
اهل بیت پیامبر چگونه انسان هایی بودند که خدا و پیامبرش، آن ها  را این همه 
دوست داشتند؟

من هم مثل بزرگ تر ها هر وقت می خواهم نام اهل بیت پیامبر را به زبان بیاورم، 
با احترام بگویم: …

از این داستان یاد مي گیریم که ... .

.............................................. -۱

.............................................. - ۳

............................................ - ٢

............................................ - ٤

فكرميكنم

دوستدارم

گفتوگوكنيم
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داور ُکشتی

يككارخوب

ما مسلمانان هر روز در تشّهد نمازمان به پیامبر و اهل بیت او درود 

مي فرستیم و مي گوییم: 

د«. ٍد َو آِل ُمَحمَّ »اَ للُّٰهمَّ َصِلّ َعلٰی ُمَحمَّ
حاال این کلمات را کنار هم مرتب کنیم تا معنای آن را یاد بگیریم.

بر محّمدبفرستخدایاو اهل بیت اودرود

یعني: ......................................................................................... .

باهمبخوانيم

سّیدمحّمد مهاجرانی

پیامبر عزیز ما
حضرت زهرا خانه بود

همان جا گفت به بچه ها:
کدامتان قوی ترید؟
مثل دو مرد پهلوان
اول بازی هر دو تا

پنجه به پنجه، دست به دست
روی گلیم ساده ای
از بازی قشنگشان

داور مهربانشان

رفت شبی پیش دخترش
با هر دو تا گل پسرش

»حسن جانم، حسین جانم
کشتی بگیرید بدانم«

روبه روی هم ایستادند
با مهربانی دست دادند
بازو به بازو، سر به سر
کشتی گرفتند دو پسر
خانه چه غوغا شده بود

غرق تماشا شده بود
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خانواده ی مهربان
چند روز است مادر از حسن و حسین مراقبت مي كند.

امام علي و حضرت فاطمه که فرزندانشان را خیلي دوست دارند، براي سالمتي 
آن ها دعا مي كنند و می  گویند:

خدایا اگر حال كودكانمان خوب شود، براي تشّكر از تو سه روز روزه 
مي گیریم.

خدا كودكان را شفا داد.
چند روز بعد ...

خانواده ی امام علي )علیه الّسالم( روزه هستند. 
هنگام افطار سفره اي پهن مي کنند و غذای ساده ای در آن می گذارند.

صداي در خانه بلند مي شود و کسی از پشت در می  گوید:
فقیري هستم گرسنه. غذایي به من بدهید. 

مرد فقیر مي داند اهل این خانه، خانواده ی پیامبر هستند و مانند پیامبر، مهربان 
و دل سوز!

آن ها تصمیم گرفتند به او كمك كنند.
مرد فقیر نان ها را از دست امام علي )علیه الّسالم( مي گیرد و تشّكر مي كند.

روز بعد هنگام افطار...
یتیمي در مي زند.

تصمیم دیروز تكرار مي شود و آن ها غذایشان را به او مي بخشند.

روز سوم ...
صداي در بلند مي شود ...

- مردي هستم گرسنه. غذایي مي خواهم. 
براي سومین بار خانواده ی امام علي غذاي خود را به نیازمندان مي بخشند.
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نام افراد خانواده ی پیامبر )صّلی اللّٰه علیه و آله( را در جاهاي مناسب بنویس.

حضرت
محّمد

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

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

كاملكنيم

من هم مانند امام علي )علیه الّسالم( و خانواده اش ... .

دوستدارم

حضرت 
محّمد

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

................
....
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وقتی آن مرد فقیر با غذا وارد خانه 
شد، فرزندانش چه گفتند؟ ................
.........................................................
. .......................................................

آن مرد فقیر به فرزندانش چه گفت؟ 
.........................................................
.........................................................

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

آن شب وقتی بّچه های آن مرد 
خوابشان برد، چه خوابی دیدند؟ .......
.........................................................
. .......................................................

يككارخوب
اگر تو به  جای آن بّچه ها بودی و می خواستی با چند جمله از حضرت علی)علیه الّسالم( 

و خانواده اش تشّکر کنی، چه می نوشتی؟

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

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

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

فكرميكنم
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نماز بخوانيم

را  نماز خواندن  او مي خواهد  تمرین مي كند.  مادرش  با  زینب  است  چند روزي 
خوب یاد بگیرد.

یك روز مادرش مي گوید: فکر می کنم تا االن یک نماز دو رکعتی را به صورت 
کامل یاد گرفته ای و خودت می توانی آن را بخوانی.

و از زینب مي پرسد: یك نماز دو ركعتي چگونه است؟
زینب خوش حال مي شود و مي گوید:

رو به قبله آرام مي ایستم. نّیت مي كنم نماز صبح را براي انجام فرمان 
خدا و خشنودي او مي خوانم.
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دست ها را تا نزدیك گوش ها باال 

ُه َاۡكَبر«. مي آورم و مي گویم: »َاللّٰ

آن گاه براي ركوع خم مي شوم و سه 

مرتبه مي گویم: »ُسۡبحاَن اللّٰه«

بعد از ركوع مي ایستم.

سوره ی حمد را مي خوانم و پس از 
آن، سوره ای از قرآن مانند سوره ی 

توحید را مي خوانم.
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سپس به سجده مي روم و سه مرتبه 

مي گویم: »ُسۡبحاَن اللّٰه«

آن گاه مي نشینم و دوباره به سجده 
مي روم. 

پس از آن مي نشینم.

سپس دست هایم را براي قنوت رو به 
آسمان بلند مي كنم و دعا مي كنم.

بعد مي ایستم و ركعت دوم را مانند 
ركعت اّول با سوره ی حمد شروع 

مي كنم.
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حاال نوبِت تشّهد است. یعني 

مي نشینم و مي گویم: 

ُه َوۡحَده و ال َشریَک َله و  »َاۡشَهُد َاۡن ال ِاٰلَه ِاالَّ اللّٰ
ًدا َعۡبُده و  َو َرسوُله و  َو َاۡشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
ٍد« ٍد َو آِل ُمَحمَّ اَ للُّٰهمَّ َصِلّ َعلٰی ُمَحمَّ

و در پایان سالم مي دهم. یعني مي گویم:

ِه َو َبَرکاُته و  الُم َعَلۡیَک اَ یَُّها النَِّبیُّ َو َرۡحَمُة اللّٰ »َالسَّ
ِه الّصاِلحیَن  الُم َعَلۡینا َو َعلٰی ِعباِد اللّٰ َالسَّ

ِه َو َبَرکاُته و« الُم َعَلۡیُکۡم َو َرۡحَمُة اللّٰ َالسَّ

پس از آن، ركوع و دو سجده را 
انجام مي دهم، مانند ركعت اّول.

***
مادر زینب لبخند مي زند و مي گوید: آفرین دخترم! بهترین راه حرف زدن با 

خداي مهربان، خواندن نماز است.
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     »رفتیم با هم«
مـــن و سمــــانـــه زینــب و نرگــس   
نمـــــازخــــانـــــه رفتیــم بـــا هـــم  
آمـــــد دبستـــــان امـــــام مسجــــد  
بــا روي خنــــــدان رفت توي محراب   
َاهللا اكـــبــــــــــــر خدا بزرگ اســـت   
با او بـــرابــــــــــر كســـــي نباشــــد   
شكر خـــداونــــــد اَ لْـَحـْمـــــــــُد ِهللا   
با خویش پیــونــــد كــــه داده مـــا را   
ما مـــي پرستیـــــم اِیــّــــاَك َنْعبُــــد   
تـــا زنــده هستیــم فقــط خـــــــدا را   
چه خوب و زیباست نمــــاز خوانــــدن   
فروغ دل هـاســــت یاد خـــــداونــــد   

تمرينكنيم

خاطره

با  را  ركعتي  دو  نماز  یك  است  خوب 
كمك معّلم در كالس یا نمازخانه مدرسه 

تمرین كنیم.

اّولین نمازی که خواندم ...

سّید احمد زرهاني 

باهمبخوانيم
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خواندن سوره ی حمد

رکوع

سجده

تشّهد

َاُهللا َاکَبر

بگردوپيداكن

57 5657



درس12

پدر مهربان
هوا گرم و آفتابي بود. امام علي )علیه الّسالم( سبدي به دست گرفت و از خانه 

خارج شد. مقداري آرد، گوشت و خرما تهیه كرد و در سبد گذاشت.
امام از چند کوچه گذشت و به خانه اي رسید. چند كودك به همراه مادرشان در 

آن خانه زندگي مي كردند. پدر آن ها در جنگ شهید شده بود.
كودكان با دیدن مهمان خود خوش حال شدند و به طرف او دویدند.

امام آرد و گوشت را به مادر داد تا براي بّچه ها غذا بپزد. 
آن گاه به سوي كودكان رفت. آن ها را در آغوش گرفت و با دست خود 

خرمایي در دهانشان گذاشت. سپس با آن ها مشغول بازي شد.
صداي خنده و شادي حیاط خانه را پر کرده بود. 

بّچه ها از بازي با امام خسته نمي شدند.
او مانند یك پدر نسبت به آن ها مهربان بود و آن ها را خیلي دوست می  داشت.

بّچه ها هیچ گاه خاطره ی آن روز را فراموش نكردند.

بدانيم

امام اّول ما مسلمانان، در روز سیزده رجب به دنیا آمد. 
او پسر عموي پیامبر خدا بود و از كودكي در خانه ي پیامبر بزرگ شد. 

امام علي )علیه الّسالم( اّولین مردي بود كه دین اسالم را پذیرفت. او بیشتر اوقات 
همراه و هم نشین پیامبر بود و دستورات اسالم را به خوبي از او یاد گرفت.

پیامبر خدا حضرت علي را خیلي دوست مي داشت و مي فرمود: علي داناترین مردم 
است.

امام علي با دختر پیامبر ازدواج كرد. خدا به آن ها فرزندانی مهربان و شجاع  هدیه داد. 
سرانجام، امیر مؤمنان در مسجد هنگام نماز خواندن، به دست یكي از دشمنان دین 

خدا به شهادت رسید.
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مرد آسمانی

مهدی وحیدی صدر

تنهــانیمه شب ها توی کوچه و  آرام  مــی رود 
کیســه ای از نان و خرمامی برد مردی به دوشش
نــان و حلوا مــردی خداییبا محّبــت  می دهد 
بی غذایــیتــا نمیــرد تــوی کوفه از  کودکــی 
را غّصه هــا  او  مهربانــیمی بــرد  او  می دهــد 
آســمانیبــا یتیمان هم غذا شــد و  پــاک  مرد 
گندمبــا تبّســم می دهــد او نان  دسته دســته 
همیشه هســتی  علی  مردمیا  پیش  دل ها،  توی 
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امام علي )علیه الّسالم( با كودكاِن یتیم، بازي مي كرد تا ... .

به آدم هاي نیازمند كمك كنم، پس ... .

داستان هایي را كه از زندگي امام علي )علیه الّسالم( شنیده اید، براي دوستان 
خود تعریف كنید.

امین و مینا مي خواهند به كمك شما جا های خالی را كامل كنند.

امام علی
علیه الّسالم

اّولین
داناترین ....................

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

همسِر
...............

پدِر 
..................

فكرميكنم

دوستدارم

گفتوگوكنيم

امينومينا

6061



درس13

بهترين دوست

626263



مرد مسافر خسته به نظر مي رسید. در شهر مدینه كسي را نمي شناخت.
صداي پاي اسبي به گوشش رسید. 

مرد سواره به او سالم كرد.
مرد مسافر پرسید: كیستي؟

- من حسن فرزند علي هستم.
مرد مسافر با شنیدن این نام، خشمگین شد و با امام به تندي سخن گفت.

او از شهر شام آمده بود. شهري كه معاویه در آن حكومت مي كرد. 
معاویه دشمن امام حسن )علیه الّسالم( بود.

امام از اسب پیاده شد، حرف هاي او را شنید و با مهرباني گفت: مثل این که در 
شهر ما کسي را نمي شناسي. 

اگر دوست داشته باشي مي تواني به خانه ي ما بیایي و استراحت کني. 
ما از تو پذیرایي مي کنیم و تا هر وقت 

بخواهي مي تواني در خانه ی ما بماني.
مرد نمي دانست چه جوابي بدهد. 

نمي توانست باور كند! آیا واقعًا او امام حسن 
بود؟!

۱
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سرش را به زیر انداخت و گفت:
من چیزهاي دیگري در مورد شما شنیده بودم و حرف هاي بدي به شما زدم. 

لطفًا مرا ببخشید. 
من پیش از این دشمن شما بودم؛ اّما از امروز، شما بهترین دوست من هستید!

بدانيم

زهرا  و حضرت  علي  امام  فرزند  اّولین  رمضان،  پانزدهم  روز  در 
به دنیا آمد؛ او را حسن نامیدند. 

پیامبر خدا او را دوست داشت و مي فرمود: »اخالق و رفتار حسن، 
شبیه اخالق و رفتار من است.«

امام حسن مجتبٰی )علیه الّسالم( بسیار مهربان و خوش اخالق بود و به 
نیازمندان كمك مي كرد. كودكان مدینه خیلي او را دوست داشتند.

دومین امام ما با زورگویان مبارزه كرد و سرانجام به دست آن ها 
به شهادت رسید.
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امام حسن )عليه الّسالم( مثل آن مرد تندي نکرد، چون…   .

از داستان »بهترین دوست« یاد مي گيریم که ...
. ................................................................................... -۱
. .................................................................................. - ٢
. ................................................................................... -۳

به امين و مينا كمك كنيد تا جا های خالی را كامل كنند.

فكرميكنم

گفتوگوكنيم

امينومينا

امام حسن
عليه الّسالم

نام پدر:
....................

نام مادر:  
....................

نام دشمن او:
...............

دومين 
..................
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دعاي باران

چند ماهي است باران نیامده است. مردم شهر كوفه دور هم جمع شده  اند.
یكي گفت: بیایید از بهترین بنده هاي خدا بخواهیم دعا كنند تا باران ببارد.

آن ها به سوي خانه ی امام علي )علیه الّسالم( رفتند.
- اي امیر مؤمنان! براي آمدن باران دعا كن!

امام نگاهي به جمعیت انداخت و به امام حسین )علیه الّسالم( گفت: 
براي این مردم تشنه دعا كن!
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امام حسین )علیه الّسالم( دستان خود را به سوي آسمان بلند كرد و گفت:
خدایا! همه چیز را تو به ما بخشیده اي. از تو به خاطر نعمت هایت تشّكر 

مي كنیم. 
خدایا بندگان تو و زمین هاي تشنه منتظر باران هستند. بارانت را براي ما 

بفرست...
هنوز دعاي امام تمام نشده بود كه صداي رعد و برق در آسمان شهر پیچید.

قطرات درشت باران صورت كودكان را نوازش  داد.
با دعای  باراني كه  باران سیراب شدند.  از  آن روز مردم شهر كوفه 

امام  حسین )علیه  الّسالم( بارید!
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بدانيم

دومین فرزند امام علي )علیه الّسالم( در روز سوم شعبان به دنیا آمد.
پیامبر خدا نوزاد را در آغوش گرفت، او را بوسید و نامش را حسین گذاشت.

پیامبر مي فرمود: »هر كس حسین را دوست داشته باشد، خدا او را دوست 
دارد.«

در زمان امام حسین )علیه الّسالم( حاكم ستمگري به نام یزید بود.
او به مسلمانان ظلم مي كرد و به دستورات اسالم عمل نمي كرد.

سومین امام ما، با یزید مبارزه كرد و در روز عاشورا شهید شد. 

خدا امام حسین )علیه الّسالم( را خیلی دوست دارد؛ زیرا…    .

امین و مینا مي خواهند به كمك شما جا های خالی را كامل كنند. به آن ها كمك  كنید.

فكرميكنم

امينومينا

امام حسین
علیه الّسالم

نام پدر:
....................

روِز شهادت:
...............

نام مادر:  
..................

نام دشمنش:
....................
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این تصویر چه ماجرایی را نشان می دهد؟ 
آن را رنگ آمیزي كنید و درباره ی داستان آن با دوستانتان 

گفت و گو كنید.

گفتوگوكنيم
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هديه ي كوچك

در آسمان آبي، ابر كوچكي بود كه فقط یك ذّره باران داشت. به دوستش باد گفت: 
»من فقط یك ذّره باران دارم و با آن مي خواهم یك كار بزرگ و قشنگ كنم.«

باد گفت: »پس با من بیا« و ابر كوچولو را برد باالي جاّده اي خاكي. 
آن پایین آدم هاي زیادي پیاده مي رفتند. ابر كوچولو پرسید: »این ها كجا مي روند؟«

خیلي  كه  مي روند  مردي  زیارت  به  و  هستند  كربال  مسافران  »این ها  گفت:  باد 
مهربان و شجاع بود.«

باد ابر كوچولو را پایین تر برد و گفت: »آدم هاي كنار جاّده را ببین! آن ها به خاطر 
عالقه اي كه به آن مرد بزرگ دارند، به مسافران كمك مي كنند و به آن ها آب و 

غذا مي دهند.« 
ابر كوچولو گفت: »كاش من هم مي توانستم به آن ها كمك كنم. اما یك ذّره باران 

من به چه درد این همه آدم مي خورد؟«

داستان زیر را با كمك دوستانم در چند جمله ادامه بدهم.

دوستدارم
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باد تا آرزوي ابر كوچولو را شنید، او را برد باالي خانه اي كوچك. 
آن پایین دختر كي نشسته بود و دست به دعا بلند كرده بود:

»خدایا! همه دوستانم چیزي دارند كه به مسافران كربال بدهند ولي من چیزي ندارم. 
یك هسته خرما كاشته ام تا درخت شود. آن وقت خرماهایش را به مسافران هدیه 

بدهم. خدایا! باران بفرست تا درختم بزرگ شود...«
باد به ابر كوچولو گفت: دوست خوبم، دوست داري اینجا بباري؟

ابر كوچولو به فكر فرو رفت و... ۱ .
       

۱ـ برگرفته از کتاب »باران پشمک«، اثر »کلر ژوبرت«
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بّچه  ها سالم!
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73

بدانيم

معمواًل كوچك ترها به بزرگ ترها سالم مي كنند و با این كار به آن ها احترام 
مي گذارند. اّما پیامبر مهربان ما همیشه زودتر به دیگران سالم مي کرد؛ حّتي 

به كودكان!
دین اسالم به ما سفارش مي كند وقتي همدیگر را مي بینیم، اّول سالم كنیم و 

بعد حرف بزنیم. 
امام حسین )علیه الّسالم( مي گوید: 

»سالم كردن هفتاد پاداش دارد. شصت و نه پاداش براي كسي كه سالم مي كند 
و یك پاداش براي كسي كه جواب سالم را مي دهد.«

خداوند در قرآن به پیامبر می فرماید: »وقتی مؤمنان پیش تو می آیند،

كودكان مدینه به بازي و شادي مشغول بودند.
بوي عطر پیامبر در كوچه پیچید. رسول خدا به همراه یاران خود به مسجد 

مي رفت. 
چشم پیامبر كه به كودكان افتاد، گفت: بّچه ها سالم!

بّچه ها دور پیامبر را گرفتند و یكي یكي گفتند: سالم! سالم!
پیامبر با مهرباني دست كودكان را می گرفت و آن ها را نوازش مي كرد.

رسول خدا بّچه ها را خیلي دوست داشت. او همیشه به یاران خود مي گفت: 
تا زنده  هستم سالم كردن به كودكان را ترك نمي كنم!

کودکان از این كه پیامبري چنین مهربان داشتند، خیلي خوش حال بودند.

َفُقۡل َسالٌم َعَلۡیُكۡم          
بگو: سالم بر شما« 

)سوره ی انعام، آیه ی ۵٤(
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سالم کردن به دیگران آن قدر مهم است که…  . 

من هم مانند پیامبر خدا )صّلي اهللا علیه و آله( ... .

وقتي به یكدیگر سالم مي كنیم... 

۱- با هم بیشتر دوست مي شویم.

. ................................................................... - ٢

. ................................................................... - ۳

يككارخوب

ما مسلمانان هر روز در پایان نماز به پیامبر خدا درود می فرستیم و 

ِه َو َبَرکاُته و. الُم َعَلۡیَک َایَُّها النَِّبیُّ َو َرۡحَمةُ اللّٰ می گوییم: َالسَّ
یعنی :

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

فكرميكنم

دوستدارم

گفتوگوكنيم
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امین: من از مینا كوچك تر هستم و سعي مي  كنم زودتر .................................. .

مینا: البته بزرگ ترها هم ................................................................................ .

امین: سالم كردن نشانه ی................................................................................ .

مینا: پیامبر خدا مي گفت: تا زنده هستم .......................................................... .

مثل نسیم

با روی پرخنـده و شــاد پیامبــر عزیــز مــا  
به هر کسی سالم می داد همیشه و در همه جا  

همیشــه بــود شنیــدنی سالم هـای قشنـگ او  
نـاز و لطیــف و چیــدنی مثــل گــل محّمــدی  

سالم و خنده جــاری بود از آسمان لب هایــش  
از سالمـش بهـاری بــود هوای کوچه های شهر  

مثــل نسیــم، بــی صــدا خنده ی او همیشه بود 
میـــان بــــاغ اللــه هـــا مثـل عبــور شاپــرک 

باهمبخوانيم

امينومينا

سّیدمحّمد مهاجرانی
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اّیام عید بود.
دشت پر از خانواده هایي بود که هر کدام در گوشه اي روي سبزه ها نشسته 

بودند. 
كودكان شاد و خندان به دنبال هم مي دویدند.

كمي دورتر چند نفر چیزهایي را از روی زمین برمی  داشتند.
علي با كنجكاوي از پدرش پرسید: آن ها چه مي كنند؟
پدر گفت: آن ها زباله هایي را که مردم روي زمین 

ریخته  اند، جمع مي کنند. 
علي خیلي ناراحت شد و با خودش گفت: 

اي کاش در این طبیعت زیبا این همه زباله ریخته 
نمي شد.

درس16

طبيعت زيبا

767677



پدر كیسه اي برداشت و در كنار دیگران مشغول شد.
علي هم به كمك پدر شتافت. 

كم كم افراد زیادي بلند شدند و دشت مثل اّولش شد. تمیز و قشنگ!
پدر گفت: طبیعت نعمت خداست. ما نباید آن را کثیف کنیم. پاکیزگي از 

نشانه هاي دین ماست. 
ما باید همیشه و همه جا تمیز و پاكیزه باشیم.

خداي مهربان براي نظافت ما، آبی پاكیزه از آسمان فرستاده است.

ماِء ماًء طَهوًرا َو اَ ۡنَزۡلنا ِمَن السَّ
و ما از آسمان، آبي پاكیزه فرستادیم .

)سوره ی فرقان، آیه ی ٤٨(    
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خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم، زیرا…

ما می خواهیم همیشه کالس تمیز و مرّتبی داشته باشیم. اکنون مشورت 
می کنیم. 

نظر من این است که ... .
بیایید همه با هم تصمیم بگیریم .... . 

امین و مینا در مورد طبیعت و زیبایي هاي آن صحبت مي كنند. 

امین: من در طبیعت مي توانم...................................................... .

مینا: طبیعت زیبا ........................................................................ .

امین: اسالم، دیِن................................................................. است.

مینا: من براي تمیز نگه داشتن طبیعت، .......................................................... .

امین: من هم ................................................................................................. .

فكرميكنم

گفتوگوكنيم

امينومينا
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.............................................................................

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

در هر تصویر چه می بینی؟ با کمک دوستانت برای هر کدام، نام مناسبی انتخاب 
کنید.

ببينوبگو
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وقت نماز
قوقولی قوقو ...

این صداي خروس همسایه است.
از خواب بیدار مي شوم. صدای اذان به گوش می رسد. سحرگاه زیبایي است.

مادرم با چادر سفیدش آماده است تا با هم نماز بخوانیم. 
او به من یاد داده است که صبح دو رکعت نماز مي خوانیم. 

او مي گوید: وقتي خورشید طلوع مي كند، وقت نماز صبح به پایان مي رسد.

***

ظهر است. خورشید به وسط آسمان رسیده است.
صداي اذان در حیاط مدرسه مي پیچد. 

من و دوستانم وضو مي گیریم و به نمازخانه مي رویم. من دوست دارم نمازم را 
به جماعت بخوانم!

من یاد گرفته ام که نماز ظهر و عصر هر کدام چهار رکعت است.
معّلم ما مي گوید: براي خواندن نماز تا غروب آفتاب وقت داریم.

***

خورشید غروب می کند.
بار دیگر صداي زیباي اذان از مسجد محّله شنیده مي شود.

پدرم مي گوید: اذان ما را به نماز دعوت مي كند.
به همراه پدر و مادرم به مسجد مي رویم. من دوست دارم نمازم را در مسجد 

بخوانم. 
اّول سه رکعت نماز مغرب مي خوانیم و بعد چهار رکعت نماز عشا.
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هر روز با معّلم و دوستانم در مدرسه نماز را اّول وقت 
بخوانم. برای این کار ... .

81

دوستدارم
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سرود بیداری   
اهللا اکـــبـــــــــر صبح است، صبح است   
یک بـــار دیگــر برخیــــز  از خــــواب   
از خواب، بلبــــل پیش از تو بـرخاســت   
هم غنچه، هم گل بیـــــدار گـشـتـــــــه  
گنجشک زیـــبــا با جیـــک و جیکــش   
شکـــر خــــدا را پیــش از تــو گـفتـــه   
بر چهره لبخنـــد صبـــح اســـت و دارد   
برخیـــز فرزنــد! وقـت نمــــاز اســــت   
۱مصطفی رحماندوست

باهمبخوانيم
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امین به مینا می گوید: چه خوب است که هر روز می توانیم پنج بار با خدا 
گفت وگو کنیم. حاال بیا با کمک هم، تعداد رکعت های هر نماز را بنویسیم.

هر تصویر وقت چه نمازي را نشان مي دهد؟

............ رکعت

............ رکعت

............ رکعت

............ رکعت

............ رکعت

نماز صبح

نماز عصر

نماز عشا

نماز ظهر

نماز مغرب

.................و.....................................و........................................................

امينومينا

ببينوبگو

8283



مرد از راه دوري آمده بود. 
با عجله از كوچه های مدینه گذشت و خود را به مسجد رساند.

پیامبر خدا برای یارانش سخن می  گفت. 
مرد جلو رفت و سالم کرد. رسول خدا و یاران، جواب سالمش را دادند و 

برایش جایي باز كردند تا او بنشیند.
وقتي حرف هاي پیامبر تمام شد، مرد برخاست و گفت: 

اي رسول خدا من مي خواهم آدم خوبي باشم تا همه مرا دوست داشته باشند. 
مي خواهم همیشه زندگي خوبي داشته باشم. چه کاری انجام دهم؟

نگاه همه به لب هاي پیامبر دوخته شد تا پاسخ او را بشنوند.
رسول خدا كمي فكر كرد و گفت: 

درس18

راه خوش بختی

اگر مي خواهي خوش  بخت باشي، هرگز دروغ نگو!

848485
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همیشه و در همه جا باید راست گفت؛ حّتی .................................................... . 

درباره ی فایده ها ی راست گویي و نتیجه ها ی دروغ گویي با دوستان خود گفت وگو 
كنید.

فایده هاي راست گویي         نتیجه هاي دروغ گویي

........................................ -۱........................................ -۱

........................................ -٢- ........................................٢

........................................ -۳........................................ -۳

فكرميكنم

گفتوگوكنيم
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امین: زبان، هدیه و نعمت خدا به ماست، پس.................................................. .

مینا: خدا .............................. را خیلي دوست دارد.

امین: كسي كه همیشه راست مي گوید، ........................................................... .

مینا: از داستان »راه خوش بختی« فهمیدم كه..................................................... .

از پدر و مادر خود بخواهید داستان »چوپان دروغ گو« را برای شما تعریف کنند.

امينومينا

همراهباخانواده
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جشن بزرگ

در خانه
صبح که به مدرسه مي رفتم، 

مادرم حیاط خانه را جارو مي  کرد. 
پدر، گل  هاي محّمدي را آب مي  داد. کوچه آب  پاشي شده بود. بوي بهار مي  آمد.

در مدرسه
من و دوستانم به کمک معّلم، کالس را تزیین کردیم و چهارده گل سرخ و سفید 

را از سقف آویزان کردیم. کالس ما خیلي زیبا شد.
888889
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در محّله
وقتي از مدرسه آمدم، برادر بزرگ  ترم را دیدم. او با دوستانش کوچه را با 

المپ هاي رنگارنگ تزیین کرده بودند. سرود زیبایي شنیده مي  شد. آن ها به 
رهگذران شربت و شیریني مي  دادند.

در مسجد
هنگام اذان براي خواندن نماز جماعت به مسجد رفتم. روي پرچم هاي رنگارنگ 

با خّط زیبایي نوشته شده بود:
»مهدي جان؛ توّلدت مبارك«

همه شاد و خندان بودیم و خود را براي یک جشن بزرگ آماده مي  کردیم.

***

فردا نیمه ی شعبان است. روز توّلد امام مهدی )علیه الّسالم(. 
پدرم مي  گوید: او كسي است كه همه ی ما منتظرآمدنش هستیم. 
وقتي او بیاید، همه با خوبي و خوشي در کنار هم زندگي مي کنند.

دوستدارم

كاري كنم تا امام مهدی )علیه الّسالم( مرا بیشتر دوست داشته باشد. مثاًل برای 
توّلدش جشن بگیرم یا ... .
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جشنبگيريم

خوب است ما بّچه ها هم براي جشن نیمه ی شعبان برنامه اي تهیه كنیم.

۱- من و دوستم .............................................................................................

٢- دیوار کالس ها را ........................................................................................

۳- برای دعوت از افراد ...................................................................................

٤ - برای پذیرایی ...........................................................................................

................................................................................................................. -۵

يككارخوب

اي امام زمان من تو را خیلی دوست دارم و همیشه دعا مي كنم ......

. ..................................................................................................
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از باالي تّپه، همه جا سرسبز و زیبا دیده مي شود.
پدر و عمو در مزرعه مشغول كار هستند.

رضا، پسر عمویم با سفره اي در دست نزدیك مي شود.
از تّپه پایین مي آیم. 

به كنار چشمه مي رویم و دست هایمان را مي شوییم. 
آب چشمه زالل و خنک است. 

به رضا كمك مي كنم تا سفره را پهن 
كند. 

چه غذاي خوش مزه اي آورده 
است!

پدر با »بسم اهللا الّرحمن الّرحیم« 
شروع مي كند.

و به ما مي گوید: بّچه  ها! خدا این 
نعمت  ها را به ما داده است. پس غذا 

را با نام او شروع می كنیم.
من هم زیر لب مي گویم ...

نگاهم به عمو می ا فتد. او لقمه ها را کوچک بر مي دارد و با 
دهان بسته، آرام و بي صدا مي جود. 

بعد از غذا پدر خدا را شکر می  کند و مي گوید: الحمدهللا، خدایا به همه ی 
گرسنگان غذا بده!

من هم زیر لب دعا مي كنم ...

درس20

در کنار سفره
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با كمك هم سفره را جمع می کنیم. من تّكه هاي ریز نان را پایین درخت 
 می ریزم. 

گنجشك ها روي زمین می نشینند و جیك جیك مي كنند.
فكر  می کنم آن ها مي گویند: ...
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هر بار كه غذا مي خورم، از خدا تشّكر كنم و بگویم ... .

خوب است چه کارهایی را انجام دهیم و چه کارهایی را انجام ندهیم؟ 

۱- اگر غذا داغ است، نباید آن را فوت كنیم. 

. ................................................................................................................ - ٢

۳- غذاهای اضافی را ...................................................................................... .

٤ - نمی گویم این غذا را دوست ندارم، بلکه ................................................... .

۵ - هر روز صبحانه را كامل بخوریم.

6 - پرخوری نمی کنیم؛ یعنی قبل از ............................................................... .

دوستدارم

گفتوگوكنيم

رعایت آداب غذا خوردن، سبب می شود ... .

فكرميكنم
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با دّقت در این تصاویر، عبارت ها را كامل كنید.

غذا را با نام ..................................
....................................................

لقمه ها را ........................................
......................................... مي جویم

لقمه ها را .........................................
.....................................................

بعد از غذا ......................................
.....................................................

ببينوبگو
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