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 سمه تعالياب

كانمااحياالناس جميعا...((  ))...ومه احيااهف

يٌذ بزًاهِ ريشي درسي اس هَلفِ ّاي پيچيذُ، گستزدُ ٍ بسيار تأثيزگذاري است كِ بِ چزايي آفز

ٍ بيا اسيتفادُ اس اّيذام، هاتيَا ٍ      .ٍ چگًَگي آهَسش ٍ پزٍرش بِ ضكل تجَيشي ٍ كالى هيي پيزداسد  

 سياست ّاي تعلين ٍ تزبيت هي پزداسد.ييي برٍش يا سايز عٌاصز بِ ت

يٌذ بزًاهِ رييشي درسيي اسيت كيِ بيا سياسهاى دّيي هفياّين ٍ         هاتَاي تأليف ضذُ بخطي اس فزآ

عييي  ضيوي ظفين اًع يام پيذيزي      ههَضَعات )داراي هخاطباى هطخص ٍ اّذام، ساختار ٍ بزًاهِ ي 

 زاى طزاظي ضذُ است.بزاي تاقق اّذام در ابعاد هختلف هتٌاسب با ًياسّاي هتٌَع فزاگي

ارم ايي هاتَا سهيٌِ ساس دست يابي داًص آهَساى بِ صالظيت ّاي فزدي ٍ اجتواعي باضيذ  ٍاهيذ

 ي ٍاقعيت بپَضاًذ.ي ايي كَدكاى ٍ ًَجَاًاى را جاهِ ٍ آرسٍّاي هعلواى ٍ ٍالذي

 َ ليي ٍ دسيت  ٍبي ضك تاقق ايي اّذام بشرگ ٍ تعالي بخص ًياسهٌذ ّوزاّي ٍ هساعذت هسي

ّوكياراى سياسهاى پيشٍّص ٍ بزًاهيِ رييشي       ٍهيَلفيي   ،اًذركاراى در ساسهاى آهَسش ٍ پزٍرش استثٌايي

ن اس ّوِ عشيشاى كِ تيالش بسييار سييادي را در هزاظيل گًَياگَى      ًآهَسضي است. لذا بزخَد السم هي دا

ًظيزات ٍ   ٌتظيز هصويواًِ تطكز ٍ قذرداًي ًواين. در ضيوي   ،چاپ اًجام دادُ اًذ ٍتأليف ٍ آهادُ ساسي 

 .ن بَديّ اپيطٌْادّاي ارسًذُ صاظباى اًذيطِ ٍ تجزبِ در جْت ارتقاء كيفيت بزًاهِ ّا خَ

 ٍهاتَفيقٌااالبا...العشيشالاكين                                                                         

 دكتر انمدار عبدالهيان
 ورش ا�يي شوورمعاون وزري و رئيس سازمان آموزش  و رپ
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بسم الّلّه الّرحمن الّرحيم

همکار گرامی
برای پيشبرد بهتر فرايند ياددهی ـ يادگيری توّجه شما را به نکات ذيل جلب می کنيم:

ــ برای تدريس کتاب مراجعه به کتاب راهنمای معّلم ضروری است. 
1- تعداد دروس بر اساس سرفصل ها و مفاهيم اساسی برنامه درسی در حوزه های »خداشناسی« ، » آداب و  اخالق اسالمی« ، » نبوت« ، » امامت« و 

» احکام اسالمی« مطرح گرديده است. 
2- در طراحی و تدوين کتاب ضمن رعايت اصل ساده به مشکل ، سعی در حفظ ارتباط افقی و عمودی آن با ساير دروس شده است. 

3- تمرينات کتاب در قالب عناوينی مانند » پيام درس«، » پاسخ دهيد« ، » فکر کن و کامل کن« ، » حاال برايم بگو « و » يک تجربه« طراحی شده که نياز 
به انجام فعالّيت های انفرادی و گروهی دارد.هم چنين در تمرينات، قسمتی با عنوان »بيشتر بدانيم« مطرح شده است که با هدف ارائه اّطالعات به دانش 

آموزان می باشد و مورد ارزشيابی قرار نمی گيرد.
4- استفاده از شعرها،مرتبط با اهداف کتاب در بين دروس به دليل ايجاد فضای با نشاط و جلب توّجه دانش آموزان به خالق هستی و سپاسگزاری از 

نعمت های خداوند قادر و متعادل است.
5- در پايان کتاب جدولی طراحی شده است که دانش آموزان با مراجعه به دروس کتاب و يادآوری مطالب خوانده شده اقدام به حل آن می کنند. 

ويژگی فعالّيت ها و تمرين های کتاب » تعليمات ديني و اخالق « 
1- ترجمه آيه ای از قرآن کريم/ سخنی از ...:هدف از اين فعالّيت، تأکيد استنادی بر موضوع مطرح شده در درس ، توّجه به آيات از قرآن و احاديث است.

2- پاسخ دهيد: دانش آموزان با توّجه به محتوای مطرح شده به سؤاالت ارايه شده در اين قسمت پاسخ می دهند.
3- فکر کن و کامل کن: در اين تمرين، دانش آموزان با مراجعه به متن درس اقدام به تکميل،جای خالی جمالت مورد نظر می نماييد.

4- پيام درس: آموزگار از دانش آموزان می خواهد که با مطالعه ی درس، آنچه را که از متن درس و پيام آن درک کرده اند را در اين بخش يادداشت کنند.
5- حاال برايم بگو: هدف از اين فعالّيت ، تقويت مهارت های كالمی دانش آموزان است تا با توّجه به موضوع پيشنهاد شده فکر کرده و نظرات خود را 

بگويند. سپس معّلم با هدايت جريان پرسش و پاسخ آن ها را مورد ارزيابی قرار دهد. 
6- يک تجربه: معلم دانش آموزان را هدايت کرده تا ضمن مشارکت در فعالّيت های گروهی،اقدام به انجام آن نمايند.

7- جدول: جدول طراحی شده حاوی نکات کليدی دروس مختلف کتاب است که معّلم می تواند به منظور ايجاد فضای شاد،دانش آموزان را به 
گروه های دو يا چند نفره تقسيم کند و از آن ها بخواهد تا با مشورت،جدول را حل کنند.

8- شعر خوانی: شعرها در راستای اهداف درس است. شعر خوانی گروهی دانش آموزان به همراه معّلم، فضايی بانشاط را در کالس ايجاد می کند. 
9- بيشتر بدانيم: هدف ارائه اطاّلعاتی بيشتر به دانش آموزان با توّجه به فهم و درک آنان در راستای اهداف کتاب است.

نحوه ارزشيابی دروس کتاب » تعليمات دينی و اخالق « 
- در کتاب تعليمات دينی و اخالق پايه ششم ابتدائی فعالّيت های » پيام درس« ، » حاال برايم بگو« و » يک تجربه« دارای ارزشيابی مستمرند. 

- فعالّيت های » پاسخ دهيد« و » فکر کن و کامل کن« دارای ارزشيابی مستمر و ارزشيابی پايانی هستند. 
- فعالّيت های » ترجمه آيه ای از قرآن کريم« يا » سخنی از ... « و » بيش تر بدانيم« مورد ارزشيابی قرار نمی گيرند. 

پيش گفتار



مناجات
هرگاه به آسمان و زمین 

یا به درختان و گل های رنگارنگ نگاه می کنم .

تو را سپاس می گویم

ای خدای مهربان 

ابرهای آسمان نشانه ای از رحمت آسمانی توست 

کوه های بزرگ ، رودها و دریاها نشانه دانایی و توانایی توست 

به تو ایمان دارم 

تنها از تو یاری می خواهم 

تو که در دوستی بی همتایی 

تو که آسمان و زمین را آفریدی 

تو از هر کس به من نزدیک تری و مهربان تر 

به تو ایمان دارم و از تو یاری می خواهم 

تو را سپاس می گویم

  ٭ بی همتایی : بی مانندی ، یگانه ای

*
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شعر خوانی
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زنگ ورزش بود . شاگردان در حیاط مدرسه مشغول ورزش کردن بودند . ناگهان فاطمه جوجه 
دور جوجه  همه  شاگردان  کرد.  را صدا  معّلمشان  و  دید  بود  افتاده  درخت  زیر  که  را  گنجشكی 
گنجشک جمع شده و از سر و صدای گنجشكان، متوّجه النه گنجشكی که در باالی درخت بود 
شدند. معّلم جوجه را برداشت و در النه اش گذاشت. سپس رو به شاگردان كرد و گفت : سوالی 

به فكرم رسید. كدام یك از شما می داند که پرندگان چگونه بّچه دار می شوند؟  
ــ زینب گفت: من می دانم. پرنده ها تخم می گذارند. 

ــ مینا گفت: چند روزی هم روی تخم هایشان می خوابند تا جوجه ها، تخم ها را بشکنند و بیرون 
بیایند.

ــ خانم امینی لبخندی زد و گفت: آفرین! درست گفتید. پرندگان در فصل بهار تخم می گذارند. 
آن ها می دانند که باید چه مّدت روی تخم های خود بخوابند.  
ــ مرضیه پرسید: چرا جوجه ها این قدر سر و صدا می کنند؟ 

ــ فاطمه خندید و گفت : خوب معلوم است. برای این كه گرسنه اند و از پدر و مادرشان می خواهند 
كه به آن ها غذا بدهند.

ــ معّلم گفت: درست است. پرندگان می دانند که جوجه هایشان به مراقبت نیاز دارند. آن ها می دانند 
تا چه زمانی باید از جوجه هایشان نگهداری كنند. به آن ها پرواز کردن، دانه پیدا کردن و کارهای 
دیگری را یاد بدهند. آیا می دانید چه کسی با این دّقت و نظم این کارها را به پرندگان یاد داده است؟ 

ــ  شاگردان همگی گفتند: خدای مهربان 

خدای مهرباندرس اول  :



ــ درست است . خدای مهربان که از نیازهای ما آگاه است، این جهان را با نظم و هماهنگی آفریده 
است. حاال می خواهم فکر کنید و بگویید » اگر این نظم و هماهنگی در رفتار پرندگان وجود نداشت 

ممكن بود چه اّتفاق هایی برای آن ها بیافتد ؟ 
شاگردان فکر کردند و هر کدام چیزی گفتند. راستی شما به این سوال چه جوابی می دهید؟ 

3
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چه کسی نظم و هماهنگی را در این جهان به وجود آورده است  ؟ 

خدای مهربان که از نیازهای ما آگاه است این جهان را با ............ و هماهنگی آفریده است .

» ستایش مخصوص خداوند یكتا است كه آسمان و زمین را آفرید و روشنی 
و تاریكی را برقرار كرد.«            

ترجمه آیه ای از قرآن كریم

   آیه 1 –  سوره انعام 

پاسخ دهید

فکر کن و کامل کن
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پیام درس

یک تجربه

حاال برایم بگو

در اطراف خود چه چیزهای دیگری می بینی كه نشانه ی نظم و هماهنگی در آفریده های خدا است ؟ 

یکی از نمونه هایی را که در باال نام برده اید انتخاب کنید و یک نّقاشی زیبا از آن بکشید.



شعر از : ناصر علی اكبر سلطان با اندكی تغییر 

 ٭ بی نظیر : بی همتا، بی مانند 

خدا

تو خدای بی نظیری                    تو یگانه ای و دانا 

تو چه خوب و مهربانی                  تو که پاکی و توانا 

تو به گوش ابر خواندی                 که از آسمان ببارد 

تو به آفتاب گفتی                         به زمین قدم گذارد 

تو به چشمه یاد دادی                 ز دل زمین بجوشد 

به گیاه تشنه گفتی                   که از آب آن بنوشد 

به هزار نقش زیبا                     گل و سبزه را کشیدی 

شب و روز و کوه و دریا                  همه را تو آفریدی 

*

شعر خوانی
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قدر شناسیدرس دوم :

یک روز پاییزی بود.داشتم از مدرسه به خانه بر می گشتم.در راه پیرمردی را دیدم که کیسه های 
میوه در دست داشت و می خواست از خیابان عبور کند. 

به او گفتم : سالم پدر جان .کمک می خواهید ؟ 
با  می کنم.  تشّکر  کنی  کمکم  می خواهی  که  این  فرزندم.از  داد:سالم  لبخند جواب  با  پیرمرد 

خوشحالی یکی از کیسه ها را گرفتم و همراه آن پیرمرد مهربان از خیابان گذشتیم . 
همان طور كه با هم صحبت می كردیم متوّجه شدم که خانه شان در نزدیکی خانه ی ماست. تا در 

خانه به او کمک کردم و خوشحال از این که توانسته بودم کار خوبی انجام دهم به خانه رفتم. 

٭ قدرشناسی : تشكر و سپاسگزاری

٭
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فردای آن روز وقتی از مدرسه به خانه برمی گشتم، همان پیرمرد مهربان را جلوی در خانه شان دیدم. 
به طرف او رفتم ، سالم کردم و او با خوشرویی جوابم را داد. صورتم را بوسید و کتاب کوچکی را كه 
یك قرآن جیبی بود به من داد . با تعّجب نگاهش کردم. او گفت: پسرم! دیروز خسته بودم و تو کمک 
بزرگی به من کردی. دوست دارم برای قدرشناسی از تو، این قرآن را به تو هدیه بدهم و از خدا می خواهم 
تو را یاری کند تا همیشه انسان خوب و درستکاری باشی. با خوشحالی قرآن را بوسیدم و از آن مرد 

تشّكر كردم .
خداوند کسانی را که برای آسایش دیگران زحمت می کشند دوست دارد و به آنان پاداش نیک می دهد.
پیامبر اکرم )ص( می فرماید:از کسی که کار نیکی برای شما انجام می دهد،تشّکر کنید و سعی کنید کار 

خوب او را جبران نمایید . 
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سخنی از رسول اکرم)ص(

» خدا نیکوکار است و نیكوكاران را دوست دارد ؛ شما نیز نیكوكار باشید. «

پاسخ دهید

فکر کن و کامل کن

پیامبر اکرم )ص( در مورد قدردانی از کار نیکی که دیگران برای ما انجام داده اند چه می فرماید ؟ 

خداوند کسانی را که برای آسایش دیگران زحمت می  کشند .............. دارد و به آنان پاداش 
نیک می دهد.
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با كمک معّلم خود ، آیه 66  از سوره زمر را  پیدا كنید و معنی آیه را روی یک مقّوا نوشته، آن را 
تزئین كنید و در كالس نصب نمایید . 

یک تجربه

حاال برایم بگو

پیام درس

چگونه می توانی از زحمات افراد زیر تشّكر کنی ؟

معّلم

پدر و مادر
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همکاریدرس سوم :

راه  بین  به سفر رفت.در  یارانش  از  تعدادی  با  ما، حضرت محّمد )ص(  گرامی  پیامبر  روزی 
مسافران گرسنه شدند و تصمیم گرفتند كه غذایی تهّیه كرده و بخورند. هر كدام از افراد برای تهّیه 

غذا، انجام كاری را قبول كرد. 
پیامبر اكرم )ص( فرمود:من هم هیزم جمع می كنم.یاران ایشان گفتند:ای رسول خدا.نیازی 

نیست شما كاری انجام دهید. ما خودمان همه ی كارها را انجام می دهیم. 
دوست  بداند  باالتر  دیگران  از  را  خودش  كه  را  كسی  فرمود:خداوند  )ص(  محّمد  حضرت 

ندارد.آن گاه بلند شد و مشغول جمع آوری هیزم شد . 
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هنگامی كه پیامبر اكرم )ص( در كار گروهی شركت می كرد، كارهای خود را به عهده افراد دیگر 
نمی گذاشت و با آنان همكاری می كرد. خوب است بدانیم اگر كسی خود را از دیگران برتر بداند، 
دیگران دوستی خود را با او قطع كرده و او را تنها می گذارند. پس ما هم باید از رسول خدا )ص( 
پیروی كنیم و در کارهای گروهی وظیفه ای را که به عهده گرفته ایم به خوبی انجام دهیم تا همکاری 

ما بهترین نتیجه را داشته باشد .
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پاسخ دهید

فکر کن و کامل کن

پیامبر اكرم )ص( در كار گروهی چگونه رفتار می كرد؟

اگر كسی خود را از دیگران برتر بداند ، دیگران ..............  خود را با او قطع كرده و او را 
تنها می گذارند.

» در نیکی کردن و کارهای خوب به یکدیگر کمک کنید ولی در گناه و کارهای 
ناپسند همکاری نکنید.«                 

آیه 2ـ سوره مائده

ترجمه آیه ای از قرآن كریم
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با راهنمایی معّلم خود، یک فعالّیت گروهی را انتخاب كرده و در كالس انجام دهید.

پیام درس

یک تجربه

حاال برایم بگو

اگر در یک گروه نمایشی، افراد با یكدیگر همكاری نداشته باشند چه اّتفاقی می افتد ؟ در این باره 
با دوستانت گفتگو كن .
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رعایت نوبتدرس چهارم :

ماه مبارک رمضان بود .نزدیک افطار خیلی گرسنه و تشنه بودم . دیگر حال بازی کردن نداشتم . 
پدرم وارد اتاق شد. وقتی بی حوصلگی من رادیدگفت : پسرم، می خواهی با من به نانوایی بیایی؟ من 
با خوشحالی قبول کردم و همراه پدرم به راه افتادم. جلوی نانوایی، چند نفر در صف ایستاده بودند . ما 
هم پشت سر آخرین نفر ایستادیم. ناگهان آقایی آمد و به جلوی صف رفت. با نانوا، سالم و احوالپرسی 
کرد و بدون نوبت نان گرفت.کسانی که در صف بودند با ناراحتی به آن مرد گفتند :چرا نوبت را رعایت 

نمی کنی ؟ 
ــ مرد گفت : عجله دارم و زود از آن جا رفت . 
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من که خیلی ناراحت شده بودم به پدرم گفتم : خوب ما هم زودتر نان بگیریم و برویم . من 
دوست ندارم در صف بایستم. پدرم گفت: پسرم ، خداوند کسانی را که حّق دیگران را رعایت 
نمی کنند دوست ندارد . همه ی ما باید به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم تا بتوانیم با آرامش در 
کنار هم زندگی کنیم. در دین اسالم به مسلمانان سفارش شده که حقوق یکدیگر را رعایت کنند تا 

خداوند از آنان راضی باشد.
آن شب سر سفره ی افطار به آن مرد فکر می کردم که چطور با کاری که انجام داد ، هم ما و هم 

خداوند را از خود ناراضی کرد . 
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سخنی از رسول اکرم)ص(

» از همه مومنان آن کس بهتر است که مسلمانان از رفتار و گفتارش در امان باشند و 
از همه مومنان ایمان آن کس بهتر است که اخالق وی نیکوتر است « .

پاسخ دهید

فکر کن و کامل کن

چرا باید به حقوق دیگران احترام بگذاریم ؟   

در دین اسالم به مسلمانان سفارش شده است که حقوق یکدیگر را رعایت كنند تا خداوند از 
آنان .......... باشد .
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یک تجربه

حاال برایم بگو

با كمک معّلم خود ، پیام های این درس را بر روی یک مقّوا بنویسید.آن را تزئین كرده و در 
راهروی مدرسه نصب كنید . 

پیام درس

در مدرسه چگونه می توانی حقوق دیگران را رعایت کنی ؟
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پول با برکتدرس پنجم :

پیراهن پیامبر اكرم )ص( کهنه شده بود. ایشان همراه با حضرت على )ع( به بازار رفتند تا 
لباسی بخرند. در بین راه خدمتكاری را دیدند که در گوشه اى نشسته بود و گریه مى کرد. جلو 
رفتند و عّلت گریه اش را پرسیدند. او گفت:  ای رسول خدا، مرا براى خرید به بازار فرستادند 
ولی من پول را گم کرده ام. حضرت محّمد )ص( مقداری از پول خرید لباس را به او بخشید. 

سپس به بازار رفتند و با مقدار دیگری از پول برای خود لباسی خریدند. 
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هنگام بازگشت، مرد فقیری را دیدند كه لباس مناسبی نداشت و پیامبر اكرم )ص( لباسی را كه 
خریده بود به او بخشید. دوباره به بازار برگشتند و با باقی مانده پول لباس دیگرى خریدند. در راه 
بازگشت به همان خدمتكار رسیدند كه هنوز ایستاده بود و گریه می كرد. پیامبر )ص( فرمود: دیگر 
براى چه گریه مى کنى؟ گفت دیرم شده؛ مى ترسم تنها به خانه برگردم. حضرت فرمود: تو جلو 
برو ما را به خانه راهنمایى کن. همین که به در خانه رسیدند، به صاحب خانه سالم کردند، حضرت 
ماجرای خدمتكار را تعریف كرد و از صاحب خانه خواست تا خدمتكارش را ببخشد. صاحب  
خانه گفت: چون شما تشریف آوردید او را می بخشم و آزاد می کنم. آن گاه پیغمبر)ص( فرمود: 
عجب پول با بركتی ! پولی ندیدم که این قدر خیر و برکت داشته باشد. دو نفر را صاحب لباس كند 

و خدمتكاری را هم آزاد کند. 
دین اسالم دین برادری است . یعنی ما مسلمانان باید به فكر افراد دیگر هم باشیم . اگر كسی 
مشكلی پیدا كرد به او كمک كنیم تا مشكلش حل شود . خداوند مهربان كسانی را كه به دیگران 

كمک می كنند، پاداش نیک می دهد . 
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پاسخ دهید

فکر کن و کامل کن

دین اسالم دین برادری است یعنی چه ؟

خداوند مهربان كسانی را كه به دیگران كمک می كنند ، .............. نیک می دهد.

سخنی از حضرت علی )ع(

» كسى كه به پاداش خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد، احسان )نیكوكاری( می كند.«
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با كمک خانواده ی خود چند مورد از فایده های صدقه دادن را بنویسید و در كالس برای دوستان 
خود بخوانید .

پیام درس

یک تجربه

حاال برایم بگو

درباره كمک به دیگران چه داستانی شنیده یا چه فیلمی دیده ای؟ خالصه آن را در كالس تعریف كن . 
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 )لیال خیامی (

خدای خوب و مهربون

همیشه هست به فكر ما

می دونه که تو زندگی

هر کی می خواد یه راهنما

نبوت

فرستاده خدای ما

پیامبرای مهربون

پیامبرای خوبی که

راهنما باشن برامون
تا به همه بگن اونا

راه درستی کدومه

چی کار کنن ثواب کنن

پیامبر ما آخرینچه کارهایی هم حرومه

از بین اون پیامبراست

محّمد مصطفی )ص( هم

پیامبر خوب خداست

شعر خوانی



دوست خوبدرس ششم :

25
٭ سّجاد : کسی که بسیار سجده  می کند . 

امام سّجاد )ع( ، امام چهارم ما شیعیان و فرزند امام حسین )ع( است .ایشان خداوند را بسیار 
عبادت می کرد و سجده های زیاد و طوالنی انجام می داد.به همین دلیل به ایشان سّجاد می گفتند . 

امام سّجاد )ع( بسیار مهربان بود ، همیشه از حال دوستان خود باخبر می شد و اگر آنان مشکلی 
داشتند مشکل آن ها را حل می کرد . 

روزی یکی از دوستان امام )ع( که نامش زید بود بیمار شد.درد و تب زیادی داشت و دیگر نمی توانست 
از خانه خارج شود.امام سّجاد )ع( برای دیدن زید به خانه ی او رفت تا از او عیادت کند. وقتی امام )ع( 
از حال او پرسید ،او گفت: مقداری به مردم بدهکارم.نمی توانم کارکنم و بدهی خود را بپردازم.امام 
سّجاد )ع( فرمود:ای زید،ناراحت نباش.تو دوست خوب من هستی و من بدهی تو را می دهم.آن مرد 

بسیارخوشحال شد و از امام )ع( تشّکر کرد. 

٭
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امام سّجاد )ع( می فرماید:» با دوستان خود مهربان باشید و اگر دوست شما کار ناپسندی 
کرد ، او را آگاه کنید تا دیگر آن کار را انجام ندهد «.دوستان خوب یکدیگر را به انجام دادن 

کارهای خوب راهنمایی می کنند و در سختی ها به هم کمک می کنند. 
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پاسخ دهید

فکر کن و کامل کن

1-  امام سّجاد )ع( در مورد رفتار با دوستان چه می فرماید؟  

2-  چرا به امام چهارم )ع( سّجاد می گویند ؟  

دوستان خوب یکدیگر را به انجام کارهای ................. راهنمایی می کنند . 

سخنی از حضرت امام رضا )ع(

»هر کس وظایف خود را نسبت به مؤمنان انجام دهد خداوند و فرشتگان به او افتخار می کنند« 
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جمله زیر را كامل كن : 
من برای این كه دوست خوبی باشم .............................................

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

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

پیام درس

یک تجربه

حاال برایم بگو

یک دوست خوب با دوستان خود چگونه رفتار می کند؟  
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صحیفه سّجادیه

امام سّجاد )ع( در دورانی زندگی می كرد كه حاكمی بسیار ستمكار بر 
مردم حكومت می كرد.او حتی به امام )ع( اجازه نمی داد كه به راحتی با 
مردم گفتگو كند.در آن شرایط سخت امام سّجاد)ع( تصمیم گرفت كه 
با خواندن دعاها و مناجات هایش مردم را آگاه كند و آن ها را به دین 

اسالم راهنمایی نماید.
آن  در  باشدكه  می  ارزشمندی  بسیار  كتاب  سّجادیه،  صحیفه  كتاب 

دعاها و مناجات های امام سّجاد )ع( نوشته شده است. 
حاال با هم دعایی از صحیفه سّجادیه را می خوانیم:  

»خدایا ! بر محّمد )ص( و خاندان او درود فرست و ایمان مرا كامل ترین 
ایمان قرار بده«

بیشتر بدانیم :

ادهی جّ س یفه  صح



30

شعر خوانی

شاپرک جان، تو که باز ، تا رسیدی رفتی

باز کم ماندي و زود ، پر کشیدی رفتی

شاپرک این که نشد ، نیم ساعت بنشین

من و این باغچه را، ساعتی خوب ببین

گل من خانه توست ، روی آن بازی کن

تو که با گل خوبی ، خوب گل بازی کن

پیش من باشی اگر ، شعرها می خوانم

پیش من باش و ببین  ، قّصه ها می خوانم

به دو بال تو قسم، که چنان رنگین است

شاپرک باور کن ، دوستی شیرین است

دوستي شیرین است 

مصطفي رحمان دوست



تشنه ای در بیاباندرس هفتم :
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روز میالد نهمین امام شیعیان، حضرت امام جواد )ع( بود. ایشان فرزند امام رضا )ع( می باشد.
امام جواد )ع( بسیار بخشنده بود.به همین دلیل به او لقب جواد داده بودند. 

آن روز معّلم،داستانی بسیار درباره ی زندگی امام جواد )ع( برای ما تعریف کرد.داستان از این 
قرار بود: 
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مردی خسته و تشنه در بیابان از كاروان جامانده بود و به دنبال آب به 

این طرف و آن طرف می رفت ولی از آب خبری نبود.كم كم بی حال شد و 

به روی زمین افتاد.چشمانش را بست و یاد كارهای بدی كه انجام داده بود 

افتاد.یادش آمد كه چقدر به امام جواد )ع( بی احترامی كرده بود تا دشمنان 

امام )ع( را خوشحال كند.او در آن شرایط سخت كه فكر می كرد در حال مرگ 

بود.ناگهان صدایی شنید.چشمانش  از رفتارهای بدش پشیمان شده  است 

را باز كرد.امام جواد )ع( و یكی از یارانش را دید.امام )ع( ظرف آبی به مرد 

داد و با مهربانی گفت: از این جا می گذشتم كه تو را دیدم. حتماً از كاروان جا 

مانده و تشنه ای.بیا این آب را بنوش.مرد آب را نوشید.اشك از چشمانش 

كارهای  از  و  بوسید  را  )ع(  جواد  امام  و دست  رفت  بود.جلو  سرازیر شده 

را  او  بخشید،  را  او  )ع(  كرد.امام  عذرخواهی  بود  داده  انجام  كه  ناپسندی 

سوار اسب كرد و با خود به شهر برد.

  
بعد از تمام شدن داستان، من پرسیدم: چرا امام جواد )ع( کسی را که به او بدی کرده بود 

بخشید و به او کمک کرد؟ 
معّلم گفت:چون در دین اسالم سفارش شده اگر می خواهید خداوند خطاهای شما را ببخشد 
شما هم خطاهای دیگران را ببخشید. همان طور که پیامبر اکرم )ص( می فرماید:از خطاهای 

یكدیگر گذشت كنید تا دشمنی میان شما از بین برود.
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پاسخ دهید

فکر کن و کامل کن

1- چرا به امام نهم )ع( لقب جواد داده اند؟ 

2- اگر بخواهیم خداوند خطاهای ما را ببخشد در مورد خطاهای دیگران چه باید بكنیم ؟

پیامبر اكرم )ص( می فرماید: از خطاهای دیگران گذشت كنید تا ........... میان شما از بین برود.

» افراد با تقوا خشم خود را فرو می برند و از اشتباه مردم می گذرند «

آیه 134ـ سوره آل عمران

ترجمه آیه ای از قرآن كریم
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با راهنمایی معّلم خود ، نمایشی كوتاه در مورد بخشندگی را در كالس اجرا كنید.

پیام درس

یک تجربه

حاال برایم بگو

اگر یک روز کتابی را به دوست خود امانت بدهی و او کتاب را گم کند.  
او باید .......................................................................... 

و تو هم  .........................................................................



روزه ی قضادرس هشتم :

من مهری هستم . در کالس پنجم یاد گرفتم برای روزه گرفتن باید نّیت کنم و از اذان صبح تا 
اذان مغرب چیزی نخورم و ننوشم . امروز خانم احمدی به دانش آموزان کالس گفت: می خواهیم 

امسال هم مطلبی را در مورد روزه یاد بگیریم . او گفت :
» عزیزانم ؛ اگر ما نتوانیم در ماه رمضان یک یا چند روز را روزه بگیریم، باید بعد از ماه رمضان 

همان تعداد روز را روزه ی قضا بگیریم « . 
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ــ مریم پرسید : خانم روزه ی قضا یعنی چه ؟ 
ــ خانم احمدی از دانش آموزان پرسید : آیا کسی در مورد روزه ی قضا چیزی می داند ؟ 

ــ نرگس گفت:برادر من یک روز مریض بود و پزشک به او گفت نمی تواند روزه بگیرد.او خیلی 
ناراحت بود ولی مادرم به او گفت: » ناراحت نباش.تو باید بعد از ماه مبارک رمضان، یک روز،روزه ی 

قضا بگیری « . 
ــ زهرا گفت : پدر من هم وقتی سه روز برای دیدار مادربزرگم به شیراز سفر كرده بود، نتوانست 
روزه بگیرد. او بعد از برگشتن گفت:» باید بعد از ماه رمضان، این سه روز را روزه ی قضا بگیرم « . 
ــ خانم احمدی گفت : آفرین عزیزانم ! اگر کسی در ماه رمضان بیمار باشد یا از شهری به شهر دیگر 
سفر کند و مّدت سفرش كمتر از 10 روز باشد، باید بعد از ماه مبارک رمضان روزه ی قضا بگیرد. 
نتوانستیم روزه  روزه ی قضا،مثل روزه ی ماه رمضان است و هر چند روزی که در ماه رمضان 

بگیریم باید تا قبل از رسیدن ماه رمضان سال بعد، روزه ی قضا خود را بگیریم . 
بیمار نبودیم و مسافرت هم نرفتیم ولی حوصله نداشتیم روزه  ــ لیال پرسید: اگر در ماه رمضان 

بگیریم ،می توانیم بعد از ماه رمضان روزه ی قضا بگیریم ؟ 
ــ معّلم گفت: نه.کسی نمی تواند در ماه رمضان هر وقت که خودش خواست روزه نگیرد.

امروز با خوشحالی از این كه مطلب جدیدی از دین اسالم را یاد گرفتم به خانه رفتم و از خدای 
مهربان خواستم مرا یاری كند تا بتوانم در انجام دستورات دین موّفق باشم . 
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پاسخ دهید

فکر کن و کامل کن

1- اگر کسی در ماه رمضان چند روز به سفر رفت و روزه نگرفت باید چه کار کند ؟ 

2- تا چه زمانی باید قضای روزه ماه رمضان را بگیریم ؟ 

روزه ی قضا مثل روزه ی ماه ..................... است . 

پس هر کس از شما در ماه رمضان در محل زندگی خودش باشدباید روزه بگیرد و هر کس 
مریض یا مسافر باشد باید در روزهای دیگری قضای آن روزه را به جا آورد .

   آیه 185ـ سوره بقره

ترجمه آیه ای از قرآن كریم
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با كمک خانواده خود مناسبت هر یک از عیدهای بزرگ ما مسلمانان را بنویسید.

عید مبعث : .....................................................................

عید قربان : .....................................................................

.....................................................................  : غدیر  عید 

عید فطر : ......................................................................

پیام درس

یک تجربه

حاال برایم بگو

خداوند به چه کسانی اجازه داده است که در ماه مبارک رمضان روزه نگیرند؟ 



عید سعید فطر 

ما  با شكوهترین عیدهای  و  بزرگترین  از  عید سعید فطر، یكی 
عبادت خداوند  و  داری  روزه  ماه  یك  از  ما پس  است.  مسلمانان 
مهربان، با پوشیدن لباس های پاكیزه، دور یكدیگر جمع می شویم 
و نماز با شكوه عید سعید فطر را به جا می آوریم . خداوند مهربان 
دستور داده كه در این روز كسی روزه نگیرد. مسلمانان این روز 

را جشن می گیرند و به دیدار یكدیگر می روند . 
امام رضا )ع( می فرماید : خداوند روز فطر را به این علّت »عید 
فطر « قرار داد تا مسلمانان دور یكدیگر جمع شوند و خداوند را 

به خاطر نعمت هایش ستایش كنند .  

بیشتر بدانیم :

39
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)3-2-1( خدای مهربان این جهان را با ............... و هماهنگی آفریده است .

)9-8-7-6-5-4( ما باید در كارهای گروهی با یكدیگر ..............داشته باشیم .

)13-12-11-10( به امام چهارم )ع( به دلیل سجده های طوالنی كه انجام می داد لقب 

........... داده اند . 

لقب  ایشان  به  دلیل  همین  به   ، بود  بخشنده  بسیار  )ع(  نهم  امام   )14-15-16-17(

............. داده اند . 

)22-21-20-19-18( پیامبر اكرم )ص( می فرماید : از كسی كه كار نیكی برای شما 

انجام می دهد تشّكر كنید و سعی كنید كار خوب او را .................. كنید . 

)27-26-25-24-23( در ماه مبارک رمضان اگر كسی ....... باشد می تواند بعد از 

ماه رمضان روزه قضا بگیرد .  

جدول
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رمز جدول : 
نیز  شما   ، دارد  دوست  را  نیكوكاران  و  است  نیكوكار  خدا   : )ص(  اكرم  رسول  از  سخنی 

............باشید.
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