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يك روز سعيد كتاب می خواند. امير از او پرسيد:
«كتابی كه می خواند درباره ی چيست؟»

سعيد گفت:«درباره ی زندگِی مرِد بزرگی است كه كودكان را بسيار دوست داشت. با 
ادب و پاكيزه بود. با همه مهربان بود و همه او را دوست داشتند. او يكی از پيامبران بزرگ 

خدا است. آيا تو نام او را می دانی؟»
امير گفت:«حضرت محّمد؟»

سعيد گفت:«بله؛ حضرت محّمد(ص). او آخرين پيامبری است كه از طرف خدا برای 
راهنمايی ما آمده است.»

آخرين پيامبر
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ونام  پدرش"عبداهللا"  نام  آمد.  دنيا  به  مّكه  در  محّمد(ص)  حضرت  ما  پيامبر 
مادرش"آمنه" بود. پدرش قبل از توّلد او از دنيا رفت. وقتی محّمد(ص) به دنيا آمد، 

مادرش او را به زنی داد تا از او نگه داری كند.نام آن زن"حليمه" بود.

کودکی حضرت محمد (ص)
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حليمه محّمد را خيلی دوست داشت. چون او با ادب و راستگو بود.

هيچ وقت كسی را اذّيت نمی كرد و به بزرگ ترها احترام می گذاشت.
محّمد از همان كودكی خدا را می شناخت و به او ايمان داشت.

1ــ حضرت محّمد(ص) در كدام شهر به دنيا آمد؟
2ــ نام پدر حضرت محّمد(ص) چيست؟
3ــ نام مادر حضرت محّمد(ص) چيست؟

پرسش
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دين چيست؟

مادِر نرگس، هر روز بعد از اذان، نماز می خواَند. او هميشه پس از نماز دعا می كند. 
يك روز نرگس از مادر پرسيد:«مادر جان! هنگام دعا كردن چه می گويی؟»

مادر جواب داد:«می گويم خدايا! راه درست زندگی كردن را به ما نشان بده تا بتوانيم 
بهتر زندگی كنيم. دخترم! برای اين كه مردم بتوانند بهتر زندگی كنند، پيامبران دستورهايی 

را از طرف خداوند آورده اند كه "دين" ناميده می شود.
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هر كس اين دستورها را انجام دهد به راه راست رفته است و خدای بزرگ از او راضی 
راست  راه  به  را  ما  همه ی  می خواهم  خداوند  از  هميشه  من  كه  است  همين  برای  می شود. 

راهنمايی كند.»

به دستورهايی كه پيامبران از طرف خداوند برای مردم آورده اند چه می گويند؟

پرسش
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1ــ پيامبران از طرف او آمده اند.
2ــ به دستورهايی كه پيامبران از طرف خدا آورده اند می گويند.

3ــ نام آخرين پيامبر خدا است.
4ــ نام يكی از پيامبران بزرگ است.

*
*

*

←1
←2

جدول

←3
←4
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خدا، حضرت محّمد(ص) را انتخاب كرد تا راه درسِت زندگی كردن را به مردم نشان 
اسالم»  «دين  دستورها  اين  به  كه  آورد  مردم  برای  خدا  طرف  از  را  دستورهايی  او  دهد. 

می گويند.
دين اسالم بهترين و كامل ترين دين است. به كسی كه دستورهای دين اسالم را انجام 

دهد،«مسلمان» می گويند.
نام كتابی كه حضرت محّمد(ص) برای راهنمايی مردم آورده، «قرآن» است.

ما مسلمانان به قرآن احترام می گذاريم و دستورهايش را انجام می دهيم.

دين اسالم
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1ــ به دستورهايی كه حضرت محّمد(ص) برای ما آورده است، چه می گويند؟
2ــ به كسی كه دستورهای دين اسالم را انجام می دهد چه می گويند؟

3ــ نام كتابی كه حضرت محّمد(ص) برای ما آورده، چيست؟

شعر زير را در كالس با هم بخوانيد.

مـسـلمان بـچـه  ايمانمنـم  و  دين  دارم  كه 
قـرآن هســت  رسولــم داده فــرمانكتابــم 

صبـحگاهی  وقت  الـــهیبه  شـــكر  كنــم 

پرسش

کار در کالس
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روزی  دارم كه  بخوايممن آرزو  قرآن  پدر  مثل 
بخوايمدر گوشه ای بنشينم آرام آن  قّصه های  از 
استمن خوب می دايم كه قرآن آسمان  هديه های  از 
حرف خدای مهربان استهر حرف زيبايی كه دارد

                                                                                                     شعر به تلخيص از: افسانه شعبان نژاد

باغ قرآن

شعر را در كالس با دوستان خود بخوانيد.
کار در کالس
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هر کاری نتيجه ای دارد

روزی سارا و مادرش در باغچه ی خانه سبزی می كاشتند. مادر گفت:«سارا جان! يادت 
باشد كه بايد هر روز به باغچه آب بدهی.»

سارا هر روز به باغچه آب می داد و از آن مواظبت می كرد.
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يك روز كه سارا می خواست به باغچه آب بدهد، ديد كه سبزی ها درآمده اند.

سارا با خوش حالی مادر را صدا كرد و سبزی را به او نشان داد.
مادر بزرگ:«درآمدِن سبزی ها نتيجه ِی كارو كوشِش تو بوده است.
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را  نتيجه  اين  دادی،  آب  را  باغچه  روز  هر  و  كردی  گوش  من  حرف های  به  تو  چون 
خوب  پاداش  خداوند هم به تو  دهی،  انجام  خوب  كارهای  زندگی  دخترم! اگر در  ديدی. 

می دهد.»

1ــ نتيجه ی كار و كوشش سارا چه بود؟
2ــ خدا برای انجام كارهای خوب چه پاداشی می دهد؟

3ــ هر كدام از شما، يكی از كارهای خوب خود را در كالس بگوييد.

پرسش
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برای تصويرهای زير، يک داستان تعريف کنيد

خدا به كارهای خوب ما پاداِش خوب می دهد.
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وقتی پدرش می خواست نماز بخواند، رضا به او گفت:«پدر جان! من هم می خواهم 
مثل شما نماز بخوانم.» پدر گفت:«رضا جان! برای خواندن نماز اّول بايد وضو بگيری. 

بيا برويم تا وضو گرفتن را به تو ياد بدهم.»

وضو

1ــ نّيت می كنيم، يعنی تصميم می گيريم برای خشنودی خدا وضو بگيريم.
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2ــ صورت را از جايی كه موی سر می رويد تا چانه، از باال به پايين می شوييم.

3ــ دست راست را از آرنج تا سر انگشتان، از باال به پايين می شوييم.
4ــ دست چپ را نيز مانند دست راست می شوييم.
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ـ  دست راست را، با خيسی خودش به جلوی سر، از باال به پايين، می كشيم. 5ـ

ـ دست راست را با خيسی خودش، به روی پای راست، از سر انگشت تا برآمدگی پا  6ـ
می كشيم.
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ـ دست چپ را با خيسی خودش، به روی پای چپ، از سر انگشت تا برآمدگِی پا،  7 ـ
می كشيم.»

1ــ همراه با آموزگار خود وضو بگيريد و آن را تكرار كنيد تا خوب ياد بگيريد.
2ــ وضو گرفتن را در خانه پيِش پدر و مادر خود تمرين كنيد.

تمرين
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1 شستن صورت

ترتيب وضو گرفتن

3 شستن دست چپ2 شستن دست راست
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4 مسح سر با دست راست

6 مسح پای چپ با دست چپ5 مسح پای راست با دست راست


