
٥٠

امشب در تهّيه ی غذا به مادرم کمک کردم و سفره را پهن کردم.
بعد از شام، مادر رو به من کرد و گفت: سحر! می  دانی فردا چه روزی است؟

کمی فکر کردم و گفتم: فردا روز اّول ماه رمضان است.
ــ اّما برای تو يک روز ديگر هم هست.

ــ چه روزی؟

درس دهمدرس دهم
ماه مهمانی خداماه مهمانی خدا
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ــ روز تولّدت. نُه سال پيش، تو در چنين شبی، هنگام سحر به دنيا آمدی و نامت را سحر گذاشتيم.
ــ چه زيبا! پس هديه  ی تولّدم چه می  شود؟

ــ يک سجّاده  ی زيبا برايت خريده ام تا از اين به بعد نمازهايت را روِی آن بخوانی.
يک سّجاده هم برای برادرت سعيد گرفته ام تا او هم کم کم نماز خواندن را تمرين کند.    

پدر می  گويد: دخترم، در چه ماه خوبی به دنيا آمده ای. ماه مهمانی خدا!
سعيد با خوش حالی سجّاده  اش را باز می  کند و از پدر می  پرسد: ماه رمضان چه فرقی با ماه  های 

ديگر دارد؟
پدر می  گويد: در اين ماه، مردم بيشتر از ماه  های ديگر عبادت می کنند، در مسجد جمع می  شوند 

و با خواندن نماز و قرآن با خدا سخن می گويند؛ درست مثل يک مهمانی بزرگ! 
بعضی شب  ها هم مردم تا سحر بيدار می  مانند و دعا می  کنند.

مادر ادامه می  دهد: در اين ماه، روزه  داران بيشتر به فکر نيازمندان هستند و برای آن ها غذا و 
لباس تهيّه می  کنند. در مساجد و خانه ها،  سفره های افطار پهن می شود و مردم با صميميت و مهربانی از 

يک ديگر پذيرايی می  کنند.
سعيد می  گويد: من هم دوست دارم مثل سحر فردا روزه بگيرم!

داری،  دوست  اگر  ولی  نيست،  واجب  تو  برای  روزه  می  گويد:  و  می  کشد  او  سر  بر  دستی  پدر 
می  توانی بعضی روزها را روزه بگيری.

مادر می  گويد: حاال زودتر بخوابيد تا بتوانيد برای خوردن سحری بيدار شويد.

با شنيدن نام ماه رمضان به ياد چه چيزهايی می افتی؟



آن ها را در جاهای خالی يادداشت کن و برای هريک جمله ای بنويس. 

................................................................................................................ خدا،   مهمانی  ماه  در 
........................................................................................................................................................

٥٢

کامل کنيد

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

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

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

دوست دارم

بدانيم
رمضان، ماه بزرگ خداست و خداوند در اين ماه پاداش  های فراوانی به بندگانش 
می  دهد. ماهی که همه  ی مسلمانان برای انجام فرمان خدا روزه می گيرند. پيش از اذان 
صبح از خواب برمی خيزند، سحری می خورند و از اذان صبح تا اذان مغرب از خوردن و 

آشاميدن دوری می  کنند.
البّته خدای مهربان به بيماران و کسانی که توانايی روزه گرفتن در ماه رمضان را 

ندارند، اجازه داده است تا ماه رمضان سال بعد، هر زمان که توانستند روزه بگيرند.



اين عبارت قرآنی را با دّقت بخوانيد و درباره ی فايده های روزه گرفتن با يک ديگر گفت وگو کنيد.

ثواب عبادت در آن شب، از ساير شب های ماه رمضان بيشتر است.                     نيازمندان

روزه داران به فکر آن ها هستند.                                                                          بيماران

در اين ماه خدا بيشتر از ماه  های ديگر به بندگانش پاداش می  دهد.                     سّن تکليف

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

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

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

 

گ گ گ ّ آ

ـياُم  ذيـَن آَمـنوا کُـِتـَب  َعـلَۡيـکُـمُ  الـِصّ َها الـَّ ـُّ يـا َاي
                ای مؤمنان، روزه گرفتن بر شما واجب شد. 

سوره  ی بقره، آيه  ی١٨٣

٥٣

بينديشيم

بگرد و پيدا کن



رضا و راضيه، برادر و خواهرند. رضا هنوز به سّن تکليف نرسيده است، ولی دوست دارد مثل 
خواهرش روزه بگيرد و در اين عبادت شيرين شرکت کند. شما چه راهی را به او پيشنهاد می کنيد؟

او ه  ی 
دل  ن َ    ٓآ  

را ن  ٓآ ده  اذان   ی 
ی  دارد    ا  ی 

ٓآن  ردون  دارد  ٓآ   
ده  ام  روزه  دن  وز  ا

او ه  ی  وز   ا

گفت وگو کنيم

با هم بخوانيم

٥٤



حرف اّول پاسخ های زير را به هم بچسبان تا جمله را کامل کنی.
۱ــ نام دختر پيامبر اسالم است: ......................

۲ــ گلی که نشانه  ی شهيدان است: ......................
۳ــ يک وعده  ی غذايی که در ماه رمضان قبل از اذان صبح می  خوريم: ......................

۴ــ وقتی خورشيد ...................... می  کند، وقت نماز صبح به پايان می  رسد.
٥ــ پيامبری که در کودکی به چاه انداخته شد: ......................

٦ــ ظهر جمعه در همه  ی شهرها به صورت جماعت خوانده می  شود: ......................

امام خمينی رحمة اهللا عليه:  «ما بايد ………………… را آزاد کنيم.»

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

تحقيق کنيد کدام ورزش روزه را باطل می کند؟

خاطره گويی

٥٥

با خانواده

کامل کنيد
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َال اکبر.... َال اکبر.... و ِلِ الَحمد....
مردم دسته دسته خودشان را به مصّلٰی1 می  رسانند.

همه لباس  های تمیز و زیبای خود را پوشیده اند.
بوی خوش عطر در فضا پیچیده است.

من هم به همراه پدر و مادرم به مصّلٰی آمده  ام، تا برای اّولین بار در نماِز عید فطر شرکت کنم.
جمعیت زیادی در مصّلی بزرگ شهر نشسته  اند و همراه با امام جماعت، این کلمات را تکرار می  کنند.

َال اکبر....َال اکبر....و ِلِ الَحمد....
نماز عید، با شکوه فراوان شروع می  شود.

امام جماعت پس از حمد و سوره، دست  ها را برای قنوت باال می  برد و همه با هم دعای قنوت را 
زمزمه می کنند.

                                 1ــ محلّی که در آن، نمازهای پر جمعیت مانند نماز جمعه و نماز عید فطر خوانده می  شود. 

درس یازدهم

عید مسلمانان
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نماز که تمام می  شود، همه با هم دست می  دهند. عید را به هم تبریک می گویند و با شیرینی و 
شکلت از یک دیگر پذیرایی می  کنند.

امروز عید فطر است.
توانسته  اند  آن ها  زیرا  می  کنند؛  شکر  را  خدا  و  هستند  خوش حال  مسلمانان  همه  ی  که  روزی 

ماه رمضان را با موّفقیت روزه بگیرند و به فرمان خدا عمل کنند.
همه با هم تکبیرها را ادامه می  دهیم: 

َال اکبر... َال اکبر...ال اله ااّل ال...َال اکبر
سپس امام جماعت رو به مردم می ایستد و برای آن ها سخنرانی می کند.

بعد از نماز و سخنرانی بلند می  شویم. پدر می  گوید: خوب است در این روز جشن، به دیدار دوستان 
و آشنایان برویم.

خوش حال می  شوم. دوست دارم در این روز، به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ بروم و از آن ها 
عیدی بگیرم!



عيد فطر، عيد…  .

من هم در روز عيد فطر با خانواده ام،… .

اين تصاوير، نماز عيد فطر در ساير کشورها را نشان می دهد.

از اين تصاوير چه می فهمی؟

خاطرات خود را درباره ی عيد فطر، برای دوستانت در کالس تعريف کن.

 فکر می کنم

هندفلسطين

خاطره گويی

٥٨

ببين و بگو

دوست دارم



چه دعاهايی را دوست داری در روز عيد فطر بر زبان بياوری. آن ها را برای دوستانت بگو.

خانه های مربوط به هم را به يک ديگر وصل کنيد.

چرا مسلمانان هر سال روز عيد فطر را جشن می  گيرند و اين روز را به يک  ديگر تبريک می  گويند؟

گزارش کوتاهی از برگزاری مراسم عيد فطر در شهر خود تهّيه کن و در کالس بخوان.

روز مادرجشن تکليفعيد نوروزعيد فطر

بهارنماز عيدميالد حضرت زهرا(سالم الّله عليها)عيد عبادت

امام علی عليه الّسالم درباره ی روز عيد فطر می فرمايد:

اين روز را خدا برای شما عيد قرار داده است. در اين روز بسيار 
دعا کنيد.

گفت وگو کنيم

با خانواده

٥٩

بينديشيم

بگرد و پيدا کن



٦٠

آهسته گام برمي داشت تا کسي متوّجه او نشود.
تاريکي شب بهترين فرصت براي اجراي تصميمش بود.

شنيده  ديگران  از  بارها  که  را  آنچه  تا  بود  گرفته  تصميم 
بود، خود از نزديک ببيند.

مّدت ها بود که به هر جاي شهر مي رفت، صحبت از او بود 
و حرف هاي او.

تا  كني  گوش  او  سخنان  به  بار  يک  است  کافي  مي گفتند: 
شيفته ي او شوي.

و حاال او به خانه ي پيامبر رسيده بود. 
صداي زيبا و دلنشين تالوت قرآن به گوش مي رسيد:

درس دوازدهم
سخن آسمانیسخن آسمانی
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ِه ذيـَن آَمـنوا و َعـِمـُلوا الـّصاِلـحاِت ُاولٰـِئـَك ُهۡم َخۡيـُر اۡلـَبـِريـَّ ِانَّ الـَّ
كساني كه به خدا ايمان مي آورند و کارهاي نيک انجام مي دهند، بهترين آفريده های خدا هستند 

سوره ی بّينه، آيه ی ٧

ايستاده بود و آيات زيباي قرآن را گوش مي كرد.
مّدتي گذشت. نگاهش به آسمان افتاد.

نمي دانست چه مّدت است که کنار ديوار ايستاده است. 
آن قدر شنيدن آيات قرآن براي او جّذاب و دلنشين بود که متوّجه  نشد چه قدر زمان گذشته است.

بايد هر چه زودتر از آنجا دور مي شد.
آرام آرام عقب رفت. هنوز چند قدمي برنداشته بود که به مانعي برخورد. با ترس صورتش را 

برگرداند. باورش نمي شد. يکي از دوستانش بود.
هر دو با تعّجب به هم نگاه مي کردند.

اّما فرصت هيچ صحبتي نبود.
هر دو آرام از کنار خانه دور شدند.

هنوز چند قدمي نرفته بودند که شخص ديگري را در گوشه ي ديگر ديوار ديدند.
يکي ديگر از دوستانشان بود.

حاال هر سه نگران و ترسان کنار هم ايستاده بودند.
شما اينجا چه مي کنيد؟  -



براِي... براي شنيدن آيات قرآن آمده ايم.  -
-  اگر مردم ببينند كه بزرگان شهرشان هم براي شنيدن سخنان پيامبر به اينجا مي آيند، درباره ي 

ما  چه فكري خواهند کرد؟
بهتر است به يك ديگر قول دهيم كه ديگر اينجا نياييم.  -

آري، قول مي دهيم!  -
                                       

اين ماجرا شب بعد هم تكرار شد.
باز هم همان سه نفر!

و باز هم قولي دوباره!
شب سوم فرا رسيد.
باورش عجيب بود!

باز هم آن سه نفر در پشت ديوارهاي خانه ي پيامبر، به صداي دلنشين آيات قرآن گوش مي دادند.
آن ها حقيقتي بزرگ را در آيات قرآن يافته بودند که نمي توانستند با هيچ قول و قراري آن را 

فراموش کنند.

بدانيم

٦٢

قرآن كتاب آسماني مسلمانان است. كتابي كه از سوي پروردگار مهربان و توّسط 
پيامبر اسالم به ميان انسان ها آمده است. خدا در قرآن راه و رسم زندگي را به ما نشان 
قرآني  پيام هاي  است.  كرده  بيان  روشني  به  را  ديني  احكام  و  دستورات  و  است  داده 
در  كه  است  زندگي  دستورات  از  كوچكي  بخش  تنها  شديم،  آشنا  آن ها  با  تاكنون  كه 
سوره هاي قرآن به چشم مي خورد. ما مسلمانان قرآن را مي خوانيم، آيات آن را مي فهميم 

و سعي مي كنيم در زندگي به آن عمل كنيم.



چرا آن  سه نفر، قول خود را فراموش مي كردند؟

اين تصوير شما را به ياد چه قّصه اي مي اندازد؟

گفت وگو کنيم

٦٣

دستورات  و  پيام ها  از 
قرآنی ياد گرفتم که ... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به  خود  مادر  و  پدر  با 
نيکی رفتار کنم.

ببين و بگو

کامل کنيد

يکی ديگر از قّصه های قرآنی را که شنيده ای، برای دوستانت تعريف کن.



آيات قرآن را بخوانم و بفهمم؛ زيرا… .

سعی می کنم هر وقت مي توانم، قرآن بخوانم. بنابراين،....................................................
. ....................................................................................................................................

 

عی می کنم هر وقت مي توانم، قرآن بخوانم. بنابراين،...............................................

ـَر ِمـَن الۡـُقۡرآِن  فَـاۡقـَرئوا ما تَـَيسَّ
به هر مقدار كه می توانيد، از آيات قرآن بخوانيد.

                                                                                         سوره ی ُمـّزمِّـل، آيه ی۲۰

٦٤

دوست دارم

بينديشيم



در روز، ... بار سوره هاي قرآن را در نماز مي خوانم. 

ٓآن غ 
روزی دارم   ٓآرزو  ا  ٓآن  ر   
ٓآرام ارد  ای   ٓآن  ی     ّ از 
ٓآن ب  دا   ا  ن  ٓآ ی  از    
دارد ز   ف  ا  ن  ای  ف 

ا   ا ی ٓآن  از     
دو  او   وا     

افسانه شعبان نژاد          

داستان «سخن آسماني» را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد.

يكي از پيام هاي قرآني را انتخاب كنيد. آن را با خّط زيبا بنويسيد و تزيين كنيد.

 فکر می کنم

با خانواده

با هم بخوانيم

٦٥

اجرای نمايش    



٦٦

از مدّت  ها پيش منتظر اين روز بود.
قرار بود امروز همراه با خانواده به يک مهمانی برود. 

خاله و دخترخاله هايش هم در اين مهمانی بودند و او می توانست 
تمام روز با بّچه ها بازی کند. 

صدای مادر بلند شد: دخترم، من آماده ام. زودتر حاضر شو.
پروانه برای آخرين بار جلوی آينه آمد.

 با ديدن خودش لبخندی زد.

درس سيزدهمدرس سيزدهم
انتخاب پروانهانتخاب پروانه
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 می خواست از جلوی آينه کنار برود که ...
به ياد حرف های خانم معلّم در روز جشن تکليف افتاد.

دخترهای گلم، همه ی شما خوب می دانيد که خدا بهترين و مهربان ترين دوست ماست. اگر خدا 
از شما چيزی بخواهد، چه می  کنيد؟

و بّچه ها جواب داده بودند: سعی می کنيم هر طور شده، خواسته اش را انجام بدهيم.
و خانم معلّم گفته بود:

حاال اين دوست مهربان از شما دخترهای نازنين خواسته که وقتی به سّن تکليف رسيديد، در برابر 
نامحرمان خودتان را بپوشانيد و با حجاب باشيد.

دخترهای خوب من، دوست دارم از امروز به خواسته ی اين دوست جواب دهيد.
صدای مادر، پروانه را متوّجه خودش کرد. 
يک بار ديگر خودش را در آينه نگاه کرد. 



شال قشنگ خود را باز کرد و آن را طوری بست که گردن و موی سرش پيدا نباشد.
به پيراهنش نگاه کرد. آستينش کوتاه بود.

 به سمت کمدش رفت.
 يک پيراهن آستين بلند بيرون آورد و پوشيد.

چقدر زيباتر شده بود.
خيلی خوش حال بود.

 احساس می کرد بهترين دوستش هم خيلی خوش حال است.
کنار مادر آمد و صدا زد: مادر، من آماده  ام.

مادر چادرش را سر کرد و گفت: آفرين به دختر گلم!
نگاه پروانه به مادر افتاد و پرسيد: من هم چادر بپوشم؟

مادر لبخندی زد و گفت: اگر دوست داری می  توانی چادرت را هم سرکنی. با چادر، حجاب تو 
کامل  تر می شود. 

پروانه کمی با خود فکر کرد. دوست داشت بهترين حجاب را انتخاب کند...

٦٨

بدانيم
دختران واجب است تمام بدن و موی سر خود را از نامحرمان بپوشانند. اّما الزم نيست 

صورت را بپوشانند. همين طور الزم نيست دست  ها را از مچ تا انگشتان بپوشانند. 
کسانی مثل پدر بزرگ، پدر، برادر، عمو و دايی محرم ناميده می  شوند؛ يعنی الزم نيست 
پسرعمو،  شوهرخواهر،  مثل  مردها  بقيه ی  اّما  بپوشانيم.  را  خود  سر  موی  آن ها  برابر  در 

پسردايی، پسرخاله و... برای دختران، نامحرم هستند. 



کنيد؟می توانيد ميان اين تصوير و حجاب، ارتباطی پيدا کنيد؟ پيدا ارتباط حجاب، و تصوير اين ميان توانيد

لُـِوٴ الۡـَمۡکـنوِن  وۡٴ کَـاَۡمـثاِل الـلـُّ
زنان بهشتی مانند مرواريدهای پوشيده در صدف هستند.    

سوره  ی واقعه، آيه  ی۲۳

انتخاب پروانه درست بود؛ زيرا……………………………………

هميشه پوششی مناسب داشته باشم تا......... .

 فکر می کنم

٦٩

دوست دارم

بينديشيم



کدام محرم و کدام نامحرم هستند؟ به کلمه ی مناسب وصل کن.

  

محرم

نامحرم 

پسرعمو

پدربزرگ

دختر دايی

همسر برادر

دختر عمو

پسرخاله

شوهرخواهر 

عمو

به نظر شما پوشش مناسب برای يک پسر يا دختر مسلمان چگونه بايد باشد؟

چگونه می توانيم در مهمانی ها، دستورات اسالمی را رعايت کنيم؟

گفت وگو کنيم

٧٠

بگرد و پيدا کن



با هم بخوانيم

با خانواده

٧١

ن  
 ِ رم ِ    ِ  ِ

  ِ دارم   ز  گ 
رد  ا روا  دور  گ 

گ ی  و  و     ز  
دارم ه  ز   و    
رد م  ِل       
رد ن  رد  زم  و   

م  ز ا    ازم    ر 
رِد  د  و  ز 

د    
                                                  سّيد محّمد مهاجرانی

تصويری از پوششی مناسب برای بيرون از خانه نّقاشی کن و به کالس بياور.



72

نگران بود! 
مّدتی بود خبری از او نداشت. نکند برای پدر...

پدرش را خیلی دوست می  داشت.
 پنج ساله بود که مادرش خدیجه از دنیا رفته بود و از آن پس، آن دو بهترین دوست و همدم 

یک دیگر بودند.
 وحاال پدر به جنگ با دشمنان رفته است.

به یاد چند روز قبل افتاد. هنگام رفتن پدر.
پیامبر او را در آغوش   کشیده بود. پیشانی اش را بوسیده بود و مثل همیشه به او گفته بود: دخترم، 

بوی بهشت می دهی!
دیگر نمی توانست بیشتر از این منتظر بماند. 

 چادرش را بر سر کرد و به سوی میدان جنگ رفت.
٭ ٭ ٭

درس چهاردهم

ُاّم ابیها



73

گرد و خاک همه جا را پر کرده است. 
 به هرطرف که نگاه می  کند، پیامبر را نمی  بیند. نگرانی اش بیشتر می  شود. 

جان خودش هم در خطر است؛ اّما جان پیامبر برایش مهم تر است.
اطراف خود را  به دّقت نگاه می  کند. 

پیامبر را می  بیند. به تخته سنگی تکیه زده است. خون از پیشانی او جاری است.
 فاطمه فریادی می  زند. به سوی خیمه  ها می  رود و ظرف آبی می  آورد.

پیامبر به سختی چشمانش را باز می  کند و لبخندی می  زند. 
سالم دخترم!

سالم بابا! 
و فاطمه در آغوش پدر می  افتد.

اّما به سرعت برمی  خیزد. 



حضرت فاطمه سالم اهللا عليها دختر پيامبر اسالم و حضرت خديجه سالم اهللا عليها است. بدانيم
خداوند  می  فرمود:  او  درباره  ی  خدا  پيامبر  است.  جهان  زنان  شايسته ترين  و  بهترين  از  او 

فاطمه را دوست دارد و کسانی که فاطمه را دوست داشته باشند نيز دوست دارد. 
فاطمه خيلی به پدر احترام می  گذاشت و مانند يک مادر برای او دلسوز بود؛ برای همين، 
پيامبر خدا او را «اُّم اَبيها»؛ يعنی «مادِر پدرش» نام نهاده بود. او همسر حضرت علی عليه الّسالم 

و مادر حسن و حسين بود.
حضرت زهرا سالم اهللا عليها بانويی مؤمن و دانشمند بود. با صبر و حوصله به پرسش  های 

زنان مدينه پاسخ می  داد و از راهنمايی آن ها خسته نمی  شد.

٧٤

با دستمال تميزی، خون  را از چهره  ی پدر پاک می  کند؛ امّا خون پيشانی بند نمی  آيد. مرهمی۱ 
درست می  کند و بر روی زخم پيشانی می  گذارد.

 پيامبر آرام به چهره ی خسته  ی دخترش نگاه می  کند.
 اين اوّلين بار نيست که او زخم  هايش را می  بندد. مشرکان بارها با سنگ سرش را زخمی کرده 

بودند و فاطمه زخمش را بسته بود. 
بارها زباله و خاکستر بر سرش ريخته بودند و فاطمه سرو صورتش را پاک کرده بود. 

و اين بار نيز...
خون پيشانی بند آمده است. پيامبر و فاطمه به هم نگاه می  کنند. 

فاطمه به ياد نگاه مهربان مادرش خديجه می  افتد
و پيامبر به ياد دستان مهربان مادرش آمنه!

پيامبر دخترش را به سينه  اش می  چسباند، چشمانش را می  بندد و با مهربانی می  گويد: «مادر بابا!»

١ــ دارويی که روی زخم می  گذارند.



حضرت فاطمه سالم اهللا عليها، بهترين…  .

با کمک دوستانت، برخی از نام  های حضرت زهرا سالم اهللا عليها را در اين جدول پيدا 
کن و دور آن ها خط بکش. با حروف باقی  مانده يکی ديگر از نام  های ايشان ساخته می  شود، 

آن را بنويس.  

حضرت زهرا سالم اهللا عليها

هـ مطافز

مهـ قیدصک

رهـ رهـاطی

ضلوتبهـ 

یهـ ناحیر
هـ هـ کرابم

              زکّيه          فاطمه     صّديقه  
     مرضيّه           بتول       طاهره       مبارکه 

 

 فکر می کنم

معلّم زنان شهر……
ابر نامحرم هميشه

در بر

……             

     دختِر ……

     همسِر……

     بهترين …… 

   معروف به ……

مادِر امام …… 
و ……

٧٥

بگرد و پيدا کن

کامل کنيد



سوره  ی کوثر، آيه  ی ۱

٧٦

يکی از هديه های بزرگی که خدا به پيامبرش داد، حضرت فاطمه بود.

به نظر شما حضرت فاطمه برای پدرش چگونه دختری بود که پيامبر خدا او را اين قدر دوست 
داشت؟

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

   

داستان تسبيح
 روزی حضرت فاطمه سالم  اهللا عليها به ديدار پدر بزرگوارش حضرت محّمد صّلی اهللا عليه و آله 

رفتند. هنگام ورود به ايشان سالم کردند. 
پيامبر مهربان، پس از پاسخ سالم، دست او را بوسيدند و به او فرمودند: دخترم، می خواهم به تو 

ذکری بياموزم؛ تا خدا را اين گونه ياد کنی:
اهللا اکبـر ٣٤ مرتبه            الـحمـدهللا ٣٣ مرتبه          سبـحان اهللا ٣٣ مرتبه

حضرت زهرا بسيار خوش حال شدند و از پدر تشّکرکردند. 
به اين ذکرها تسبيحات حضرت زهرا می گويند. سفارش شده است، پس از هر نماز آن ها را 

بخوانيم.

ِانّـا َاۡعـطَۡيـناَك الۡـَکۡوثَـَر
     ای پيامبر، ما به تو هديه ای بسيار خوب داديم.

بينديشيم

٧٧

شت؟
................................    ...........................      
.................................    ..........................      

   

دددددداااااااسسسسسستتتتتتتتتاااااااااااااننننننننننننننن تتتتتتتتتتتتسسسسسسسسبببببببيييييييييييحححححححححححح
 روزی حضرت فاطمه سالم  اهللا عليها به ديدار پدر بزرگوارش حضرت محّمد صّلی اهللا عليه و آله

رفتند. هنگام ورود به ايشان سالم کردند. 
به تو  سالم، دست او را بوسيدند و به او فرمودند: دخترم، می خواهم پيامبر مهربان، پس از پاسخ

ذکری بياموزم؛ تا خدا را اين گونه ياد کنی:
هبهههبهبهبه ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ مم م م مررترترترترت مممم م مررررترترترترترتبهبهبهبه        سبـحان اهللا ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ تترترترترترتبهبهبهبهبهبهبه         الـحمـدهللا مم مم م ٣٤٣٤٣٤٣٤٤ اهللا اکبـر

حضرت زهرا بسيار خوش حال شدند و از پدر تشّکرکردند. 
به اين ذکرها تسبيحات حضرت زهرا می گويند. سفارش شده است، پس از هر نماز آن ها را 

بخوانيم.



می توانی قّصه ی اين عکس ها را برای دوستانت تعريف کنی؟

آيا داستان ديگری از زندگی امام علی عليه السّالم و حضرت زهرا سالم اهللا عليها می  دانی؟

درست  گل  از  را  تسبيحی  آب،  و  تميز  خاک  مقداری  از  استفاده  با  عليها  سالم اهللا  زهرا  حضرت 
کردند. شما هم به کمک اعضای خانواده، يک تسبيح درست کنيد و به کالس بياوريد.

با خانواده

٧٧

ببين و بگو



٧٨

کاروان برای زيارت خانه  ی خدا به راه افتاد. 
بين راه چند روزی در مدينه استراحت کردند.

هنگام حرکت به سوی مّکه، مرد ناشناسی به آن ها پيوست. 
با اينکه کسی او را نمی شناخت، ولی او به آن ها محّبت می کرد. 
هميشه به ياد خدا بود و با چهره ای خندان و با نشاط به همه  ی کاروان 

کمک می کرد.
با کودکان بازی می کرد، به تشنگان کاروان آب می رساند، به 

پيرمردان کمک می کرد تا بر اسب ها و شترها سوار شوند و...   .
٭ ٭ ٭

مسافری در ميانه ی راه به کاروان پيوست. او در نگاه اّول، مرد 
ناشناس را شناخت. با کمال تعّجب پرسيد: اين مرد را که کارهای 

شما را انجام می دهد، می شناسيد؟ 

درس پانزدهمدرس پانزدهم
همسفر ناشناسهمسفر ناشناس



٧٩

- نه! او را نمی  شناسيم. مردی مؤمن و نيکوکار است. ما از او تقاضا نکرده  ايم تا کاری انجام دهد، 
ولی خودش دوست دارد در کارها به ديگران کمک کند.

مرد مسافر ادامه داد: اگر او را می  شناختيد، حاضر نمی  شديد او برای شما اين کارها را انجام دهد.
- مگر او کيست؟

- او علی بن الحسين، امام سّجاد است.
اهل قافله تا اين جمله را شنيدند، با ناراحتی به سوی امام دويدند و گفتند: 

- ببخشيد شما را نشناختيم.
- چرا خود را معّرفی نکرديد؟! ممکن بود به شما بی احترامی کنيم!

- اشتباه ما را ببخشيد.
امام با مهربانی به جمعيت نگاه کرد و گفت:

من خودم تصميم گرفتم با شما که مرا نمی شناسيد، هم سفر شوم؛ چون کسانی که مرا می شناسند، 
اجازه نمی دهند برايشان خدمتی انجام دهم.



برای همين خود را معّرفی نکردم تا بتوانم به همه کمک کنم.
اهل قافله با چهره  ای شرمگين به امام نگاه می  کردند. 

آن ها بيشتر از گذشته امام سّجاد عليه الّسالم را دوست داشتند.

ما به داشتن چنين پيشوايانی افتخار می کنيم؛ زيرا آن ها…  .

بدانيم
امام سّجاد عليه الّسالم، فرزند امام حسين عليه الّسالم و چهارمين امام ما مسلمانان است. او 
با يتيمان مهربان بود و در تاريکی شب برای فقيران غذا می برد. بسيار سجده و عبادت می کرد 
دلنشينی  صدای  با  را  قرآن  است.  شده  معروف  و «زين العابدين۲»  به «سّجاد۱»  دليل  همين  به  و 
در  زيبا  دعاهای  اين  از  مجموعه ای  آموخت.  خود  به ياران  نيز  زيادی  دعاهای  ايشان  می خواند. 

کتابی به نام «صحيفه ی سّجاديه» جمع شده است.
امام سّجاد عليه الّسالم به همراه پدر در کربال حضور داشت. او در آن زمان به دليل بيماری 
نتوانست در جنگ شرکت کند؛ اّما تا آخر عمر با ظالمان مبارزه کرد و سرانجام به دست ستمگران 

به شهادت رسيد. آرامگاه ايشان در شهر مدينه و در قبرستان بقيع قرار دارد.

١ــ «سّجاد» يعنی بسيار سجده کننده.
٢ــ «زين العابدين» يعنی زينت عبادت کنندگان.

بب

 فکر می کنم

٨٠



من هم مانند امام سجّاد عليه السّالم در مسافرت  ها و اردوها به ديگران کمک کنم؛ مثالً:
 ..............................                   .............................. 

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

به نظر شما چه ارتباطی ميان اين سخن و داستان «همسفر ناشناس» وجود دارد؟

بهتر است کمک کردن به ديگران چگونه باشد؟

امام سّجاد عليه الّسالم می فرمايد:

خدايا، کمکم کن تا به مردم خدمت کنم.

             صحيفه ی سّجاديه، دعای مکارم االخالق

گفت وگو کنيم

         

        

٨١

دوست دارم

بينديشيم



هر تصوير به کدام يک از ويژگی های امام سّجاد عليه الّسالم اشاره می کند؟

زند اماِم ……
فر

معروف به سّجاد

ی بسيار ……
 يعن

امام سّجاد عليه الّسالم

چهارمين ……

ف به ……
معرو

دگان
ت کنن

ت عباد
ی زين

 يعن

مگاه او در
آرا

رستان ……
 قب

٨٢

ببين و بگو

بگرد و پيدا کن



پاسخ سؤاالت را در جدول پيدا کنيد و خانه های آن را رنگ بزنيد. 
چه می بينيد؟ 

۱ــ نام امام سّجاد عليه الّسالم ................. بن الحسين است.
۲ــ نام پدر امام سّجاد عليه الّسالم: امام ..........................

٣ــ نام کتابی که دعاهای امام سّجاد عليه الّسالم در آن جمع آوری شده است:صحيفه ی ............
٤ــ در مقابل تفريق می آيد: ............

در طول اين هفته، کارهايی که برای کمک به پدر و مادرت انجام دادی را بنويس.

سضعمج
جصلقغ
انیسح
دثاعد
یقران
هـعیقب

با خانواده

٨٣

کامل کنيد



٨٤

درس شانزدهمدرس شانزدهم

داناترين مردمداناترين مردم



٨٥

تازه به شهر شام رسيده بود. در شهر کسی را نمی  شناخت.
آرام آرام در کوچه  های شهر قدم می زد. 

در گوشه  ای از شهر همهمه  ای برپا بود و مردم دسته دسته به سوی کوه در حرکت بودند. 
نزديک آمد. از کسی پرسيد: چرا مردم به سمت کوه می روند؟ اتّفاقی افتاده است؟ 

 بزرگ ترين دانشمند مسيحيان در اين کوه زندگی می کند. مسيحيان سالی يک  بار به ديدن او می روند 
و هر سؤالی داشته باشند، از او می پرسند. او پاسخ هر پرسشی را می  داند. امروز وقت اين مالقات مهم است.

مرد مسافر دوست داشت اين دانشمند را از نزديک ببيند. تصميم گرفت همراه با ديگران به سمت 
کوه برود.

٭ ٭ ٭

دانشمند مسيحی بر روی تخته سنگی نشسته بود.   
از شّدت پيری دستانش می لرزيد. همه دور تا دور او نشسته بودند. 

دانشمند پير يک يک مردم را به دّقت نگاه کرد. همه ی آن ها را از قبل می شناخت. 
ناگهان نگاهش به مرد مسافر افتاد!

دقيق  تر نگاه کرد. تا به حال او را در ميان مسيحيان نديده بود. به او رو کرد و گفت: ای مرد غريبه،
تو مسيحی هستی يا مسلمان؟!



- مسلمانم.
- دانشمند هستی يا بی سواد؟

- بی سواد نيستم.
دانشمند مسيحی فکری به ذهنش آمد:

اکنون بهترين وقت است که سؤالی سخت از او بپرسم، تا نتواند به آن پاسخ دهد. 
دانشمند مسيحی ادامه داد: ای مرد، تو می خواهی از من سؤال کنی يا من از تو بپرسم؟!

مرد پاسخ داد: شما سؤال کن. هرچه می  خواهی بپرس!
پيرمرد خنده ای کرد وگفت: ای مردم، اين مرد مسلمان گمان می کند می تواند جواب سؤاالتم را بدهد!

اگر راست می  گويی بگو بدانم آن، چه ساعتی است که نه روز است و نه شب؟
- آن ساعت، از اذان صبح تا طلوع آفتاب است.

پيرمرد اخمی کرد. انتظار اين پاسخ را نداشت؛ اّما دوباره لبخندی زد. پرسش ديگری به يادش آمده بود.
- آن چيست که هر چه از آن بردارند، کم نمی  شود؟

- شعله ی شمع است که هر چه شمع  های ديگر را با آن روشن کنند، از آن کم نمی  شود.
از عصبانيت صورتش قرمز شده بود!

باز هم پرسيد. مشکل  ترين سؤاالت را می پرسيد؛ آن مرد نيز همه را به خوبی جواب می داد.
همه با تعجّب به هم نگاه می  کردند و زير لب چيزهايی می  گفتند.

عرق بر پيشانی دانشمند مسيحی نشسته بود. سؤاالتش تمام شده بود و او همه را پاسخ داده بود.
با صدايی لرزان رو به آن مرد کرد و گفت: تو کيستی؟

- من محّمد باقر، فرزند امام سّجاد هستم.
مرد دانشمند با حيرت به او نگاه می کرد. 

به سختی از روی تخته سنگ بلند شد و فرياد زد: 
ای مردم، تاکنون کسی را دانشمندتر از اين مرد نديده  ام. تا او در ميان شماست، به سراغ من نياييد 

و هر سؤالی داريد، از او بپرسيد.
اطراف امام شلوغ شد. هر کس سعی می  کرد خود را زودتر به امام برساند و سؤاالتش را از او بپرسد.

٨٦



بدانيم

کلمه  هايی را که در بخش بدانيم سبز شده است، در جدول پيدا کنيد و خانه  های آن ها را رنگ آميزی 
کنيد. حروف باقيمانده را به ترتيب کنار هم قرار دهيد و سخن امام باقر عليه الّسالم را کامل کنيد.

امام باقر عليه الّسالم فرمود : «همانا خداوند ............................................................................»

حروف باقيمانده در جدول را با رنگ ديگری رنگ آميزی کنيد. لقب امام پنجم آشکار می  شود: ..........

٨٧

بگرد و پيدا کن

امام محّمد باقر عليه الّسالم، پنجمين امام مسلمانان در مدينه به دنيا آمد. او تنها پنج سال داشت 
که در کنار پدرش امام سّجاد عليه الّسالم در کربال حاضر بود. امام محّمد باقر عليه الّسالم بسيار عالم 
و دانشمند بود و شاگردان زيادی تربيت کرد. خوش اخالق و مهربان بود. دستورهای دين و آداب 

زندگی را به مردم می آموخت و به آن ها آگاهی می داد. 
امام محّمد باقر عليه الّسالم مانند پدر و پدر بزرگ خود، با حاکمان ستمگر مبارزه می کرد و 

سرانجام در اين راه به شهادت رسيد. ايشان در کنار پدرش در قبرستان بقيع دفن شده است.



منظور پيرمرد از اينکه گفت: «تا او در ميان شماست، به سراغ من نياييد»، اين بود که……

من هم به عنوان يک مسلمان، علم و دانش زيادی داشته باشم تا…  .

بهترين راه تشکّر از کسی که به شما علم می  آموزد، چيست؟

 فکر می کنم

گفت وگو کنيم

٨٨

دوست دارم



با توّجه به تصوير، در مورد پيام آيه با دوستانتان 
گفت وگو کنيد.

 خوب است هر يک از موارد زير را از چه کسی بپرسيم؟

  وقتی بيمار شديم و می خواهيم بدانيم چه غذاهايی را نبايد بخوريم. 

برای حل کردن يک مسئله در درس رياضی با مشکل روبه رو شديم.

     می خواهيم بدانيم که چه کارهايی را نبايد در نماز انجام دهيم.

اگر چيزی را که نمی  دانيم، از ناآگاهان بپرسيم، چه مشکالتی برای ما پيش می  آيد؟ 

تحقيق کنيد چرا به امام پنجم، «باقر العلوم» می گويند؟

کۡـِر ِاۡن کُۡنـُتۡم ال تَـۡعـلَـموَن   فَۡسـئَـلُوا َاۡهـَل الـِذّ
اگر چيزی را نمی  دانيد، از آگاهان بپرسيد. 

سوره  ی نحل، آيه  ی ٤٣

گفت وگو کنيم

٨٩

با خانواده

بينديشيم



٩٠

به تنه ی درختی تکيه زد. 
با خود گفت: اندکی اينجا استراحت می  کنم و سريع به راه می  افتم. 

عجله داشت. امام صادق عليه الّسالم او را به دنبال کار مهّمی فرستاده بود.
نفس عميقی کشيد. به ياد روزهای تلخ گذشته افتاد. 

روزهايی که ناچار بود به ديگران التماس کند تا کاری به او بدهند و با مزد آن غذايی تهّيه کند. غذايی 
برای خود و برای مادر بيمار و خواهر کوچکش. 

به ياد روزی افتادکه تا شب پولی به دست نياورده بود. گرسنه و خسته در کوچه نشسته بود و گريه 
می کرد که ناگهان دست مهربان مردی را روی شانه ی خود احساس کرد. 

آن مرد، امام صادق عليه الّسالم بود. 

درس هفدهمدرس هفدهم

خواب شيرينخواب شيرين



٩١



امام از او خواست هر روز پيش او بيايد تا هم به او کار دهد و هم به او خواندن و نوشتن بياموزد.  
حاال چند ماه از آن روز گذشته است. از آن روز ديگر هيچ وقت او و خانواده  اش گرسنه نمانده  اند. 

در همين فکرها بود که آرام در زير سايه ی درخت خوابش برد.
ساعتی گذشت و او همچنان خواب بود.  

ظهر بود و آفتاب به صورتش می تابيد. دانه  های درشت عرق، از پيشانی اش بر زمين می چکيد. 
ناگهان احساس کرد نسيم خنکی به صورتش می وزد. فکر کرد شايد ابرها جلوی خورشيد را گرفته  اند. 

حاال راحت تر می توانست بخوابد! نه آفتابی بود و نه گرمايی!
مّدتی گذشت. 

چشمانش را باز کرد. 
اّول فکر کرد خواب می بيند؛  اّما نه!  

امام صادق عليه الّسالم باالی سرش ايستاده بود!
باورش نمی شد! نسيمی در کار نبود!

اين امام بود که در اين مّدت او را باد می زد. 
امام در برابر خورشيد ايستاده بود تا آفتاب به او نتابد. عرق از سر و صورت امام جاری شده بود.

٭ ٭ ٭

آه! کار امام را فراموش کرده بود!
نمی دانست چه بگويد!

آقای من،  مرا....
امام نشست. دستی بر سر او کشيد و گفت: دير کردی. نگرانت شدم و به دنبالت آمدم.

٩٢



بدانيم

به نظر شما چرا نام اين داستان، «خواب شيرين» گذاشته شده است؟

      آن جوان امام را خيلی دوست داشت؛ زيرا… .

به نظر شما داستان «خواب شيرين» با کدام يک از اين نشانه  ها ارتباط دارد؟

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

امام جعفر صادق عليه الّسالم، ششمين امام ما و فرزند امام محّمد باقر عليه الّسالم است؛ آن 
حضرت در مدينه زندگی می کرد. لباس ساده و تميز می پوشيد و به نيازمندان کمک می کرد. او نيز 
مانند پدرش، همه ی مردم را به علم آموزی تشويق می کرد و خود، شاگردان زيادی را تربيت کرد 

که بعضی از آنان، دانشمندان بزرگ زمان خود شدند.
امام جعفر صادق عليه الّسالم هميشه با ستمکاران مبارزه می کرد. سرانجام ايشان نيز به دست 
حاکم ستمگر زمان خود به شهادت رسيد و در قبرستان بقيع، در کنار پدر و پدر بزرگش به خاک 

سپرده شد.

 امام صادق عليه الّسالم می فرمايد:
از نشانه  های مؤمنان است:

ديدار  قولی)،  (خوش  عهد  به  وفای  امانت داری،  راست  گويی، 
خويشاوندان و مهربانی با نيازمندان.

گفت وگو کنيم

 فکر می کنم

٩٣

کامل کنيد



چه ارتباطی ميان معنای آيه و داستان «خواب شيرين» وجود دارد؟

من هم رفتاری مانند امام صادق عليه السّالم داشته باشم. بنابراين، سعی می  کنم:
به نيازمندان ........................................................................... . 
با کوچک تر از خودم............................................................... .
دوستانم را............................................................................. .

رتباطی ميان معنای آيه و داستان «خواب شيرين» وجود دارد؟

َو لۡـَيۡعـفوا َو لۡـَيۡصـَفحوا
اشتباه ديگران را ببخشيد و از خطای آن ها بگذريد.

سوره  ی نور، آيه  ی ٢٢

شمين ……
ش

اماِم ……
رزند 

ف

امام صادق عليه الّسالم
ه ......

ننده ب
ويق ک

تش

......
ش:..

نام

٩٤

دوست دارم

بينديشيم

بگرد و پيدا کن



66

اجرای نمايش

با خانواده

٩٥

ياد  به  را  تصوير  اين  داستان 
دوستانت  برای  آن   را  می آوری؟ 

تعريف کن.
«خواب  داستان  با  ارتباطی  چه 

شيرين» دارد؟

به کمک دوستانتان، نمايشی درباره  ی مهربانی و گذشت از اشتباه ديگران در کالس بازی کنيد.

  تحقيق کنيد که چند تن از امامان ما، در قبرستان بقيع دفن شده  اند؟ نام آن ها را بنويسيد.

ببين و بگو



٩٦

رضا جلوی آينه ايستاده بود و خود را در آن می ديد که ناگهان......
آيا خوب می ديد و درست می شنيد؟

چشمان خود را چند بار باز و بسته کرد.
اّما اشتباه نکرده بود!

آينه دهان باز کرده بود و می  خنديد.
رضا پرسيد: تو کيستی؟!

ـ من آينه هستم. تصوير هر کس را به خودش نشان می  دهم، تا خود را مرتّب و منّظم کند.
ـ امّا آينه  ها که حرف نمی  زنند و نمی خندند! آيا من خواب می بينم؟!

ـ خنده ی من از قيافه ی توست!
ـ منظورت را نمی فهمم!

ـ به خودت نگاه کن. متوّجه می شوی!
  نمی خواهی صورتت را بشويی؟ چرا موهايت پريشان است؟!

درس هجدهمدرس هجدهم

آينه ی سخنگوآينه ی سخنگو



٩٧

  پيراهنت چقدر کثيف و نامرتّب است؟ چرا يکی از دکمه  های آن باز است؟.....
رضا با تعجّب حرف  های آينه را شنيد و  با خود گفت: يعنی من اينقدر نامرتّب هستم؟!

صورتش را شست. پيراهن خود را عوض کرد و دکمه  هايش را مرتّب بست. در برابر آينه ايستاد 
و موهايش را شانه کرد.

دوباره صدای خنده ی آينه را شنيد!
ـ خودم را که مرتّب کردم! ديگر چرا می خندی؟!

ـ خودت زيبا شدی، ولی اتاق را ببين!
  چرا وسايلت روی زمين پخش شده است؟ چرا کتاب  هايت روی زمين افتاده  اند؟

  اين کاغذ پاره ها روی کيفت چيست؟...
رضا سرش را پايين انداخته بود و خجالت می کشيد. ظهر امروز اين بی نظمی ها را انجام داده بود 

و قبل از مرتّب کردن اتاق به خواب رفته بود.
خيلی زود کتاب  ها را در قفسه چيد. وسايل مدرسه را در کيفش مرتّب کرد و آن را در گوشه ی 

اتاق قرار داد. 



کاغذ پاره ها و آشغال تراش  ها را جمع کرد و در سطل زباله ريخت.
لباس  های مدرسه  اش را از روی صندلی برداشت و به جالباسی آويزان کرد.

سپس اتاق را تميز و مرتّب کرد.
دوست نداشت دوباره صدای خنده ی آينه بلند شود. 

نگاهی به اطراف کرد. اتاق تقريباً منّظم شده بود.
جلوی آينه آمد.

ـ حاال نظرت چيست آينه جان؟!
آينه نگاهی به اطراف انداخت و گفت: آفرين! حاال شدی يک پسر تميز و منّظم!

٭ ٭ ٭

رضا، رضا جان، پسرم،...
رضا با صدای پدر از خواب بيدار شد. 

به اطرافش نگاه کرد.
اتاق نامرتّب بود و به هم ريخته!
همه چيز را در خواب ديده بود!

بلند شد و به سوی آينه رفت. ظاهرش نيز مانند قبل بود. 
به ياد خنده های آينه افتاد و خنده  اش گرفت.

شانه را برداشت و تصميم گرفت.......

٩٨



هر کاری را به موقع انجام دهم تا… .

٭ در اين تصوير، چه بی نظمی هايی مشاهده می کنيد؟ 
به نظر شما چرا اين    چنين شده است؟!

اگر هر چيز در جای خودش قرار می گرفت،.... 

٭ چگونه می توانيم مدرسه ای مرتّب و منّظم داشته باشيم؟

گفت وگو کنيم

٩٩

دوست دارم



به نظر شما در هر کدام از کارها چگونه می  توانيم منّظم باشيم؟ 

در اين تصوير چه بی نظمی هايی می بينيد؟

امام عـلی عليه الّسالم می فرمايد:

ِه َو نَـظـِم َاۡمـِرکُمۡ  اوصيـکُـما… ِبـَتۡقـَوی الـلـّٰ
به شما (فرزندانم) سفارش می کنم مراقب رفتارتان باشيد 

نهج البالغه، نامه ی ۴۷و نظم را در کارهايتان رعايت کنيد.                  

١٠٠

بينديشيم

ببين و بگو



اين کارها را به ترتيب زمان مناسب انجام دادن آن ها شماره گذاری کنيد.

             
 

          

با کمک دوستانتان، با يک نمايش، نظم و بی نظمی را در کالس نشان دهيد.

در طول هفته، چه کارهايی انجام داده ای که نشانه ی نظم و ترتيب تو بوده است؟
کارهاروزها
مجع كردن وسايل اتاقشنبه
يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

رسهجمعه ّتب كردن وسايل 

خوابيدن در شب   

بازیمسواک زدن  

رفتن به مدرسهانجام تکاليف

مطالعه ی کتاب   

خوردن صبحانه

بيدار شدن در صبح    

خواندن نماز صبح    

با خانواده

اجرای نمايش

١٠١

بگرد و پيدا کن



١٠٢

معلّم با خّطی زيبا روی تابلو نوشت: 

« ،  ز  و م  م از  »
سپس رو به بچّه  ها کرد و پرسيد: چه کسی معنای اين ضرب المثل را می  داند؟ دست  ها باال رفت. 
رضا گفت: يعنی اينکه اگر ما در زمين گندم بکاريم، گندم سبز می شود و اگر جو بکاريم، جو سبز 

می  شود.
حسن گفت: يعنی هر گياهی از دانه  ی خودش به وجود می  آيد.

معلّم گفت: بله؛ امّا اين ضرب المثل، معنای دقيق  تری هم دارد. چه کسی آن را می  داند؟ همه  ی 
بچّه  ها به فکر فرو رفتند.

آقای معلّم ادامه داد: بچّه  ها، تا حاال شنيديد کسی گندم بکارد و جو برداشت کند؟
صادق گفت: معلوم است که هر کس گندم بکارد، نتيجه  ی کار او برداشت گندم و هر کس جو 
گندم  باشد  داشته  انتظار  و  بکارد  جو  نمی  تواند  کسی  بود.  خواهد  جو  برداشت  کارش  نتيجه ی  بکارد، 

برداشت کند!
معلّم گفت: درست است. هر  کاری نتيجه  ی مخصوص به خود را دارد. همه  ی کارهايی که انجام 

می  دهيم، اين گونه هستند. چه کارهای خوب و چه کارهای بد!
اگر کسی کار خوبی انجام دهد، حتماً نتيجه  ی خوبی در انتظار اوست و اگر کار بدی انجام دهد، 

نتيجه  ی بدی هم می  گيرد.
بچّه  ها، شما چه کارهای خوب يا بدی را می  شناسيد که اگر کسی آن ها را انجام دهد، نتيجه  اش را 

می بيند؟!
هر کس چيزی گفت.

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

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

درس نوزدهم

گندم از گندم برويد
دد

گگننگگنن



١٠٣

معلّم گفت: کامالً درست است، هر کس در دنيا کار خوب يا بدی انجام دهد، دير يا زود، نتيجه  اش را 
می  بيند. در اين دنيا و جهان آخرت.

يوسف پرسيد: آقا اجازه! جهان آخرت يعنی چه؟
آقای معلّم گفت: پس از اين دنيا وارد جهانی می  شويم که به آن جهان آخرت می  گويند.

در آنجا بعضی از انسان  ها شادمان و بعضی ديگر ناراحت و نگران هستند. اين نتيجه  ی کارهايی 
است که در اين دنيا انجام داده  اند.

 بهشت هديه  ای از سوی خداوند به همه  ی کسانی است که ايمان آورده  اند و کارهای خوب انجام 
داده  اند. مردم در بهشت به همه  ی آرزوهايشان می  رسند. 



به نظر شما انجام چه کارهايی باعث می  شود در دنيا و آخرت خوش بخت شويم؟

به نظر شما چه شباهتی ميان کارهای ما در اين دنيا و کار يک کشاورز در مزرعه وجود دارد؟ 

نتيجه  ی هر يک چيست؟

رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله می  فرمايد:  

َالـدُّ  نۡـيا َمۡزَرَعـُة الۡـآِخـرَ ِه
يعنی: .............................................................

گفت وگو کنيم

١٠٤

بينديشيم

ببين و بگو



قبل از انجام هر کار به نتيجه   ی آن فکر کنم؛ زيرا…  .

ز و ز
ه١ رد   م  ل   دو ش 
ه دل  از  مه  ای  
دم ا ا و   د 
د اه  ی  ای   
م هو   دو ا ی    
را د  ی  های  از  م    

ا ه  و  ا  د  و  ل   ا
ز ی   زٓآ   و  ز  ر   

                                                                                           جعفر ابراهيمی

با توّجه به شعری که خوانديد، درباره ی نتيجه ی کارهای ما در دنيا و آخرت با يک ديگر گفت وگو 
کنيد.

با هم بخوانيم

با خانواده

١ــ دامنه ی کوه
١٠٥

دوست دارم

برای  را  آن  خالصه ی  و  کنيد  انتخاب  کارها  بد  يا  خوب  نتيجه  ی  درباره  ی  را  داستانی  يا  فيلم   
دوستانتان در کالس تعريف کنيد.



١٠٦

خانواده  ی آقای مرادی در تعطيالت تابستان به روستای خود می  آيند.
روستا در دشتی زيبا و خوش آب و هوا قرار دارد.

آن ها هر سال به اينجا مسافرت می  کنند تا از ديدن باغ  های پر از ميوه، حوض  های پر از ماهی و 
مناظر زيبای طبيعت لّذت ببرند و با اقوام و دوستان خود نيز ديدار کنند.

در اينجا به آن ها خيلی خوش می  گذرد.
سينا پسر آقای مرادی، هر صبح و عصر با دوستان خود به باغ پدربزرگ می  رود. آن ها با هم بازی 

می  کنند، می  دوند و از درختان، ميوه می  چينند.
سپس ميوه  ها را در آب چشمه می  شويند و با لذّت می  خورند.

گاهی هم او با خواهرش سعيده به گاو پدربزرگ علف می  دهند و شيرش را هنگام صبحانه می نوشند.
٭ ٭ ٭

همه چيز در روستا برای آن ها جالب و تماشايی بود.
روزی که تصميم گرفتند به شهر خود بازگردند، سينا خيلی ناراحت شد و به پدرش گفت: دوست 

دارم خانه  ی ما در روستا باشد و برای هميشه در اينجا بمانيم.

درس بيستمدرس بيستم

باغ هميشه بهار



١٠٧

پدر گفت: دوباره به اينجا می  آييم.
سينا خيلی خوش حال شد و گفت: دوست دارم هر وقت به اينجا می  آيم، طبيعت اين قدر سرسبز 

و زيبا باشد.
ای کاش، هميشه بهار بود!

پدر خنديد و گفت: فصل بهار و سرسبزی باغ که برای هميشه نمی  ماند. 
تنها يک باغ است که هميشه سرسبز و خّرم می  ماند. باغی که جويبارهای زالل، از زير درختانش 

جاری است. 
درختانش هميشه شکوفه و ميوه می  دهد و انواع ميوه  ها در آن وجود دارد. 



در کنار باغ  های پر از ميوه  اش قصرهای باشکوهی نيز بنا شده است.
سينا با عالقه پرسيد: آن باغ کجاست؟

پدر گفت: همان باغی که خداوند در قرآن به انسان  های نيکوکار وعده داده است. 
نام آن باغ هميشه بهار، بهشت است. اهل بهشت، هر چه را که دوست داشته باشند، در دسترس 

آن ها قرار می گيرد.
در آنجا هيچ غصّه و ناراحتی ندارند. هيچ کس پير و بيمار نمی  شود. آدم  ها به همه  ی آرزوهای  

خود می  رسند و برای هميشه آنجا می  مانند.
سينا گفت: خوش به حال کسانی که به بهشت می  روند!

پدر گفت: و بد به حال کسانی که به جای آن که راه بهشت را در پيش بگيرند، به سوی جهّنم گام 
بر می دارند.

ذيـَن آَمـنوا َو َعـِمـلُوا الـّصاِلـحاِت  ـِر الـَّ وَ   بَـِشّ
َانَّ لَـُهۡم َجّنـاٍت تَۡجـری ِمۡن تَۡحـِتـَها الۡـاَ نۡـهاُر

و به کسانی که به خدا ايمان می آورند و کارهای نيک انجام می دهند، 
بشارت بده که برای آن ها در بهشت، باغ هايی است که در آن ها رودهايی جاری است.  

سوره ی بقره، آيه ی ٢٥

١٠٨



اين عبارت قرآنی را بخوانيد و درباره ی پيام آن با دوستانتان گفت وگو کنيد.

به باغ هميشه بهار بروم. پس سعی می کنم:

در کارهايم...................................................................... .

در ارتباط با ديگران............................................................... .

در برابر خدا.................................................................... .

با انجام دادن چه کارهايی به بهشت وارد می  شويم؟ و چه کارهايی ما را به سوی جهنّم نزديک 
می کند؟

            ِانَّ اۡالَبۡـراَر لَـفی نَـعيـٍم
       نيکوکاران در بهشت پر نعمت هستند.  

                                                                           سوره ی انفطار، آيه ی ١٣

١٠٩

دوست دارم

بينديشيم

گفت وگو کنيم



١١٠

روزقيامت

با اين قطره ها، يک آيه از سوره ی حمد و ترجمه اش را کامل کنيد.
«  مالِـِک...........................................»؛ يعنی (خداوند) صاحب ....................................»؛ است.

يک بار ديگر به اين درس ها مراجعه کنيد. در هر درس چه چيزهايی ياد گرفتيم که به ما کمک 
می کند به باغ هميشه بهار برسيم؟

باغ هميشه بهار را به کمک اعضای خانواده، به زيبايی به صورت کاردستی درست کن و يا آن را 
نّقاشی کن.

با خانواده

الّدين يَۡوِم

کامل کنيد

بگرد و پيدا کن

گفت و گو با خداآستين های خالی بوی بهشت



کنيم ارزيابی  را  کنيمخود  ارزيابی  را  خود 

در صورتی که پاسخ شما آری است، داخل دايره را رنگ آميزی کنيد.
 برای تشّکر از خدا، از نعمت هايش خوب استفاده می کنم. 

 برای نزديکانم و همه ی کسانی که دوستشان دارم، دعا می کنم. 
 در مراسم عزاداری امام حسين عليه الّسالم با عالقه شرکت می کنم. 

 با پدر و مادرم آرام و با ادب حرف می زنم و به آن ها احترام می گذارم. 
 به طور صحيح وضو می گيرم. 

 وقتی يک سؤال دينی دارم، آن را از عالمان دينی می پرسم. 
 سعی می کنم نمازم را به موقع بخوانم. 

 هنگامی که بيرون از خانه می روم، پوشش مناسب دارم. 
 هر روز سعی می کنم هر مقدار که می توانم قرآن بخوانم. 

 امامان و پيشوايان دينی خود را دوست دارم و به داشتن آن ها افتخار می کنم. 
 در زندگی رفتار امامان را الگوی خود قرار می دهم. 

 به نتيجه ی کارهايی که می خواهم انجام بدهم، فکر می کنم. 
 دوست دارم روزه بگيرم. 

 وسايلم را در جای خود می گذارم و منّظم هستم. 
 بهشت را دوست دارم و برای رسيدن به آن تالش می کنم. 

 ................................................................................................ يادگاری معلّم مهربانم برای من:



talif@talif.sch.irtalif@talif.sch.ir

Email




