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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 
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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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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؟

          
          29

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 
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قرآن ،كتاب ديني ما مسلمانان است و براي راهنمايي انسان ها 
از طرف خدا بر حضرت محّمد (ص) فرستاده شده است.

سوره  آن ها  از  يك  هر  به  كه  دارد  مشّخصي  بخش هاي  قرآن 
هر  كه  مي شود  تقسيم  كوتاه تر  قسمت هاي  به  سوره  مي گويند. 
قسمت آيه نام دارد. قرآن 114 سوره دارد و هر سوره نام خاّصي 

دارد.
جبرئيل1 از سوي خداوند، سوره هاي قرآن را در طول 23 سال بر 
دل پيامبر(ص) نازل كرده است2.  پيامبر(ص)13سال در شهر مّكه، 

مردم را به اسالم دعوت كرد. 
شده  نازل  پيامبر(ص)  بر  سال  اين 13  در  كه  سوره هايي  به 
است سوره هاي مّكي مي گويند. پس از آن پيامبر(ص) به شهر 
به   . پرداخت  مردم  هدايت  به  سال   10 و  كرد  هجرت  مدينه 
 ، است  شده  نازل  ايشان  بر  سال   10 اين  در  كه  سوره هايي 

سوره هاي مدني مي گويند.
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      درس چهارم    

1- جبرئيل : يكي از فرشتگان خدا 
2 - نازل كرده است : فرستاده است. 

                             قرآن، پيام آسمانى

به هنگام خواندن قرآن بايد به موارد زير توّجه كنيم:
تميز و پاكيزه باشيم و پيش از خواندن قرآن وضو بگيريم.                                



هنگام خواندن قرآن  با ادب و احترام ، در مكانى تميز  بنشينيم.
هنگامي كه قرآن خوانده مي شود، ساكت باشيم و صحبت نكنيم. 

          33



وقتي خواندن قرآن را شروع مى كنيم ، اعوذ باهللا من الشيّطان 
بگوييم. الّرحمن الّرحيم  اهللا  بسم  و  الّرجيم 

هنگام خواندن قرآن به معنا و پيام آن توّجه كنيم. 
پس از خواندن قرآن، آن را در جاي خود بگذاريم.

با هم دعا كنيم

خدايا ! دل هاى ما را به نور قرآن روشن كن.
و به حّق  قرآن، دعاى ما را برآورده ساز و از خطاهاى  ما بگذر.
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سخني از بزرگان
پيامبر(ص) فرمود: هركس دلش مي خواهد خداوند  با  او سخن   بگويد 

قرآن  بخواند.



پاسخ دهيد 

1- قرآن چند سوره دارد ؟
2- به قسمت هاي كوتاه تر هر سوره چه مي گويند؟ 

3- به هنگام خواندن قرآن چه مواردي را بايد رعايت كنيم؟ 
دو مورد آن را بيان كنيد.

          35

فكر كن و كامل كن 

1- قرآن را يكي از فرشتگان خدا به نام ............................... 
بر دل پيامبر (ص) نازل كرده است.

2- به سوره هايي كه در مّدت 13 سال در مّكه بر پيامبر (ص) 
نازل شده است، سوره هاي ................................... مي گويند. 

3-به سوره هايي كه در مّدت 10 سال در مدينه بر پيامبر (ص) نازل 
مي گويند. شده است، سوره هاي ..................................... 



 اكنون مي تواني
با راهنمايي معلّم و همكاري دوستانت ، آيه ي 204 از سوره ي 
اعراف ، را كه درباره ي آداب قرآن خواندن است، در قرآن كريم 

پيدا كني و معني آن را دركالس بخواني. 
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براي خواندن

سوره ي  شد،  نازل  (ص)  پيامبر  بر  كه  سوره اي  اولين   -
است. علق 

و  حمد  سوره ي   ، سوره  اّولين  مي كنيم  باز  را  قرآن  وقتي   -
آخرين سوره، سوره ي ناس است.

- سوره ي بقره بلندترين و سوره ي كوثر كوتاه ترين سوره ي 
قرآن است.
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روزي حضرت امام حسين (ع) همراه يكي از ياران خود از كنار 
شنيدكه  را  معلّمي  مهربان  صداي  ناگهان  مي گذشت.  مسجدي 
بچّه ها  مي داد.  ياد  قرآن  كوچك  بّچه هاي  به  حوصله  و  صبر  با 

آيه هايي را كه معلّم مي خواند، تكرار مي كردند. 
با  ايستاد.  گوشه اي  و  شد  مسجد  وارد  (ع)  حسين  امام 
خوشحالي به معلّم و بچّه ها  نگاه كرد و لبخند زد. چيزي نگذشت 

كه بّچه ها سوره ي حمد را يادگرفتند. 
و  گفت  آفرين  آن ها  به  امام  شد،  تمام  آن ها  درس  وقتي 
و  داد  هديه هايي  آن ها  مهربان  معلّم  به  بعد  كرد.  دعا  برايشان 
تعجّب  با  (ع)  حسين  امام  ياران  از  يكى  كرد.  دعا  هم  او  براي 

پرسيد: «چرا اين هديه ها را به معلّم  داديد؟» 
امام حسين (ع) فرمود: « خواستم با دادن هديه از اين معلّم 
به  او  كه  چيزهايي  ارزش  هرچند  ؛  كنم  تشّكر  مهربان  و  خوب 
بچّه ها ياد مي دهد، خيلي بيش تر از آن است كه بتوان با هديه 

از او تشّكر كرد.»
و  علم  به  امامان  ديگر  و  (ع)  حسين  امام  چرا  مي كنيد  فكر 

مي دادند؟ اهّميّت  دانش 
 دين اسالم  به ما  انسان ها سفارش كرده است كه علم و
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                             ارزش دانـش
       درس پنجم      



دانش  بياموزيم ؛ زيرا  آگاهي و  دانايي سبب مي شود كه خوب   و 
بد را از هم تشخيص دهيم1. 

          39

1- تشخيص دهيم : مشخص كنيم، جدا كنيم



همان طور كه امام حسين (ع) با آگاهي از ظلم و ستم يزيد، 
هرگز راه و روش او را نپذيرفت و با ستمگران مبارزه كرد.

 امام حسين (ع) با سخنانش، مردم را از ستم دشمنان خدا 
آگاه كرد و سرانجام در اين راه  به دست مردم نادان و ستمگر 

رسيد.  شهادت  به 
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سخني از بزرگان
پيامبر(ص)  فرمود:چندچيزاست كه هر مسلماني بايد  به آن توّجه كند:

به كاربستن  و  ديگران  به  آن  ياددادن  دانش،  و  علم  يادگيري 
آن در زندگي.

با هم دعا كنيم

خدايا ! به ما كمك كن تا به كساني كه به ما علم و آگاهي مي دهند 
احترام بگذاريم.



پاسخ دهيد 

چرا دين اسالم به ما سفارش كرده است كه علم و دانش بياموزيم؟  

          41

  اكنون مي تواني بگويي

فكر كن و كامل كن 

يزيد   ................................. از  آگاهي  با  (ع)  حسين  امام   -1
هرگز راه و روش او را نپذيرفت.

2- دين اسالم به انسان ها سفارش كرده است كه .............. 
بياموزند. 

حاال برايم بگو 

شما چگونه به معلّم خود احترام مى گذاريد؟چند نمونه بيان كنيد.

 چگونه مي تواني از زحمات معلّم خود تشّكر كني؟ 



اكنون مي تواني 

از كلمه هاي زير براي نوشتن جمله اي زيبا استفاده كني .
كتاب ـ دوست ـ انسان 
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براي خواندن  
امام حسين (ع) در روز سوم ماه شعبان در شهر مدينه به دنيا 
آمد . پدرش حضرت علي (ع) و مادرش حضرت فاطمه (س)، 
دختر پيامبر (ص)، خواهرش حضرت زينب (س) و برادرش 
شده  تربيت  خانـواده اي  چنيـن  در  او  بـود.  امام حسن (ع) 

بود. چه خــانواده دوست داشتني و بزرگي!

انشايى  خواندن،  درس  فايده هاى  مورد  در  مي تواني  تو 
بخواني. دوستانت  براي  دركالس  و  بنويسى 

بيش تر بياموزيم 
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مادربزرگ فرشته ، هرروز براي خواندن نماز به مسجد مي رفت. 
خانه  در  را  نمازتان  : «چرا  پرسيد  مادربزرگ  از  فرشته  روز  يك 

نمي خوانيد و هرروز به مسجد مي رويد؟»
مادربزرگ گفت : «دخترم ! خداوند فرموده است ، تا جايي كه 

مي توانيد، نماز را به جماعت بخوانيد.»
فرشته پرسيد: «نماز را به جماعت بخوانيد، يعني چه ؟»

مادربزرگ جواب داد : «يعني همه باهم نماز بخوانيد. پيامبراكرم (ص) 
سفارش كرده است كه براي نماز خواندن به مسجد برويم و نمازمان 
را همراه ديگران به جماعت بخوانيم. ارزش و پاداش نماز جماعت 
خيلي بيش تر از نمازي است كه به تنهايي خوانده شود؛ چون وقتي 
ما براي نماز خواندن به مسجد مي رويم، هم ديگر را مي بينيم و از 

حال هم با خبرمي شويم و مي توانيم به يك ديگر كمك كنيم.         
فرشته گفت :«مادربزرگ! من هم مي خواهم امروز با شما به مسجد 

بيايم و نمازجماعت بخوانم.»
نماز  چگونه  كه  يادبگيري  بايد  آن  از  قبل   »: گفت  مادربزرگ 
جماعت را بخواني. در نماز جماعت يك نفر جلو مى ايستد كه به 
او امام جماعت مى گويند. نمازگزاران در نماز جماعت، پشت سر 
امام جماعت در  صف هاى منّظم مى ايستند.  وقتي امام جماعت حمد 
و سوره را مي خواند، ما آن را نمي خوانيم و گوش مي كنيم ؛ ولي 

          اعمال ديگر  نماز را بعد از امام انجام مي دهيم.» 
          44

                             نماز جماعت
      درس ششم      



فرشته، پس از شنيدن حرف هاي مادربزرگ ، خود را براي رفتن 
به مسجد و خواندن نماز جماعت آماده كرد. 

          45



امام رضا (ع) مي فرمايد: يك ركعت نماز جماعت به اندازه ي 
هزار ركعت نمازي كه به تنهايي خوانده شود، ثواب دارد. 
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سخني از بزرگان

پاسخ دهيد

1- پيامبر (ص) در مورد خواندن نماز چه سفارشي كرده است؟ 
2-در نماز جماعت نمازگزاران كدام قسمت  نماز را نمي خوانند؟

3- چرا ارزش و پاداش نماز جماعت بيش تر از نمازي است كه 
به تنهايي خوانده شود؟ 

فكر كن و كامل كن

او................  به  كه  مي ايستد  جلو  نفر  يك  جماعت  1- درنماز 
مي گويند. 

در  جماعت  امام  سر  پشت  جماعت،  نماز  در  نمازگزاران   -2
صف هاي ..................... مي ايستند. 



به  كه  است  نمازي  از  بيش تر  خيلي  جماعت  نماز  ارزش   -3
.............................. خوانده شود. 

حاال برايم بگو 

وقتي كه در نماز جماعت مدرسه شركت مي كني، چه احساسي 
داري؟ در اين مورد با دوستانت گفت وگو كن.

وقتى كه در نماز جماعت مدرسه شركت مى كنى، چه مواردى را 
بايد رعايت كنى؟

          47

  اكنون مي تواني بگويي

اكنون مي تواني

با راهنمايي معلّم به همراه دوستانت در نمازخانه ى مدرسه نماز 
جماعت بخوانيد. 
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                بيش تر بياموزيم
 

نماز  اّولين  پيامبر(ص)  كه  كن  تحقيق  بزرگ ترها  راهنمايي  با 
دوستانت  براي  كالس  در  آورد؟  جا  به  كساني  چه  با  را  جماعت 

بگو.

براي خواندن

امام جماعت بايد از گناه دوري كند و بتواند نماز را صحيح 
 . بخوانيم  مسجد  در  را  جماعت  نماز  كه  است  خوب  بخواند. 
هرچه تعداد نمازگزاران بيش تر باشد، ثواب نماز هم بيش تر 
يا  و  مدرسه  خانه،  در  برويم،  مسجد  به  نمي توانيم  اگر  است. 

هرجاى ديگر مي توانيم نماز را به جماعت بخوانيم.
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مدرسه  نمازخانه ي  به  جماعت  نماز  خواندن  براي  كه  بار  هر 
مي رويم، مربّي خوبمان درباره ي  آداب و شرايط نمازخواندن با ما 
صحبت مي كند. آن روز درباره ي لباس نمازگزار مطالب زيادي به ما 

ياد داد.او گفت :
«لباس نمازگزار بايد پاك باشد و نجس نباشد.                                       

لباس نمازگزار بايد از مال دزدي نباشد.
مردان به هنگام نماز خواندن نبايد از طال استفاده كنند. 

لباس زنان به هنگام نماز خواندن بايد كامًال پوشيده باشد ؛ اّما 
پوشاندن گردي صورت و دست ها و پاها (تا مچ) الزم نيست .

لباسش  بفهمد  شد  تمام  نمازش  اين كه  از  بعد  نمازگزار  اگر 
نجس بوده،  اشكالي ندارد و نمازش صحيح است.

لباسش  كه  بيايد  يادش  خواندن  نماز  موقع  نمازگزار  اگر  ولي 
نجس بوده، نمازش صحيح نيست و بايد لباسش را عوض كند و 

نمازش را دوباره بخواند».
مربّى در پايان گفت: «بچّه هاي عزيز، موارد ديگري هم هست 
كه اگر بخواهيد در مورد آن ها بيش تر بدانيد مي توانيد كتاب هاي 

دينى (رساله ها) را مطالعه كنيد».
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                             لباس نمازگزار
       درس هفتم     
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آن روز من و دوستانم مطالب خوبى درباره ى شرايط لباس
نمازگزار ياد گرفتيم. حاال ديگر من مى دانم كه قبل از نماز خواندن 

بايد چگونه لباسى بپوشم.
ما به عنوان يك مسلمان وظيفه داريم اين شرايط را بدانيم و آن 

را رعايت كنيم. 
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سخني از بزرگان

پاسخ دهيد

پيامبر گرامى اسالم مى فرمايد: پاكيزگى نيمى از ايمان است.

1- دو مورد از شرايط لباس نمازگزار را بيان كنيد. 
2- لباس زنان به هنگام خواندن نماز بايد چگونه باشد؟
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فكر كن و كامل كن

1- اگر نمازگزار بعد از تمام شدن نمازش بفهمد كه لباسش 
نجس بوده، نمازش ................ است. 

نبايد ................ به همراه  خواندن  نماز  هنگام  به  مردان   -2
داشته باشند.

حاال برايم بگو

براي خواندن نماز به چه نكاتي توجّه مي كني؟ در اين باره در 
كالس با دوستانت گفت و گو كن.

 اكنون مي تواني
با راهنمايي معلّم و همكاري دوستانت، شرايط لباس نمازگزار 
را با خطّي زيبا روي مقّوا بنويسيد و آن را  به ديوار نمازخانه ي 

بزنيد.  مدرسه 
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                  بيش تر بياموزيم
با راهنمايي بزرگ ترها و با مراجعه به كتاب هاي ديني(رساله) 
چند مورد از شرايط مكان نمازگزار را بنويس و دركالس براي 

 . بخوان  دوستانت 
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هميشه از شنيدن صداي اذان خوشحال مي شوم. وضو مي گيرم، 
جانمازم را پهن مي كنم، لباس تميز مي پوشم، روبه قبله مي ايستم 
و نماز مي خوانم. من نماز خواندن را خيلي دوست دارم؛ چون در 
نماز با خداي مهربان صحبت مي كنم و به خاطر نعمت هايي كه به 
من داده او را شكر مي گويم. من در نمازخواندن عجله نمي كنم. 
انجام  درست  را  نمازم  كارهاي  و  مي خوانم  درست  را  كلمه  ها 
مي دهم. مي دانم كه وقتي نماز مي خوانم، خدا و فرشته هايش من 

را مي بينند و از نمازخواندن من خوشحال مي شوند. 
مي خواني،  نماز  وقتي  جان،  نرگس   » مي گويد:  هميشه  پدرم 
حواست فقط به نمازت باشد و به چيزهاي ديگر فكر نكن. نمازت 
را اّول وقت بخوان و هروقت كه توانستي، به مسجد برو و نماز را 

با مسلمانان ديگر به جماعت بخوان.» 
مادربزرگم مي گويد: «كسي كه به نماز خود اهّميّت مي دهد، سعي 
مي كند كار بدي انجام ندهد و بيش تر به فكركمك به ديگران باشد 

و كارهاي خوب انجام دهد.» 
مادرم مي گويد: «دخترم، هروقت تو و برادرت نماز مي خوانيد، مثل 

اين است كه دو تا فرشته درخانه ي ما خدا را عبادت مي كنند.»
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                             من نماز را دوست دارم
      درس هشتم      

فكر  و  دارم  خوبي  احساس  مي خوانم،  نماز  وقت  هر  هم  من 
مي  كنم فرشته اي شده ام كه  درحال عبادت خدايم هستم. خدايا، 



از تو مي خواهم نمازهايم را قبول كني و كمكم كني تا هميشه به 
دستورات تو عمل كنم.
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 پيامبر اكرم (ص) فرمود : نماز، گناهان را از بين مي برد؛ همان طور 
كه آب ، آلودگي ها را از بين مي  برد.
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سخني از بزرگان

 فكر كن و كامل كن
1- وقتي نماز مي خوانيم بايد حواسمان فقط به.......................... 

باشد و به چيزهاي ديگر فكر نكنيم. 

2- هنگام نماز خواندن بايد كلمه ها را ................................. 
بخوانيم.

 پاسخ دهيد
1- هنگام نماز خواندن با چه كسي صحبت مي كنيم ؟ 

2- دو مورد از نكاتي را كه هنگام نماز خواندن بايد رعايت كنيم 
بيان كنيد.



حاال برايم بگو 

- هنگام نماز خواندن بايد به چه نكاتي توّجه كنيم؟ در اين باره 
با دوستانت گفت  وگوكن . 
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  اكنون مي تواني بگويي

وقتي با خدا صحبت مي كني، از او چه مي خواهي؟ 

 اكنون مي تواني
خودت را درحال نماز خواندن نّقاشي كني . 

كار  مي كند  سعي  مي دهد،  اهّميّت  خود  نماز  به  كه  3-كسي 
........................ انجام ندهد.



          
          60

جدول

          
          60

نادرست درست 

   هنگام نماز خواندن نمى خندم.

   كلمه هاى نماز را درست مى خوانم.  

به هنگام نماز خواندن به اطراف نگاه مى كنم.

   به هنگام نماز فقط به خدا فكر مى كنم.

                  بيش تر بياموزيم
كه  را  كارهايي  از  مورد  چند  بزرگ ترها  مشورت  و  راهنمايي  با 

نماز را باطل مي كند بنويس و در كالس براي دوستانت بخوان. 

هنگام خواندن نماز چه كارهايي درست و چه كارهايي نادرست 
است ؟با عالمت × نشان بده. 
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نمـاز
           

زد سر  سپيده  وقتي 
شب  پرنده ي  وقتي 
زد پَر  خانه  بام  از 

مسجد  بام  پشت  از 
توحيد  نداي  آمد 
دل ها  به  دگر  بار 
بخشيد نشاط  نور 

برخاستم من از خواب 
گرفتم  وضو  رفتم 
گشودم  دعا  دست 
گرفتم  او  از  ياري 
را  خود  جانماز  من 
كردم  باز  آهسته 
خدايم  با  آن گاه 
كردم  نياز  و  راز 
                                     بابك نيك طلب
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روزي حضرت امام حسن (ع) سوار براسب، از راهي مي گذشت. 
مي خوردند.  غذا  و  نشسته اند  زمين  روي  كه  ديد  را  نفر  چند 
هنگامي كه امام حسن (ع) را ديدند، گفتند : « بفرماييد با ما غذا 

بخوريد.»
پياده  اسب  از  پذيرفت،  را  آن ها  دعوت  (ع)  حسن  امام 

نشست. زمين  روي  آن ها  پيش  و  شد 
سپس فرمود : « اي برادران ! من دعوت شما را قبول كردم. 
من  منزل  به  و  شويد  من  مهمان  هم  شما  مي كنم  خواهش  حاال 

بياييد.» آنان هم دعوت امام را قبول كردند.
امام به اهل  بيايند،  امام  مهمان ها به منزل  بود  روزي كه قرار 
خانه فرمود :« من مهمان هاي عزيزي دارم، بهترين غذاها را براي 

ايشان تهيّه كنيد.»
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                             مهمان هاي حضرت امام حسن (ع) 
      درس نهم       
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خوب است بدانيم كه مهمان نوازي و مهمان دوستي از اخالق 
از  بايد  ما  و  است  عزيز  خدا  نزد  مهمان  است.  مسلمانان  خوب 
مهمانان خود به خوبي پذيرايي كنيم . دين اسالم در باره ي پذيرايي 

از مهمان سفارش بسياري كرده است.

وقتي مهمان ها آمدند، امام حسن (ع) با احترام از آن ها پذيرايي 
كرد. آن ها بسيار خوش حال شدند و از مهمان نوازي امام تشّكر 

كردند.           
دوست  بسيار  را  مهمان  از  پذيرايي  (ع)  حسن  امام  حضرت 
مي داشت و هميشه به مهمان احترام زيادي مي گذاشت و مى فرمود: 

« خدمت به مهمان ، نزد خداوند پاداش زيادي دارد.»
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امام صادق (ع) مي فرمايد: كسي كه به مهمان خود غذا بدهد، 
خداوند در جهان آخرت از او با غذاها  و ميوه هاي بهشتي پذيرايي 

مي كند.
 

سخني از بزرگان
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پاسخ دهيد

حضرت امام حسن (ع) با مهمانان چگونه رفتار مي كرد؟ 

حاال برايم بگو 

در  مي كنيد؟  رفتار  چگونه  مي آيد  شما  خانه ي  به  مهمان  وقتي 
اين باره با دوستانت گفت وگو كن. 
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فكر كن و كامل كن

1- مهمان نوازي و مهمان دوستي از اخالق خوب .............................. 
است.

2-خدمت به مهمان نزد خداوند ........................................................
زيادي دارد. 
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دوست داري وقتي به مهمانى مي روي با تو چگونه رفتار كنند؟ 

 

- وقتي مهمان به خانه ي ما مي آيد، من .........................................

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

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

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

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

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

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

جمله ي زير را كامل كن

              
  اكنون مي تواني بگويي

بيش تر بياموزيم
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                    جدول
 جمله هاي زير را بخوانيد و درستي يا نادرستي آن ها را با عالمت 

( × ) مشخص كنيد.

 

اكنون مي تواني 

با همكاري دوستانت در كالس يك مراسم مهماني را به صورت 
. كني  اجرا  نمايش 

نادرست درست 

1- وقتي مهمان به خانه ي ما مي آيد به استقبال او مي رويم و 
سالم مي كنيم. 

   

  2- از آمدن مهمان به خانه ي خود ناراحت مي شويم .  

3- از مهمان پذيرايي مي كنيم.

فراهم  برايش  داشت  نياز  چيزي  به  مهمان  اگر   -4
مي كنيم.  

   

5- هنگام رفتن مهمان، او را تا دم در بدرقه مي كنيم . 
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بچّه  ها در كوچه مشغول بازي بودند. يكى از آن  ها روي زمين 
جمع  دورش  خوشحالي  با  بچّه  ها  بقيّه  ي  كرد.  پيدا  پول  مقداري 
شدند و خواستند پول ها را بين خودشان تقسيم كنند. پسر كوچكي 
كه تا آن لحظه، گوشه  اي ايستاده بود و بازي آن  ها را تماشا مي  كرد، 
شما  مال  كه  را  چيزي  نيست  درست  «بچّه  ها،  گفت:  و  آمد  جلو 
است،  كرده  گم  را  پول  هايش  كه  كسي  حتماً  برداريد.  نيست، 

به دنبال آن مي گردد و ناراحت است». 
ما  براي  پس  كرده  ايم،  پيدا  را  آن  خودمان  «ما  گفتند:  بچّه   ها 

است.»
پسر گفت: «نه، بايد صاحب پول  ها را پيدا كنيم.» بعد رفت تا 
به ميدان شهر رسيد. مردي را ديد كه عدّه  اي دورش جمع شده 
بودند. مرد ناراحت بود و مي  گفت: «مسافرم و از راه دوري آمده  ام. 

همه ي پول  هايم را درشهر گم كرده  ام.» 
پسر جلو رفت و از مرد پرسيد كه چه قدر پول گم كرده و از چه 
«من  گفت:  شنيد،  را  مرد  پاسخ  وقتي  است.  گذشته  مسيرهايي 
مي  دانم پول  هايت كجاست.» سپس مرد را با خود به محّل بازي 
بچّه  ها برد. بچّه  ها هنوز مشغول بازي بودند كه پسرك جلو آمد و 
گفت: «من صاحب پول  ها را پيدا كردم.» بچّه  ها ناراحت  شدند؛ 
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                            پسر درستكار
     درس دهم        
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امّا به ناچار پول  ها را باز گرداندند. مرد  كه خيلي خوشحال شده  بود، 
دستي بر سر  پسرك كشيد و گفت : «تو پسر خوب و درست كاري 

هستي   . » 
پسر درست كار كسي نبود جز حضرت محّمد (ص) ، پيامبر بزرگ 
ما. حضرت محمّد (ص) از كودكي بسيار راستگو و درست كار بود و 

هميشه به ديگران كمك مي  كرد.
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سخني از بزرگان

 فكر كن و كامل كن
پيامبر بزرگ ما حضرت محّمد (ص) از كودكي بسيار راستگو و 

............................ بود.

كس  مال  كه  را  چيزي  نبايد  مسلمان  مى فرمايد:  پيامبر(ص) 
ديگري است بدون اجازه بردارد. 



حاال برايم بگو

صاحبش  به  را  آن  چگونه  كردي  پيدا  وسيله  اي  يا  پول  اگر 
برمي گرداني؟اگر صاحب آن را پيدا نكردي چه مي  كني؟ در اين باره 

با دوستانت گفت وگو كن.
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  اكنون مي تواني بگويي
اگر كسي يكي از وسايل گم شده  ي تو را پيدا كند، از او چه انتظاري 

داري؟ 

اكنون مي تواني

با راهنمايي معلّم جمالت زير را كامل كنى.
اگر بخواهي مثل كودكي پيامبر (ص)، خوب و درست كار باشى، 

چه كارهايي انجام مى  دهي؟ 
سعي مي  كنم كه .......................................
از خدا مي  خواهم كه ..................................



                  

                   جدول 

كدام يك از موارد زير نشانه  ي درست كاري است؟ عالمت × بزن: 

1- امانتي را سالم به صاحبش برمى  گردانيم . 

2- از چيزي كه پيدا كرده  ايم، استفاده مى كنيم.  

3- بدون اجازه  ي ديگران از وسايل آن  ها استفاده نمي كنيم.  

4- براي به دست آوردن آنچه مي  خواهيم، ديگران را گول بزنيم. 
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                  بيش  تر بياموزيم 

با مشورت بزرگ ترها جدول صفحه ى روبه رو   را كامل كن. 



كارهايى  چه  است  درستكار  كه  كسى 
انجام مى دهد

كارهايى  چه  نيست  درستكار  كه  كسى 
انجام مى دهد
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براي خواندن  
انسان  يك  بود،  درست كاري  انسان  (ص)  محمّد  حضرت 

خوب و مهربان. 
او مثل همه  ي انسان  ها زندگي مي  كرد.

در كودكي مثل همه  ي بچّه ها بازي مي  كرد.
از همان كودكي راستگو بود و به ديگران كمك مي  كرد.

حضرت محّمد (ص) پيامبر ماست؛ كسي كه دستورات خدا 
انجام  و  درست كاري  به  را  انسان ها  و  مي  رساند  مردم  به  را 

كارهاي خوب راهنمايي مي  كند.
خداي بزرگ بر حضرت محمّد (ص) درود و سالم مي  فرستد و 
ما نيز هنگامي كه نام او را به زبان مي آوريم، صلوات مي فرستيم 

و مي گوييم : «اللُهمَّ صلِّ علي محّمد و آل محّمد»
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اى خداى مهربان!

با  را  تحصيلى  سال  اين  تا  كردى  كمك  من  به  كه  مي كنم  شكر  را  تو 
موّفقيّت بگذرانم.

از معلّم خود سپاس گزارم كه با مهربانى و دلسوزى به من كمك كرد تا 
مطالب زيادى بياموزم.

خدايا! معلم و پدر و مادرم را هميشه سالمت بدار و به من كمك كن تا 
با انجام كارهاى خوب، دل آن ها را شاد كنم و راهى را بروم كه رضايت 

و خشنودى تو در آن است.
                              

 آمين .
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                         فّعاليّت پيشنهادى معلّم

............................................................................................................................
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............................................................................................................................
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............................................................................................................................
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تو را شكر مى  كنم كه به من كمك كردى تا اين سال تحصيلى را 
با موّفقيّت بگذرانم.

از معلّم خود سپاس  گزارم كه با مهربانى و دلسوزى به من كمك 
كرد تا مطالب زيادى بياموزم.

خدايا! معلّم و پدر و مادرم را هميشه سالمت بدار و به من كمك 
را  راهى  و  كنم  شاد  را  آن  ها  دل  خوب،  كارهاى  انجام  با  تا  كن 

بروم كه رضايت و خشنودى تو در آن است.
                              

 آمين .

اى خداى مهربان!
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