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بسم اهلل الرحمن الرحیم

مقدمه
فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که 
تالش دارد 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  فرایند  از  بخشی  ویژه که  نیازهای  با  دانش آموزان  تدوین محتوای کتب  در 
درسی است، 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 
انتقادی،  تفکر  توان  منطقی،  و  علمی  تفکر  شیوه  به کارگیری  دانش افزایی،  مهارت های 
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 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل 

چاپ و آماده سازی ما را یاری 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.

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور
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سخنى با مربيان:
معلم عزيز و گرامی

ويژگی های ساختاری كتاب دوره ی متوسطه به شرح زير می باشد:

١- تعداد دروس براساس سرفصل ها و مفاهيم اساسی برنامه ی درسی تنظيم گرديده كه اين 
مفاهيم در حوزه ی خداشناسی، نبوت، معاد، امامت و رهبری، احكام و عبادات و اخالق اسالمی 

مطرح شده است.
٢- در اين كتاب سعی شده متن دروس ساده و در حد فهم دانش آموزان باشد و گاهی به 
ناچار برخی مفاهيم انتزاعی مورد استفاده قرارگرفته كه در قسمت زيرنويس اين مفاهيم و كلمه ها 

معنی شده اند.
٣- درطراحی و تدوين تمرين ها اساس كار برتنوع و جذابيت بخشی به تمرين ها و پرهيز از 
يكنواختی نوع تمرين ها بوده است و سعی شده كه فعاليت های دانش آموزان در اين زمينه با توجه 
به برداشت ها و خالقيت های فردی  ارائه گردد. اين تمرين ها در قالب عناوينی مانند پاسخ دهيد، 
كامل كردن عبارت ها، جستجو دردرس، جمالت را آنطور كه می خواهی ادامه بده، با راهنمايی 

معلم فعاليت های ويژه برای دانش آموزان توانمند و ... طراحی شده است.
٤- برای ارائه ی اطالعات بيشتر در زمينه ی مفاهيم ارائه شده از احاديث و مطالبی برای 
مطالعه بيشتر تحت عنوان برای خواندن استفاه شده كه در ارزشيابی دانش آموزان اين قسمت ها 

لحاظ نخواهد شد.
٥- جهت ايجاد فضای معنوی و ارتباط با پروردگار هستی از بخش های تحت عنوان مناجات 

استفاده شده است.
٦- همچنين جهت ارزيابی مرحله ای در پايان هر چند درس و با هدف مشورت گروه دانش آموزان 

جهت تقويت روحيه ی كار گروهی از هر درس سؤالی در اين جدول مطرح گرديده است.
٧- با توجه به تفاوت شرايط فرهنگی، اجتماعی و جغرافيايی دانش آموزان در پايان هر درس 
بخشی تحت عنوان فعاليت پيشنهادی معلم در نظر گرفته شده كه معلم می تواند با توجه به اين 

شرايط هر نوع فعاليتی را كه مناسب می داند طراحی كند.
٨- در اين كتاب به مفاهيم درس های ديگر مانند علوم، فارسی، اجتماعی و هنر نيز توجه 
شده و ارتباط افقی آن با ساير دروس حفظ گرديده است. همچنين مفاهيم ارائه شده در امتداد 

آموزش های دوره ی مهارت های پيش حرفه ای بوده است.
در ساختار كتاب سعی برآن شده كه بعد از هر درس دينی يك درس از قرآن در نظر گرفته 
شود.در محتوای قرآن از آيه های كوتاه همراه با معنی استفاده شده است. اين آيه ها در ارتباط با 
موضوع درس دينی بوده و دانش آموزان عالوه برخواندن آيه ها به معنی و مفهوم آن نيز توجه 

می كنند و به ارتباط موضوعات دينی با آيه های قرآنی پی می برند.



 نكاتی در مورد روش های تدريس :
تربيت دينی صرفًا جنبه ی انتقالی و يكطرفه ندارد. شايد بعضی امور را می توان بصورت موعظه به 
فرد آموخت ولی خيلی چيزها بايد از درون آدمی بجو شد و محتوايی كه برای دانش آموز تدارك ديده می 
شود بايد به اين جنبه از تربيت توجه كند بنابراين در طراحی محتوا بايد تدابيری اتخاذ كرد كه فرصت 
تحقيق و مطالعه را برای دانش آموزان فراهم آورد آشنايی و بكارگيری روشهای مطلوب موجب می شود 
كه هدف های تعليم و تربيت با سهولت بيشتر و مدت زمان كوتاهتری تحقق يابد. در انتخاب روش ها تأكيد 
براين است خود دانش آموزان مشاركت فعال داشته باشند و از ارائه ی يكنواخت و مستقيم مطالب پرهيز شود 
با توجه به اينكه اكثر مطالب كتاب به شيوه ی داستانی ارائه شده است لذا می توان از كتاب های داستانی 

ديگر در اين زمينه استفاده كرد. 
داستان های دينی و قصه های پيامبران در اين رابطه بسيار شيرين و جذاب بوده و در آنها نكته های بسيار 
جالب توجهی در زمينه ی مسائل فردی و اجتماعی وجود دارد. همچنين با استفاده از بحث های گروهی در 
كالس می توان دانش آموزان را به تفكر و پاسخ گويی درباره ی مفاهيم درس تشويق كرد. البته بايد نقطه 
نظرات ارائه شده توسط دانش آموزان از طرف معلم هدايت شده و به موضوع قابل بحث ارتباط داده شود.و 
در پايان جمع بندی الزم از موضوع مورد بحث بوسيله ی معلم يا حتی خود دانش آموزان صورت گيرد.
هم چنين معلم می تواند محتوای برخی از دروس را در پرتو مثال هايی ساده و محسوس و ملموس درحد 
توان فكری فراگيران برای  آنان بازگو كند. مثال های قرآن در اين زمينه می تواند الهام بخش معلم در بهره 

گيری صحيح از اين شيوه باشد.
بطور كلی در آموزش مفاهيم دينی وظيفه ی خطير مربيان و اوليا است كه با روش های مناسب در سطح 

درك و فهم دانش آموزان آن ها را با مفاهيم و مضامين دينی آشنا سازند. 

ارزشيابی :
توانايی دانش آموزان و ميزان دستيابی آن ها به اهداف مورد نظر بايد پيوسته ارزشيابی شود. ارزشيابی به 
دو صورت مستمر و پايانی صورت می گيرد و نمره ی نهايی ميانگين حاصل از نمرات مستمر و پايانی خواهد 
بود . در قسمت تمرين ها، ارزشيابی از فعاليت های پاسخ دهيد و كامل كردن عبارت ها به صورت ارزشيابی 
مستمر و پايانی است ولی ارزشيابی تمرين های جستجو در درس، با راهنمايی معلم، جداول ، فعاليت ويژه 
عناوينی  پيشنهادی معلم فقط به صورت مستمر خواهد بود و  (برای دانش آموزان توانمند) و فعاليت های 

مانند: سختی از ... ، باهم دعا كنيم ، اشعار، مناجات مورد ارزشيابی قرارنمی گيرد.
الزم به ذكر است همكــاران گرامی جهت ارزشيابی ١٥ نمـره برای دروس دينی (بصورت كتبی) و ٥ 
نمره برای دروس قرآن (شفاهی) در نظربگيرند. برای ارزشيابی دروس قرآنی، قسمت تمرين ها به صورت 
دو  به  قرآنی،  آيات  در  جستجو  قسمت  در  قرآن  آيه های  خواندن  ولی  قرارمی گيرد  ارزشيابی  مورد  مستمر 

صورت مستمر و پايانی ارزشيابی می گردد. 
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خدايا ، اى خداوند بخشنده و مهربان،

سال تحصيلى جديد را با نام زيباى تو آغاز مى كنم

يارى ام كن تا با موّفقّيت، آن را به پايان برسانم .

مانم باشم .
ّ
يارى ام كن تا سپاس گ زار زحمات معل

يارى ام كن تا در هركارى فقط برتو توّكل كنم .

و يارى ام كن تا آن گونه باشم كه مورد  رضاى توست .



   
عنوان                                                             صفحه

                                                                    
درس اّول : از تو حركت از خدا بركت                                                     
درس دّوم : جست وجو در آيات قرآنى                                
درس سّوم : كارنامه ى زيباى من                                      

درس چهارم : جست وجو در آيات قرآنى 
درس پنجم : باغى در ميان آتش                                                      
درس ششم : جست وجو در آيات قرآنى                                              
درس هفتم :سرانجام فرعون                                                   
درس هشتم : جست وجو در آيات قرآنى                                              
٭ با مشورت هم جدول حل كنيم                                           

١٢
٢٠
٢٢
٢٨
٣٠
٣٨
٤٠
٤٨
٥٠
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فهرست مطالب



عنوان                                                           صفحه         

درس نهم : امامت و رهبرى                                                      
درس دهم : جست وجو در آيات قرآنى                                  

درس يازدهم : غسل جمعه                                                               
درس دوازدهم : وقتى نتوانيم وضو بگيريم                                   
درس سيزدهم : جست وجو در آيات قرآنى                                  
درس چهاردهم : باهم  فكر كنيم                                           
درس پانزدهم : جست و جو در آيات قرآنى                                  
درس شانزدهم : برابرى در اسالم                                           
درس هفدهم : جست وجو در آيات قرآنى                                   
٭ با مشورت هم جدول حل كنيم                                          

٭ مناجات                                                                 

٥٢
٥٨
٦٠
٦٨
٧٤
٧٦
٨٢
٨٤
٩٢
٩٤
٩٦
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كه  مى كرد  زندگى  مردى  درشهرمدينه،  (ع)  جعفرصادق  امام  درزمان 
نيازهايش  ديگران  كه  منتظربود  هميشه  و  نداشت  عالقه اى  كاركردن  به 
و  گرسنه  و  نيامد  سراغش  به  كسى  روز  چند  اين كه  تا  كنند.  برطرف  را 

شد.١  درمانده 
ايشان گفت : «براى من  صادق (ع) رفت و به  خانه ى امام  ناچار به  به 
دعا كنيد تا خداوند پول زيادى به من بدهد . دوست دارم چيزهاى زيادى 
داشته باشم.» امام ناراحت شد و فرمود: «من براى اين خواسته ى تو دعا 
رفت  و  كشيد  خجالت  تنبل  مرد  نمى كنى.»  تالشى  هيچ  تو  چون  نمى كنم، 

تا براى خود كارى پيداكند. 
قرارداده  روزى٣  زنده  موجودات   تمام  براى  و  است  رسان٢  روزى  خدا 
كه بايد با تالش به آن برسند. اگر كسى سعى و كوشش كند، خدا هم به 
روزى او بركت٤ مى دهد. خداى مهربان كه جهان را آفريده، به فكر نيازهاى 
همه ى موجودات نيز بوده است؛ پس هرموجودى براى به دست آوردن غذا 
بايد تالش كند. همچنين خداوند به ما انسان ها توانايى هاى زيادى داده تا 

به كمك آن بتوانيم از نعمت ها و روزى  هايش استفاده كنيم. 

١- درمانده شد: بيچاره شد                                     ٢- روزى رسان : روزی دهنده        
٣- روزى : قسمت ، خوراك روزانه                               ٤- بركت : زياد شدن نعمت        

             درس اّول
             از تو حركت ، از خدابركت
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كسى  مانند  مى كوشد،  خانواده اش  روزى  آوردن  دست  به  براى  كه  كسى 

است كه درراه خدا جهاد١ مى كند.

پاسخ دهيد 
١- خداوند به روزى چه كسانى بركت مى دهد ؟

 

كامل كردن عبارت ها

١- خدا روزى رسان است و براى تمام موجودات زنده ............... قرارداده است. 
از  بتوانيم  آن  كمك  به  تا  داده  زيادى  هاى  توانايى  ها  انسان  ما  به  خدا   -٢

كنيم.  استفاده  روزى هايش  و   .........................

١- جهاد: جنگ كردن در راه خدا    

سخنى از امام صادق (ع)



          
          ١٥

    شماره                                پيام هاى اصلى درس

١       

٢       

٣       

جست  وجو در درس 

    

      جمله ى زير را آن طور كه مى خواهى ، ادامه بده: 

من توانايى هاى فراوانى دارم و مى توانم ........................................................

م با دوستانت گفت وگو كن 
ّ
با راهنمايى معل

وقتى به كوه، صحرا يا جنگل مى روى، به موجودات كوچكى كه براى زندگى تالش 
مى كنند، دّقت كن. چيزهايى را كه مى بينى براى دوستانت در كالس بازگوكن.



م انجام بده  
ّ
با راهنمايى معل

دست  رابه  خود  روزى  چگونه  هريك  بنويس  و  ببر  نام  را  زنده  موجود  سه 
مى آورند. دركالس براى دوستانت بخوان. 

براى خواندن 

پرنده را ببين ! 

چه قدرظريف و زيباست ! 

ببين چه طور از شاخه اى به شاخه ى ديگر مى پرد و آواز مى خواند. 

او خيلى كوچك است، اّما هم غذاى خود را به دست مى آورد و هم جوجه هايش 

را سير مى كند. 

كسى هميشه به فكر اوست. 

و هيچ گاه فراموشش نمى كند. 
          
          ١٦



م
ّ
                   فّعالّيت پيشنهادى معل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          
          ١٧



 
آن آفتاب كه بردنيا مى تابد،

 
آن قطره ى باران كه برخاك مى چكد، 

اين دانه كه از زمين مى رويد،

 اين گل هاى زيبا و رنگارنگ كه بردشت مى رويد، 

اين ماهى كه در دل دريا مى گردد،
 

و آن كوه هاى بلندى كه برزمين ايستاده اند،
 

همه و همه هديه هاى زيبايى هستند  از سوى خداى مهربان 

خداى مهربان، تنها تو را مى پرستم و تنها از تو كمك مى خواهم .

          
          ١٨

با هم بخوانيم



          
          ١٩



          
          ٢٠

  

آيات زيررا بخوانيد و به معناى آن ها توّجه كنيد. 

اِزقٖيَن.   الّرٰ
ُ
ْنَت َخْير

َ
ٰنا َو ا

ْ
ق
ُ
… َواْرز

… (پروردگارا) به ما روزی بده كه تو از بهترين روزی دهندگان هستی.
(سوره ی مائده ـ آيه ی ١١٤)

            درس دوم 
        جست و جو در آيات قرآنی

          
     

اِزقٖيَن.  الّرٰ
ُ
َو َخْير

ُ
ه
َ
َه ل
ّٰ
… َو ِانَّ ال ل

… به درستی كه خداوند از بهترين روزی دهندگان است.
                (سوره ی حج ـ آيه ی ٥٨)

.
ُ
َمتٖين

ْ
ةِ ال ـوَّ

ُ
ق
ْ
وال
ُ
 ذ

ُ
اق ّزٰ َو الـرَّ

ُ
َه ه

ّٰ
ِانَّ ال ل

به درستی كه خداوند روزی دهنده ی صاحب قدرت است.
            (سوره ی ذاريات ـ آيه ی ٥٨)



          
          ٢١

ِحبُّ الّصٰاِبرٰيَن…       .
ُ
 ي
ُ
ه
   … َو ال لّٰ

… و خداوند صبركنندگان را دوست دارد…      .
            (سوره ی آل عمران ـ آيه ی ١٤٦)

                         تمرين ٢  با توّجه به معنى آيات زير، كدام آيه نشانگر 
روزى  دهندگى خداوند است؟ با عالمت × مشّخص كنيد.

اِزقٖيَن.  الّرٰ
ُ
َو َخْير

ُ
ه
َ
َه ل
    … َو ِانَّ ال لّٰ

… به درستی كه خداوند از بهترين روزی دهندگان است.
(سوره ی حج ـ آيه ی ٥٨)

تمرين ١  كلمه هاى زير را بخوانيد. 

ا ـٰ ن   
ْ
ق
ُ
ز ْقناَو اارْ 

ُ
    َو ااْرز

َن قيٖ   زِ      ٰراِزقٖيَنٰرا 

ةِ وَ  وْ 
ُ
ق   

ْ
واوال
ُ
ةِذ وَّ

ُ
ق
ْ
ووال
ُ
    ذ



 

ديشب نتوانستم خوب بخوابم. دلم مى خواست زودتر صبح شود تا براى 
كه  ديدم  را  ليال  شدم،  مدرسه  وارد  وقتى  بروم.   مدرسه  به  كارنامه  گرفتن 
ت ناراحتى اش را پرسيدم.  او 

ّ
ناراحت ، گوشه اى ايستاده بود. جلو رفتم و عل

نخوانده  درس  خوب  اين كه  از  گرفته ام.   بدى  نمره ى  درس  چند  گفت: «در 
طرف  به  سپس   . دادم  دلدارى  اش  كمى  مى كشم.»  خجالت  و  پشيمانم  ام  
گفت:  و  بوسيد  را  صورتم  و  آمد  طرفم  به  مدير  خانم  مديررفتم.  خانم  دفتر 
«آفرين دخترم، نمره هاى خيلى خوبى گرفته اى.» سپس كارنامه ام را به دستم 
راه  به  خانه  طرف  به  و  شدم  خوشحال  خيلى  ديدم،  را  هايم  نمره  وقتى  داد. 
افتادم. در راه ، به ياد حرف هاى دبير دينى مان،  خانم اسالمى، افتادم. يك روز 
دركالس مى گفت: «بچه هاى عزيز، همه ى ما روزى از اين دنيا مى رويم و وارد 
جهان آخرت مى شويم. آن جا انسان هاى نيكوكار١، كه همه ى كارهايشان را 
براى خشنودى٢ خدا انجام داده اند، بسيار خوشحال هستند. كارنامه ى كارهاى 
خوب آن ها به دست راستشان داده مى شود. ولى انسان هاى بدكار، كه به فكر 
بد  كارهاى  كارنامه ى  هستند.  ناراحت  خيلى  نبوده اند  خود  كارهاى  نتيجه ى 
آن ها به دست چپشان داده مى شود.» خانم اسالمى مى گفت: «فرشته هاى خدا 
كارهاى ما را مى نويسند؛ مثل اين كه با يك دوربين فيلمبردارى تمام لحظه هاى 

خوب و بد زندگى ما را ضبط مى كنند و هيچ چيز را از ياد  نمى برند.» 

            درس سوم
        كارنامه ی زيبای من 

          
          ٢٢

           

١- نيكوكار:  كسی كه كارخوب انجام می دهد.                                 
٢- خشنودى : رضايت



          
          ٢٣

با خود فكر كردم، چه كارهايى انجام دهم و چگونه رفتار كنم تا 
در جهان آخرت، هم خودم از ديدن كارنامه ى كارهايم خوش حال 

باشم و هم خداوند از من راضى باشد.

در اين فكرها بودم كه به خانه رسيدم. نفس عميقى كشيدم 
به  را  خود  زيباى  كارنامه ى  تا  شدم  خانه  وارد  خوش حالى  با  و 

خانواده ام نشان دهم.



از امام صادق (ع)  پرسيدند: هنگامى كه قيامت مى شود و نامه ى اعمال انسان 
را به او مى دهند،آيا او كارهايى را كه انجام داده است را به ياد مى آورد؟

امام (ع) فرمودند : 
خداوند به ياد او مى آورد و هيچ عملى و سخنى را فراموش نمى كند؛ درست 
مثل اين كه در همان لحظه ، آن سخن را گفته و يا آن عمل را انجام داده است. 

پاسخ دهيد 

١- انسان هاى نيكوكار كارهاى خود را براى خشنودى چه كسى انجام مى دهند ؟ 
آن ها درجهان آخرت چه احساسى دارند؟ 

٢-  چه كسانى كارهاى خوب و بد انسان را مى نويسند ؟
  

كامل كردن عبارت ها 

١- درجهان آخرت، كارنامه ى كارهاى انسان هاى بدكار به دست ................. 
آن ها داده مى شود.

٢-  همه ى ما روزى ازاين دنيا مى رويم و وارد ............................. مى شويم. 

          
          ٢٤

سخنى از امام صادق (ع)



جست وجو در درس 

١-دلم مى خواهد كارهايى انجام دهم كه خداوند ........................................
...............................................................................................................

٢- دوست دارم درجهان آخرت كارنامه ى كارهايم  .....................................
...............................................................................................................

م با دوستانت گفت وگو كن 
ّ
با راهنمايى معل

درباره ى كارهاى خوبى كه تاكنون انجام داده اى يا مى توانى انجام دهى، با 
دوستانت دركالس گفت  وگو كن. 

   شماره                              پيام هاى اصلى درس
      

    ١      

٢      

         ٣      

          
          ٢٥

جمله هاى زير را آن طور كه مى خواهى، ادامه بده



        جدول 

          
          ٢٦

نادرست  درستشماره

 كمك به افراد پير و ناتوان ١

 بی احترامی به پدر و مادر ٢

 عيادت از بيماران ٣

 مهربانی و محّبت به كودكان ٤

 اسراف كردن ٥

 دروغ گويی ٦

 رعايت كردن حجاب ٧

 خواندن نماز اّول وقت ٨

به نظرشما، كدام يك از كارهاى زير درست و كدام  نادرست است؟  با عالمت × 
مشّخص كنيد .



براى خواندن 

خداى بزرگ مى فرمايد: فرشتگان من شب و روز مواظب تو هستند، آنچه 
آسمان  نويسند.  مى  را  همه  زياد،  يا  كم   ، مى دهى  انجام  و  مى گويى  را 
برآنچه از تو ديده شهادت مى دهد و زمين برآنچه روى آن انجام داده اى 
گواهى مى دهد. خورشيد و ماه و ستارگان برآنچه مى گويى و عمل مى كنى 
شهادت خواهند داد. خود نيز برقلب و بر اعمال پنهان تو آگاهم ، پس از 

مباش.  غافل  خودت 

          
          ٢٧

م
ّ
                   فّعالّيت پيشنهادى معل

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

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

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

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

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

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



            درس چهارم
        جست وجو در آيات قرآنی 

          
          ٢٨

آيات زير را بخوانيد و به معناى آ ن ها توّجه كنيد. 

 ٰكاِتبٖيَن.
ً
ٰحاِفظٖيَن ٭ ِكٰراَما

َ
ْم ل
ُ
ْيك
َ
َو ِانَّ َعل

آن ها  دارند  نظر  زير  را  كارهايتان  كه  است  داده  قرار  مأمورانی  شما  برای  خداوند  بی گمان، 
فرشتگان محترمی هستند كه كارهای شما را می نويسند.

(سوره ی انفطار ـ آيات ١٠ و ١١)

وَت ِكٰتاَبيه.
ُ
ْم ا

َ
ْيَتنٖى ل

َ
 ٰيال

ُ
ول

ُ
َيق
َ
 ِبِشٰماِلِه ف

ُ
وِتَى ِكٰتاَبه

ُ
ا َمْن ا ّمٰ

َ
َو ا

و اّما كسی كه نامه ی عملش به دست چپش داده شود، می گويد: ای كاش نامه ام را به من 
نمی دادند.

(سوره ی حاقه ـ آيه ی ٢٥)

ْم…      .
ُ
وَن ِكٰتاَبه ِئَك َيْقَرء

ٰ
ول
ُ
ا
َ
 ِبَيمٖيِنِه ف

ُ
وِتَى ِكٰتاَبه

ُ
َمْن ا

َ
… ف

… و كسانی كه نامه ی عملشان به دست راستشان داده می شود، نامه ی خود را (با خوشحالی) 
می خوانند…     .

(سوره ی اسراء ـ آيه ی ٧١)

           



          
          ٢٩

تمرين ١ كلمه هاى زير را بخوانيد. 

زير  بيانگر  آيه  كدام  زير،   آيات  معنى  به  توّجه  با   ٢ تمرين   
نظربودن كارهاى ما است؟ با عالمت × مشخص كنيد. 

َن ـ  ظٰي ـِ  ف ٰحا  ـ 
َ
ظٰيَنل ـِ ٰحاف

َ
ل

نٰى ـَ  ت ـ  ْيـ
َ
ل ْيَتنٖىٰيا 

َ
يال

ـِه ـِ  ل ٰما  ـ  ِشـ ـِ  ِبِشٰماِلِهب

ـِه ـ  ـِ ن ـ  مٰي ـ  َي ـِ  ِبَيمٰيِنِهب

َن و  ء رَ  ـ  وَنَيْق َيْقَرء

 ٰكاِتبٖيَن.
ً
ٰحاِفظٖيَن ٭ ِكٰراَما

َ
ْم ل
ُ
ٖيك
َ
َو ِانَّ َعل

بی گمان، خداوند برای شما مأمورانی قرار داده است كه كارهايتان را زير نظر دارند 
آن ها فرشتگان محترمی هستند كه كارهای شما را می نويسند.

(سوره ی انفطار ـ آيات ١٠ و ١١)
وا…      .

ُ
ْسِرف

ُ
وا َوال ٰ ت

ُ
َرب
ْ
وا َواش

ُ
ل
ُ
… َو ك

… بخوريد و بياشاميد ولی اسراف نكنيد…     .
  (سوره ی اعراف ـ آيه ی ٣١)



در زمان هاى قديم، پادشاه ستمگرى بود به نام نمرود. حضرت ابراهيم (ع)
در زمان اين پادشاه به دنيا آمد. در آن زمان، بيش تر مردم بت پرست بودند؛ اّما 
حضرت ابراهيم(ع)، كه كودكى باهوش و دانا بود، فقط خداى بزرگ را مى پرستيد؛ 
شد.  بزرگ  حضرت ابراهيم(ع)   و  گذشت  روزها  بود.  آفريده  را  او  كه  خدايى 
او دوست داشت كه مردم خداپرست شوند. و مى خواست كارى كند تا مردم 
بفهمند كه بت پرستى كاردرستى نيست و بت ها نمى توانند خدا باشند. يك روز 
حضرت  بودند،  رفته  بيرون  شهر  از  جشنى  در  شركت  براى  مردم  همه ى  كه 
ابراهيم(ع) تبر بزرگى برداشت و به بت خانه ى شهر رفت . در آن جا هيچ كس 
نبود.  او همه ى بت ها را شكست و تبر را روى دوش بت بزرگ گذاشت و به 
خانه برگشت . مردم كه از جشن برگشتند، به بت خانه رفتند. وقتى بت ها را 

شكسته ديدند، خيلى ناراحت شدند و گفتند كه حتمًا كار ابراهيم است. 
را  بت ها   » پرسيدند:  او  از  و  رفتند  (ع)  ابراهيم  حضرت  خانه ى  به  آن ها 
بزرگ  بت  دوش  روى  «تبر  داد:  حضرت ابراهيم(ع)جواب  شكسته اى؟»  تو 
است، پس او بت ها را شكسته است ، از او بپرسيد.» مردم گفتند : « بت كه 
حرف نمى زند. چگونه از او بپرسيم ؟ » حضرت ابراهيم(ع)گفت:«پس چگونه 
چوب  و  سنگ  از  فقط  مى پرستيد؟آن ها  بزند،  حرف  نمى تواند  كه  را  چيزى 
هستند و هيچ كارى نمى توانند بكنند. چرا به جاى بت ها خداى دانا و توانا را 

نمى پرستيد؟»

            درس پنجم
        باغی در ميان آتش  

          
          ٣٠

        



          
          ٣١



خبر شكستن بت ها به گوش نمرود رسيد. او تصميم گرفت ابراهيم(ع)  را 
در آتش بسوزاند. مأموران به دستور نمرود، هيزم زيادى جمع كردند و آن را 

آتش زدند و حضرت ابراهيم(ع)  را به داخل آتش انداختند. 
اّما ناگهان به فرمان خدا، آتش سرد شد و حضرت ابراهيم(ع) احساس كرد 

كه درميان باغى سرسبز و پرگل نشسته است.  شاد و خندان از ميان آتش 
بيرون آمد. نمرود و همه ى مردم، با تعّجب به او نگاه مى كردند. 

حضرت ابراهيم (ع) ميان مردم رفت تا بازهم آن ها را به سوى خداى  بزرگ 
و مهربان دعوت كند. 

با  سال ها  او   . است  خداوند  بزرگ  پيامبران  از  يكى  ابراهيم (ع)  حضرت 
بت پرستى مبارزه كرد و به  ابراهيِم بت شكن معروف شد. 

          
          ٣٢



          
          ٣٣



شايد خداوند هرگناهى را ببخشد، به جز گناه كسى كه براى او شريك قائل 
شود و ... . 

پاسخ دهيد 

١- درزمان حضرت ابراهيم(ع) بيش تر مردم چه چيزى را مى پرستيدند؟ 
فاقى افتاد؟ 

ّ
٢- وقتى نمرود حضرت ابراهيم (ع) را در آتش انداخت، چه ات

كامل كردن عبارت ها 

١- حضرت ابراهيم (ع) يكى از ................... بزرگ خداوند است . 
ابراهيم  به  و  كرد  مبارزه  بت پرستى  با  سال ها  (ع)  ابراهيم  حضرت   -٢

............................... معروف شد. 

          
          ٣٤

سخنى از پيامبر (ص)



          
          ٣٥

   شماره                                      پيام هاى اصلى درس

      

    ١      

٢      

         ٣      

جست وجو در درس 



          
          ٣٦

- حضرت ابراهيم (ع)  ..............................................................................

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

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

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

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

م انجام بده   
ّ
با راهنمايى معل

داستان درس را به صورت نمايش، با همكارى دوستانت دركالس اجرا كن. 

فّعالّيت ويژه
كتابى   از  يا  و  بنويس  ابراهيم(ع)  حضرت  زندگى  درباره ى  ديگرى  داستان 

بخوان و دركالس براى دوستانت بيان كن .

جمله ى زير را آن طور كه مى خواهى، ادامه بده



٣٧

م
ّ
                   فّعالّيت پيشنهادى معل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ٰ ِاْبٰراهٖيَم.  َعل
ً
 َو َسٰالم

ً
ونٖى َبْرد

ُ
 ك
ُ
ْلٰنا ٰيا ٰنار

ُ
ق

(وقتی حضرت ابراهيم (ع) را در آتش انداختند)
ما گفتيم كه ای آتش، برای ابراهيم سرد و سالم باش.

(سوره ی انبياء ـ آيه ی ٦٩)

ْشِركٖيَن.
ُ
م
ْ
ل  َو ٰما ٰكاَن ِمَن 

ً
ْسِلم

ُ
 م
ً
ِكْن ٰكاَن َحنٖيف

ٰ
… َول

… بلكه (حضرت ابراهيم (ع)) يگانه پرست و مطيع خداوند بود و از مشركان نبود.
(سوره ی آل عمران ـ آيه ی ٦٧)

َن 
َ
 َو ٰما ا

ً
ْالَْرَض َحنٖيف ٰماٰواِت َو سَّ َر 

َ
ط
َ
 َوْجِهَى ِللَّذٰى ف

ُ
ْهت ِاّنٖى َوجَّ

ْشِركٖيَن.
ُ
م
ْ
ل ِمَن 

(حضرت ابراهيم (ع) به قوم خود گفت:)
من به خدايی ايمان آوردم كه آفريننده ی آسمان ها و زمين است و من از مشركان نيستم .

(سوره ی انعام ـ آيه ی ٧٩)

            درس ششم
        جست وجو در آيات قرآنی 

          
          ٣٨

آيات زير را بخوانيد و به معناى آن ها توّجه كنيد. 

           



٣٩

ً
م الٰ   ـَ  س

ً
َسٰالم

ً
ف نيٖ   ـَ  ح

ً
َحنٰيف

َن ـ  كٰي رِ  ْش  
ُ
م   

ْ
ل َن   ـِ  ْشِركٰيَنم

ُ
م
ْ
ل ِمَن 

ُ
ت ـ  َجْه ـ  َو ْج

ُ
ْهت َوجَّ

بيانگر  آيه  كدام  زير،  آيات  معنى  به  توّجه  با   ٢ تمرين          
كنيد.  مشّخص  عالمت ×  با  را  آن  است؟  خداپرستى 

ٰكاَة…     . زَّ و
ُ
ٰالَة َوٰ ات صَّ و

ُ
قٖيم

َ
َو ا

و نماز را به پا داريد و زكات بدهيد…     .
   (سوره ی بقره ـ آيه ی ١١٠)

ْشِركٖيَن.
ُ
م
ْ
ل  َو ٰما ٰكاَن ِمَن 

ً
ْسِلم

ُ
 م
ً
ِكْن ٰكاَن َحنٖيف

ٰ
… َول

… بلكه (حضرت ابراهيم (ع)) يگانه پرست و مطيع خداوند بود و از مشركان نبود.
(سوره ی آل عمران ـ آيه ی ٦٧)

تمرين ١  كلمه هاى زير را بخوانيد. 



             درس هفتم
        سرانجام فرعون  

روزگارى در كشور مصر، حاكم ظالمى به نام فرعون حكومت مى كرد. يك 
روز به فرعون خبررسيد كه در اين سرزمين پسرى به دنيا مى آيد كه حكومت 
هرپسرى  داد،  دستور  روز  آن  از  و  ترسيد  بسيار  فرعون  مى كند.  نابود  را  تو 
را كه به دنيا مى آيد، بكشند. مادر حضرت موسى (ع) هم از ترس سربازان 
فرعون، نوزادش را كه پسربود، در سبدى گذاشت و سبد را به  رودخانه ى نيل 
انداخت. همسرفرعون كه در كنار رودخانه ايستاده بود، سبد را ديد ، آن را از 
آب گرفت و نوزاد را بيرون آورد. چون او و  فرعون صاحب فرزند نمى شدند، 
تصميم گرفت آن نوزاد را نگه دارد و بزرگش كند. فرعون ابتدا مخالفت كرد، 
ولى بعد تصميم گرفت كه  به خواسته ى همسرش عمل كند ؛ به اين ترتيب 
حضرت موسى (ع) درقصر فرعون بزرگ شد تا به سّن جوانى رسيد. او از اين 
كه درقصر زندگى مى كرد، ناراحت بود؛ زيرا مى ديد كه فرعون خود را خداى 
مردم مى داند و به مردم ظلم مى كند. باالخره  تصميم گرفت كه از قصر برود و 

جاى ديگرى زندگى كند. 
حضرت  دختران  به  راه  بين  در  مدتى  از  پس  و  شد  شهرخارج  از  او 
شعيب(ع)١ برخورد كرد و با آنان نزد پدرشان رفت. مّدتى در كنار حضرت 
شعيب(ع) ماند و با يكى از دختران او ازدواج كرد . حضرت موسى (ع) بعد از 
مّدتى تصميم گرفت به همرا ه همسرش به مصربرگردد. در راه بازگشت،  از 

طرف خداوند به پيامبرى برگزيده شد. 

 
١- حضرت شعيب  (ع)  :  يكی از پيامبران بزرگ خداوند

          
          ٤٠

           



٤١



وقتى به مصر رسيد، فرعون و مردم را به خدا پرستى دعوت كرد.
حضرت موسى (ع) توّجهى نكرد و پيروان او را هر روز  سخنان  به  فرعون 

بيش تر آزار و اذّيت كرد؛
تا اين كه روزى خداوند به حضرت موسى (ع) فرمان داد تا براى نجات از ظلم 
فرعون، با پيروان خود به سوى رود نيل حركت كنند. پيامبر به فرمان خداوند 
عمل كرد. وقتى فرعون ازماجرا با خبر شد، با سربازانش به دنبال آن ها به راه 
افتاد. هنگامى كه حضرت موسى (ع) و پيروانش به رود نيل رسيدند، آب رود 
به فرمان خداوند از وسط باز شد و كنار رفت. حضرت موسى (ع) و پيروانش 
از آن عبور كردند و به سالمت به آن طرف رود رسيدند . ولى وقتى  سربازان 
و  رسيدند  هم  به  بودند،  رفته  كنار  كه  آب هايى  هارفتند،  آن  دنبال  به  فرعون 
وپيامبرش  يگانه  خداوند  به  كه  كسانى  عاقبت  بود  اين  شدند.  غرق  كافران 

ايمان نياوردند.

          
          ٤٢



به  رسيدن  راه  روشن ترين  پيامبر)  و  خدا  به  ايمان  ايمان(  راه 
خوش بختى است. 

٤٣

سخنى از امام على (ع)



          
          ٤٤



٤٥

پاسخ دهيد 

١- چرا حضرت موسى (ع) از زندگى كردن در قصر فرعون ناراحت بود ؟ 
٢- چرا فرعون دستور داده بود هرپسرى را كه به دنيا مى آيد بكشند؟ 

٣- مادر حضرت موسى (ع) چگونه فرزندش را از مرگ نجات داد؟ 
٤- حضرت موسى (ع) و پيروانش چگونه از دست سربازان فرعون نجات يافتند؟

٥- عاقبت سربازان فرعون چه شد؟ 

جست وجو در درس
 

    

 

 
- هركس به ديگران ظلم كند ..........................................................................

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

   شماره                                      پيام هاى اصلى درس
      

    ١      

٢      

         ٣      

٤٥

جمله  ى زير را آن طور كه مى خواهى، ادامه بده



م با دوستانت گفت وگو كن
ّ
با راهنمايى معل

در درس خواندى كه مادر حضرت موسى (ع) فرزندش را براى نجات از مرگ، 
درسبدى قرارداد و آن سبد را بر روى رودخانه گذاشت. به نظرتو، آن نوزاد 

چگونه از خطرهاى زيادى كه سرراهش بود در امان ماند؟ 

باهم ببينيم
 

م خود بخواهيد كه درصورت امكان، فيلم حضرت موسى(ع) را دركالس 
ّ
از معل

براى شما نمايش دهد. 

براى خواندن 

زيادى  عالقه ى  (ع)  موسى  حضرت  به  آسيه  بود.  آسيه  فرعون  همسر  نام 
داشت. وقتى حضرت موسى(ع)  به پيامبرى رسيد، آسيه از پيروان آن حضرت 
خدا  و  (ع)  موسى  حضرت  پيروى  از  تا  خواست  همسرش  از  فرعون  شد. 
پرستى دست بردارد، ولى آسيه به حرف هاى فرعون توّجهى نمى كرد؛ تا اين 
كه فرعون دستور داد او را شكنجه كنند. آسيه تا آخرين نفس مقاومت كرد 
و با شجاعت از دنيا رفت . او به همه ى زنان ومردان ياد داد كه از مبارزه با 

ستم كاران بى ايمان نترسند. آسيه يكى از بهترين زنان است . 

          
          ٤٦



٤٧

فّعالّيت ويژه 

جادوگران  با  (ع)  موسى  حضرت  مبارزه ى  داستان  بزرگ ترها  راهنمايى  با 
قصرفرعون را از كتاب هاى دينى پيداكنيد و بنويسيد و آن را در كالس براى 

دوستانتان بخوانيد.

م
ّ
                   فّعالّيت پيشنهادى معل

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

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

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

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

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

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

٤٧



     
آيات زير را بخوانيد و به معناى آن ها توّجه كنيد. 

. ٰ غ
َ
 ط
ُ
ه ٰ ِفْرَعْوَن ِانَّ َهْب ِال

ْ
ِاذ

خداوند به حضرت موسی (ع) فرمود: به سوی فرعون برو كه او نافرمانی كرده است.
                 (سوره ی طه ـ آيه ی ٢٤)

. ً  َوبٖى
ً
ْخذ

َ
 ا
ُ
َخْذٰناه

َ
ا
َ
 ف
َ
ول

ُ
س ـرَّ  

ُ
ٰ ِفْرَعْون َعص

َ
ف

پس فرعون از پيامبر (حضرت موسی (ع)) نافرمانی كرد و ما هم او را مجازات سختی كرديم.
(سوره ی ُمَزمِّل ـ آيه ی ١٦)

اِلمٖيَن.
ٰ
و ظ

ُ
لٌّ ٰكان

ُ
 ِفْرَعْوَن َو ك

َ
ْغَرْقٰناٰ ال

َ
… َو ا

… و قوم فرعون را غرق كرديم و همه ی آن ها ظالم و ستمكار بودند.
(سوره ی انفال ـ آيه ی ٥٤)

             درس هشتم
        جست وجو در آيات قرآنی 

          
          ٤٨

           



٤٩

            َهْب
ْ
َهْبِاذ

ْ
ِاذ

ٰ ـ          ـَعـ        ص
َ
ٰف َعص

َ
ف

ُ
             َخْذ             ٰنا         ه

َ
ـَ           ا ف

ُ
َخْذٰناه

َ
ا
َ
ف

ْغـ        َرْقـ            ٰنا
َ
ٰناَو               ا

ْ
َر ق

ْ
غ
َ
َو ا

ـِ             ميٖ          َن ا              ل
ٰ
اِلمٖيَنظ

ٰ
ظ

آيه  كدام  زير،  آيات  معنى  به  توّجه  با   ٢ تمرين 
نشانگر نافرمانى فرعون است؟ با عالمت × مشّخص كنيد. 

.      …
ً
ْسن

ُ
اِس ح

ٰ
ّن و ِل

ُ
ول
ُ
… َو ق

… با مردم به زبان خوش سخن بگوييد…     .
(سوره ی بقره ـ آيه ی ٨٣)

. ٰ غ
َ
 ط
ُ
ه ٰ ِفْرَعوَن ِانَّ ِاْذَهْب ِال

خداوند به حضرت موسی (ع) فرمود: به سوی فرعون برو كه او نافرمانی كرده است.
(سوره ی طه ـ آيه ی ٢٤)

تمرين ١  كلمه هاى زير را بخوانيد. 



٭ با مشورت هم جدول حل كنيم .

 

دست شان  كدام  به  نيكوكار  انسان هاى  ،كارنامه ى  آخرت  جهان  در   -١
مى شود؟ داده 

٢- خداونِد روزى رسان براى همه ى موجودات زنده ............ قرارداده است.
 

٣- پيامبر  بت شكن . 

٤- پيامبرى كه در كاخ فرعون بزرگ شد.

٥- در زمان حضرت ابراهيم (ع) بيش تر مردم ................................. بودند. 

          
          ٥٠



٥١



             درس نهم  
        امـامت و رهبــری  

حضرت محّمد (ص) آخرين پيامبر خداوند است كه براى راهنمايى انسان ها 
فرستاده شده و پس از او پيامبر ديگرى نخواهد آمد.

بنابراين ، بعد از رحلت١ پيامبر(ص) ، اداره و رهبرى جامعه ى اسالمى به 
عهده ى چه كسى است ؟

كه  نمى خواست  و  مى داد  زيادى  اهمّيت  اسالم  دين  حفظ  (ص)  به  پيامبر 
دعوت  نخستين  در  بنابراين  بماند؛  جانشين  و  رهبر  بدون  جامعه  او  از  بعد 
در  سرانجام  و  كرد  معّرفى  خود  جانشين  را  (ع)  على  آشكارش،حضرت 
غديرخم، به دستور خداوند ، او را به امامت مردم برگزيد٢. حضرت على (ع) 
هم به فرمان خدا و پيامبر(ص)، فرزندش امام حسن (ع) را به امامت معرفى 
كرد .  به همين ترتيب هرامامى ، امام بعد از خود را معّرفى كرد تا نوبت به 

امام دوازدهم رسيد كه اكنون زنده است و درغيبت٣ به سرمى برد. 
امامان ، معصوم هستند و گناه و اشتباهى نمى كنند، پس بعد از پيامبر (ص) 
رهبرى جامعه ى اسالمى به عهده ى آنان گذاشته شد تا دين، بدون نگهبان 
و مردم بدون رهبر نباشند. امامان براى اجراى برنامه هاى دين اسالم بسيار 

كوشيدند و با ستمكاران مبارزه كردند. 
ما مسلمانان نيز وظيفه داريم كه امام و رهبر خود را بشناسيم و رهبرى او را 
بپذيريم تا بتوانيم  از دين اسالم ، كه كامل ترين دين است، محافظت٤ كنيم. 

١- رحلت : فوت كردن ، از دنيا رفتن            ٢- برگزيد : انتخاب كرد  
٣- غيبت : پنهان بودن                                           ٤- محافظت :  نگهداری ، مواظبت

          
          ٥٢

           



٥٣



من دو چيز با ارزش در ميان شما به امانت مى گذارم: يكى قرآن كتاب خدا و 
ديگرى اهل بيتم را ....

پاسخ دهيد 

١- چرا پيامبر (ص)  حضرت على (ع) را به عنوان جانشين خود انتخاب كرد؟  
٢- وظيفه ى ما مسلمانان نسبت به امامان چيست ؟ 

٣- چرا بعد از رحلت پيامبر (ص)  رهبرى جامعه ى اسالمى به عهده ى امامان 
گذاشته شد؟  

٤- پس از امامت حضرت على (ع)،   امامان ديگر چگونه معّرفى شدند؟ 

كامل كردن عبارت ها 
 

١- امامان براى اجراى برنامه هاى ............................... بسيار كوشيدند و با 
ستمكاران مبارزه كردند. 

٢- امامان معصوم هستند و  .......................................... و اشتباه نمى كنند. 

          
          ٥٤

سخنى از پيامبر (ص)



جست وجو در درس
 

   
  

اگر روزى نماينده ى كالس شوم  .............................................................
.............................................................................................................. 

م با دوستانت گفت وگو كن
ّ
با راهنمايى معل

به نظرتو مهم ترين پيامى كه پيامبرخدا در غديرخم به مسلمانان رساند چه 
بود؟ در اين مورد دركالس با دوستانت گفت وگو كن. 

٥٥

 

   شماره                                      پيام هاى اصلى درس

      

    ١      

٢      

         ٣      

جمله ى زير را آن طور كه مى خواهى، ادامه بده



م انجام بده
ّ
با راهنمايى معل

هريك از اين امامان، كدام امام را به جانشينى خود معّرفى كرده اند؟ درجاى 
خالى بنويس. 

فّعالّيت ويژه 

در  را  خود  نوشته ى  و  بنويسيد  را  (ع)  امامان  هاى  ويژگى  از  مورد  چند 
بخوانيد. كالس 

          
          ٥٦

امام
حسين (ع)

امام
 جعفرصادق(ع)

امام
 رضا (ع)

امام 
حسن عسكرى(ع)



٥٧

م
ّ
                   فّعالّيت پيشنهادى معل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



            درس  دهم 
        جست وجو در آيات قرآنی 

    
آيات زير را بخوانيد و به معناى آن ها توّجه كنيد. 

ْالَ ْمِر  وِل 
ُ
 َو ا

َ
ول

ُ
س ـرَّ  

ُ
طٖيع

َ
ِه َو ا

ّ
ل  

ُ
طٖيع

َ
و ا

ُ
ـذٖيَنٰ اَمـن

َّ
ل يَُّه 

َ
ٰيا ا

ْم…    .
ُ
ِمْنك

ای كسانی كه ايمان آورده ايد، از خدا و رسول خدا و ولّی امر خود اطاعت كنيد…    .
(سوره ی نساء ـ آيه ی ٥٩)

.     …
ٌ
 َحَسَنة

ٌ
ْسَوة

ُ
ِه ا
وِل  لّٰ

ُ
ْم فٰى َرس

ُ
ك
َ
ْد ٰكاَن ل

َ
ق
َ
ل

به درستی كه رسول خدا الگوی خوبی برای شماست…    .
(سوره ی احزاب ـ آيه ی ٢١)

ِمنٖيَن…    . ْٴ
ُ
م
ْ
ل وِن 

ُ
اَء ِمْن د ْولٰيٰ

َ
كٰاِفرٖيَن ا

ْ
ل وَن 

ُ
ِمن ْٴ

ُ
م
ْ
ل ِخِذ  ٰال َيتَّ

مؤمنان نبايد كافران را به عنوان دوست و ولی خود انتخاب كنند…    .
(سوره ی آل عمران ـ آيه ی ٢٨)

          
          ٥٨

           



٥٩

و
ُ
ـعـ طيٖ    

َ
وا

ُ
طٖيع

َ
ا

ِر ـ   ْم
َ
ا ـ 

ْ
ل ِل  و 

ُ
ْالَْمِرا وِل 

ُ
ا

ٌ
ة وَ  ـ  ْس

ُ
ا

ٌ
سوة

ُ
ا

ٌ
ـة ـ  َن ـ  َس ـَ  ح

ٌ
َحَسَنة

ِذ ـِ  خ ـَ  ت ـ  َيتَّـِخِذَيـْت

تمرين ١ كلمه هاى زير را بخوانيد. 

تمرين ٢ با توجه به معناى آيات زير،كدام آيه نشانگر 
اطاعت از رهبران دين است؟ با عالمت × مشخص كنيد.

ْالَْمِر  وِل  
ُ
 َو ا

َ
ول

ُ
س رَّ

ُ
طٖيع

َ
َه َو ا

ّٰ
ل

ُ
طٖيع

َ
و ا

ُ
ذٖيَنٰ اَمن

َّ
ل يَُّها 

َ
ٰيا ا

ْم…    .
ُ
ِمْنك

ای كسانی كه ايمان آورده ايد، از خدا و رسول خدا و ولّی امر خود اطاعت كنيد…    .
(سوره ی نساء ـ آيه ی ٥٩)

ِلّ َشْىٍء َعلٰيٌم.
ُ
 ِبك

ُ
ه
… َو لّٰ

… و خداوند از همه چيز آگاه است.
(سوره ی نور ـ آيه ی ٣٥)



             درس يازدهم
        غسل جمعه 

اسالم دين پاكيزگى است و به مسلمانان سفارش مى كند كه هميشه پاك 
و پاكيزه باشند. يك مسلمان درهمه حال پاكيزگى و نظافت را رعايت مى كند، 
بدن و لباس خود را از آلودگى پاك مى كند ، حمام مى كند، مسواك مى زند و 

قبل و بعد از غذا دست هايش را مى شويد. 
ما  دردين  داند.  مى  مسلمان  وظيفه ى  را  پاكيزگى  رعايت  اسالم،  دين 
غسل ، يك نوع عبادت به حساب مى آيد. غسل يعنى شستشوى تمام بدن 

با آداب مخصوص .  
انجام  اما   ، نيست  واجب  هم  گاهى  و  است  واجب  ها  وقت  بعضى  غسل 
در  كه  است  جمعه  روز  غسل  ها،  غسل  از  يكى  دارد.  زيادى  ثواب  دادنش 

اسالم درباره ى آن سفارش زيادى شده است. 
امام صادق (ع) درمورد غسل جمعه مى فرمايد:

« براى شركت در نمازجمعه ، بهتراست غسل كنيد و بدن و لباس خود را 
خوش بو نماييد و پاكيزه ترين و بهترين لباس هايتان را بپوشيد. » 

چگونه غسل كنيم ؟ 
ابتدا بدن خود را از آلودگى پاك مى كنيم و سپس به ترتيب زير غسل را 

انجام مى دهيم : 
١ ـ نّيت مى كنيم، يعنى مى گوييم: « براى رضاى خدا غسل جمعه مى كنم.»
٢ ـ ابتدا سر و سپس گردن خود را با آب مى شوييم؛ به طورى كه تمام 
زيرموها  كه  هم  پوست  از  قسمت هايى  به  آب  و  شود  شسته  سروگردن 

قرارگرفته است، برسد. 
٣ ـ سپس نيمه ى راست بدن را از گردن تا كف پا و دست راست، كامالً 

مى شوييم. 
كامالً  چپ،  دست  و  پا  كف  تا  گردن  از  را  بدن  چپ  نيمه ى  بعد،  ٤ ـ 

مى شوييم. 
          
          ٦٠

           



٦١



بايد توجه داشته باشيم كه : 

١- آب بايد به همه ى قسمت هاى بيرونى بدن برسد، اّما الزم نيست كه به 
داخل گوش يا چشم و بينى هم برسد.

بشوييم،  هرطور  بلكه  بشوييم؛  پايين  به  باال  از  را  بدن  كه  نيست  الزم   -٢
درست است. 

٣- همه ى غسل ها مانند هم هستند و فقط نّيت آن ها باهم فرق مى كند.

٤- آبى كه با آن غسل مى كنيم بايد پاك و تميز باشد.

پاكيزگى نيمى از ايمان است . 

پاسخ دهيد 

١- غسل يعنى چه ؟ 
٢-  امام صادق (ع) درباره ى غسل جمعه چه مى فرمايد ؟ 

          
          ٦٢

سخنى از پيامبر (ص)



كامل كردن عبارت ها

١- دردين ما غسل يك نوع ...................................... است . 
٢-  آبى كه با آن غسل مى كنيم بايد ............................ باشد. 

٢- همه ى غسل ها مانند هم هستند و فقط ............................... آن ها باهم 
فرق مى كند. 

يا  گوش  داخل  به  آب  كه   ...................................... الزم  غسل  هنگام   -٤
چشم و بينى برسد. .

جست وجو در درس 

  

٦٣

 

   شماره                                      پيام هاى اصلى درس

      

    ١      

٢      

         ٣      



- من فكر مى كنم كه پاكيزگى ..........................................................................

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

م با دوستانت گفت وگو كن
ّ
 با راهنمايى معل

اگر چيزى به بدن ما چسبيده باشد (مانند چسب زخم و يا الك ناخن )، آيا 
مى توانيم غسل كنيم ؟  در اين مورد دركالس با دوستانت گفت وگو كن. 

م انجام بده 
ّ
با راهنمايى معل

مراحل انجام غسل روزجمعه را دركالس، به صورت نمايشى تمرين كن.
 

فّعالّيت ويژه

دراين درس ، روش انجام غسل روزجمعه را كه به آن غسل ترتيبى مى گويند، 
برايتان توضيح داديم. حاال شما درباره ى غسل ارتماسى تحقيق كنيد و روش 

آن رابنويسيد و نوشته ى خود را  دركالس براى دوستانتان بخوانيد.
          
          ٦٤

جمله ى زير را آن طور كه مى خواهى، ادامه بده



٦٥٦٥

م
ّ
                   فّعالّيت پيشنهادى معل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٦٥



             درس دوازدهم
        وقتی نتوانيم وضو بگيريم 

آن روز عصر، رضا مى خواست براى مالقات دوستش اكبر، به بيمارستان 
برود. رضا و اكبر دوستان بسيار صميمى بودند. چند روز پيش، اكبر بيمار شد و 
ت در بيمارستان بسترى شد. رضا بعد از خريدن 

ّ
بدنش تاول زد و به همين عل

چند شاخه گل و مقدارى ميوه، به عيادت اكبر رفت. 
اكبر از ديدن رضا بسيار خوش حال شد. آن ها مّدتى باهم صحبت كردند، 
كه  را  ظرفى  تا  خواست  رضا  از  اكبر  شد.  شنيده  ظهر  اذان  صداى  اين كه  تا 
مقدارى خاك در آن بود، برايش از داخل كمد بياورد. رضا ظرف را آورد و از 
اكبر پرسيد: « اين خاك را براى چه مى خواهى ؟» اكبر گفت: «چون آب برايم 
« چگونه  پرسيد:  رضا  كنم.»  تيّمم  وضوگرفتن  جاى  به  بايد  پس  دارد،  ضرر 
تيّمم مى كنى؟» اكبرگفت :  «همان طور كه وضوگرفتن مراحلى دارد، براى تيّمم 

كردن هم بايد مواردى را پشت سرهم و به ترتيب انجام دهيم:
١ ـ نّيت مى كنيم كه براى رضاى خدا تيّمم كنيم. 

٢ ـ دو كف دست را باهم، يك مرتبه برخاك مى زنيم . 
ابروها  زير  تا  باال  از  و  مى گذاريم  پيشانى  باالى  بر  را  دست  كف  دو  ٣ ـ 

مى كشيم. 
تا  دست  ازمچ  و  مى گذاريم  راست  دست  برپشت  را  چپ  دست  كف  ٤ ـ 

سر انگشتان مى كشيم. 
٥ ـ كف دست راست را برپشت دست چپ مى گذاريم و از مچ دست تا 

سر انگشتان مى كشيم». 

          
          ٦٦

           



٦٧



رضا گفت : «آفرين اكبرآقا، چه قدر خوب تيّمم كردى! حاال برايم بگو كه در 
چه مواقعى بايد تيمم كنيم؟» اكبر خنديد و گفت : « به اين شرط كه شاگرد 

خوبى باشى و درسى را كه مى دهم، خوب ياد بگيرى.»
اين كه  يا  و  باشيم  نداشته  گرفتن  وضو  براى  آب  وقتى  گفت : «  سپس   
وضوگرفتن براى سالمتى ما ضررداشته باشد. البته موارد ديگرى هم هست 
كه  «حاال   : بعدگفت  كنى».  مطالعه  دينى  دركتاب هاى  مى توانى  خودت  كه 
شاگرد خوبى هستى ، برايت مى گويم كه به غير از خاك تميز، روى سنگ 

و شن پاك هم مى توان تيّمم كرد. »
ديگر  هستى.  خوبى  خيلى  دوست  «تو   : گفت  و  تشكّركرد  اكبر  از  رضا 
وقت نمازاست و نماز اّول وقت ثواب زيادى دارد. از تو خداحافظى مى كنم 
مدرسه  به  بتوانى  تا  شود  خوب  حالت  زودتر  هرچه  كه  مى خواهم  خدا  از  و 
و  م ها 

ّ
معل به  تا  خواست  او  از  و  تشكّركرد  رضا  از  هم  اكبر  برگردى.» 

برساند. سالم  دوستانشان 

          
          ٦٨



٦٩



پاسخ دهيد 

١- درچه مواقعى بايد به جاى وضوگرفتن تيّمم كنيم ؟ دو مورد را بنويسيد.  
٢-  برروى چه چيزهايى مى توان تيّمم كرد؟  

كامل كردن عبارت ها 
 

-  براى تيّمم كردن هم بايد مواردى را پشت سرهم و به..............................
 . دهيم  انجام 

جست وجو در درس

          
          ٧٠

   شماره                                      پيام هاى اصلى درس
      

    ١      

٢      

         ٣      

به قدر توانايى خود عبادت كنيد.

سخنى از پيامبر (ص)



 
- وقتى كسى نمى تواند وضو بگيرد ................................................................

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

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

مراحل تيّمم:

          
          ٧١

٣

٢
١

٤

جمله ى زير را آن طور كه مى خواهى، ادامه بده



          
          ٧٢

م انجام بده
ّ
با راهنمايى معل

روش كامل تيّمم كردن را دركالس با دوستانت تمرين كن. 

فّعالّيت ويژه 

با راهنمايى بزرگ ترها درباره ى وضوى جبيره مطالبى را تّهيه كن و دركالس 
براى دوستانت بخوان. 



          
          ٧٣
          
          ٧٣
          
          ٧٣

م
ّ
                   فّعالّيت پيشنهادى معل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................
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              درس سيزدهم
        جست وجو در آيات قرآنی 

 
       

آيات زير را بخوانيد و به معناى آن ها توّجه كنيد.
 

رٖيَن. ِهّ طَّ
ُ
م
ْ
ِحبُّ ال

ُ
 ي
ُ
ه
ّٰ
… َو ال ل

… و خداوند پاكيزگان را دوست دارد.
(سوره ی توبه ـ آيه ی ١٠٨)

َو  ْم 
ُ
وِهك

ُ
ج
ُ
ِبو وا 

ُ
اْمَسح

َ
ف  
ً
با ِيّ
َ
ط  
ً
َصعٖيدا وا 

ُ
م َتَيمَّ

َ
ف ٰمآًء  وا 

ُ
َتِجد ْم 

َ
ل
َ
ف  …

ْم…      .
ُ
ْيدٖيك

َ
ا

… و اگر (برای پاكيزگی و غسل) آب پيدا نكرديد، با خاک پاک تيّمم كنيد، سپس صورت و 
دست هايتان را با آن مسح كنيد…     .

(سوره ی نساء ـ آيه ی ٤٣)

رٖيَن. ِهّ
َ
َتط
ُ
م
ْ
ِحبُّ ال

ُ
ابٖيَن َو ي ّوٰ ِحبُّ التَّ

ُ
َه ي

ّٰ
… ِانَّ ال ل

… به درستی كه خداوند توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد.
(سوره ی بقره ـ آيه ی ٢٢٢)

          
          ٧٤

             



          
          ٧٥

تمرين ٢ با توجه به معناى آيات زير،كدام آيه بيانگر 
پاكيزگى است؟ با عالمت × مشخص كنيد.

ْجٌر 
َ
ْم َمْغِفَرٌة َو ا

ُ
ه
َ
اِلٰحاِت ل وا الّصٰ

ُ
وا َو َعِمل

ُ
ذٖيَنٰ اَمن

َّ
 ال
ُ
ه
  َوَعَد ال لّٰ
َعظٖيٌم.

و  آمرزش  وعده ی  دادند،  انجام  شايسته  كارهای  و  آوردند  ايمان  كه  كسانی  به  خدا 
پاداش بزرگ داده است.

(سوره ی مائده ـ آيه ی ٩)

رٖيَن. ِهّ طَّ
ُ
م
ْ
ِحبُّ ال

ُ
 ي
ُ
ه
 … َو ال لّٰ

… و خداوند پاكيزگان را دوست دارد.
(سوره ی توبه ـ آيه ی ١٠٨)

تمرين ١  كلمه هاى زير را بخوانيد. 

وا
ُ
م ـَ  م ـ  َيْم ـَ  ت ـَ  واف

ُ
م َتَيمَّ

َ
ف

وا
ُ
ح ـَ  س ـ  اْم

َ
واف

ُ
امَسح

َ
ف

َن ـ  رٰي ـ  ـِه ـ  ْه
َ
ط ـ  َت ـ 

ُ
رٖيَنم ِهّ

َ
َتط
ُ
م

ْم
ُ
ك ـ  ـِ ه ـو 

ُ
ج  

ُ
و ـِ  ْمب

ُ
وِهك

ُ
ج
ُ
ِبو



              درس چهاردهم
        باهم فكركنيم

خبررسيد كه بت پرستان مكّه سپاه بزرگى فراهم كرده اند و قصددارند كه 
با مسلمانان بجنگند. رسول خدا بزرگان مدينه و گروهى ديگر از مسلمانان 
عاقل را براى مشورت دعوت كرد. پس ازاين كه موضوع را با آن ها درميان 
گذاشت، فرمود : «مى خواهم در اين باره باهم تصميم بگيريم.» عّده اى گفتند: 
«اى رسول خدا، بهتر است درشهر سنگربندى كنيم و نگذاريم دشمن وارد 
اين  با  ديگرى  گروه  اّما  كردند،  قبول  را  پيشنهاد  اين  چندنفر  شود.»  شهر 
نظر مخالف بودند. گفت و گو بين آن ها ادامه داشت . هركس سخن ديگران 
كه  سلمان فارسى،  باالخره   . كرد  مى  بيان  هم  را  خود  نظر  و  مى داد  راگوش 
ايرانى بود، برخاست و گفت :«يا رسول اهللا ، دركشور ما رسم براين است 
خندقى١٭  شهر  دراطراف  مردم  مى كنند،  حمله  شهرى  به  دشمنان  وقتى  كه 
مى َكنند تا دشمن نتواند به آن ها حمله كند.  ما با اين نقشه، هميشه درجنگ 

ها پيروز شده ايم. »
پيامبر(ص)  پيشنهاد سلمان را پسنديد و همه آن را پذيرفتند . با اين نقشه، 

مسلمانان پيروز شدند و  نام اين جنگ را جنگ خندق گذاشتند. 
پيامبرگرامى دربيش تر كارهاى مهم با افراد آگاه و با تجربه و مورد اعتماد 

مشورت مى كرد و به نظرات ديگران احترام مى گذاشت . 
باهم فكركردن را مشورت مى گويند. دين اسالم به مشورت كردن اهّمّيت 

زيادى مى دهد. 

١- خندق: گودال بزرگ

          
          ٧٦

             



          
          ٧٧



با كسانى مشورت كنيد كه :
١- عاقل باشند. 

٢- آگاه و با اطالع باشند.           
٣- با تجربه باشند. 

٤- خيرخواه باشند.     
٥- با ايمان باشند. 

پاسخ دهيد

١-  مشورت يعنى چه ؟   
٢- پيامبر(ص)  در كارهاى مهم با چه كسانى مشورت مى كرد؟   

كامل كردن عبارت ها 
 

پيامبرگرامى به نظرات ديگران .................................. مى گذاشت. 

          
          ٧٨

سخنى از امام صادق (ع)



          
          ٧٩

جست وجو در درس

 

   شماره                                      پيام هاى اصلى درس

      

    ١      

٢      

         ٣      

جمله هاى زير را آن طور كه مى خواهى، ادامه بده

١- وقتى با مشكلى روبه رو مى شوم  ...............................................................
٢- من هميشه با كسانى مشورت مى كنم كه .................................................



م با دوستانت گفت وگو كن 
ّ
با راهنمايى معل

از بين اطرافيان خود، چه كسانى را براى مشورت كردن انتخاب مى كنى؟
چرا با اين افراد مشورت مى كنى؟

  

م انجام بده 
ّ
با راهنمايى معل

دركدام يك از موارد زير مى توان با ديگران مشورت كرد؟ 

فّعالّيت ويژه

با راهنمايى بزرگ ترها بنويسيد كه چرا نبايد با افراد نادان و بى تجربه مشورت 
كنيم. نوشته ى خود را دركالس بخوانيد.

خواندن نمازخريدن هديه     

انتخاب كتاب مسواك زدن 

 احترام به بزرگ ترهاانتخاب شغل 

          
          ٨٠



          
          ٨١

م
ّ
                   فّعالّيت پيشنهادى معل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



              درس پانزدهم 
        جست وجو در آيات قرآنی 

 

     
آيات زير  را بخوانيد و به معناى آن ها توّجه كنيد. 

ِه…    .
ى ال لّٰ

َ
ْل َعل َتَوكَّ

َ
ِاٰذا َعَزْمَت ف

َ
ْم ِفى اْالَْمِر ف

ُ
… َو ٰشاِوْره

… (ای پيامبر، در كارها با مسلمانان مشورت كن و هنگامی كه تصميم گرفتی، بر خدا توكل 
كن و اقدام نما…    .)

(سوره ی آل عمران ـ آيه ی ١٥٩)

ْم…               .
ُ
ورٰى َبْيَنه

ُ
ْم ش

ُ
ه
ُ
ْمر
َ
… َو ا

… (افراد با ايمان) كارهای خود را با مشورت يكديگر انجام می دهند…     .
(سوره ی شوری ـ آيه ی ٣٨)

وَن.
ُ
م
َ
ْم ٰال َتْعل

ُ
ْنت
ُ
ْكِر ِاْن ك

ّ
 الـِذ

َ
ْهل

َ
وا ا

ُ
ْسَئل

َ
… ف

… اگر چيزی را نمی دانستيد، از علما و دانشمندان بپرسيد.
(سوره ی نحل ـ آيه ی ٤٣)

          
          ٨٢

             



          
          ٨٣

تمرين ٢ با توجه به معناى آيات زير،كدام آيه بيانگر 
مشورت كردن با يكديگر است؟ با عالمت × مشخص كنيد.

ْم…               .
ُ
ورٰى َبْيَنه

ُ
ْم ش

ُ
ه
ُ
ْمر
َ
… َو ا

… (افراد با ايمان) كارهای خود را با مشورت يكديگر انجام می دهند…     .
(سوره ی شوری ـ آيه ی ٣٨)

.               …
ٌ
 َحَسَنة

ٌ
ْسَوة

ُ
ِه ا
ّٰ
وِل ال  ل

ُ
ْم فٰى َرس

ُ
ك
َ
ْد ٰكاَن ل

َ
ق
َ
ل

به راستی كه رسول خدا اسوه ی نيكويی برای شماست…     .
(سوره ی احزاب ـ آيه ی ٢١)

تمرين ١  كلمه هاى زير را بخوانيد. 

ْم
ُ
ه ِورْ  ٰشا  ْموَ 

ُ
اِوْره

ٰ
َو ش

َكْل ـ  َو ْك ـَ  ت ـَ  ْلف َتَوكَّ
َ
ف

ْم
ُ
ـه ـَ  ن ـ  ْمَبْي

ُ
َبْيَنه

وا
ُ
ل ـ  َئ ـ  ْس

َ
واف

ُ
ْسَئل

َ
ف

َن و 
ُ
م ـَ  ل ـ  وَنَتْع

ُ
م
َ
َتْعل



             درس شانزدهم
        برابری در اسالم 

امام رضا (ع) و همراهانش از شهر مدينه به سوى ايران به راه افتادند. 
پس از هفته ها راه رفتن، كاروان امام با خستگى فراوان به نزديكى شهر 
مرو١ رسيد. مردم كه از آمدن امام با خبرشده بودند، به استقبال او آمدند 
و شادى كنان همراه با او وارد شهر شدند. امام پس از ورود به شهر، به 
را  غذا  و  انداختند  را  سفره  خدمتكارها  وقتى  شب،  همان  رفتند.  خانه اى 
آوردند، امام به كنارسفره آمد. خدمت كارها گوشه اى ايستاده بودند. امام 
غذا  شما  مگر  ايستاده ايد؟  «چرا   : فرمود  و  كرد  نگاه  آن ها  چهره ى٢  به 
نمى شود  خدمتكارهستيم،  ما   » گفتند:  تعّجب  با  خدمتكارها  نمى  خوريد؟» 
كه با شما غذا بخوريم.» امام فرمود : « نه، اين طور نيست. ما همه بندگان 
نمى خورم.»  هم  من  نخوريد،  غذا  شما  اگر  برابريم.  هم  با  و  خداهستيم 
خود  مهربان  امام  همراه  بار،  اّولين  وبراى  نشستند  سفره  كنار  خدمتكارها 

غذا خوردند. آن ها هيچ وقت خاطره ى آن شب را فراموش نكردند.  
دين اسالم، زنان و مردان مسلمان را برادر و خواهر يك ديگر مى داند 

كنند.  كمك  هم  به  و  باشند  صميمى  و  مهربان  باهم  مى خواهد  آن ها  از  و 

 
١- شهرَمرو : نام يكی از شهرهای قديمی ايران در نزديكی خراسان              ٢- چهره  : صورت

          
          ٨٤

          



          
          ٨٥



خداوند درقرآن كريم مى فرمايد: همه ى انسان ها برابر آفريده شده اند 
هاست. آن  تقواترين١  با  خداوند  نزد  ها  انسان  بهترين  و 

پيامبراكرم (ص) فرمود: هرفرد مسلمان نسبت به مسلمان ديگر وظايفى دارد؛  
ازجمله اين كه:

١-  وقتى او را مى بيند، سالم كند.
٢-  اگر بيمار شد، به عيادتش برود. 

٣- اگر او را به مهمانى دعوت كرد، دعوتش را بپذيرد.
٤- آن چه را براى خود مى خواهد، براى مسلمان ديگر هم همان را بخواهد 

نخواهد. ديگرى هم  براى  خود نمى خواهد،  براى  آنچه را  و 

مسلمانان باهم برادرند. اگر يك برادر گرسنه باشد، آيا برادر ديگر مى تواند 
غذاهاى رنگارنگ بخورد؟ يا اگر برادرى تشنه باشد، آيا برادر ديگر مى تواند 

آب بنوشد؟

١- با تقواترين  : پرهيزكارترين
          
          ٨٦

سخنى از امام صادق (ع)



          
          ٨٧



پاسخ دهيد

١- بهترين انسان ها نزد خداوند چه كسانى هستند؟
٢- دو مورد از وظايف هر مسلمان را نسبت به مسلمان ديگر بنويسيد.   

كامل كردن عبارت ها
  

................................................. را  مسلمان  مردان  و  زنان  اسالم،  دين   -١
يكديگر مى داند. 

٢-  دين اسالم از مسلمانان مى خواهد باهم ....................................... باشند. 

جست وجو در درس

 

  

          
          ٨٨

   شماره                                      پيام هاى اصلى درس
      

    ١      

٢      

         ٣      



١-  من در جشن نيكوكارى  ..............................................................................

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

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

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

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

٢-  زمانى كه دوستم از من كمك بخواهد ........................................................

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

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

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

 ............................................................................................................................
          
          ٨٩

جمله هاى زير را آن طور كه مى خواهى، ادامه بده



م با دوستانت گفت وگو كن  
ّ
با راهنمايى معل

است،  ايستاده  بيمارى  فرد  و  نشسته اى  اتوبوس  در  كه  فكركن   -١
مى كنى؟  چه 

سرتو  پشت  پيرزنى  يا  پيرمرد  و  ايستاده اى  نانوايى  درصف  كه  فكركن   -٢
درصف ايستاده است، چه مى كنى ؟  

          
          ٩٠

م انجام بده 
ّ
با راهنمايى معل

را  نظرخود  بكنند؟  مى توانند  كمك هايى  چه  يكديگر  به  خوب  دوستان 
بنويس و آن را دركالس بخوان. 

فّعالّيت ويژه
با استفاده از كلمات داده شده، چند جمله ى زيبا بنويسيد و دركالس بخوانيد. 

اسالم ، برابر، بندگان خدا،  مهربان وصميمى ، كمك 



          
          ٩١

م
ّ
                   فّعالّيت پيشنهادى معل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



              درس هفدهم 
        جست وجو در آيات قرآنی 

آيات زير را بخوانيد و به معناى آن ها توّجه كنيد. 

ْم…     .
ُ
َخَوْيك

َ
وا َبْيَن ا

ُ
ْصِلح

َ
ا
َ
 ف
ٌ
وَن ِاْخَوة

ُ
ِمن ٴ
ْ
و
ُ
م
ْ
َما ال ِانَّ

برقرار  آشتی  و  صلح  خود  برادران  بين  پس  هستند،  برادر  هم  با  مؤمنان  كه  درستی  به 
كنيد…    .

(سوره ی حجرات ـ آيه ی ١٠)

.                …
ً
ْم ِبِنْعَمِتِه ِاْخٰوانا

ُ
ْصَبْحت

َ
ا
َ
ْم ف

ُ
وِبك

ُ
ل
ُ
َف َبْيَن ق

َّ
ل
َ
ا
َ
… ف

يكديگر  (دينی)  برادر  خداوند  لطف  به  و  كرد  ايجاد  مهربانی  شما  دل های  در  خداوند  و   …
شديد…     .

(سوره ی آل عمران ـ آيه ی ١٠٣)

.       …
ُ
م
ُ
 َبْيَنك

َ
ِدل  ِالَْعْ

ُ
ِمْرت

ُ
… َو ا

(ای پيامبر به مردم بگو كه)
… مأمور شدم كه ميان شما به عدالت (برابری) رفتار كنم…       .

(سوره ی شوری ـ آيه ی ١٥)
          
          ٩٢

             



          
          ٩٣

تمرين ٢ با توجه به معناى آيات زير،كدام آيه بيانگر 
برادرى و برابرى در اسالم است؟ با عالمت × مشخص كنيد.

ْم…     .
ُ
َخَوْيك

َ
وا َبْيَن ا

ُ
ْصِلح

َ
ا
َ
وَن ِاْخَوٌة ف

ُ
ِمن ٴ
ْ
و
ُ
م
ْ
َما ال ِانَّ

به درستی كه مؤمنان با هم برادر هستند، پس بين برادران خود صلح و آشتی برقرار 
كنيد…    .

(سوره ی حجرات ـ آيه ی ١٠)

ْحِسنٖيَن.
ُ
م
ْ
ْجَر ال

َ
 ا
ُ
ضٖيع

ُ
َه ٰال ي

ّٰ
… ِانَّ  ال ل

به درستی كه خداوند پاداش نيكوكاران را از بين نمی برد.
(سوره ی توبه ـ آيه ی ١٢٠)

تمرين ١ كلمه هاى زير را بخوانيد. 

وا
ُ
ح ـِ  ل ـ  ْص

َ
ا ـَ  واف

ُ
ْصِلح

َ
ا
َ
ف

ْم
ُ
ك ـ  ِب و 

ُ
ل  

ُ
ْمقـ

ُ
وِبك

ُ
ل
ُ
ق

ْم
ُ
ت ـ  َبْح ـ  ْص

َ
ا ـَ  ْمف

ُ
ْصَبْحت

َ
ا
َ
ف

ً
نا ٰوا  ـ  ِاْخ

ً
ِاْخٰوانا

َ
ل دِ  ـ  ْع

َ
ا ـ  ِل

َ
ِالَْعِدل



٭ با مشورت هم جدول حل كنيم .

 

ى حضرت على (ع) را به امامت مردم معّرفى كرد؟
ّ
١- پيامبر(ص) در چه محل

 
مخصوص  آداب  با  بدن  تمام  وشوى  شست  به  اسالم  دين  در   -٢

مى گويند.   ............................

٣- وقتى براى وضو گرفتن آب نداشته باشيم ............................... مى كنيم. 

٤- به با هم فكر كردن چه مى گويند ؟

٥- اسالم دين برابرى و .................................. است. 

          
          ٩٤



          
          ٩٥



          
          ٩٦

ای خداوند روزی رسان ،  تو را به خاطر تمام نعمت هايی كه به ما دادی، شكرمی گوييم.
ای خداوند آمرزنده ،ما را ياری كن تا كارهای خود را برای خشنودی تو انجام دهيم، تا در 

جهان آخرت خوش حال باشيم.
ای خداوند يكتا، به ما كمك كن تا تنها تو را بپرستيم و از راه راست گمراه نشويم. 

ای خداوند بخشاينده، ما را ياری كن تا در زندگی هميشه به تو ايمان داشته باشيم و از 
پيامبر گرامی خود پيروی كنيم .

ای خداوند هدايت كننده، به ما كمك كن تا با راهنمايی امام و رهبر خود از دين اسالم 
محافظت كنيم.

ای خداوند توانا ، ما را ياری كن تا بتوانيم احكام و عبادات اسالمی را به خوبی يادبگيريم 
و به آن ها عمل كنيم.

ای خداوند دانا ، به ما آگاهی بده تا در تصميم گيری های مّهم زندگی با افراد آگاه و با 
ايمان مشورت كنيم.

ای خداوند مهربان ، ما را ياری كن تا هميشه با مسلمانان ديگر مهربان و صميمی باشيم. 
ای خداوند بزرگ ، از تو می خواهيم به ما كمك كنی تا قرآن كريم، هميشه سرمشق 

زندگی ما باشد. 

          
          ٩٦
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