






این عبارت قرآنی را با دّقت بخوانید و درباره ی فایده های روزه گرفتن با یکدیگر گفت وگو کنید.

ثواب عبادت در آن شب، از سایر شب های ماه رمضان بیشتر است.                     نیازمندان

روزه داران به فکر آن ها هستند.                                                                          بیماران

در این ماه، خدا بیشتر از ماه  های دیگر به بندگانش پاداش می  دهد.                     سّن تکلیف

از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نمی خورند.                                                      ماه رمضان

تا رمضان سال بعد فرصت دارند روزه های خود را بگیرند.                                   شب  قدر

سحر از امسال، روزه های خود را به صورت کامل می گیرد.                                 روزه داران

 

ـیاُم  ذیـَن آَمـنوا کُـِتـَب  َعـلَۡیـکُـمُ  الـِصّ َها الَـّ ُـّ یـا َای
                ای مؤمنان، روزه گرفتن بر شما واجب شد. 
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بیندیشیم

بگرد و پیدا کن





حرف اّول پاسخ های زیر را به هم بچسبان تا جمله را کامل کنی.
1ــ نام دختر پیامبر اسالم است: ......................

2ــ گلی که نشانه  ی شهیدان است: ......................
3ــ یک وعده  ی غذایی که در ماه رمضان قبل از اذان صبح می  خوریم: ......................

4ــ وقتی خورشید ...................... می  کند، وقت نماز صبح به پایان می  رسد.
5ــ پیامبری که در کودکی به چاه انداخته شد: ......................

6ــ ظهر جمعه در همه  ی شهرها به صورت جماعت خوانده می  شود: ......................

امام خمینی رحمة اهلل علیه:  »ما باید ………………… را آزاد کنیم.«

خاطره ای از ماه رمضان برای دوستانت در کالس تعریف کن.

تحقیق کنید کدام ورزش روزه را باطل می کند.
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کامل کنید

خاطره گویی

با خانواده









چه دعاهایی را دوست داری در روز عید فطر بر زبان بیاوری؟ آن ها را برای دوستانت بگو.

خانه های مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید.

چرا مسلمانان هر سال روز عید فطر را جشن می  گیرند و این روز را به یکدیگر تبریک می  گویند؟

گزارش کوتاهی از برگزاری مراسم عید فطر در روستا یا شهر خود تهّیه کن و در کالس بخوان.

روز مادرجشن تکلیفعید نوروزعید فطر

بهارنماز عیدمیالد حضرت زهرا)سالم الّله علیها(عید عبادت

امام علی علیه الّسالم درباره ی روز عید فطر می فرماید:

روز  این  در  است.  داده  قرار  عید  برای شما  خدا  را  روز  »این 

بسیار دعا کنید«.
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بیندیشیم

بگرد و پیدا کن

با خانواده

گفت وگو کنیم
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معّلم با خّطی زیبا روی تابلو نوشت: 

و« و �ز �ج د، �ج گ�زدم �جرو�ی گ�زدم ا�ز � �«

سپس رو به بّچه  ها کرد و پرسید: »چه کسی معنای این ضرب المثل را می  داند؟« دست  ها باال رفت. 
رضا گفت: »یعنی اینکه اگر ما در زمین گندم بکاریم، گندم سبز می شود و اگر جو بکاریم، جو سبز 

می  شود«.
حسن گفت: »یعنی هر گیاهی از دانه  ی خودش به وجود می  آید«.

معّلم گفت: »بله؛ اّما این ضرب المثل، معنای دقیق  تری هم دارد. چه کسی آن را می  داند؟« همه  ی 
بّچه  ها به فکر فرو رفتند.

آقای معّلم ادامه داد: »بّچه  ها، تا حاال شنیده اید کسی گندم بکارد و جو برداشت کند؟«
صادق گفت: »معلوم است که هر کس گندم بکارد، نتیجه  ی کار او برداشت گندم و هر کس جو 
باشد گندم  انتظار داشته  و  بکارد  نمی  تواند جو  بود. کسی  برداشت جو خواهد  نتیجه ی کارش  بکارد، 

برداشت کند!«
معّلم گفت: »درست است. هر  کاری نتیجه  ی مخصوص به خود را دارد. همه  ی کارهایی که انجام 
می  دهیم، این گونه هستند. چه کارهای خوب و چه کارهای بد! اگر کسی کار خوبی انجام دهد، حتمًا 
نتیجه  ی خوبی در انتظار اوست و اگر کار بدی انجام دهد، نتیجه  ی بدی هم می  گیرد. بّچه  ها، شما چه 

کارهای خوب یا بدی را می  شناسید که اگر کسی آن ها را انجام دهد، نتیجه  اش را می بیند؟!«
هر کس چیزی گفت.

علی گفت: »کار کردن. هر کس کار کند، مزد آن را می  گیرد«.
رضا ادامه داد: »درس خواندن. هر کس درس بخواند، آخر سال نتیجه ی خوبی می  گیرد«.

کاظم دست خود را باال برد و گفت: »تنبلی. هر کس تنبلی کند، نمی  تواند کارهایش را به موقع 
انجام دهد«.

 معّلم گفت: »کاماًل درست است، هر کس در دنیا کار خوب یا بدی انجام دهد، دیر یا زود، نتیجه  اش را 
می  بیند. در این دنیا و جهان آخرت«.

درس نوزدهم

گندم از گندم بروید
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