
١

آب   ،  يکی از نعمت های خدا

همه ی ما به آب احتياج داريم.اگر آب نباشد از تشنگی می ميريم.

جانوران هم به آب احتياج دارند.



٢

گياهان هم به آب احتياج دارند. اگر به گياهان آب نرسد خشك می شوند. 
آب يكی از نعمت های خداوند بزرگ و مهربان است.

خدا ما را دوست دارد و نعمت های زيادی برای ما آفريده است.

به اطراف خود نگاه كنيد و نام چند نعمت خدا را بگوييد.

کار در کالس



٣

در جاهای خالی کلمه  ی مناسب بنويسيد

خدا…………… را آفريده است 
تا با آن ببينيم.                                                                     

 خدا …………… را آفريده است 
تاباآن بشنويم.

خدا……………را آفريده است 
تا با آن كار كنيم.              

خدا…………… را آفريده است 
تا با آن راه بريم.

چشم،گوش، دست و پا از نعمت های……………است.



٤

پرواز کبوتر
مريم و محسن در حياط بازی می كردند.

ناگهان چند كبوتر در حياط خانه نشستند.
مريم پرسيد:

«محسن جان اين كبوترها با چه چيزی پرواز می كنند؟»
محسن گفت:

«آن ها با بال های خود پرواز می كنند.»



٥

مريم پرسيد:«اين بال ها را چه كسی به كبوتر داده است؟»
محسن گفت:«خدای بزرگ و مهربان به فكر كبوتر بوده و اين بال ها را برای كبوتر آفريده 

است تا بتواند پرواز كند.»

1ــ كبوتر با چه چيزی پرواز می كند؟
2ــ چه كسی برای كبوتر بال آفريده است؟

پرسش

رنگ کنيد



٦

باران می باريد. علی از پنجره به حياط نگاه می كرد.
درختان و گل ها زيبا و تميز شده بودند.

چند كبوتر در حياط مشغول آب خوردن بودند.
علی با خوش حالی گفت: خدايا تو چه خوب و مهربان هستی!

باران را آفريدی تا همه از آن استفاده كنند!
خدايا من تو را خيلی دوست دارم!

من خدا را دوست دارم



٧

آفريدی  ــ خدا
1ــ باران از نعمت های……………است.

2ــ خدايا تو باران را   …………… تا همه از آن استفاده كنند.

در جاهای خالی کلمه  ی مناسب بنويسيد



٨

مهربان و  خوب  زبانخدای  و  گوش  ما  به  داده 
چشم و سرو دست و دهانبخشيده ما را دل و جان
نان او داده ما را عقل و هوش و  آب  را  ما  داده  او 
او  نعمت های  لطف  تواناز  ُپر  و  زنده امي  ما 

خدای خوب و مهربان



٩

شعر خدای خوب و مهربان را در كالس با هم بخوانيد.

1ــ چه كسی ما را آفريده است؟
2ــ نام يكی از نعمت های خدا كه بدون آن زنده نمی مانيم.

3ــ نام يكی از نعمت های خدا كه با آن می بينيم.

*

*

←1

←2

←3

کار در کالس

جدول



١٠

نرگس در كالس سّوم درس می خواَند. آموزگار او، خانم احمدی است.
نرگس، خانم احمدی را خيلی دوست دارد. او هميشه كارهايی انجام می دهد كه 

خانم احمدی را خوش حال كند.

احترام به آموزگار

وقتی خانم احمدی وارد كالس می شود، نرگس از جای خود بلند می شود.



١١

هر وقت خانم احمدی درس می دهد، نرگس به حرف های او خوب گوش می كند.

نرگس در كالس، برای انجام دادن هركاری،از خانم احمدی اجازه می گيرد.



١٢

نرگس هميشه درس هايش را خوب می خواند تا خانم احمدی از او راضی باشد.
نرگس به خانم احمدی و همه ی آموزگاران احترام می گذارد.

او می داند خدا همه ی دانش آموزانی را كه به معّلم خود احترام می گذارند، دوست 
دارد.

1ــ نام آموزگار شما چيست؟
2ــ وقتی آموزگار شما وارد كالس می شود، چه كار می كنيد؟

3ــ شما چه كارهايی انجام می دهيد تا آموزگار خود را خوش حال كنيد؟

پرسش



١٣

حسن و خانواده اش در ده علی آباد زندگی می كنند. آن ها در مزرعه ی خود چند 
گاو، گوسفند، مرغ و خروس دارند.

حسن هميشه د رغذا دادن به اين حيوانات، به پدر و مادرش كمك می كند.
او برای گاوها و گوسفندان علف می ريزد و به مرغ و خروس ها دانه می دهد.

با حيوانات مهربان باشيم



١٤

حسن از اين جانوران به خوبی نگه داری می كند. او با آن ها مهربان است و هرگز 
به آن ها آزار نمی رساند چون هميشه از پدر و مادرش شنيده است كه خداوند جانوران 

را آفريده است و آن ها را دوست دارد.



١٥

کار کدام يک درست است؟با عالمت (×) نشان دهيد



١٦



١٧

روزی امام حسن (ع) در باغی مشغول كار كردن بود.وقتی كارش تمام شد، در 
زير سايه ی درختی نشست و خوردن غذا را با نام خدا شروع كرد. ولی هنوز چند 

لقمه بيشتر نخورده بود كه سگی نزديك او آمد و همان جا روی زمين نشست.
امام حسن(ع) با ديدن سگ فهميد كه او گرسنه است، برای همين، يك لقمه از 
غذا را خودش می خورد و يك لقمه را هم به سگ می داد. مردی كه از آن جا می گذشت 
جلو آمد و پس از سالم به امام گفت:«اجازه می دهيد اين سگ را دور كنم تا شما بتوانيد 

به راحتی غذای خود را بخوريد؟»

امام مهربان



١٨

آزار  حيوانات  به  نبايد  ما  نيست.  درست  كار  فرمود:«نه، اين  حسن(ع)  امام 
برسانيم.

اين حيوان را هم خدا آفريده است و او را دوست دارد.اين سگ گرسنه است.من 
خجالت می كشم كه غذا و نعمت خدا را بخورم و به اين حيوان چيزی ندهم.»

ــ داستان اين درس را در كالس تعريف كنيد.

کار در کالس



١٩

زهرا، مادربزرگ خوب و مهربانی دارد. او مادربزرگ را خيلی دوست دارد.
دعای مادربزرگ

هر وقت مادربزرگ نماز می خواَند، زهرا هم كنارش می ايستد و با او نماز می خواَند.



٢٠

چيزهايی  و  است  نشسته  مادربزرگ  كه  ديد  نماز، زهرا  شدن  تمام  از  بعد  روز،  يك 
می گويد. زهرا از او پرسيد:

«مادربزرگ! با خودت حرف می زدی؟!»
مادربزرگ خنديد و گفت:«نه دخترم! با خدا حرف می زدم و دعا می كردم.»



٢١

زهرا پرسيد:«برای چه كسی دعا می كردی؟»
كار  ديگران  برای  كردن  دعا  می كردم.چون  دعا  مردم  همه ی  گفت:«برای  مادربزرگ 

خوبی است.»
زهرا پرسيد:«اگر من هم دعا كنم، خدا به حرف من گوش می دهد؟»

مادربزرگ گفت:« بله، خدای مهربان دوست دارد كه همه ی ما دعاها و آرزوهای خوب 
بكنيم. او دعای بّچه ها را زودتر قبول می كند.»

زهرا گفت:«مادربزرگ! من هم از اين به بعد برای همه ی مردم دعا می كنم.»

داستان اين درس را در كالس تعريف كنيد.

کار در کالس



٢٢

خدا برای راهنمايی مردم، پيامبران زيادی را فرستاده است كه بزرگ ترين آن ها پنج نفر 
هستند:

1ــ حضرت نوح(ع)
2ــ حضرت ابراهيم(ع)
3ــ حضرت موسٰی(ع)
4ــ حضرت عيسٰی(ع)

ـ حضرت محّمد(ص) 5ـ
همه ی پيامبران از طرف خدا آمده اند و ما به همه ی آن ها احترام می گذاريم.

حضرت محّمد(ص) آخرين پيامبر خدا است و بعد از او پيامبر ديگری نخواهد آمد.

پيامبران بزرگ



٢٣

1ــ پيامبران بزرگ خدا چند نفر هستند؟ آن ها را نام ببريد.
2ــ آخرين پيامبر خدا چه كسی است؟

کار در کالس


