
  ۲  

حمد خدا

يكتا خدای  راحمد  ما  آفريده  كه 
ستايش را  او  آسايشكنيم  ما  به  داد  كه 
بردارمي دعا  گذارميدست  يزدان  شكر 
پاك يزدان  ز  تابناكخواهيم  شود  ايران 
پدر مباند  مادرزنده  باشد  آسوده 
سواد با  شومي  هم  آبادما  را  ايران  كنيم 

  ۲  



  ۳  

خداى دانا و توانا
به تصويرهای اين صفحه و صفحه  ی بعد نگاه کنيد و بگوييد هريک چه کاری 

انجام می دهند.



  ۴  



  ۵  

آيا می دانيد، بدن ما برای کار و بازی به چه چيزهايی احتياج دارد؟

بدن ما برای کار و بازی به آب و غذا احتياج دارد.



  ۶  

آيا می توانيد چند غذا را که برای سالم ماندن و بزرگ شدن بدن الزم است، 
نام ببريد؟

بدن ما، برای سالم ماندن و بزرگ شدن به غذاهای گوناگون احتياج دارد.
آيا می دانيد چه کسی آب و غذاهای گوناگون را آفريده است؟

خدای دانا و توانا. او به فکر ما بوده و همه ی چيزهايی را که الزم داريم، 
آفريده است.

همه ی ما خدای دانا و توانا را دوست داريم و او را برای نعمت هايی که به 
ما داده است شکر می کنيم.

کار در کالس
نام چند نعمت خدا را بنويسيد. 



  ۷  

شكر خداى مهربان

ای خدای مهربان! تو را شکر می گويم که ما را آفريدی.
ای خدای مهربان! تو را شکر می گويم که ماه و خورشيد را آفريدی.

ای خدای مهربان! تو را شکر می گويم که باران و برف را آفريدی.
ای خدای مهربان! تو را شکر می گويم که جانوران و گياهان را آفريدی.

ای خدای مهربان! تو را شکر می گويم که اين همه نعمت را آفريدی.
ای خدای مهربان! من تو را خيلی دوست دارم.



  ۸  

پسر راستگو
روز جمعه بود. احمد و رضا در کوچه مشغول توپ بازی بودند. ناگهان توپ 

به شيشه ی منزل آقای اکبری خورد و آن را شکست.
احمد و رضا فرار کردند و به خانه برگشتند. اما احمد از کارش بسيار ناراحت 
بود، برای همين، دوباره به کوچه برگشت. او آقای اکبری را ديد که با حسن 
دعوا می کند و به او می گويد: «چرا شيشه را شکستی؟ مگر نمی دانی کوچه جای 

توپ بازی نيست؟!»
حسن جواب داد؛ «من اين کار را نکرده ام!» ولی آقای اکبری با ناراحتی گفت: 

«به جز تو شخِص ديگری اين جا نيست!»
رفت و  اکبری  آقای  ناراحت شد و به طرف  بسيار  ديدن آن ها  احمد با 
گفت؛ «حسن تقصيری ندارد. من و رضا توپ بازی می کرديم که توپ به شيشه 



  ۹  

خورد و آن را شکست. حاال هم من از کار خود خيلی پشيمان هستم و قول می دهم 
ديگر در کوچه توپ بازی نکنم.»

آقای اکبری وقتی حرف های احمد را شنيد به او گفت: «با اين که از شکستن 
شيشه خيلی ناراحت شده ام ولی چون پسر راستگويی هستی تو را می بخشم. 

اگر راستش را نمی گفتی، من حسن را مقّصر می دانستم و ممکن بود حسن 
برای کاری که نکرده است، تنبيه شود.»

برای همين است که دين اسالم می گويد:
«يک مسلمان بايد راستگو باشد و هيچ وقت دروغ نگويد.»

کار در کالس
اين داستان را در کالس تعريف کنيد.



  ۱۰  

درست كارى
زنگ مدرسه زده شد. محسن برای رفتن به خانه از دوستانش خداحافظی 
کرد. او در حالی که از حياط مدرسه می گذشت، ناگهان چشمش به يک ساعت 

افتاد. جلو رفت و آن را از روی زمين برداشت. 
محسن مدت ها بود که دلش می خواست يک ساعت داشته باشد. برای همين 

آن را به دست خود بست و با خوش حالی به سوی خانه رفت.

وقتی به خانه رسيد، به طرف مادرش دويد و گفت: «مادر جان! من امروز اين 
ساعت را در حياط مدرسه پيدا کردم. ببين چه قدر قشنگ است!»

مادر ساعت را ديد و گفت: «بله خيلی قشنگ است ولی کار درستی نکردی 
که آن را به خانه آوردی. کار درست اين بود که ساعت را به آقای ناظم می دادی 

تا او صاحب آن را پيدا کند. 



  ۱۱  

می دانی پسرم! درست کاری يکی از دستورهای دين اسالم است و يک انسان 
درست کار هرگز مال کسی را بدون اجازه ِی صاحبش برنمی دارد.

خداوند هم کسانی را که درست کار باشند، دوست دارد و به آن ها پاداِش 
خوب می دهد.»

محسن با شنيدن اين حرف ها ساعت را از دست خود باز کرد و در کيفش 
گذاشت و گفت: «مادرجان! فردا که به مدرسه رفتم حتمًا ساعت را به آقای ناظم 

خواهم داد تا آن را به صاحبش برگرداند.»

پرسش
١ــ به کسی که هرگز مال ديگری را بدون اجازه برنمی دارد، چه می گويند؟

٢ــ اگر شما چيزی را پيدا کرديد، چه می کنيد؟



  ۱۲  

زندگى حضرت محّمد (ص)
نام پدر حضرت محّمد (ص) عبداهللا و نام مادرش آمنه است.

حضرت محّمد (ص) شش ساله بود که آمنه از دنيا رفت.
بعد از مرگ مادرش، عبدالمطلب، پدربزرگ محّمد از او نگه داری می کرد. 

عبدالمطلب محّمد را خيلی دوست داشت و با او مهربان بود.
خدا  نام  با  را  غذا  خوردن  هميشه  او  می شناخت.  را  خدا  کودکی  از  محّمد 
شروع می کرد و بعد از غذا ، خدا را شکر می کرد. او هيچ وقت دروغ نمی گفت 

و حرف های زشت نمی زد. با صدای بلند نمی خنديد و هميشه لبخند می زد. 
«محّمد  او  به  مردم  و  بود  درست کار  بسيار  جوانی  در  محّمد(ص)  حضرت 

امين» می گفتند. 
برای  مهربان  خداوند  داشت از طرف  حضرت محّمد(ص) چهل سال  وقتی 

پيامبری انتخاب شد.

پرسش
١ــ نام پدر و مادر حضرت محّمد (ص) چيست؟

٢ ــ بعد از مرگ آمنه، چه کسی از حضرت محّمد (ص) نگه داری می کرد؟
٣ ــ حضرت محّمد (ص)، خوردن غذا را با نام چه کسی شروع می کرد؟

٤ ــ رفتار حضرت محّمد (ص) چگونه بود؟ دو مورد را بنويسيد.
٥ ــ حضرت محّمد (ص) در چند سالگی به پيامبری رسيد؟



  ۱۳  



  ۱۴  

بهترين دين
خدای مهربان دين اسالم را به وسيله ِی حضرت محّمد (ص) برای ما فرستاد 
تا راه درست زندگی کردن را به ما نشان دهد. دين اسالم بهترين و کامل ترين 
دين است. دين اسالم به ما ياد می دهد که: خدای مهربان را بپرستيم؛ راستگو و 
درست کار باشيم؛ به نيازمندان کمک کنيم؛ خوش اخالق و با ادب باشيم؛ به پدر 
و مادرخود خوبی کنيم. پاکيزه باشيم و در کارهای خوب با يک ديگر همکاری 

کنيم.
ما مسلمانان بايد دستورهای دين اسالم را انجام دهيم تا زندگی بهتری داشته 

باشيم. کتاب دينی ما مسلمانان قرآن است.

پرسش
١ــ بهترين و کامل ترين دين کدام است؟

٢ــ پيامبر ما مسلمانان کيست؟
٣ــ دو مورد از دستورهای دين اسالم را بنويسيد.

٤ــ کتاب دينی ما مسلمانان چه نام دارد؟



  ۱۵  

جدول

١ــ ما هر کاری را با نام ................. شروع می کنيم.
٢ــ يک مسلمان هيچ وقت ................. نمی گويد.

٣ــ ما خدا را برای نعمت هايی که داده است ................. می گوييم.
٤ــ ما مسلمانان دستورهای ديِن ................. را انجام می دهيم.

٥ ــ يکی از نعمت های خدا ................. است که بدون آن نمی توانيم زنده 
بمانيم.

٦   ــ به کسی که هرگز مال ديگری را بدون اجازه بر نمی دارد ................. 
می گويند. 



  ۱۶  

دوازده امام
حضرت محّمد (ص) به دستور خدا امامان را انتخاب کرد تا بعد از پيامبر 

راهنمای ما باشند.
و  می کنند  رهبری  را  مردم  ديگری  از  بعد  يکی  که  داريم.  امام  دوازده  ما 

دستورها و پيام های خدا را برای مردم می گويند.
اّول ــ حضرت امام علی (ع)

دّوم ــ حضرت امام حسن (ع)
سّوم ــ حضرت امام حسين (ع)

چهارم ــ حضرت امام سّجاد (ع)
پنجم ــ حضرت امام محّمد باقر (ع)

ششم ــ حضرت امام جعفرصادق (ع)
هفتم ــ حضرت امام موسی کاظم (ع)

هشتم ــ حضرت امام رضا (ع)
نهم ــ حضرت امام محّمد تقی (ع)
دهم ــ حضرت امام علی نقی (ع)

ـ حضرت امام حسن عسکری (ع) يازدهمـ 
دوازدهم ــ حضرت امام مهدی 

                  امام زمان (ع)



  ۱۷  

امام اّول 
حضرت امام على (ع)

نام امام اّول ما حضرت علی (ع) است. پيامبر بزرگ اسالم، حضرت علی (ع) 
را به دستور خدا انتخاب کرد تا پس از پيامبر، مردم را رهبری کند.

حضرت علی (ع)، پسر عموی پيامبر بود. پيامبر از کودکی، حضرت علی (ع) 
را به خانه ی خود ُبرد و مانند يک پدر مهربان از او مواظبت کرد.



  ۱۸  

علی (ع)، محّمد (ص) را بسيار دوست داشت و اخالق و رفتار اسالمی را از 
می گذاشت،  احترام  مردم  به  بود،  ادبی  با  پسر  علی (ع)  حضرت  گرفت.  ياد  او 
راستگو و پاکيزه بود، باکودکان مهربان بود و آن ها را دوست داشت. او بسيار 

قوی و شجاع بود و در کارها به پيامبر کمک می کرد.
حضرت علی (ع) ده ساله بود که دين اسالم را قبول کرد و اّولين مردی بود 

که مسلمان شد. 
مشغول  مسجد  در  (ع)  علی   ِ حضرت  وقتی  رمضان،  ماه  (نوزدهم)   ١٩ در 
خواندن نماز صبح بود، با ضربه ی شمشير، به دست ابن ُملجم زخمی شد و در 

٢١ (بيست و يکم) ماه مبارک رمضان به شهادت رسيد.

پرسش

١ــ نام امام اّول ما چيست؟
٢ــ رفتار حضرت علی (ع) چگونه بود؟ (دو مورد را بنويسيد)

٣ــ اّولين مردی که مسلمان شد، کيست؟
٤ــ حضرت علی (ع) در چه تاريخی به شهادت رسيد؟
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پدر مهربان
در زمان حضرت علی (ع) پسری بود که با مادرش زندگی می کرد. پدر او 

در جنگ شهيد شده بود.
آن ها بسيار فقير بودند و زندگی سختی داشتند.

پس از آن که حضرت علی (ع) از زندگی سخت آن ها باخبر شد، هر روز به 
خانه ِی آن ها می رفت و برايشان غذا می ُبرد. امام علی (ع) با آن پسر مانند يک 
پدر مهربان رفتار می کرد. آن پسر هم امام علی (ع) را خيلی دوست داشت. روز 
١٩ ماه رمضان بود. مادر آن پسر در حالی که گريه می کرد به خانه آمد و گفت: 

«امام علی (ع) زخمی شده است 
برای  حضرت  آن  می گويند  و 
شير  بايد  زخمش  شدن  خوب 
شنيدن  از  پس  پسر  بخورد. 
حرف های مادرش يک کاسه ِی 
شير برداشت و با گريه به طرف 

منزل امام علی (ع) رفت. 
وقتی به دِر خانه ِی حضرت 
علی (ع) رسيد کودکان زيادی 
از  ُپر  کاسه های  با  که  ديد  را 

شير به ديدن او آمده اند. 
که  فهميد  و  ا روز  آن 
حضرت علی (ع) برای بسياری 
از کودکان مانند يک پدر بوده 

است.



  ۲۰  

جدول

١ــ اّولين مردی که مسلمان شد.
٢ــ امام دّوم ما مسلمانان است.

٣ــ نام مادر حضرت محّمد (ص)
٤ــ امام علی (ع) در اين ماه به شهادت رسيد.

٥ ــ نام کتاب آسمانی ما مسلمانان است.
٦ــ همه چيز را او آفريده است.

٧ــ دينی که حضرت محّمد (ص) برای مسلمانان آورده است.
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دوست خوب
وقتی مجيد از مدرسه به خانه برگشت، مادرش ديد که او خيلی ناراحت است. 

از او پرسيد: «پسرم چه شده؟! از چيزی ناراحتی ...؟!»
آن ها  چون  نمی آيد،  ما  مدرسه ی  به  ديگر  فردا  از  احمد  گفت: «بله،  مجيد 

اسباب کشی کرده اند و به محّل ِ ديگری رفته اند.
می دانی مادرجان! احمد يکی از دوستان خوب من است. او پسر با ادب و 
مهربانی است. هيچ وقت با کسی دعوا نمی کند در کارها به ديگران کمک می کند. 

دروغ نمی گويد و هميشه کارهايی می کند که ديگران خوش حال شوند.»
مادر پرسيد؛ «اگر احمد پسر بدی بود و کارهای خوب انجام نمی داد باز هم 

از رفتن او ناراحت می شدی؟»



  ۲۲  

مجيد گفت: «نه، اگر احمد پسر بدی بود از رفتن او ناراحت نمی شدم.»
مادر گفت: «برای همين، بايد هميشه کارهای خوب انجام دهيم و از کارهای 

بد دوری کنيم تا همه، ما را دوست داشته باشند.»

کار در کالس

داستان اين درس را در کالس تعريف کنيد.
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نتيجه ِى كارهاِى ما
مردم دو گروه هستند:

يک گروه به دستورهای خداِی مهربان عمل می کنند و کارهای خوب انجام 
می دهند. آن ها خوش اخالق و مهربان هستند و به ديگران کمک می کنند.

گروه ديگر کسانی هستند که به دستورهای خدای بزرگ عمل نمی کنند.
به نظر شما اين دو گروه با هم مساوی هستند؟

شما کدام يک را دوست داريد؟
آدم های خوب و بد پيِش خدا هم مساوی نيستند.

خداوند کسانی را که کارهای خوب انجام می دهند، دوست دارد و آن ها را 
به بهشت می برد و کسانی را که کارهای بد انجام می دهند دوست ندارد و آن ها 

را به جهّنم می برد.

پرسش

١ــ مردم چند گروه هستند؟ آن ها را نام ببريد.
٢ــ آيا همه ی آدم ها پيِش خدا مساوی هستند؟

٣ــ چند کار خوب را نام ببريد.



  ۲۴  

نماز، بهترين عبادت

گفت:  و  آمد  مادر  پيش  زهرا  بخواند.  نماز  می خواست  زهرا  مادر   روزی 
«مادرجان! چرا نماز می خوانی؟»

مادر گفت: «نماز از بهترين عبادت ها است. ما مسلمانان در نماز با خداِی خوب 
و مهربان حرف می زنيم. کسی که نماز می خواند با ديگران مهربان و خوش رفتار 

است. هيچ وقت دروغ نمی گويد و به ديگران بدی نمی کند.
پيامبر، کسانی را که نماز می خوانند، دوست دارد. خدا هم، کسانی را که نماز 

می خوانند، دوست دارد و به آن ها پاداش خوب می دهد.»
زهرا پرسيد: «مادرجان! شما هر روز چند بار نماز می خوانيد؟»
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مادر گفت؛ «دخترم! هر مسلمان بايد در شبانه روز، پنج بار نماز بخواند.
رکعت است.  ٢ نماز صبح 
رکعت است.  ۴ نماز ظهر 
رکعت است.  ۴ نماز عصر 
رکعت است.  ۳ نماز مغرب 
رکعت است.   ۴ نماز عشا 

پرسش

١ــ بهترين عبادت چيست؟
٢ــ در هنگام نماز با چه کسی صحبت می کنيم؟

٣ــ هر مسلمان در شبانه روز چند بار نماز می خواند؟
٤ــ نماز صبح چند رکعت است؟

٥ــ نماز مغرب چند رکعت است؟
٦ ــ کدام نمازها چهار رکعت هستند؟




