
٢

دشت های زيبا

خورشيد تابان

باشد نشانی

آه ای خدايا

من از تو دارم

من در نمازم

مسجد که آيم

تو مهربانی

ای خالق من

صحرا و  کوه 

افشان نور  ماه 

از لطف يزدان

يکتا خوب  ای 

را زندگی  اين 

گويم تو  حمد 

جويم تو  بوی 

تو بخشنده ای 

تو پاينده ای 

ای خدای من

شعر به تلخيص از: مسعود محمودی



٣

نشانه های قدرت خدا
تصوير زير چه فصلی را نشان می دهد؟

در فصل بهار، هوا کم کم گرم می شود. گاهی باران می بارد و درختان پر از 
برگ و شکوفه می شوند.



٤

تصوير زير چه فصلی را نشان می دهد؟

در فصل تابستان درختان ميوه دارند. هوا خيلی گرم است و اين گرما موجب 
رسيدن ميوه ها می شود.



٥

تصوير زير چه فصلی را نشان می دهد؟

بيشتر  برگ  می بارد.  باران  گاهی  و  می شود  سرد  کم  کم  هوا  پاييز،  فصل  در 
درختان زرد و نارنجی می شود و بر زمين می ريزد.



٦

تصوير زير چه فصلی را نشان می دهد؟

در فصل زمستان، هوا خيلی سرد است و گاهی برف و باران می بارد. در اين 
فصل بيشتر درختان برگ ندارند و به خواب می روند.



٧

بعد از تمام شدن زمستان، دوباره فصل بهار می آيد و درختان بار ديگر از خواب 
بيدار می شوند.

به وجود آمدن فصل ها از نشانه های قدرت و توانايی خداوند بزرگ و مهربان 
است.

هر فصل نعمت های زيادی دارد. ميوه های گوناگون، باران، برف، باد و ... همه 
از نعمت های خدای دانا و توانا است.

ما بايد از اين نعمت ها به خوبی استفاده کنيم و خدا را برای همه نعمت هايی 
که به ما داده است، شکر کنيم.

پرسش

١ــ در چه فصلی درختان شکوفه دارند؟
٢ــ نام چند نعمت خدا را بنويسيد.

٣ــ به وجود آمدن فصل ها از نشانه های قدرت کيست؟
٤ــ چرا بايد خدا را شکر کنيم؟



٨

سوغاتی مادربزرگ

مريم بسيار خوش حال بود. مادربزرگ او که هفته ی پيش برای زيارت به مشهد 
رفته بود، قرار بود آن روز برگردد. چند ساعت بعد، مادربزرگ از سفر آمد. او 

برای مريم يک چادر گلدار قشنگ و يک جانماز آورده بود.
مادربزرگ وقتی سوغاتی مريم را می داد، گفت؛ «دخترم می دانم که تو خواندن 

نماز را ياد گرفته ای. حاال بايد نمازت را مرّتب بخوانی تا خداوند از تو راضی باشد.»
مريم با خوش حالی سوغاتی را گرفت و از مادربزرگ تشّکر کرد.



٩

در همين موقع صدای اذان مغرب شنيده شد. مريم پس از گرفتن وضو، چادرش 
را سر کرد، جانمازش را به طرف قبله پهن کرد و نمازش را خواند.

کار عملی

٭ با آموزگار خود، خواندن نماز را تمرين کنيد.
٭ در خانه هم، خواندن نماز را تمرين کنيد.

٭ سعی کنيد هميشه نماز خود را اول وقت بخوانيد.



١٠

خــانــه استنــمــاز  بــاز  امـروز 
مــــا استبـرنـامـه ی  نماز  درس 
مـربــی داردخـانــم  ســجــاده 
تسبيح و   مهر  دارديک  آمــــــاده 
جـا اين  مــنايستـاده  ســِر  بــاال 
مـهـربــانــی مــنبــا  مــادر  چون 
را مــن  عـبــادتآموخته  و  ذکــر 
نــشـــانــم ســعـــادتداده  راه 
استشيرين ترين درس نماز  درس 
تــعالی حــق  استبــا  نياز  و  راز 

شعر از: سيداحمد زرهانی

درس نماز



١١

جدول

١ــ به وجود آمدن فصل ها از نشانه های قدرت ................. است.
٢ــ نماز مغرب ................. رکعت است.

٣ــ در زمستان، هوا ................. است.
٤ــ مسلمانان برای خواندن نماز به طرِف ................. می ايستند.

٥ــ بهترين عبادت ................. است.
٦ــ در شبانه روز ................. بار نماز می خوانيم.



١٢

اسراف نکنيم

ديروز، وقتی حسين از خواب بيدار شد، به پدر و مادر خود سالم کرد.
پس از شستن دست و صورتش، به اتاق آمد و مشغول خوردن صبحانه شد. 
در همين موقع، مادر صدای چک چک آب را شنيد. به طرف شير آب رفت و آن 

را بست.



١٣

وقتی مادر به اتاق برگشت، به حسين گفت: «چرا شير آب را خوب نبسته بودی؟ 
پسرم! آب يکی از نعمت های خدای مهربان است. اگر آب نباشد، هيچ انسان، گياه 
و حيوانی زنده نمی ماند. پس بايد از اين نعمت خدا درست استفاده کنيم و آن را 

بيهوده هدر ندهيم يعنی اسراف نکنيم.»
اسراف  بياشاميد ولی  پدر گفت: «خداوند هم در قرآن می فرمايد: بخوريد و 
نکنيد. ما نه تنها از آب بلکه بايد از مواد غذايی و چيزهای ديگر هم درست استفاده 

کنيم و هرگز اسراف نکنيم.»



١٤

کار کدام يک درست است؟ با عالمت (×) نشان دهيد.



١٥



١٦

به يک ديگر کمک کنيم
يک روز سارا با مادرش برای خريد به بازار رفت. در نزديکی بازار، يک مسجد 
مسجد  به  را  مختلفی  بسته های  و  غذايی  مواد  چراغ،  پتو،  مردم  که  ديد  سارا  بود. 

می برند. 

سارا از مادر پرسيد: «مادرجان! چرا مردم اين چيزها را به مسجد می برند؟
مادر جواب داد: «چند روز پيش در يکی از روستاها زلزله ها آمده است و بسياری 
از روستاييان خانه و زندگی خود را از دست داده اند. برای همين، مردم اين وسايل 

را به مسجد می برند تا به زلزله زدگان کمک کنند.



١٧

دخترم! خدا در قرآن می فرمايد: مسلمانان بايد در سختی ها به يک ديگر کمک 
کنند.»

سارا پس از شنيدن حرف های مادر از او پرسيد:
«آيا ما هم به زلزله زدگان کمک می کنيم؟»

برای              پتو  يک  کردن،  خريد  هنگام  می خواستم  هم  من  داد: «بله،  جواب  مادر 
زلزله زدگان بخرم.»

پرسش

١ــ خدا در قرآن درباره ی کمک کردن چه می فرمايد؟
٢ــ شما در انجام چه کارهايی به ديگران کمک می کنيد؟



١٨

جوانی حضرت محّمد (ص)

حضرت محّمد(ص) هشت ساله بود که پدربزرگ خود را از دست داد. 
پس از مرگ پدربزرگش، ابوطالب عموی حضرت محّمد(ص) از او نگه داری 
کرد. ابوطالب عموی مهربان و دلسوزی بود که حضرت محّمد (ص) را بسيار دوست 

داشت. برای همين، در بيشتر سفرها او را همراه خود می ُبرد.
وقتی محّمد (ص) جوانی ٢٥ ساله شد همه مردم به درست کاری او پی برده 

بودند و او را «محّمد امين» می ناميدند.



١٩

در آن زمان خديجه يکی از زنان ثروتمند مّکه بود. او مقداری از ثروت خود را 
به حضرت محّمد (ص) داد تا با آن تجارت کند. در اين مدت درست کاری حضرت 
با  حضرت  آن  ازدواج  موجب  امر  همين  و  شد  آشکار  قبل  از  بيشتر  (ص)  محّمد 

خديجه (س) شد.
حضرت محّمد (ص) بهترين سال های زندگی خود را با خديجه گذراند.

خديجه (س) همسری مهربان و دلسوز بود. او اّولين زنی بود که مسلمان شد 
و همه ی ثروت خود را در راه خدا و پيشرفت دين اسالم خرج کرد.

(س)  خديجه  و  (ص)  محّمد  حضرت  گرامی  دختر  (س)  فاطمه  حضرت 
می باشد.

پرسش

نگه داری  او  از  کسی  چه  (ص)  محّمد  حضرت  پدربزرگ  مرگ  از  پس  ١ــ 
کرد؟

٢ــ چرا به حضرت محّمد (ص)، «محّمد امين» می گفتند؟
٣ــ اّولين زنی که مسلمان شد که بود؟

خرج  راهی  چه  در  را  خود  ثروت  شدن،  مسلمان  از  پس  (س)  خديجه  ٤ــ 
کرد؟



٢٠

روز مبعث

در زمان حضرت محّمد(ص) بيشتر مردم بت پرست بودند. آن ها از سنگ يا 
چوب، مجسمه هايی را به شکل انسان يا حيوان درست می کردند و به جای اين که 

خدا را عبادت کنند، بت ها را می پرستيدند.
اما حضرت محّمد (ص) از همان کودکی خدا را می شناخت و از اين که می ديد 

مردم بت ها را می پرستند، بسيار ناراحت می شد.
او سکوت و تنهايی را دوست داشت. چون در تنهايی به خدا نزديک تر می شد. 

برای همين، گاهی به غار حرا می رفت تا با خدای خود راز و نياز کند.



٢١

که  روز  يک  سالگی،  چهل  سن  در  (ص)  محّمد 
مانند هميشه برای عبادت به غار حرا رفته بود ناگهان 
صدايی شنيد که می گفت: «ای محّمد! اکنون تو پيامبر 
خدا هستی. خداونـد دستور داده است که مـردم را از 
بـت پرستی نجات دهی و آن ها را به خداپرستی و دين 

اسالم دعوت کنی.»
از  بود.  خدا  فرشته ی  «جبرئيل»  صدای  صدا،  اين 
همان روز حضرت محّمد (ص) از طرف خدا به پيامبری 
جهان  مردم  همه ی  برای  را  اسالم  دين  و  شد  انتخاب 
پيامبری  به  (ص)  محّمد  حضرت  که  را  روزی  آورد. 
رسيد، «روز مبعث» می گويند و ما مسلمانان آن را جشن 

می گيريم. 
پيامبر گرامی ما پس از سال ها مبارزه با بت پرستان، 
با کمک خداوند بزرگ، آنان را به راه راست هدايت 

کرد و سرانجام بت پرستی را از ميان برد.



٢٢

پرسش

١ــ در زمان حضرت محّمد (ص) مردم به جای خدا چه می پرستيدند؟
٢ــ حضرت محّمد (ص) برای راز و نياز با خدا به کجا می رفت؟

٣ــ حضرت محّمد (ص) در چند سالگی به پيامبری رسيد؟
٤ــ روزی که حضرت محّمد (ص) به پيامبری انتخاب شد، چه نام دارد؟



٢٣

پيامبرما، محّمد (ص)

ما ب  خو مبر  محّمدپيا ا  خد ر  نو
م مرد ه  ا ر غ  ا محّمدچر ما  هبر  ر
هميشه کودکان  محّمدما  يا  ييم  گو
هستيم تو  پيرو  محّمدما  علی  صّل 
محّمد پيرو   ی  مسلمانا کودک  ای 
ايمانقلب تو پاک و روشن و  دين  نور  از 
تو دار  نگه  و  قرآنيار  و  خدا  باشد 
محّمد يا   ، تو محّمدبگو  علٰی  صّل 



٢٤

جدول

١ــ قبل از خواندن نماز، اّول بايد .................... بگيريم.
٢ــ حضرت محّمد (ص) برای راز و نياز با خدا به غار .................... می رفت.

نام   .................... روز  رسيد،  پيامبری  به  (ص)  محّمد  حضرت  که  روزی  ٣ــ 
دارد.

٤ــ اگر شير آب را بيهوده باز بگذاريم، می گويند .................... شده است.
٥ــ نام دختر گرامی حضرت محّمد (ص)، حضرت .................... است.

٦ــ در جوانی حضرت محّمد (ص) را محّمد .................... می ناميدند.



٢٥

قرآن، کتاب دينی مسلمانان
وسيله ِی  به  را  قرآن  بزرگ،  خدای  است.  قرآن  مسلمانان  ما  دينی  کتاب 

حضرت    محّمد (ص) برای ما و همه ی مردم جهان فرستاده است. 
قرآن به ما می گويد خدا را بشناسيم و او را عبادت کنيم.

قرآن بهترين راه زندگی را به ما نشان می دهد و اخالق خوب و بد را معرفی 
می کند.

قرآن سفارش می کند که نماز بخوانيم، روزه بگيريم، دروغ نگوييم، به کسی 
بدی نکنيم و با يک ديگر مهربان باشيم.

وقتی ما قرآن می خوانيم، مانند اين است که خداوند با ما صحبت می کند.
مسلمانان بايد خواندن قرآن را ياد بگيرند و به دستورهای آن عمل کنند.

پرسش

١ــ نام کتاب دينی ما مسلمانان چيست؟
٢ــ قرآن چه سفارش هايی به ما می کند؟ (٢ مورد را بنويسيد.)



٢٦

زندگی حضرت فاطمه (س)

است.  خديجه (س)  حضرت محّمد(ص) و  حضرت فاطمه (س) دختر گرامی 
حضرت محّمد (ص) دخترش فاطمه را بسيار دوست داشت و درباره ی او می فرمود: 
«فاطمه پاره ی تن من است. هر کس او را اذّيت کند، مرا اذّيت کرده و هرکس او 

را خوش حال کند مرا خوش حال کرده است.»
زندگی  او  کرد.  ازدواج  علی (ع)  حضرت  با  نوجوانی  در  فاطمه (س)  حضرت 
ساده و پاکيزه ای داشت. کارهای خانه را انجام می داد و در نگه داری و آماده کردن 

وسايل زندگی زحمت زيادی می کشيد.



٢٧

حضرت فاطمه دو پسر به نام های حسن و حسين و دو دختر به نام های زينب و 
امّ کلثوم داشت. او فرزندان خود را بسيار دوست داشت و در تربيت آن ها کوشش 
را  فرزندان  بهترين  و  کرد  آشنا  اسالمی  آداب  و  اخالق  با  را  آن ها  کرد؛  بسياری 

تربيت نمود. همه ی امامان ما از نسل حضرت فاطمه (س) هستند. 
حضرت فاطمه (س) برای شوهرش بهترين همسر و برای فرزندانش بهترين 

مادر بود. او در سّن هيجده سالگی در شهر مدينه از دنيا رفت. 
نام ديگر حضرت فاطمه، «زهرا» است.



٢٨

پرسش

١ــ نام پدر و مادر حضرت فاطمه (س) چه بود؟
٢ــ حضرت فاطمه (س) با چه کسی ازدواج کرد؟
٣ــ فرزندان حضرت فاطمه (س) چه نام دارند؟

٤ــ حضرت فاطمه (س) در چند سالگی از دنيا رفت؟
٥ ــ نام ديگر حضرت فاطمه (س) چيست؟



٢٩

امام، جانشين پيامبر
امام، جانشين پيامبر است. اگر مردم بعد از پيامبر رهبر و راهنما نداشته باشند، 
نمی توانند راه درسِت زندگی را پيدا کنند. برای همين، خدا امام را برای رهبری 

مردم انتخاب می کند و پيامبر او را به مردم معّرفی می نمايد.
علم و دانش امام از همه ی مردم بيشتر است. امام دستورهای دين را می داند 

و به همه ی آن ها عمل می کند.

امام انسانی راستگو و درست کار است و هرگز گناه و اشتباه نمی کند. امام با 
مردم مهربان است، به فقيران کمک می کند و دشمن ستم کاران است.



٣٠

امام، مانند پيامبر دستورهای خدا را برای مردم روشن می کند و آن ها را به 
خداپرستی و انجام کارهای خوب دعوت می نمايد.

پرسش

١ــ امام جانشين چه کسی است؟
٢ــ چه کسی امام را برای رهبری مردم انتخاب می کند؟

٣ــ امام دشمن چه کسانی است؟
٤ــ امام مردم را به چه کارهايی دعوت می کند؟



٣١

دوازده امام گرامی

پس از حضرت محّمد (ص)، دوازده امام يکی پس از ديگری برای امامت و 
رهبری مردم از طرف خدا انتخاب شدند. به کسانی که اين دوازده امام گرامی را 

دوست دارند و از آن ها پيروی می کنند «شيعه» می گويند.
در سال گذشته با نام همه ی آن ها آشنا شديم. امسال هم، يک بار ديگر نام 

دوازده امام گرامی را می خوانيم:
امام اّول ــ حضرت امام علی (ع)

امام دوم ــ حضرت امام حسن (ع)
امام سوم ــ حضرت امام حسين (ع)

امام چهارم ــ حضرت امام سّجاد (ع)
امام پنجم ــ حضرت امام محّمد باقر (ع)

امام ششم ــ حضرت امام جعفرصادق (ع)
امام هفتم ــ حضرت امام موسٰی کاظم (ع)

امام هشتم ــ حضرت امام رضا (ع)
امام نهم ــ حضرت امام محّمد تقی (ع)
امام دهم ــ حضرت امام علی ّنقی (ع)

امام يازدهم ــ حضرت امام حسن عسکری (ع)
امام دوازدهم ــ حضرت امام مهدی، امام زمان (ع)




