجناس مورد نياز مردم و فروختن آن ها به چن برابر قيمت در زمان  «انبار 

اال». ميابى آن 
ايا، به ما  ى در دنيا و آخرت دارد. خ سب درآم از راه حرام نتايج بسيار ب

ن تا روزى خود را از راه حالل و درست به دست آوريم. م 
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) حالل است. سب (درآم ارها  بهترين 

؟ ن سانى را قبول نمى  اون عبادت چه  ١ــ خ
٢ــ منظور از درآم حالل چيست؟

. هاى حرام را نام ببري ٣ــ  دو نمونه از درآم

عمل  اين   ، ن استفاده  ديگرى  مال  از  رضايت  و  اجازه  ون  ب سى  اگر  ١ــ 
. ……… به حساب مى آي

ار پول به ديگر قرض م ده و موقع پس گرفتن پول،  س مق ٢ــ وقت 
. ه قرض داده  بگيرد به اين عمل ……… مى گوين بيش تر از آن چه را 

سخنv »“ پيامبر (’)

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها
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شماره                                   پيام هاى اصلى درس

.............................................................                    ١

.............................................................                    ٢

.............................................................                     ٣

.............................................................                      ٤

ون اجازه ..................................................  من ب
 ................................................................
 ................................................................

”—œ —œ جو Ë جست

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «—  جمله
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.........................................................

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

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

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

م بزرگترها بيان  ه است با  ه در درس آم عالوه بر موارد 
ها حرام م شود. سب درآم ه چه موارد ديگر باعث  ني 

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم

ÁيژË فّعالّيت

با —»هنمايv معّلم œ— كال” جدË‰ “ير —» كامل كن.

هاى حالل هاى حرامدرآم درآم

١ــ

٢ــ

٣ــ

١ــ

٢ــ

٣ــ
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 . ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

َو َاقيُموا اا الَْوْزَن بِاالِْقْسِط َوال ُتْخِسُروا اا الْميزاَن.
. ني م فروشى ن ردن انصاف داشته باشي و  و موقع وزن 

                                                                      (سوره ى رحمان، آيه ى ٩)

با…    . َم الالِرّ … َو َاَحلَّ الالّلُه االْبَيَْع َو َحرَّ
رده است…    . رده و ربا را حرام  اون خري و فروش را حالل  … و خ

                                                          (سوره ى بقره، آيه ى ٢٧٥)

اُلوُهْم َاْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن. َو ِاذا 
. م مى دهن  ، نن م فروشان) به ديگران پيمانه مى دهن يا وزن مى  ه ( و هنگامى 

                                                                    (سوره ى مطففين، آيه ى ٣)

 ”—œ
هفدهم
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. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

بِااْلـ             ِقْسـ          ِط
َحْر                َر              َم

ُيْخـ            ِسـ            ُرو        َن

َا               قيـ             ُمواا

بِااْلِقْسِط
َم َحرَّ

ُيْخِسُروَن
َاقيُمواا

ام آيه بيانگر حالل ــ حرام است؟ با عالمت  تمرين ٢: با توجه به معناى آيات، 
. ني ✓ مشخص 

با…    . َم الالِرّ … َو َاَحلَّ الالّلُه االْبَيَْع َو َحرَّ
رد…   . رده و ربا را حرام  اون خري و فروش را حالل  … و خ

                                                                      (سوره ى بقره، آيه ى ٢٧٥)

                   … َو الالّلُه ُيِحبُّ االُْمْحِسنيَن.
اران را دوست دارد. و اون ني                         … و خ

                                                (سوره ى آل عمران، آيه ى ١٣٤)



   ٧٤   

عتى را ……… مى خوانيم. ١ــ در مسافرت، نمازهاى چهار ر

ه در وقت خود به جا آورده نشود.  ٢ــ نمازى 

ى از بزرگ ترين عبادت هاست. ٣ــ در دين اسالم، ي

حضرت   ……… و  گى  بخشن صفت  دو  به  ت»  با    بر «گردن بن  درس  در  ٤ــ 

. فاطمه   (س) اشاره ش

، درآم ……… نام دارد. ه از راه درست به دست آي ى  ـ درآم ٥ ـ 

 ، ه درآم خود رااز ……… به دست مى آورن سانى را  اون عبادت  ـ خ ٦ ـ 

يرد. نمى پ

با مشو— هم جدË‰ حل كنيم.



        ٧٥  



   ٧٦   

ردى تا اين سال تحصيلى را با  ه مرا يارى  اى من تو را سپاس مى گويم  اى خ
موّفقّيت به پايان برسانم.

نم و اگر از  نى تا هرگز خطايى ن ه مرا يارى  ه، از تو مى خواهم  اى بخشن اى خ
روى نادانى خطايى از من سر زد، مرا به بزرگواريت ببخشى.

ه  گى به راهى بروم  نى تا در زن ه مرا يارى  اون توانا، از تو مى خواهم  اى خ
ه ى تو پس از مرگ است،  ه وع رضايت و خشنودى تو در آن است تا در جهان آخرت، 

سربلن باشم.
را  خود  امامان  و  پيامبر  تا  نى  يارى  مرا  ه  مى خواهم  تو  از  مهربان،  اون  خ اى 

مناجا



        ٧٧  

نم. به خوبى بشناسم و از دستورات آن ها پيروى 
نم و نماز  نى تا هميشه تو را عبادت  ه مرا يارى  اون دانا، از تو مى خواهم  اى خ

انم. ار ديگرى مهم تر ب نم و آن را از هر  خود را هرگز فراموش ن
نى تا روزى حالل به دست  ه مرا يارى  ه، از تو مى خواهم  اون روزى دهن اى خ

نم. ان، انفاق  م به نيازمن آورم و از آن، در راه 
ن و به وسيله ى آن، مرا از همه ى بالهاى دنيا  اى من، دلم را به نور قرآن روشن  اى خ

ن. حفظ 
آمين يا رب العالمين
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