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                                        بسمه تعالي

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.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی 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 مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه 
تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، 
بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن 
فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به 
هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم 

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

بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و 
گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران 
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                                 

معلّم عزيز و گرامي 
ويژگي هاي  به  را  شما  توجه  كتاب  اين  كارآمد  و  مناسب  آموزش  براي 

ساختار آن جلب مي كنيم: 
1- تعداد دروس براساس سرفصل ها و مفاهيم اساسي درس ديني تنظيم 
گرديده است، اين مفاهيم شامل خداشناسي، نبوت، معاد، امامت و رهبري، 

احكام و عبادات و اخالق اسالمي مي باشد.
2- در آموزش مفاهيم ديني با توجه به زمينه هاي روان شناختي دانش آموزان 
استفاده از شيوه هاي مختلف ادبيات مانند داستان، شعر، نمايش و... بسيار مؤثر 
است بنابراين در تهيه ى كتاب هاي جديد سعي گرديده است تا ضمن پرهيز 
از روش يك سويه و دستوري مطالب درسي در قالب داستان هايي با تصوير 
مناسب و شعر و فعاليت هاي تكميلي ديگري ارائه گردد تا به معلّم امكان فراهم 

آوردن زمينه ى مشاركت و فعاليت دانش آموزان را بدهد.
3- در اين كتاب سعي شده عناوين و متن دروس ساده و در حد فهم و حوصله 

دانش آموزان با نيازهاي ويژه باشد و از بكارگيري عبارات و جمالت 

          
          9



          
          10

طوالني پرهيز شود. تاحد ممكن از كلمات مشكل و ناآشنا كمتر استفاده شده 
و در صورت بكارگيري، اين كلمات معني شده است. 

4- در اين كتاب به مفاهيم درس هاي ديگر مانند علوم، فارسي ، اجتماعي و 
هنر نيز توجه گرديده است و به اين ترتيب ارتباط افقي آن با ساير دروس حفظ 
شده، همچنين مفاهيم ارائه شده در امتداد آموزش هاي دوره ى ابتدايي بوده و 

زمينه اي براي دوره ى متوسطه مي باشد.
خاطر  انبساط  ايجاد  و  خواني  روان  جهت  در  كتاب  در  مندرج  اشعار   -5

دانش آموزان بوده و لزومي به حفظ اشعار نيست.
6- در طراحي و تدوين تمرينات، اساس كار بر اين بوده كه آن ها متنوع 
و جذاب باشند و در پرسش و پاسخ صرف محدود نگردند و فعاليت هاي 
دانش آموزان در اين زمينه با توجه به برداشت و خالقيت هاي فردي ارائه 
گردد. اين تمرينات در قالب عناويني مانند فكر كن وكامل كن، حاال برايم 

بگو، اكنون مي تواني، بيش تر بياموزيم و ... طراحي شده است.
7- براي ارائه ى اطالعات بيشتر در زمينه ى مفاهيم ارائه شده در درس از 

پيام هاي قرآني، احاديث، مطالبي براي مطالعه ى بيشتر استفاده شده است.
8- جهت ايجاد فضاي معنوي و ارتباط با خالق هستي از بخش هاي تحت 

عنوان باهم دعا كنيم بهره گرفته است.
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9- با توجه به تفاوت شرايط اجتماعي، فرهنگي و جغرافيايي دانش آموزان 
در پايان هر درس بخشي تحت عنوان فعاليت پيشنهادي معلّم در نظر گرفته 
شده كه معلّم مي تواند با توجه به اين شرايط هر نوع فعاليتي را كه مناسب 

مي داند طراحي كند.



آيا تا كنون توجه كرده ايد كه خورشيد چگونه آرام آرام از پشت 
كوه ها طلوع مي كند و چه زيبا بر زمين نور مي دهد؟ راستي طلوع 
خورشيد چه زيباست! فكر مى كنيد اگر خورشيد طلوع نمي كرد و 
هميشه شب بود، ما چه مي كرديم؟ خورشيد اين همه نور و گرما 

را چگونه به وجود مي آورد؟ 
راستي اگر خورشيد به زمين خيلي نزديك بود، چه مي شد؟

معلوم است كه هيچ موجود جانداري نمي توانست زندگي كند؛ 
زيرا گرماي خورشيد همه چيز را مي سوزاند.

در  مي شد؟  چه  بود  دور  خيلي  زمين  از  خورشيد  اگر 
همه  و  نمي رسيد  زمين  به  كافي  گرماي  و  نور  صورت،  آن 
كه  مي شويم  متوّجه  بنابراين  مي شد؛  خاموش  و  سرد  چيز 

است.  مناسب  و  اندازه  به   ، زمين  از  خورشيد  فاصله ي 
مي دانيم كه همه ي گياهان و درختان براثر تابش نورخورشيد 
رشد مي كنند و براي خود غذا مي سازند و موجودات ديگر هم از 
براي  غذايي  نتابد،آيا  خورشيد  اگر  پس،  مي كنند.  استفاده  آن ها 
خواهيم داشت؟ شما با ديدن خورشيد و فاصله ى دقيق  خوردن 
و  نور  از  انسان ها  و  حيوانات  و  گياهان  استفاده ى  و  زمين  با  آن 
گرماى آن چه مي فهميد؟ اين نظم و هماهنگي كه در جهان وجود 

دارد نشان دهنده ي چيست؟

                           خـداي توانـا
    درس اّول   
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آري؛ درست است؛ اين جهان بزرگ و نظمي كه در آن وجود 
كه  است  آن  آفريننده ي  توانايي  و  قدرت  دهنده ي  نشان  دارد 
توانسته نيازهاي موجودات جهان را پيش بيني كند و در اختيارشان 

بگذارد.
اين آفريننده ي دانا و توانا خداست كه اين همه نعمت را براي ما 
آفريده تا با كوشش و همكاري هم زمين را آباد كنيم و با تحصيل 
علم و دانش1 جهان را بشناسيم. ما قدرت خداوند را مي بينيم و 

فقط با او راز و نياز2 مي كنيم.
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پيامي از قرآن

و  زمين  و  آسمان ها  آفرينش  خداوند  قدرت  نشانه هاي  از 
موجوداتي است كه در آسمان و زمين هستند.

(سوره ى شورى ،آيه ى29)

باهم دعا كنيم

من مى توانم با خداى مهربان خود راز و نياز كنم و به او بگويم:
خدايا !تنها بر توانايى تو تكيه مى كنم. 

1- تحصيل علم و دانش = به دست آوردن علم و دانش 
2 - راز و نياز = گفت و گو با خدا



پاسخ دهيد

1- اگر خورشيد به زمين خيلي نزديك بود، چه مي شد؟
2- اگر خورشيد از زمين خيلي دور بود، چه مي شد؟

3- نظم و هماهنگي در جهان نشان دهنده ي چيست ؟ 
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حاال برايم بگو

قدرت  نشانه ي  كه  مي شناسي  چيزديگري  چه  خورشيد،  جز  به 
خداوند است؟ در اين باره با دوستانت گفت وگو كن.

فكر كن و كامل كن

1- آفريننده ي دانا و توانا ....................................... است .
نشان دهنده ي  وجود دارد  آن  در  كه  نظمي  و  جهان  اين   -2

...................... خداوند است.



آيا مي دانيد سايه ي ماه به روي زمين مي افتد و باعث مي شود 
كه نور خورشيد به زمين نرسد و ناگهان زمين تاريك  شود. به 
خورشيد گرفتگي كسوف هم مي گويند. كسوف يكي از نشانه هاي 

قدرت و توانايي خداوند است.  
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اكنون مي تواني
 

با راهنمايي معلّم و همكاري دوستانت، با استفاده از مقّوا و كاغذهاي 
رنگي ، يكي از نشانه هاي قدرت خداوند مثل دريا، خورشيد و... را 

درست كني و به ديوار كالس نصب كنى.  

براي خواندن



                         فّعاليّت پيشنهادى معلّم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................
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توست از  آب  و  آفتاب  خدايا، 
ستاره ، آسمان ، مهتاب از توست
رنگى رنگ  غنچه هاى  خداى 

قشنگى  شاپرك هاى  خداى 

آفريدى  را  بى كران  دشت  تو 
كشيدى دريا  نقاشى  آن  در 
دادى  پرواز  پر  گنجشكان  به 
دادى  ناز  جوجه هاى   مرغان  به 

بهارى باران  و  باغ  خداى 
جويبارى  و  سبزه زار  خداى 
آسمانى و  زمين  خداوند 
مهربانى  هم  بخشنده اى  هم  تو 

حميد هنرجو
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و  سالم  از  پس  و  شد  كالس  وارد  معلّم  بود.  ديني  زنگ 
درباره ي  امروز   گفت:«بياييد  آموزان  دانش  به  احوال پرسي، 
مي دانيد،  كه  همان طور  كنيم.  صحبت  كارهايمان  نتيجه ى 
خداوند در دين اسالم در باره ي انجام كارهاي خوب و دوري 
مي خواهم  حاال   . است  كرده  زيادي  سفارش  بد  كارهاي  از 

كنم».     تعريف  مدرسه  دوران  از  خاطره اي  برايتان 
«وقتي كالس چهارم بودم ،يك هم كالسي بداخالق و بد رفتار 
اذيّت  را  بچّه ها  وقت ها  بيش تر  او  بود  وحيد  اسمش  كه  داشتم 
مى كرديم،  بازي  فوتبال  ورزش  زنگ  در  كه  روز  يك  مي كرد. 
شد.  بازي  مشغول  تنهايي  به  و  گرفت  بچّه ها  از  را  توپ  وحيد 
همه از رفتار او ناراحت شديم و به او گفتيم چرا بازي را به هم 
زدي؟ اّما وحيد به جاي معذرت خواهي شروع كرد به دعوا كردن. 
گرفتند  تصميم  بودند،  ناراحت  او  بد  رفتارهاي  از  كه  بچّه ها 

ديگر با او دوست نباشند و بازي نكنند. 
هم كالسي بد اخالق ما مّدتى تنها ماند. يك روز معلّم ورزش 
متوّجه شد كه هيچ كس با وحيد بازى نمى كند ، وقتى علّت آن را  
فهميد،در مورد كارهاى نادرستش با او صحبت كرد. او هم كم كم 

به اشتباهات خود پى برد1 و از رفتارهايش پشيمان شد. 

 1- پى برد : متوّجه شد، فهميد

                            نتيجه ي كارهاي ما
     درس دوم     
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وحيد پيش بچّه ها رفت و از آن ها معذرت خواست.  بچّه ها گفتند: 
اگر واقعاً پشيمان هستي، بايد قول بدهي كه كارهاي بد گذشته را 

تكرار نكني ، تا بتوانيم براي هم دوستان خوبي باشيم.
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از آن روز به بعد، او هرگز بد رفتاري و بد اخالقي نكرد و به 
اين ترتيب يكي از دوستان خوب ما شد.»

پس از پايان خاطره ، معلّم پرسيد:«آيا مي توانيد بگوييد كه 
گرفته ايد؟» نتيجه اي  چه  خاطره  اين  از 

دهد،  انجام  بد  كار  كسي  اگر  فهميدم،  من   »: گفت  پرويز   
را  خود  بد  كار  نتيجه ي  و  داشت  نخواهند  دوست  را  او  ديگران 

مي بيند.»
علي گفت:« من هم فهميدم كه اگر كسي از كار اشتباه خود 
پشيمان شود و ديگر آن را تكرار نكند، همه او را مي بخشند و 

دوباره با او دوست مي شوند.»
 معلّم گفت :« آفرين، درست است.ما هميشه نتيجه ي كارهاي 
خوب و بد خود را مي بينيم؛ پس بهتر است كه مواظب رفتارها و 
كارهاي  همه ي  از  خداوند  عزيز،  بچّه هاي  باشيم.  خود  كارهاي 
خوب  كارهاي  به   ، آخرت  جهان  در  است.  آگاه  ما  بد  و  خوب 
و  خوب  زندگي  و  مي رويم  بهشت  به  جا  آن  مي دهد.  پاداش 

داشت.»  خواهيم  راحتي 
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باهم دعا كنيم  

خدايا ! من دوست دارم كارهاي خوب انجام دهم.  مرا در انجام كارهاي 
نيك ياري كن . 
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پيامى از قرآن

پاداش  برابر  ده  او  به  خداوند  دهد،  انجام  خوبى  كار  كس  هر 
مى دهد. 

                                                             (سوره ى انعام،آيه ى 160)

پاسخ دهيد

پاداشي  چه  ما  خوب  كارهاي  به  آخرت  جهان  در  خداوند   -1
مي دهد؟

2- چرا بايد در همه حال مواظب كارها و رفتارهاي خود باشيم؟ 

فكر كن و كامل كن

1- خداوند در.................... به كارهاي خوب ما پاداش مي دهد.



2- خداوند از همه ي كارهاي ........................... ما آگاه است. 
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  اكنون مي تواني بگويي

حاال برايم بگو

وقتي كسي كار نادرستي انجام مي دهد، چگونه مي تواند آن را 
جبران كند؟در اين باره با دوستانت گفت وگو كن.

اكنون مي تواني

با راهنمايي معلّم و با كمك دوستانت خاطره اي را كه در درس 
آمده است در كالس به صورت نمايش اجرا كني .

تا به حال چه كارهاي خوبي انجام داده اي؟ چند مورد از آن ها 
را بيان كن.
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                         فّعاليّت پيشنهادى معلّم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................
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بعد از اين كه پيامبر(ص) به طور آشكار مردم مدينه را به دين 
اسالم دعوت كرد ، عّده اى از آنان دين اسالم را پذيرفتند.

وقتى بت پرستان مّكه با خبر شدند كه مردم مدينه هم مسلمان 
شده اند، تصميم گرفتند كه حضرت محّمد (ص) را به قتل برسانند؛ 
تا به اين ترتيب دعوت به اسالم از بين برود؛ اّما خداوند، پيامبر (ص) 
را از نقشه ي آ ن ها با خبر كرد و فرمان داد كه شبانه از مّكه بيرون 

برود.
رخت خواب  در  و  كرد  فداكارى  (ع)  على  شب،حضرت  آن 
پيامبر(ص) خوابيد و آن حضرت به طور پنهانى از خانه بيرون رفت 
مخالفان  و  بت پرستان  بدين ترتيب،  فرمود.  هجرت  مدينه  به  و 

پيامبر(ص) نتوانستند آن حضرت را به قتل برسانند. 
وقتى پيامبر(ص) وارد مدينه شد مردم آن شهر با شور و شوق  
فراوان از ايشان استقبال كردند.آن حضرت پس از ورود به مدينه، 
ابتدا مسجدى ساخت تا محلّى براى عبادت و  رسيدگى به كارهاى  

مسلمانان باشد.
سال ورود پيامبر(ص) به مدينه ، زمان شروع تاريخ مسلمانان است.
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                            هجرت پيامبر (ص)
      درس سوم     
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پيامى از قرآن

و كسانى كه مهاجرت كردند و از خانه هاى خود خارج شدند و 
در راه من (خدا) آزار ديدند و جنگيدند وكشته شدند، به درستى 

كه گناهانشان را مى بخشم.
(سوره ى آل عمران ،آيه ى195)
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پاسخ دهيد

1- فداكارى حضرت على (ع) در شب هجرت پيامبر (ص) چه  
بود؟

2- چرا پيامبر (ص) پس از ورود به مدينه ابتدا مسجد ساخت؟
3- شروع تاريخ مسلمانان از چه زمانى است؟

فكر كن و كامل كن

پيامبر اسالم پس از ورود به مدينه ابتدا ........................ ساختند.



حاال برايم بگو

آيا تو هم در برابر دوستان و اطرافيان خود گذشت و فداكارى  
نشان مى دهى؟مى توانى يك مورد آن را بيان كنى؟
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نمايش فيلم

را  در صورت امكان؛ بخش هايى از فيلم محّمدرسول اهللا(ص) 
كه  هجرت آن حضرت  را نشان مي دهد، براى دانش آموزان نمايش 

دهيد.
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براي خواندن
او  مي كردندتا  تعقيب  را  (ص)  پيامبر  بت پرستان  وقتى 
شد.  غارى  وارد  خدا  فرمان  به  (ص)  پيامبر  بكشند،  را 
تخم  غار  دهانه ي  در  تا  كرد  مأمور  را  كبوترى  خداوند 
تار  غار  دهانه ي  در  تا  داد  فرمان  عنكبوتى  به  و  بگذارد 
را  نشانه ها  اين  و  رسيدند  غار  به  بت پرستان  ببندد.وقتى 
است؛  نشده  غار  وارد  كسى  حتماً  كه  فكركردند  ديدند، 
(ص)  پيامبر  ترتيب  اين  به  و  نرفتند  غار  داخل  بنا براين 

كرد.  هجرت  مدينه  به  سالمت  به 




