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همکار گرامي، معلّم عزيز
سالٌم عليکم؛ خداوند مهربان را شاکريم که بر اساس برنامه ي درسي ملّي، تحّول بزرگي در نظام آموزش و پرورش 

کشور در حال وقوع است. در راستاي اهداف اين برنامه،  تغييرات الزم در کتاب تعليم و تربيت ديني دوم ابتدايي با 

عنوان »هديه هاي آسمان« صورت گرفت. اميدواريم با آموزش مناسب کتاب حاضر، شاهد شکوفايي هر چه بيشتر 

استعدادها و پرورش انگيزه ها و رفتارهاي ديني دانش آموزان ميهن عزيز اسالمي مان باشيم.

براي پيشبرد بهتر فرايند ياددهي ـ يادگيري، توّجه شما را به نکات ذيل جلب مي کنيم:

1ـ براي تدريس کتاب، مراجعه به کتاب راهنمای معلّم الزم است. بخشي از محتواي آموزشي در کتاب راهنماي 

معلّم قرار داده شده است و بدون مراجعه به آن فرايند آموزش تکميل نخواهد شد. به عنوان نمونه برخي اشعار تنها 

در کتاب راهنماي معلّم آمده است.

2ـ با توجه به اين که تصاوير نقش مهمي در تثبيت اهداف درس دارند، الزم است همکاران محترم در راستاي آموزش 

مفاهيم دروس، از شيوه ی تصويرخواني نيز استفاده نمايند. 

3ـ تدريس برخی دروس می تواند به صورت پيمانه ای صورت گيرد. يعنی با توّجه به مناسبت های گوناگون و يا احساس 

نياز معلّم، می توان برخی دروس را خارج از ترتيب موجود تدريس نمود. 

4ـ ارزشيابی درس هديه های آسمان به صورت توصيفی است. جهت اطالع بيشتر در مورد شيوه و ابزارهای آن به 

کتاب راهنمای معلم پايه دوم مراجعه نماييد.

5 ـ هر درس اجزايي دارد که به صورت خالصه به آن ها اشاره مي شود. تفصيل مطالب در کتاب راهنماي معلّم آمده است:

عنوان درس: عنوان به صورت مستقيم يا غير مستقيم، گوياي چکيده و محتواي اصلي درس است و با ايجاد حس 

کنجکاوي در دانش آموزان، در جهت انگيزش آن ها به موضوع درس به کار مي آيد. 



متن درس: شامل بخش عمده اي از مفاهيم و اهداف اصلي درس مي باشد.

بدانيم: اين بخش در راستاي تقويت و تکميل مفاهيم اصلي درس، در برخي دروس قرار داده شده است. الزم به 

ذکر است که محتواي اين بخش  جزء درس بوده و در فرايند آموزش نقش قابل توجهي ايفا مي کند.

عالوه بر سه بخش فوق که ارائه کننده ی مفاهيم درس هستند، فعاليت هاي متنوعي متناسب با هر درس طراحي 

شده است که با مشارکت دانش آموزان انجام مي شود:

فکر مي کنم: اين بخش جمع بندي و خالصه ی درس به ويژه در حيطه ی شناختي از زبان دانش آموز است که 

الزم است دانش آموزان مشارکت الزم و مؤثري در آن داشته باشند. ضرورتي بر انجام کتبي اين بخش نيست و 

انجام شفاهي آن از سوي دانش آموز کفايت مي کند.

دوست دارم: اين بخش به دنبال تقويت اهداف حيطه ی عاطفي بوده و دانش آموزان را به انجام فعاليتي عملي 

ابراز عالقه  تشويق مي کند. در حقيقت دانش آموزان در اين بخش به آنچه در پيش فکر کرده اند و فهميده اند، 

مي کنند. در اين مرحله نيز لزومي بر انجام کتبي فعاليت نيست و مي تواند به صورت شفاهي صورت گيرد. 

گفت وگو کنيم: در اين بخش دانش آموزان با هدايت و نظارت آموزگاران به سؤاالت مطرح شده پاسخ مي دهند 

و با جمع بندي آموزگار، مفاهيم درس تثبيت می شوند.

امين و مينا: بخشي که يك خواهر و برادر محتواي درس را به زباني ديگر بيان مي کنند و دانش آموزان با پاسخ هاي 

متفاوت خود در کالس، مطالب آن ها را تکميل مي کنند. اين کار در جهت بسط و گسترش مفاهيم درس است.

بگرد و پيدا کن: در اين بخش با انجام يك فعاليت عيني و ملموس، دّقت دانش آموزان تقويت می شود. 

ببين و بگو: اين بخش نقش تمريني در جهت تثبيت مفاهيم درس بوده و موجب تعميق يادگيري مي شود.

با هم بخوانيم: شامل شعري در موضوع درس است که توسط دانش آموزان هم خواني مي شود. تعدادي از اشعار 



 

هم در راهنماي معلّم آمده است.

بازي و نمايش: محتواي برخي دروس به صورت نمايش در کالس اجرا مي شود. جهت جذابيت بيشتر فعاليت، آموزگاران 

مي توانند امکانات الزم براي نمايش  را در کالس تدارك نمايند. اين بخش با قرار دادن دانش آموزان در موقعيتي فرضي، 

اهداف درس را تثبيت مي نمايد.

يک کار خوب: انجام اين فعاليت نيز وسيله ای برای تثبيت اهداف درس است. 

تمرين کنيم: اين بخش در درس هاي احکام قرار داده شده است و الزم است براي تك تك دانش آموزان در 

مدرسه انجام شود. مي توان از اولياي دانش آموزان خواست تا محتوای درس را در خانه نيز با فرزندان خود تمرين کنند.

انتظار مي رود همه ی دانش آموزان در بخش هاي گوناگون درس مشارکت داشته باشند و اگر دانش آموزي در بخشي 

نتوانست فعاليت و مشارکت مؤثري داشته باشد، در بخش ديگر به او توجه شود.

همراه با خانواده: اين قسمت با هدف بسط يادگيری و تقويت نگرش دانش آموز به مفاهيم دينی در ميان اعضای 

خانواده، برای بروز رفتار دينی وی قرار داده شده است.

توّجه به حيطه عاطفی دانش آموزان در کنار حيطه دانشی از اهميت بسزايی برخوردار است؛ فعاليت هايی با عنوان 

» دوست دارم«، »ببين و بگو« ، »باهم بخوانيم« و »بازی و نمايش« عمدتًا با اين هدف در کتاب گنجانده شده است.

انتظار می رود والدين گرامی، همراهی الزم را جهت انجام اين بخش از فعاليت ها با دانش آموز مبذول نمايند.

آرزوی گروه تعليم و تربيت ديني، توفيق روزافزون همکاران عزيز در رشد و پرورش ديني اميدهاي آينده ی کشور است.

            گروه قرآن و معارف اسالمی

http://qm-dept.talif.sch.ir           



                دوست خوبم، سالم

اکنون که به کالس دوم آمده ای، برایت هدیه ای دارم! یک کتاب زیبا، 
هدیه های آسمان.

امیدوارم این هدیه را از من قبول کنی و در نگهداری آن کوشا باشی.
خوب می دانم که دانش آموز زرنگ و باهوشی هستی.

کتابت رادوست داری، نوشته هایش را خوب می خوانی و درس هایش را 
خوب یاد می گیری.

دوست دارم همیشه لبخند بزنی و شاد باشی.
خدا نگه دارت.
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همه ی بّچه ها خوش حال بودند و كتاب هاي درسي جدید را 
ورق مي زدند. 

زهرا و صبا كنار هم نشسته بودند و عکس  های كتاب را به هم 
نشان مي دادند. 

خانم معّلم از در وارد شد و با لبخند گفت: بّچه  ها سالم!
همه به احترام او ایستادند و یک صدا گفتند: سالم!

خانم معّلم سخنش را با نام خدا آغاز کرد و گفت:

هديه  هاي خداهديه  هاي خدا
1درس
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بّچه ها امسال كتاب جدیدي داریم به نام »هدیه هاي آسمان«.
ریحانه گفت: چه اسم قشنگي! من هدیه گرفتن را خیلي دوست دارم!

معّلم لبخندي زد و گفت:
بّچه ها فكر مي كنید چه كسي بیشترین هدیه را به شما داده است؟

هرکس چیزی گفت.
فاطمه گفت: پدر و مادر! 

معّلم ادامه داد: پدر و مادر را چه كسي به شما هدیه داده است؟
مریم گفت: خداي مهربان!

معّلم گفت: همان خدایي كه ما را خیلي دوست دارد و نعمت هاي زیادي به ما 
داده است، مانند خورشید، باران، میوه ها و ... 

بّچه ها چند لحظه چشم هایتان را ببندید ...
حاال چشم هایتان را باز کنید. خداوند به ما چشم داده تا بتوانیم همه جا را ببینیم 

و نّقاشي هاي زیبا بكشیم.
به ما دست داده تا ...
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اگر خورشید نبود ... .

بگرد و پیدا کن

هدیه هاي زیباي خدا را در این عكس پیدا كن و برای دوستانت بگو.

با دوستان خود  نمایشي را اجرا کنید که نشان دهد اگر یک روز آب خانه یا مدرسه  
قطع شود، چه مشکالتی پیدا می کنیم؟

بازی و نمایش

فكر مي کنم
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از خدایی كه این همه نعمت و هدیه به من داده است، تشّكر كنم و بگویم…

دوست دارم

خداي شاپرك ها
ستاره، آسمان، مهتاب از توست خدایا! آفتاب و آب از توست  

خــداي شاپرك هــاي قـشنـگي خداي غنچه هاي رنــگ رنگي  

در آن نّقــاشي دریــا كشــیدي تو دشت بي كـران را آفریدي  

به مرغان جــوجه هاي ناز دادي به گنجشكان َپِر پـرواز دادي  

خــداي ســبزه زار و جــویباري خــداي باغ و باران و بـهـاري  

تو هـم بخشنده اي، هم مهرباني خــداونــد زمیــن و آسـماني  

حمید هنرجو

با هم بخوانیم
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غروب یک روز بهاری است. گنجشک  ها بر روي درختان  جیک  جیک مي  کنند.

ساجده از پنجره ی اتاق نگاهي به آسمان می کند و می گوید: مادر، چرا گنجشک ها 

جیک جیک مي کنند؟ آن ها چه مي گویند؟

مادر گفت: دخترم، همان  طور که ما حرف مي  زنیم، گنجشک  ها هم حرف مي زنند. 

فکر مي کنم آن ها با این کار از خدا تشّکر مي  کنند.

ساجده گفت: آن ها به خدا چه مي  گویند؟

مادر گفت: شاید مي  گویند: 

خدایا تو به ما یاد دادي چگونه پرواز کنیم. 

چگونه النه بسازیم و کجا دنبال دانه بگردیم. 

خدایا از تو به خاطر این همه مهرباني  تشّكر مي كنیم.

ساجده گفت: پرندگان چه حرف  هاي خوبي به خدا مي  زنند. من هم مي خواهم با 

خدا حرف بزنم و از او تشّكر كنم. 

در این هنگام صداي اذان از مسجد بلند می شود. مادر وضو می گیرد و به نماز 

می ایستد.

ساجده با خود می گوید: ............. 

2 درس

پرندگان چه مي  گويند؟
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ساجده با خود چه گفت؟

وقتی پدر و مادرم نماز می خوانند، ... .

با درس خواندن، از کدام نعمت های خدا می توان تشّکر کرد؟

فكر مي کنم

دوست دارم

گفت و گو کنیم

خدایا از روزی که به دنیا آمده ام، از تو هدیه های زیادی گرفته ام.

خدایا تو به من .................................................................................

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

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

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

1617



سّیداحمد زرهانی

آواز گنجشک
وقت سحر بود

گنجشک نازی 
بر روی شاخه
می کرد بازی

جیک جیک گنجشک
شنیدنی بود

پر زدن او
چه دیدنی بود
نزدیک رفتم
پرسیدم از او

چرا با جیک جیک
می پری هر سو

گنجشک زیبا
با خنده گفتا

من می گزارم
شکر خدا را

آواز گنجشک
عبادت اوست

پرواز گنجشک
اطاعت اوست

با هم بخوانیم
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3 درس

خاطره ی ماه

شب از نیمه گذشته بود. ماه از باال نگاه مي كرد. خانه اي روشن و نوراني 
دید.

در خانه، مادر و پسري بیدار بودند.
مادر دست به سوی آسمان بلند کرده بود و زیر نور ماه دعا 

مي کرد.  
پسر دعاهاي مادر را مي شنید و آهسته آمین1 مي گفت.

- خدایا بیماران را شفا بده!
- خدایا به نیازمندان كمك كن!

- خدایا همه را به راه درست راهنمایي كن!
پسر پرسید: مادر! چرا براي خودت دعا نمي كني؟!

مادر دستي بر سر فرزند خود كشید و گفت: عزیزم! 
اّول براي دیگران دعا مي كنیم و بعد براي خود!

آن شب دختر پیامبر، حضرت فاطمه، براي همسایه ها 
علیه الّسالم2  حسن  فرزندش  و  كرد  دعا  دوستانش  و 

آمین گفت.
ماه با خود گفت: 

چه خانه ی زیبایي و چه دعاهاي قشنگي!
١ــ آمین: قبول کن

2ــ علیه الّسالم: سالم بر او
1819
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امین و مینا

با دعا کردن برای دیگران ... .

من هم مانند حضرت فاطمه سالم الّله علیها باشم؛ پس ... .

امین برادر مینا است. آن ها دوست دارند كنار مادربزرگ بنشینند و دعا كنند.

امین: خدایا به من و دوستانم كمك كن تا ..........................................................  .

مینا: اي خداي بزرگ، كاري كن تا همه ی آدم ها.............................................. .

امین: خدایا به مادر بزرگم سالمتی بده تا .......................................................  .

مینا: اي خداي مهربان، پدر، مادر و معّلمم را  .................................................. . 

مادربزرگ گفت: بّچه ها! حاال من دعا می کنم و شما آمین بگویید. 

خدایا! به ما کمک کن کارهای خوب انجام دهیم تا امام زمان از ما راضی باشد و 
به رهبر عزیز ما سالمتی بده.

امین و مینا: آمین.

فكر مي کنم

دوست دارم
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گفت و گو با خدا

خدایا ..................................................................................................

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

. .....................................................................................
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4 درس

مهربان تر از مادر

ُهَو َاۡرَحُم الّراِحمیَن
او مهربان ترین مهربانان است.

)سوره ی یوسف، آیه ی ٦٤(

...از ميان درختان سرسبز مي گذشتم. جيك جيك چند جوجه به 
گوشم  رسيد.

صدا را دنبال كردم تا به النه ی گنجشك ها رسيدم. چه جوجه هاي زیبایي! 
جوجه ها را برداشتم و به راه افتادم.

صداي جوجه ها هر لحظه بيشتر و بيشتر مي شد. شاید كسي را صدا مي زدند یا 
گرسنه بودند.

به آسمان نگاه كردم. دیدم گنجشكي باالي سرم مي چرخد.
گنجشك با شتاب به من نزدیك شد و ناگهان خود را روي جوجه ها انداخت.

ماجراي عجيبي بود! آن ها را گرفتم و با خود آوردم.

***

پيامبر خدا و یارانش به سخنان مرد مسافر گوش دادند. 
پيامبر گفت: جوجه ها را روي زمين بگذار. 

همه با تعّجب نگاه می  كردند. مادر جوجه ها از آن ها جدا نمي شد!
یكي از یاران پيامبر گفت: چه مادر مهرباني!

دیگري گفت: حّتي یك لحظه هم از جوجه هایش جدا نمي شود!
پيامبر گفت: آیا از محّبت این مادر تعّجب مي كنيد؟

»بدانيد، خداوند از این مادر مهربان تر است. او بنده هایش را خيلي دوست دارد.«
سپس به مرد گفت: گنجشك ها را به النه بازگردان.

مرد به راه افتاد و در راه به سخن پيامبر و مهرباني خدا فكر مي كرد.
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من هم با پرندگان مهربان باشم. پس ... .

ببین و بگو

با دّقت به این دو تصویر نگاه كن. از آن ها چه مي فهمي؟

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

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

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

دوست دارم

داستان درس را به صورت نمایش در كالس اجرا كنید.

یك کار خوب

در دفتر نّقاشي خود دو گل زیبا بكش. در کنار هر گل، جمله اي 
براي تشّكر از پدر و مادر بنویس و به آن ها هدیه كن.

بازی و نمایش
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..................................................

ناصر کشاورز

بزرگ خداى  به نام 
آفرید را  پروانه  كه 
او بال  تا  دو  روى  به 
خط و خال زیبا كشید

را ز  پروا كه  یى  خدا
آموخته گنجشك  به 
پر از جنس  لباسى هم 
دوخته تنش  براى 

او یاد  با  كه  خدایى 
شد باز  غنچه ها  لب 
او از  بلبل  زرد  نوك 
پر از شعر و آواز شد

با هم بخوانیم

دوست دارم یک نام زیبا برای این شعر با کمک دوستانم انتخاب کنم.

2425



5 درس

می خواهم وضو بگیرم

صداي مؤّذن بلند مي شود: اهللا اكبر ...
هنگام نماز است. مي خواهم با خداي مهربان حرف بزنم.

باید خود را آماده كنم.

انجام فرمان  اّول نّیت مي كنم که براي 
خدا و خشنودی او وضو مي گیرم.

سپس صورتم را از جایي كه موي سر 
مي روید تا چانه مي شویم. از باال به پایین.
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دست  اّول  دست هاست.  نوبت  حاال 
انگشتان  سر  تا  آرنج  از  را  راست 

مي شویم. از باال به پایین.

بعد دست چپ را مانند دست راست 
مي شویم.

سپس با دسِت تر بر موهای جلوي سرم مي كشم .
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بعد  از  آن،   با   دست راست روي پاي 
سر  از  یعني  مي كنم.   مسح  را  راست 
انگشتان تا برآمدگي    پا  دست مي كشم.

مادرم مي گوید: وقتي وضو مي گیریم، پاكیزه مي شویم و خود را براي خواندن نماز 
آماده مي کنیم.

من شعر زیباي »وضو« را از او یاد گرفته ام.

چپ    دست  با   نیز  را  چپ  پاي  روی 
مسح مي كنم.
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تمرین کنیم

یک بار دیگر وضو گرفتن را با کمک معّلم در حیاط مدرسه تمرین می کنیم تا 
آن را خوب یاد بگیریم.

با راهنمایی معّلم، شعر زیبای وضو را در کالس با هم بخوانید.

با هم بخوانیم

همراه با خانواده

با کمک پدر یا مادر، وضو را در خانه تمرین کنید. سپس یک بار وضو بگیرید و 
از آن ها بخواهید جدول زیر را برای شما کامل کنند.

مراحل وضو
عملکرد من

خوبخیلی خوب

1ــ نّیت

2ــ شستن صورت

3ــ شستن دست ها

4ــ مسح سر

5ــ مسح پاها
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امین و مینا می خواهند این شکل ها را به ترتیب شماره گذاری کنند. شما هم به 
آن ها کمک کنید.

امین و مینا

3031



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

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

بهتر است براى ..................................................

براى چه كارهایى وضو مى گیریم؟

ببین و بگو

3031



6 درس

پیامبران خدا

آقاي امیري روي تابلوي كالس نوشت:
خدا

پیامبر 
 مردم

و از بّچه ها خواست با این كلمات جمله بسازند. 
معّلم جمله   ها را روي تابلو نوشت و به بّچه ها گفت: 

چه  جمله های زیبایی نوشتید!
حاال از سعید می خواهیم جمله خود را بخواند.

»خدا پیامبران را فرستاد تا مردم را راهنمایي كنند.«
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معّلم پرسید: آن ها مردم را به چه چیزي راهنمایي مي كنند؟
سعید گفت: كارهاي درست را به مردم یاد مي دهند و از آن ها می خواهند 

کارهای زشت را انجام ندهند.

***

معّلم ادامه داد: آفرین بّچه ها! حاال می خواهم با کمک شما، نام بزرگ ترین 
پیامبران خدا را روی تابلو بنویسم.

این حرف های پراکنده را مرّتب کنید:

 و ح ن   حضرت............. )علیه الّسالم(

 ی ا ر ا ب م هـ  حضرت  .............)علیه الّسالم(

 س ی و م  حضرت  ............. )علیه الّسالم(

 ی ی ع س  حضرت............. )علیه الّسالم(

 ح د م م  حضرت    ............. )صّلي اهللا علیه و آله(

آن گاه گفت: بّچه  ها! البّته خدا پیامبران زیادي 
فرستاده است... . 
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من هم اگر بخواهم جمله ای زیبا درباره ی پیامبران بنویسم، می نویسم:

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

فكر مي کنم

می شناسید؟  دیگری  پیامبران  چه  خواندیم،  درس  در  که  پیامبرانی  نام  به جز 
درباره ی آن ها گفت و گو کنید.

گفت و گو کنیم

با دّقت در تصاویر، داستان آن ها را برای دوستان خود بیان کنید.

ببین و بگو
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به حرف هاي پیامبران خوب خدا گوش كنم تا ... .

دوست دارم

امین و مینا درس »پیامبران خدا« را به پدر نشان مي دهند. پدر مي پرسد: بّچه ها! 
پیامبران مردم را به چه كارهایي دعوت مي كنند؟ 

امین: به انجام دادن كارهاي خوب مثل ..........................................................  .

مینا: آن ها به ما یاد مي دهند كه .....................................................................  .

امین: به این كه نباید دیگران را .....................................................................  .

مینا: مثاًل این كه نباید هنگام بازي با دوستانمان ..............................................  .

مردم  به گوش  را  خدا  تا حرف هاي  آمدند  پیامبران  بّچه ها!  آفرین  گفت:  پدر 
برسانند و آن ها را به خوبي ها دعوت كنند.

امین و مینا
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7 درس

مهمان کوچک

ظهر بود.

پیامبر خدا و دوستش ِبالل در مسجد نشسته بودند و با هم صحبت مي كردند.

كودكي وارد شد و سالم کرد. پیامبر با مهربانی جواب سالمش را داد. 

کودک گفت: من پدر ندارم و با مادر و خواهرم زندگي مي کنم.

شما را خیلي دوست دارم.

 پیامبر لبخندی زد و گفت: چه با ادب حرف مي زني!

 بعد به ِبالل گفت: به خانه ی ما برو و براي این كودك خوراكي بیاور!

 ِبالل رفت و با یک ظرف کوچک خرما بازگشت.

پیامبر خرماها را شمرد. بیست و یک دانه بود!

پیامبر دستي بر سر كودك كشید و گفت: 

هفت تا براي خودت، هفت تا براي خواهرت و هفت تا هم براي مادرت.

کودک یکي از خرماها را به دهان گذاشت. خیلي شیرین بود!

از پیامبر تشّکر کرد و با خوش حالي به سوي خانه راه افتاد.

3637



3637



پیامبر )صّلي اهللا علیه و آله( خیلی مهربان بود كه ............................................ . 

من هم مانند پیامبر )صّلی اللّٰه علیه و آله( ... .

یكدیگر  با  آله(  و  علیه  اهللا  )صّلي  پیامبر  مهرباني  داستان  درباره ی  مینا  و  امین 
گفت وگو مي كنند.

امین: من از داستان »مهمان کوچک« یاد گرفتم .............................................. .

مینا: من هم ................................................................................................... .

امین: اگر من به جای آن کودک بودم، ............................................................ .

مینا: خدا از كمك كردن به انسان ها خیلي ...................................................... .

فكر مي کنم

دوست دارم

امین و مینا
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مسجد پیامبر در شهر مدینه
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امروز محّمد یك ساله شده است. 
خواهرش زهرا او را مي بوسد و به یاد سال قبل مي افتد. روزي كه خدا نوزادي را 

به آن ها هدیه داد. 
روز توّلد پیامبر خدا، حضرت محّمد بود. براي همین پدر و مادرش نام زیباي 

محّمد را برایش انتخاب كردند.
زهرا خیلي خوش حال است. او مي خواهد امشب به همراه مادر و برادرش در 

جشني بزرگ شركت كند. 
***

زهرا و مادرش وارد مسجد مي شوند. 
بوي گل  در حیاط پیچیده است. دیوارها با پارچه  ها و كاغذهاي رنگي تزیین 

شده اند. 
مسجد خیلي زیباتر شده است!

زهرا دوستش آمنه را مي بیند. به سوي او مي رود و روز توّلد پیامبر را به او 
تبریك مي گوید.

در این هنگام صداي اذان بلند مي شود.
وقتي مردم نام زیباي پیامبر را مي شنوند، همه صلوات مي فرستند.

***

8 درس

جشن میالد
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               بدانیم:

حضرت محّمد )صّلي اهللا علیه و آله( در شهر مّكه به دنیا آمد. نام پدرش 
عبداهللا و نام مادرش آمنه بود. بسیار امانت دار و درست کار بود و به همین 
دلیل به او »محّمد امین« مي گفتند. ما مسلمانان پیامبرمان را دوست داریم 
و به او احترام می گذاریم. برای زیارت او به شهر مدینه می رویم و هر 

سال، روز توّلد پیامبر خدا را جشن مي گیریم.

با کمک دوستانم برای میالد پیامبر )صّلی اللّٰه علیه و آله( جشن بگیریم. 
هرکس پیشنهادی می دهد.

 من می گویم ... .

داستان درس »مهمان کوچک« را در کالس به صورت نمایش اجرا کنید.

دوست دارم

بازی و نمایش

بعد از نماز، براي میالد پیامبر جشن گرفتند.
همه با شیرینی و شکالت پذیرایی شدیم.

امام جماعت داستان های زیبایی از زندگی پیامبر تعریف كرد و بّچه هاي مسجد 
سرود زیبایي خواندند.
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بگرد و پیدا کن

حضرت محّمد 
صّلی اهللا علیه و آله

نام پدر: 
....................

محّل توّلد:
..................

معروف به: 
...............

نام مادر:
.................... 
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اهل بیت پیامبر

حسن و حسین به خانه آمدند.
به مادر سالم کردند و گفتند: امروز چه بوي خوشي خانه را پر کرده است. بوي 
خوش پدر بزرگ می  آید! مادر جواب سالم آن ها را داد و گفت: امروز پدر بزرگ 

مهمان ماست.
بّچه ها خیلي خوش حال شدند و به درون اتاق دویدند.

پیامبر خدا هر دو را در آغوش گرفت. او نوه هایش را خیلي دوست داشت.
سپس پیامبر عبایش را بر سر خود و نوه هایش كشید.

بّچه ها دستان كوچك خود را دور گردن پیامبر انداختند.
هر كدام آرزویي كردند:

- كاش پدر اینجا بود.
- كاش مادر اینجا بود.

 لحظه اي بعد، صدایي آشنا شنیدند.
 ...اجازه مي دهید ما هم در كنار شما باشیم؟

بّچه ها از دیدن پدر و مادر در کنار پیامبر خیلي خوش حال شدند.
اتاق كوچكي درست شد. پر از صفا و مهرباني!

***

پیامبر دست به دعا بلند كرد:
خدایا این چهار نفر اهل بیت من هستند. 

دوستان آن ها دوستان من هستند و دشمنان آن ها دشمن من!
خدایا بر آن ها درود فرست و بدي ها را از آن ها دور كن!
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