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پاداش بزرگ

توضیحات درس
و  برای جذاب شدن مباحث احکام  پرداخته است.  نامحرم«  و  از احکام دینی در موضوع »محرم  پاره  ای  بیان  به  این درس 
یادگیری هرچه بهتر دانش آموزان، مسائل احکامی در قالب داستان ارائه شده اند. این کار هم از سختی و خشک بودن یادگیری مباحث 

احکامی می کاهد و هم با ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب باقی می ماند.

47

زنگ خانه به صدا در آمد. عمو احمد و خانواده اش بودند. مادر حميد چادرش را سر کرد و به 
استقبال مهمانان رفت.

کم کم منزل پدر بزرگ شلوغ  شد. صدای خنده و شادی خانه را پر کرده بود. سفره را که پهن 
کردند، همگی دور سفره نشستند. غذای مادر بزرگ خوشمزه بود و همه تعريف می کردند. 

بعد از ناهار، پدر بزرگ به همه عيدی داد و سپس گفت هر کدام از بّچه ها که کار خوبی انجام 
داده اند، به من بگوييد تا به آن ها جايزه هم بدهم.

عمو احمد گفت علی هميشه راست می گويد، حّتی اگر به ضررش باشد.
ی که مريم به سن تکليف رسيده است مراقبت می کند تا نامحرم موهايش  پدر مريم گفت از وق

را نبيند.
حميد بالفاصله گفت مگر مادر بزرگ نامحرم ندارد که موهايش پيداست؟

47 46

اّيام عيد است و حميد و مريم به همراه پدر و مادر به منزل پدربزرگ آمده اند.
شدند.  بازی  مشغول  بّچه ها  و  پرداختند  گفت وگو  و  صحبت  به  بزرگ ترها  احوال پرسی،  از  بعد 

پاداش بزرگ درس يازدهم

46

اهداف درس
1ــ آشنایی با حد حجاب و فوائد رعایت حجاب

2ــ آشنایی با احکام محرم و نامحرم

انتظارات
1ــ آشنایی با حدود حجاب و تالش برای رعایت آن

2ــ آشنایی با احکام محرم و نامحرم و تالش برای رعایت آن

درس یازدهم
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احکام سفر

توضیحات درس
در درس دهم به این نکته اشاره شد که ما به دنبال توجه دادن دانش آموزان به این نکته ایم که دین فقط منحصر در عبادت نیست، 
بلکه دین امری جامع و فراگیر بوده که به همٔه ابعاد زندگی توجه دارد، عبادت، اخالق فردی و اجتماعی، ورزش، تفریح، سفر و... در 
این درس با بیان مقدماتی در خصوص سفر و بیان آیه و حدیثی در این خصوص، توجه دین به بحث سفر و احکام آن نشان داده شده 

است. دانش آموزان در قالب این درس با برخی احکام نماز و روزه مسافر آشنا می گردند.

51

نماز و روزه را بر ما آسان گرفته است 

نماز مسافر
شکسته  کار  اين  به  بخواند.  رکعتی  دو  را  عشا  و  عصر  ظهر،  رکعتی  چهار  نمازهای  بايد  مسافر 

تا  باشد  داشته  خاّصی  شرايط  سفر  بايد  بته  ا می شود.  گفته  نماز  خواندن 
بتوان نماز را شکسته خواند.

محّل  از  که  برود  جايی  به  باشد  داشته  تصميم  کسی  اگر 

51 50

آيا تاکنون به سفر رفته ايد؟
سفر برای ديدن فاميل و آشنايان، برای زيارت و يا برای تفريح و گردش؟

به نظر شما اين سفرها چه فايده هايی برای ما دارد؟
پيامبر اکرم (صّلی اهللا عليه و آله) می  فرمايد:

***
در سال های قبل با احکام نماز و روزه آشنا شديم. خدای مهربان هنگامی که ما به سفر می رويم، 

الرِض ُقل سيرو ِفی 
(ای پيامبر به مردم) بگو: در زمين سفر کنيد. 
سوره ی انعام، آيه ی۱۱

سفر کنيد، تا سالم بمانيد

احكام سفر درس دوازدهم

50

اهداف درس
1ــ آشنایی با احکام نماز مسافر

2ــ آشنایی با احکام روزه مسافر

درس دوازدهم









88

عید مسلمانان

توضیحات درس
این درس به دنبال معرفی اجمالی اعمال و مراسم حج 
بوده و به مناسبت دو عید مشترک میان همه مسلمانان را معرفی 

می  کند.

درس سیزدهم
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عيد مسلمانان درس سيزدهم

دو پيامبر بزرگ خدا، حضرت ابراهيم و اسماعيل مأمور شدند که خانه ی خدا را در مّکه تجديدبنا 
کنند و آن را برای خدا پرستان آماده سازند. پس از حضرت ابراهيم، مشرکان مّکه بت های خود 

را در خانه ی کعبه قرار دادند و هنگام طواف در برابر آن ها تعظيم می کردند.
هنگامی که حضرت محّمد (صّلی اهللا عليه و آله) به پيامبری رسيد، خدا به او دستور داد خانه اش 

را از بت ها پاک کند و آن را مخصوص عبادت خدا پرستان قرار دهد.
هر ساله مسلمانان بسياری از سراسر جهان برای زيارت خانه ی خدا به مّکه می روند. آن ها پيش 
حرام می شوند. سپس به  از ورود به مّکه، لباس ِاحرام می پوشند و با لباسی يکسان وارد مسجد ا

54

اهداف درس
1ــ آشنایی با مراسم حج و اعمال آن

2ــ آشنایی با آداب عید فطر و عید قربان

انتظارات
1ــ معرفی مراسم حج و اعمال آنها

2ــ معرفی مراسم عید فطر و عید قربان و اشتیاق برای شرکت در آنها
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راز موفقیت

توضیحات درس
همانگونه که از عنوان درس پیداست، دانش آموزان در این درس از خالل یک آیه و حدیث با دو راز موفقیت یعنی »تالش و 

کوشش« و »نظم و برنامه ریزی« آشنا می  شوند. 

درس چهاردهم
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گما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های ديگری می توانيم بگيريم؟ گ
فكر كن و بگو

به نظر شما چه عوامل ديگری باعث موّفقّيت می شوند؟

گفت وگو كنيد

57 56

ال ما سعٰی ن ليس ِلِال نساِن ِ و 
برای انسان جز آنچه تالش کرده (هيچ نصيب و بهره ای) نيست 

سوره ی نجم، آيه ی۳۹

مِرُکم و نظِم 
شما را به رعايت نظم در انجام کارهايتان سفارش می کنم.

(نهج البالغه، نامه ی۴۷) 

کنار حياط مدرسه ايستاده بودم، ناگهان چشمم به مورچه ای افتاد که دانه ای بزرگ تر از خود را 
به دهان گرفته و از ديوار باال می برد. در وسط راه به زمين سقوط کرد ولی دوباره تالش کرد. بعد 
از ده ها بار افتادن و برخاستن، باالخره موّفق شد به باالی ديوار صعود کند و بارش را به منزل 

برساند.
 با خودم گفتم: من از اين مورچه کمتر نيستم. بايد تالش کنم تا در امتحانات بعدی موّفق شوم. 

فهميدم که با کوشش و پشتکار می توان به موّفقّيت رسيد. 
          نابرده رنج گنج ميسر نمی شود       مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

***

تالش وکوشش از جمله عواملی است که انسان را در رسيدن به اهداف و خواسته هايش کمک 
می کند. دليل اين امر آن است که عاقبت، هر جوينده ای يابنده است و کسی که برای رسيدن 
قرآن  در  بزرگ  خداوند  يافت  خواهد  دست  آن  به  تالشش  مقدار  به  کند،  تالش  چيزی  به 

می فرمايد:

فکر می کنيد برای رسيدن به موّفقّيت تالش کافی است؟
تالش و کوشش، گرچه اهّمّيت بسيار دارند، اّما در صورتی موّفقّيت را به دنبال دارند که با نظم 
و برنامه ريزی همراه شوند. يعنی ابتدا فّعالّيت هايی را که الزم است برای رسيدن به هدف  انجام 
دهيم، مشّخص کنيم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهيم و ترتيب کارها رعايت شود.

حضرت علی عليه الّسالم همه ی مسلمانان را به نظم در کارها سفارش نموده و می فرمايد:

راز موّفقّيت درس چهاردهم

اهداف درس
ــ آشنایی با نقش تالش و کوشش در موفقیت

انتظارات
1ــ آشنایی با نقش تالش و کوشش در موفقیت و تالش برای رعایت آنها

2ــ آشنایی با مفهوم پیام قرآنی درس
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رهبر کوچک

درس پانزدهم

58

ستمگر به  زورگو و  دولت های  حمايت  با  صدام  ارتش  شهريور ۱۳۵۹  روز ۳۱ 
و  برساند  تهران  به  را  خود  روزه  سه  می خواست  او  کرد.  حمله  اسالمی  ايران 

انقالب اسالمی را نابود کند. 
به فرمان امام خمينی (ره) جوانان زيادی به سوی جبهه ها شتافتند و در برابر دشمن 

ايستادند. آن ها از استقالل کشور عزيزمان ايران دفاع کردند و ما امروز به خاطر فداکاری 
آن ها در امنّيت و آرامش کامل زندگی می کنيم. 

***
جنگ  آغاز  درباره ی  که  می دادم  گوش  احمدی  آقای  حرف های  به  و  بودم  نشسته  سعيد  کنار 

سخن می  گفت اين اّولين باری بود که در اردوی راهيان نور شرکت می کردم.
وقتی حرف های آقای احمدی تمام شد، به طرف حسينيه ی شهدای گمنام شلمچه به راه افتاديم. 

احمدی  آقای  خوانديم.  فاتحه ای  و  زديم  زانو  گمنام  شهيدان  مزار  مقابل  ادب،  با 
می گفت پيکرهای پاک اين شهيدان در اين منطقه پيدا شده اند ولی نام و نشانی 

از آن ها وجود ندارد، به همين دليل به آن ها شهدای گمنام می گويند.
دور تا دور حسينيه با عکس ها و تابلوهايی تزئين شده بود. روی يکی از 

تابلوها جمله ای از امام خمينی (ره) نوشته شده بود:
«رهبر ما آن طفل سيزده ساله ای است که با قلب کوچک خود، با نارنجک 
خود را زير تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت 

شهادت نوشيد.»
او  است  فهميده  حسين  شهيد  مورد  در  جمله  اين  گفت  احمدی  آقای 

با اين شجاعتش جاودانه شده است و روز شهادتش را به نام «روز بسيج 
دانش آموزی»، گرامی می داريم.

.. با خود گفتم: حسين هم، دانش آموزی هم سن و سال ما بوده است
در اين هنگام سعيد مرا صدا زد. تعدادی از بّچه ها کنار يک تابلو ايستاده بودند و 

نوشته ی روی آن را می خواندند:
«سالم ما را به امام خمينی برسانيد. از قول ما به امام بگوييد: همان طور که فرموده بوديد، مانند 

رهبر كوچك

درس پانزدهم

58

توضیحات درس
این درس به دنبال آشنایی دانش آموزان با مقام شهدا و آرمان  ها و اهداف آنهاست. این که آنها برای چه جنگیدند و در چه راهی 
به شهادت رسیدند. برای این کار بایستی در ابتدا به دانش آموزان بگوییم که شهدا انسان های پاک و نیِک روزگار خود بودند که برای 
دفاع از اسالم و میهن جان خود را فدا کردند. )اینگونه معرفی شهدا، مخاطبان را به آنها عالقمند می کند.( با ایجاد حس نزدیکی و 
عالقه مخاطب به شهدا به عنوان انسان های خوب و نیکوسرشتی که شجاعانه از جان خود گذشتند، می توان برای دانش آموز درس هایی 
را که می توان از شهدا آموخت، بیان کرد و او را به الگوگیری از این درس ها ترغیب نمود؛ در این درس به موارد زیر اشاره شده است: 

1ــ لزوم دفاع از دین و استقالل کشور در برابر هجوم دشمنان

2ــ پیروی از رهبر جامعه و گوش به فرمان او بودن برای اتحاد و ایستادگی در برابر دشمنان
3ــ پیروی از راه امام حسین)ع( و ایستادگی تا آخرین لحظه در برابر دشمن

4ــ شجاعت و دالوری در دفاع از میهن
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زیارت
توضیحات درس

این درس، دانش آموزان را با سه امام زاده شناخته شده در کشور، آشنا نموده و آنها را به زیارت ایشان تشویق می نماید: حضرت 
فاطمه معصومه )س( در قم، حضرت احمد بن موسی )ع( در شیراز و حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری.

درس شانزدهم

65

کبوتران دور تا دور حرم پرواز می کردند و گاهی بر لب حوض وسط صحن می نشستند. 
بّچه ها روی فرش  های صحن نشسته بودند و با کنجکاوی به گنبد و گلدسته ها نگاه می کردند. 

زهرا گفت: چقدر حرم حضرت معصومه زيبا و با صفا است! 
ليال از خانم مرّبی پرسيد: ما به زيارت چه کسی آمده ايم؟ حضرت معصومه کيست

سان هرگاه به زيارت کسی می رود  م مرّبی رو به بّچه ها کرد و گفت: ليال سؤال خوبی پرسيد. ا خا
بايد در مورد او شناخت داشته باشد.

شمند و پرهيزکار در زمان  حضرت معصومه (سالم اهللا عليها)، دختر امام هفتم و يکی از زنان دا
و  احکام  از  بسياری  با  نوجوانی  در  برادرش،  و  پدر  سوی  از  يافتن  تربيت  با  ايشان  بودند.  خود 
به  گناهان  و  زشت  کارهای  از  دوری  خاطر  به  اّما  است،  «فاطمه»  او  نام  بود.  آشنا  دين  مسائل 

65 64

زيارت
درس شانزدهم

64

اهداف درس
1ــ آشنایی با برخی از امام زادگان و شخصیت  های دینی

2ــ الگو گیری از پیشوایان دینی

انتظارات
با برخی از امام زادگان )حضرت معصومه )س(، احمد بن موسی و حضرت عبدالعظیم)ع(( و اظهار عالقه برای  1ــ آشنایی 

زیارت آنها
2ــ تالش برای  الگوگیری از این پیشوایان دینی
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دانش آموز نمونه

توضیحات درس
این درس دانش آموزان را با ویژگی های یک دانش آموز نمونه آشنا می  کند. همه دانش آموزان دوست دارند یک دانش آموز نمونه 

باشند. این درس زمینه را برای دستیابی آنها به این هدف و رفع برخی اشتباهات رفتاری فراهم می  سازد.

درس هفدهم

68

بّچه  ها در گروه  هاي خود با هيجان مشغول صحبت 
درباره ی موضوع درس بودند. خانم معّلم به همه ی 
يک ديگر،  هم فکري  با  تا  بود  داده  وقت  گروه  ها 

ويژگي هاي يک دانش آموز نمونه را بيان کنند. 
گروه  نماينده ي  از  معّلم  خانم  شد،  تمام  که  وقت 
اّول خواست تا نظرات اعضاي گروه را براي ساير 

دانش آموزان بگويد.
مريم برخاست و با اجازه ی معّلم شروع به 

صحبت کرد:
دانش آموز  يک  ما  نظر  به 

به  فرصت هايش  از  نمونه، 
مي کند.  استفاده  خوبي 
كارهاي خود را به ترتيب 

دانش آموز نمونه درس هفدهم
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اهداف درس
ــ آشنایی با آداب علم جویی و دانش آموزی

انتظارات
ــ بیان آداب علم جویی و دانش آموزی و تالش برای رعایت آنها










