
نىازهای وىژه

) ذهنی (

حیم  حٰمِن الرَّ ِه الرَّ بِْسمِ الّلٰ

تعلىم و َتَعلُّم عبادت است.  امام خمىنى )ره(

ـ   1394   95

تعلىمات دىنی
سوم دبستان



  مؤلفان:ربابه رىاضی ــ ملک قرىب گرگانی 
                  اعظم جهانشاد ــ زهرا فروغی ــ مىنا حسنی

شهرام شىرزادی ــ علىرضا نجف پور تصوىرسازی :	

امىر خزائلی وىراستاری : 

سمىه قنبری صفحه آراىی : 

کبری اجابتی حروفچىنی : 

پدرام حكىم زاده مدىر هنری : 

تعلىمات دىنی 
سوم ابتداىی

ISBN   964 - 05 - 0753- 9        964-05   -0753  - 9  شابک

)www.Offset.ir  (  » چاپخانه :  شرکت افست  »  سهامی عام







بسم اهللا الرحمن الرحیم

»… و من احیاها فكانما احیا الناس جمیعًا…«

بی سبب نیست كه كار معلمان كودكان استثنایی را به »شغل انبیاء و مصلحان 
بزرگ عالم1« تشبیه كرده اند، چرا كه ماهیت تالش عاشقانه ی آنان جهاد در مسیر احیاء 
انسان هاست. موفقیت در این جهاد خداجویانه مرهون تدوین برنامه ی درسی متناسب 
با توانمندی ها و نیازهای دانش آموزان استثنایی است به نحوی كه نارسایی برنامه های 
درسی و شرایط آموزش و پرورش عمومی برای دربرگرفتن این گروه از دانش آموزان، 
حذف آنان از جریان تعلیم و تربیت عمومی را موجب نشود. اینك خدا را شاكرم كه پس 
از مدت ها تالش ایثارگرانه ی معلمین و كارشناسان این سازمان بار دیگر به بار نشست 
و بخش دیگری از مجموعه ی برنامه های درسی ضروری برای پرورش استعدادهای 
دانش آموزان عزیزی كه در یادگیری و نیازها شرایط متفاوتی دارند برای بهره گیری آنان 

به چاپ رسید.
در این راستا محتوای كتب درسی كودكان استثنایی در مدارس ویژه به منظور 
برای زندگی در  را  دانش آموزان  فراگیری مطالب و مهارت هایی كه  تمهید زمینه های 
جامعه ی امروز آماده می سازد طراحی شده است. امیدوارم تكمیل این حلقه های نهایی 
و  فردی  كفایت های  آوردن  فراهم  با  و حرفه ای،  پرورش عمومی  و  آموزش  زنجیره 
جامه  را  نوجوانان  و  كودكان  این  والدین  و  معلمان  عموم  آرزوهای  اجتماعی الزم، 

واقعیت بپوشد.
بر خود فرض می دانم از تمامی دست اندركاران تدوین این مجموعه در سازمان و 
نیز مقام محترم عالی وزارت، مسؤلین و دست اندركاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی به ویژه، اداره ی كل چاپ و توزیع كتب درسی كه با حمایت های خود در برآورده 
شدن این نیازها و آرزوی معلمان و دانش آموزان استثنایی نقش بزرگی را ایفا كردند، 

صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
از آن جا كه هیچ اثر انسان ساخته ای بدون ضعف و كاستی نخواهد بود، مشتاقانه 
چشم به راه نظریات و پیشنهادهای صاحبان اندیشه و تجربه در جهت ارتقاء كیفیت این 

برنامه ها خواهیم بود.

و ما توفیقنا ااّل بّا… العزیز الحكیم
معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

1ــ از فرمایشات مقام معظم رهبری به معلمین استثنایی
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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



٢٤

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



٢٥

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)



٢٦

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



٢٧

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.



٢٨

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



٢٩

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



٣٠

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



٣١

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



٣٢

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



٣٣

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.



٣٤

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.



٣٥

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



٣٦

برای تصويرهای زير، يک داستان تعريف کنيد

خدا به كارهای خوب ما پاداِش خوب می دهد.



٣٧

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.



٣٨

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.



٣٩

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.



٤٠

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



٤١

1 شستن صورت

ترتيب وضو گرفتن

3 شستن دست چپ2 شستن دست راست



٤٢

4 مسح سر با دست راست

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