دوست دارم
من هم با پرندگان مهربان باشم .پس . ...

با هم بخوانيم
شعر زیر را با دوستانتان بخوانید و یک نام زیبا برای آن انتخاب کنید.
به نام خداى بزرگ
كه پروانه را آفرىد

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

به روى دو تا بال او
خط و خال زىبا كشىد

خداىى كه با ىاد او

لب غنچهها باز شد
نوك زرد بلبل از او

پر از شعر و آواز شد

خداىى كه پرواز را
به گنجشك آموخته

لباسى هم از جنس پر
براى تنش دوخته

ناصر کشاورز

امين و مينا
امين و مينا در مورد مهربانی پدر و مادر خود با يكديگر گفت و گو ميكنند.
امين :مادر برای ما غذاهای خوشمزه درست میکند .به او میگویم. ..................... :
مينا :پدر بیرون از خانه کار میکند و برای ما . ........................................................
26

امين :خداوند است كه پدر و مادري چنين مهربان به . .........................................
مينا :ما برای ّ
تشکر از زحمات آن ها . ....................................................................
ببين و بگو
با د ّقت به اين دو تصوير نگاه كن .از آن ها چه ميفهمي؟

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

بازی و نمایش
داستان درس را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد.
يك كار خوب
در دفتر ن ّقاشي خود دو گل زيبا بكش .در کنار هر گل ،جملهاي
براي ّ
تشكر از پدر و مادر بنويس و به آن ها هديه كن.
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وضو ميگيرم

صداي مؤ ّذن بلند ميشود :اﷲ اكبر ...

هنگام نماز است .ميخواهم با خداي مهربان حرف بزنم.
بايد خود را آماده كنم.

28

ا ّو ل ن ّيت ميكنم که
براي انجام فرمان خدا
وضو ميگيرم.

سپس صورتم را از جايي
كه موي سر ميرويد تا

چانه ميشويم .از باال به
پایين.

حاال نوبت دستهاست.

ا ّول دست راست را از
آرنج تا سر انگشتان

ميشويم .از باال به
پایين.

بعد دست چپ را مانند
دست راست ميشويم.

29

ِ
دست تر بر
سپس با

موهای جلوي سرم

ميكشم.

بعد از آن ،با دست
راست روي پاي راست
را مسح ميكنم .يعني

ا ز سر ا نگشتا ن تا

برآمدگي

ميكشم.

پا دست

روی پاي چپ را نيز

با دست چپ مسح
ميكنم.

30

مادرم ميگويد :وقتي وضو ميگيريم ،پاكيزه ميشويم و براي خواندن نماز آماده
ميشويم.

من شعر زيباي «وضو» را از او ياد گرفتهام.

با هم بخوانيم
با راهنمایی معلّم ،شعر زیبای وضو را در کالس با هم بخوانید.
تمرين كنيم
با راهنمايي معلّم ،در حياط مدرسه وضو بگيريد.

همراه با خانواده
با کمک پدر یا مادر ،وضو را در خانه تمرین کنید.

31

امين و مينا
امین و مینا می خواهند این شکل ها را به ترتیب شماره بگذارند .شما هم به آن ها

کمک کنید.

32

ببين و بگو
براى چه كارهايى وضو مى گيريم؟
....................................

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

بهتر است براى ..................................................
33
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پيامبران خدا

آقاي اميري روي تابلوي كالس نوشت:
خدا

پيامبر
مردم

بچهها خواست با اين كلمات جمله بسازند.
و از ّ

بچهها قلم به دست گرفتند و جملههايي نوشتند.
ّ
بچهها پرسيد:
معلّم جملهها را روي تابلو نوشت و از ّ
بهترين جمله را چه كسي نوشته است؟

بچهها يكصدا گفتند :سعيد!
ّ

34

معلّم از سعيد خواست جمله ی خود را با صداي بلند بخواند:

«خدا پيامبران را فرستاد تا مردم را راهنمايي كنند».
معلّم پرسيد :آن ها مردم را به چه چيزي راهنمايي ميكنند؟

سعيد گفت :كارهاي درست را به مردم ياد ميدهند و آن ها را از کارهای زشت
بازمی دارند.

***
بچهها! حاال ميتوانيد بزرگ ترین پيامبران خدا را نام
معلّم ادامه داد :آفرين ّ

ببريد؟

دستها باال رفت...
معلّم ،پاسخها را روي تابلو نوشت:
السالم)
حضرت نوح (عليه ّ

السالم)
حضرت ابراهيم (عليه ّ

		
السالم)
حضرت
ٰ
موسي (عليه ّ
السالم)
حضرت
ٰ
عيسي (عليه ّ
حضرت مح ّمد (صلّي اﷲ عليه و آله)

آن گاه گفت :بچّه ها! خدا پيامبران

زيادي فرستاده است .ولي پيامبران

بزرگ خدا ،همین پنج نفر هستند.

35

فكر ميكنم
چگونه می توانم از خدايي كه اين همه پيامبر را براي ما فرستاده استّ ،
تشكر كنم؟
دوست دارم
به حرفهاي پيامبران خوب خدا گوش كنم تا . ...

ببين و بگو
با د ّقت در تصاویر ،داستان آن ها را برای دوستان خود بیان کنید.

36

امين و مينا
بچهها!
امين و مينا ،درس «پيامبران خدا» را به پدر نشان ميدهند .پدر ميپرسدّ :
پيامبران ،مردم را به چه كارهايي دعوت ميكنند؟
امين :به انجام دادن كارهاي خوب مثل . ..........................................................
مينا :آن ها به ما ياد ميدهند كه . .....................................................................
امين :به اين كه نبايد ديگران را . .....................................................................
مينا :مثالً اين كه نبايد هنگام بازي با دوستانمان . ..............................................
بچهها! پيامبران آمدند تا حرفهاي خدا را به گوش مردم
پدر گفت :آفرين ّ
برسانند و آن ها را به خوبيها دعوت كنند.

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

ظهر بود.
پيامبر خدا و دوستش بِالل در مسجد نشسته بودند و با هم صحبت ميكردند.
كودكي وارد شد .سالم کرد و به پيامبر گفت:
من پدر ندارم و با مادر و خواهرم زندگي ميکنم.
شما را خيلي دوست دارم.
پيامبر با مهربانی به کودک نگاه كرد و گفت :چه با ادب حرف ميزني!
بعد به بِالل گفت :به خانه ی ما برو و براي اين كودك خوراكي بياور!
بِالل رفت و با يک ظرف کوچک خرما بازگشت.
پيامبر خرماها را شمرد .بيست و يک دانه بود!
پيامبر دستي بر سر كودك كشيد و گفت:
هفتتا براي خودت ،هفتتا براي خواهرت و هفتتا هم براي مادرت.
کودک يکي از خرماها را به دهان گذاشت .خيلي شيرين بود!
از پيامبر ّ
تشکر کرد و با خوش حالي به سوي خانه راه افتاد.
38
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فكر ميكنم
پيامبر (صلّي اﷲ عليه و آله) خیلی مهربان بود كه.  .............................................

دوست دارم
من هم مانند پيامبر که با کودکان مهربان بود ،با .............................................
مهربانی کنم.

امين و مينا
امين و مينا درباره ی داستان مهرباني پيامبر (صلّي اﷲ عليه و آله) با يكديگر
گفت وگو ميكنند.
امين :كسي كه براي آن كودك خرما آورد ،دوست باوفاي پيامبر . ...................
مينا :پيامبر خوب خدا ح ّتي در مسجد . .............................................................
امين :اگر من به جای آن کودک بودم. ............................................................ ،
مينا :خدا از كمك كردن به انسان ها خيلي . ......................................................

40

مسجد پیامبر در شهر مدینه

41
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جشن ميالد

امروز مح ّمد يك ساله شده است.

زهرا برادرش را ميبوسد و به ياد سال قبل ميافتد .روزي كه خدا نوزادي را به
آن ها هديه داد.
روز تولّد پيامبر خدا ،حضرت مح ّمد بود .براي همين پدر و مادرش نام زيباي
مح ّمد را برايش انتخاب كردند.

زهرا خيلي خوش حال است .او ميخواهد امشب به همراه مادر و برادرش در

جشني بزرگ شركت كند.

***

زهرا و مادرش وارد مسجد ميشوند.

بوي گل در حياط پيچيده است .ديوارها با پارچهها و كاغذهاي رنگي تزیين

شدهاند.

مسجد خيلي زيباتر شده است!

زهرا دوستش آمنه را ميبيند .به سوي او ميرود و روز تولّد پيامبر را به او
تبريك ميگويد.

در اين هنگام صداي اذان بلند ميشود.

وقتي مردم نام زيباي پيامبر را ميشنوند ،همه صلوات ميفرستند.
***
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بعد از نماز ،براي ميالد پيامبر جشن گرفتند.

بچههاي مسجد سرود
امام جماعت از زندگی پيامبر ،داستان هايي تعريف كرد و ّ
زيبايي خواندند.

بدانيم:
حضرت مح ّمد (صلّي اﷲ عليه و آله) در شهر ّ
مكه به دنيا آمد .نام پدرش

عبداﷲ و نام مادرش آمنه بود .بسيار امانتدار و درست کار بود و به همين
دليل به او «مح ّمد امين» ميگفتند .ما مسلمانان پیامبرمان را دوست داریم

و به او احترام می گذاریم .برای زیارت او به شهر مدینه می رویم و هر
سال ،روز تولّد پيامبر خدا را جشن ميگيريم.

دوست دارم
وقتي نام پيامبر خدا را ميشنوم ،صلوات بفرستم .يعني بگويم . ...

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

44

بگرد و پیدا کن

حضرت مح ّمد

صلّی اﷲ علیه و آله

نام پدر:

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

نام مادر:

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

ّ
محل تولّد:

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

معروف به:
...............
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اهل بيت پيامبر

حسن و حسين 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 آنها را داد و گفت :امروز پدر بزرگ

مهمان ماست.

كودكان خيلي خوش حال شدند و به درون اتاق دويدند.

پيامبر خدا هر دو را در آغوش گرفت .او نوههايش را خيلي دوست داشت.

سپس پيامبر عبايش را بر سر خود و نوههايش كشيد.

كودكان دستان كوچك خود را دور گردن پيامبر انداختند.

هر كدام آرزويي كردند:
 -كاش پدر اينجا بود.

 كاش مادر اينجا بود.لحظهاي بعد ،صدايي آشنا شنيدند.

...اجازه ميدهيد ما هم در كنار شما باشيم؟
كودكان از ديدن پدر و مادر در کنار
پیامبر خيلي خوش حال شدند.

اتاق كوچكي درست شد .پر از صفا و
مهرباني!

***
پيامبر دست به دعا بلند كرد:

خدايا اين چهار نفر اهل بيت من هستند.

دوستان آن ها دوستان من هستند و دشمنان آن ها دشمن من!

خدايا بر آن ها درود فرست و بديها را از آن ها دور كن!
46
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فكر ميكنم
اهل بیت پیامبر چگونه انسان هایی بودند که خدا و پیامبرش ،آن ها را این همه
دوست داشتند؟

دوست دارم
من هم مثل بزرگ تر ها هر وقت می خواهم نام اهل بيت پيامبر را به زبان بیاورم،
با احترام بگويم… :

گفت و گو كنيم
از اين داستان چه چيزهايي ياد مي گيريم؟

48

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

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

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

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

يك كار خوب
ما مسلمانان هر روز در تش ّهد نمازمان به پيامبر و اهل بيت او درود
ميفرستيم و ميگویيم:

« َا ل ّل ُه َّم َص ِّل َع ٰلی ُم َح َّم ٍد َو ِآل ُم َح َّمد».

يعني. ......................................................................................... :

با هم بخوانيم

داور ُکشتی
پیامبر عزیز ما

حضرت زهرا خانه بود

رفت شبی پیش دخترش

با هر دو تا گل پسرش

همان جا گفت به بچه ها:

«حسن جانم ،حسین جانم

مثل دو مرد پهلوان

روبه روی هم ایستادند

کدامتان قوی ترید؟

اول بازی هر دو تا

کشتی بگیرید بدانم»

با مهربانی دست دادند

پنجه به پنجه ،دست به دست

بازو به بازو ،سر به سر

از بازی قشنگشان

خانه چه غوغا شده بود

روی گلیم ساده ای
داور مهربانشان

کشتی گرفتند دو پسر

غرق تماشا شده بود

س ّیدمح ّمد مهاجرانی
49
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خانواده ی مهربان

چند روز است حسن و حسين بيمار هستند و مادر از آن ها مراقبت ميكند.

امام علي و حضرت فاطمه که فرزندانشان را خيلي دوست دارند ،براي سالمتي
آن ها دعا ميكنند و می گویند:

خدايا اگر حال كودكانمان خوب شود ،براي ّ
تشكر از تو سه روز روزه
ميگيريم.

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

السالم) روزه هستند.
خانواده ی امام علي (عليه ّ
هنگام افطار سفرهاي ساده پهن ميکنند.

صداي در خانه بلند ميشود و کسی از پشت در می گوید:
فقيري هستم گرسنه .غذايي به من بدهيد.

مرد فقير ميداند اهل اين خانه ،خانواده ی پيامبر هستند و مانند پیامبر ،مهربان

و دل سوز!

آن ها تصميم گرفتند به او كمك كنند.

السالم) ميگيرد و ّ
تشكر ميكند.
مرد فقير نانها را از دست امام علي (عليه ّ

روز بعد هنگام افطار...
يتيمي در ميزند.

تصميم ديروز تكرار ميشود و آن ها غذايشان را به او ميبخشند.
روز سوم ...

صداي در بلند ميشود ...

 مردي هستم گرسنه .غذايي ميخواهم.50

براي سومين بار خانواده ی امام علي غذاي خود را به نيازمندان ميبخشند.

