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بسمه تعالی

و  نظام مند  فعالیت های  مجموعه  درسی  برنامه  لید  تو فرایند 
زیر  چهارگانه  ابعاد  دارد  تالش  که  است،  شده ای  طرح ریزی 
نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک 
بافت منسجم ، هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت 

رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی 
مالحظات  تا  شده  سعی  است،  درسی  برنامه ریزی  فرایند  از 
ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر 
پایه  برای درک و فهم دانش  توان مندی دانش آموزان  و  رشد 
و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کار گیری شیوه 
بروز  آمادگی جهت  انتقادی،  تفکر  توان  منطقی،  و  تفکر علمی 
خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای 
بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با 
فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تاکید بر 
انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه 
متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به 

کسب شایستگی های الزم )توان مندی ها، مهارت ها( می باشد.
معلمان  و  باشد  موثر  اهداف  تحقق  در  محتوا  این  است  امید 



ّ

عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران را در 
دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.

سازمان  کارشناسان  صمیمانه  همکاری  حاصل  بزرگ  کار  این 
آموزش و پرورش استثنایی و گروه های تالیف کتاب های درسی 
می باشد، شایسته است از تالش و مساعی تمامی این عزیزان و 
همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع 
آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و  که در مراحل چاپ و 

تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، 
تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این محتوا به این 

سازمان منعکس نمایند.
دکتر مجید قدمی

معاون وزیر و رییس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور



و همچنین سازمان  استثنایی  مدارس  معلّمان  و  کارشناسان  به ویژه  کردند، 
پژوهش و برنامه  ریزی آموزشی و مراکز وابسته، صمیمانه تشکر و قدردانی 

نماید. 
پرورش  و  آموزش  صاحب  نظران  و  کارشناسان  معلمان ،  است  امید 
استثنایی با نظرات ارزشمند خود در ارتقاء کیفی برنامه  های درسی ارائه شده، 

این سازمان را بیش از پیش یاری نمایند. 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی

بسمه تعالی

سخنی با مربیان
معلّم عزیز و گرامی

برای آموزش مناسب و کارآمد این کتاب توجه شما را به ویژگی های ساختار آن 

جلب می کنیم:

١ــ تعداد دروس براساس سرفصل ها و مفاهیم اساسی درس دینی تنظیم گردیده 

است، این مفاهیم شامل خداشناسی، نبوت، معاد، امامت و رهبری، احکام و عبادات، و 

اخالق اسالمی می باشد.

دانش آموزان  روان شناختی  زمینه های  به  توجه  با  دینی  مفاهیم  آموزش  در  ٢ــ 

استفاده از شیوه های مختلف ادبیات مانند داستان، شعر، نمایش و… بسیار مؤثر است 

بنابراین در تهیه کتاب های جدید سعی گردیده است تا ضمن پرهیز از روش یک سویه 



و دستوری مطالب درسی در قالب داستان هایی با تصویر مناسب و شعر و فعالیت های 

فعالیت  و  مشارکت  زمینه  آوردن  فراهم  امکان  معلّم  به  تا  گردد  ارائه  دیگری  تکمیلی 

دانش آموزان را بدهد.

٣ــ در این کتاب سعی شده عناوین و متن دروس ساده و در حد فهم و حوصله 

دانش آموزان با نیازهای ویژه باشد و از به کارگیری عبارات و جمالت طوالنی پرهیز شود. 

تا حد ممکن از کلمات مشکل و نا آشنا کمتر استفاده شده و در صورت به کارگیری این 

کلمات معنی شده است.

٤ــ در این کتاب به مفاهیم درس های دیگر مانند علوم، فارسی، اجتماعی و هنر 

حفظ شده،  دروس  سایر  با  آن  افقی  ارتباط  ترتیب  این  به  و  است  گردیده  توجه  نیز 

برای  زمینه ای  و  بوده  ابتدایی  دوره  آموزش های  امتداد  در  ارائه شده  مفاهیم  هم چنین 

دوره ی متوسطه می باشد.

٥  ــ اشعار مندرج در کتاب در جهت روان خوانی و ایجاد انبساط خاطر دانش آموزان 

بوده و لزومی به حفظ اشعار نیست.

٦ــ در طراحی و تدوین تمرینات اساس کار بر این بوده که آن ها متنوع و جذاب 

باشند و در پرسش و پاسخ صرف محدود نگردند و فّعالیّت های دانش آموزان در این 

زمینه با توجه به برداشت و خالقیت های فردی ارائه گردد. این تمرینات در قالب عناوینی 

مانند فکر کن و کامل کن، حاال برایم بگو، اکنون می توانی، بیش تر بیاموزیم و… طراحی 

شده است.

٧  ــ برای ارائه اطالعات بیش تر در زمینه مفاهیم ارائه شده در درس از پیام های 

قرآنی، احادیث، مطالبی برای مطالعه بیش تر استفاده شده است.



٨  ــ جهت ایجاد فضای معنوی و ارتباط با خالق هستی از بخش های تحت عنوان با 

هم دعا کنیم بهره گرفته است.

٩ــ با توجه به تفاوت شرایط اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی دانش آموزان در پایان 

هر درس بخشی تحت عنوان فّعالیّت پیشنهادی معلّم درنظر گرفته شده که معلّم می تواند 

با توجه به این شرایط هر نوع فّعالیّتی را که مناسب می داند طراحی کند.

در ادامه نکاتی در مورد شیوه های تدریس آورده می شود.

نکاتی در مورد شیوه های تدریس
همکار گرامی

آشنایی با روش های تدریس و به کارگیری آن ها موجب می شود که اهداف تعلیم و 

تربیت با سهولت بیشتر و در مدت زمان کوتاه تر تحقق یابد. معلّم در زمینه ی تعلیم و تربیت 

از شیوه ها و  آموزش الزم است  امر  برای موفقیت در  او  دانش آموزان نقش مؤثری دارد. 

روش های جالب و متنوع آموزشی و پرورشی آگاهی کافی داشته باشد. 

روش های پیشنهادی برای آموزش دینی به شرح زیر است: 

روش دیداری و شنیداری )سمعی و بصری( از طریق ارائه الگوی مناسب، داستان گویی، 

پرسش و پاسخ، توضیحی، گردش علمی، نمایش، تمثیلی،  نمایش نامه ای )ایفای نقش( و 

روش های دیگری که هر معلم با توجه به خالقیت های خود می تواند ابداع کند. البته بهترین 

شیوه در آموزش دینی بهره گیری از روش تلفیقی یا به هم آمیخته است. 



ارزشیابی
توانایی دانش آموزان و میزان دست یابی آن ها به اهداف مورد نظر باید به طور پیوسته 

نهایی  نمره ی  و  پایانی صورت می گیرد  و  به دو صورت مستمر  ارزشیابی  ارزشیابی شود. 

ارزشیابی  تمرین ها،  قسمت  در  بود.  خواهد  پایانی  و  مستمر  نمرات  از  حاصل  میانگین 



فهرست مطالب
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درس اول: خدا همه جا هست                                                          ٢ 
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درس سوم: عهد و پیمان                                                               ١٤
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٭ گنبد امام رضا )ع(                                                                      ٢٦   
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آن روز برف زيادى باريده بود و بّچه ها در حياط مدرسه مشغول برف بازى بودند. حسين و حامد 
به طرف هم گلوله برفى مى انداختند. وقتى حامد مى خواست گلوله برفى ديگرى درست كند چشمش به 
يك ساعت افتاد كه بر روى برف ها افتاده بود. به اطرافش نگاه كرد، كسى حواسش به او نبود. يواشكى 
و  رفت  خانه  به  مدرسه  شدن  تعطيل  از  بعد  شد.  بازى  مشغول  دوباره  و  گذاشت  جيبش  در  را  ساعت 
ساعت را به دستش بست. آن را به مادرش نشان داد و گفت: مادر امروز اين ساعت را در حياط مدرسه 

پيدا كردم. ببين چه قدر قشنگ است! مى خواهم آن را براى خودم نگه دارم.
مادرش گفت: پسرم كار خوبى نكردى كه ساعت را به خانه آوردى. چيزى را كه براى تو نيست 
نبايد برمى داشتى. حامد گفت: مادر جان هيچ كس نمى داند كه من اين ساعت را پيدا كردم، در آن موقع 

كسى مرا نديد.
حامد  مى بيند.  را  ما  خدا  مى كنيم،  كار  چه  ما  كه  نمى بيند  هيچ كس  وقتى  حتّى  پسرم  گفت:  مادر 
پرسيد: حتّى وقتى كه من در اتاق تنها هستم، باز هم خدا مرا مى بيند؟ مادر جواب داد: بله پسرم خدا 
همه جا هست او ما را آفريده و از هر كار ما آگاه 1 است حتّى وقتى به چيزى فكر مى كنيم و يا در دل خود 

چيزى از او مى خواهيم خدا باخبر مى شود.
روز  آن  فرداى  بدهد.  ناظم  آقاى  به  را  ساعت  گرفت  تصميم  مادرش  حرف هاى  شنيدن  با  حامد 
وقتى حامد به مدرسه رفت، ساعت را به آقاى ناظم داد. او از حامد تشّكر كرد و گفت: آفرين، تو پسر 

درستكارى هستى. خدا انسان هاى درستكار را خيلى دوست دارد.

1ــ آگاه: با خبر

٢

درس اّولدرس اّول

خدا همه جا هست



٣



با هم بخوانيم

٤

آيا خدا تنهاست من از تو پرسيدم 

همراه آدم هاست گفتى خدا هر جا 

گفتى خدا آن جاست گفتى خدا اين جاست 

پشت و پناه ماست دست خدا هر جا 



٥



خدا هر كارى را كه انجام مى دهيد مى بيند. (سوره ى بقره، آيه ى 96)

٦

اكنون مى توانى

فكر كن و كامل كن

پيامى از قرآن

حاال برايم بگو

خدا همه جا هست و از هر كار ما………… است.

كالس  در  دوستانت  با  شود؟  راضى  تو  از  خدا  كه  دهى  انجام  مى توانى  كارهايى  چه 

گفت و گو كن.

جمله ى زير را كامل كنى.
چون مى دانم خدا همه جا هست و مرا مى بيند هميشه سعى مى كنم…………
……………………………………………………………………



٧
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فّعاليّت پيشنهادى معلّم :



فصل زمستان تمام شده و فصل زيباى بهار از راه رسيده است. شاخه هاى خشك درختان حاال پر از 
برگ هاى سبز شده و علف ها و گل هاى رنگارنگ روى زمين را پوشانده است. حيوانات از خواب زمستانى 
و  شده  آب  برف ها  است.  كرده  پر  را  دشت  همه ى  برگشته اند   1 كوچ  از  كه  پرندگانى  آواز  و  شده  بيدار 

رودخانه ها پر آب شده اند. چه قدر صداى ُشرشر آب لّذت بخش است!
من به مادرم گفتم: مادر! چه قدر فصل بهار زيباست در اين فصل همه چيز زنده و تازه مى شود. من 
اين فصل را خيلى دوست دارم راستى چه طور در بهار همه ى طبيعت تغيير مى كند؟ مادرم گفت: فرزندم 
و  قدرت  نشانه ى  بهار  فصل  در  طبيعت  شدن  زنده  مى آورد.  به وجود  را  فصل ها  توانا  و  مهربان  خداوند 
مهربانى خداست وقتى فصل بهار مى آيد من به ياد جهان ديگرى مى افتم كه باالخره همه ى ما روزى 
پس از مرگ بايد به آن جا برويم. فصل بهار براى ما نشانه اى است براى اين كه بدانيم با مرگ همه چيز 
نابود نمى شود از مادرم پرسيدم: مادر جان آيا ما هم بعد از مرگ دوباره زنده مى شويم؟ مادر جواب داد: 
عزيزم خداوند آفريننده ى تمام چيزهاست همان طور كه يك روز به دنيا آمديم روزى هم به خواست او با 
مرگ اين جهان را ترك مى كنيم و به جهان ديگرى مى رويم. همان گونه كه در فصل بهار طبيعت دوباره 
زنده مى گردد، خداوند توانا بعد از مرگ هم دوباره ما را زنده مى كند تا هركدام از ما نتيجه ى كارهاى 

خوب و بد خود را ببينيم.
من با خودم فكر كردم كه خداوند چه قدر عادل است كه نمى خواهد ما بعد از مرگ از بين برويم تا در 

جهان آخرت انسان هاى نيكوكار به پاداش كارهاى خوب خود برسند و انسان هاى بدكار مجازات شوند.

1ــ كوچ: رفتن از جايى به جاى ديگر

٨

 درس دوم درس دوم

زندگى دوباره



٩



به درستى كه خداوند مردگان را زنده مى كند و او قادر به انجام هر كارى است. (سوره ى 
حّج، آيه ى 6)

ــ چرا خداوند مهربان نمى خواهد ما بعد از مرگ از بين برويم؟

ــ فصل بهار نشانه اى است براى اين كه بدانيم با مرگ همه چيز نابود……………  .
ــ همان طور كه در فصل بهار طبيعت دوباره زنده مى گردد، خداوند توانا بعد از مرگ 

هم دوباره ما را………… مى كند.

١٠

پيامى از قرآن

پاسخ دهيد:

فكر كن و كامل كن



به نظر تو براى اين كه زندگى ما نيز مانند بهار پر از خوبى ها و زيبايى ها باشد چه بايد 
بكنيم؟ در اين مورد با راهنمايى معلّم با دوستانت گفت و گو كن.

وقتى انسان ها در جهان ديگر دوباره زنده مى شوند چه كسانى خوش حال و چه كسانى 
ناراحت هستند؟

چند نمونه از كارهايى كه خداوند را از ما راضى مى كند و باعث مى شود ما در جهان 
ديگر خوش حال و سرحال و سربلند باشيم بنويس.

1ــ
2ــ
3ــ

١١

حاال برايم بگو

اكنون مى توانى بگويى

اكنون مى توانى



١٢
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فّعاليّت پيشنهادى معلّم :



١٣

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



يكى از روزهاى گرم تابستان بود. پيامبر گرامى (ص) زير آفتاب، روى سنگى نشسته بود. هوا بسيار 

گرم بود. خورشيد بر سر و صورت پيامبر (ص) مى تابيد و عرق از پيشانى او مى ريخت. ايشان از شّدت 

گرما گاهى برمى خاست و دوباره مى نشست و به اطراف نگاه مى كرد. مثل اين كه منتظر كسى بود.

عّده اى از ياران رسول خدا از دور پيامبر (ص) را ديدند. نزد ايشان آمده، سالم كردند و گفتند: اى 

رسول خدا، در اين هواى گرم چرا زير آفتاب نشسته ايد؟ پيامبر (ص) فرمود: صبح كه هوا خنك بود با 

شخصى اين جا قرار گذاشتم و منتظرش هستم تا بيايد، ولى او دير كرده است. يكى از ياران به پيامبر 

(ص) گفت: اين جا آفتاب است و گرما شما را ناراحت مى كند. آن طرف تر سايه است، آن جا منتظرش 

بمانيد. پيامبر (ص) فرمود: من با آن مرد همين جا قرار گذاشته ام اگر به جاى ديگر بروم برخالف قول و 

قرارم عمل كرده ام… .

پيامبر گرامى ما به عهد و پيمان بسيار اهميّت مى داد و پيمان شكنى2 را گناه بزرگى مى دانست و 

هميشه مى فرمود: انسان هايى كه راست گوتر، امانت دار و خوش اخالق تر باشند و به عهد و پيمان خود 

عمل كنند در جهان آخرت به من نزديك تر هستند.

1ــ عهد و پيمان: قول و قرار   

2ــ پيمان شكنى: عمل نكردن به قول و قرار

١٤

درس سومدرس سوم

عهد و پيمان 1



١٥



به عهد خود وفا كنيد (سوره ى اسراء، آيه ى 34)

ــ با توجه به متن درس چه كسانى در جهان آخرت به پيامبر (ص) نزديك ترند؟ دو 
مورد را بيان كنيد.

ــ يك مسلمان هميشه به……………… خود عمل مى كند.
ــ پيامبر (ص) به عهد و پيمان بسيار اهميّت مى داد و……………… را گناه بزرگى 

مى دانست.

١٦

پيامى از قرآن

پاسخ دهيد:

فكر كن و كامل كن



ــ تا به حال چه قول و قرارهايى با دوستانت گذاشته اى؟
ــ اگر دوستت به يكى از اين قول و قرارهايش عمل نكند چه احساسى پيدا مى كنى؟ 

به او چه مى گويى؟ درباره آن ها در كالس با دوستانت گفت وگو كن.

در چند خط بنويس كه چرا بايد به قول و قرارهايمان اهميّت دهيم و به آن ها عمل كنيم، 
آن را در كالس براى دوستانت بخوان.

١٧

حاال برايم بگو

اكنون مى توانى
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مردم  نبود.  سبز  ديگر  مزرعه ها  و  بود  شده  خشك  چشمه ها  نمى باريد.  باران  كه  بود  سالى  چند 
به خاطر خشكسالى1 به سختى زندگى مى كردند. روزى عّده اى از ياران امام رضا (ع) نزد ايشان رفتند و 

از آن حضرت خواستند تا براى باريدن باران دعا كند و مردم را از خطر خشكسالى نجات دهد.
به درخواست مردم در يكى از روزها، امام رضا (ع) همراه با يارانش و عّده اى از مردم براى خواندن 
نماز از شهر بيرون رفت. امام رو به آسمان كرد و در دل با خداى خود راز و نياز2 كرد و بعد به نماز ايستاد 

و پس از نماز براى باريدن باران دعا كرد. امام با صداى بلند گفت:
«خداوندا، اين مردم به اميد رحمت3 تو به اين جا آمده اند. آن ها را نا اميد نكن و باران رحمت خود 

را بر آن ها بفرست.»
لحظاتى نگذشته بود كه ابرهاى تيره آسمان را پر كردند. امام به مردم گفت: زود به خانه هايتان 
برويد كه خداوند به شما لطف كرده و مى خواهد باران بفرستد مردم به طرف خانه هاى خود رفتند. همين 
كه به خانه رسيدند قطره هاى درشت باران شروع به باريدن كرد حاال ديگر همه فهميده بودند كه خدا 

چه قدر امام رضا (ع) را دوست دارد و به خاطر دعاهاى او بارانش را بر دشت و صحرا فرستاده است.

1ــ خشكسالى: سال هايى كه باران نمى بارد يا كم مى بارد.   
2ــ راز و نياز: صحبت با خدا، دعا    

 3ــ رحمت: مهربانى

درس چهارمدرس چهارم

دعاى باران

٢٠



٢١



٢٢

٢٢

خدايا پدر و مادر مرا يارى كن همان طور كه آن ها مرا يارى مى كنند.



٢٣

حاال برايم بگو

اكنون مى توانى

اين درس چه پيام هايى به ما مى دهد؟ در اين مورد با دوستانت در كالس گفت وگو 
كن.

با توجه به كلمه هاى داده شده يك دعاى زيبا بنويسى.
خدايا از تو مى خواهم.......................................................................................

.................................................................................. پروردگارا پدر و مادرم را

الهى بيماران را................................................................................................



زندگانى خود را در آن شهر  مدينه به دنيا آمد و بيش تر  رضا (ع) در  امام  حضرت 
گذراند. مأمون خليفه ى عباسى براى اين كه امام رضا (ع) را از مردم دور كند از او خواست 
و  بود  آگاه  مأمون  حيله ى  از  امام  اما  بپذيرد.  را  حكومت  و  برود  خراسان  به  مدينه  از  تا 
پيشنهاد او را رد كرد. سرانجام مأمون امام را مجبور كرد و امام رضا (ع) فقط در ظاهر 
مقام جانشينى او را پذيرفت و از حكومت ظالمانه ى مأمون هيچ حمايتى نمى كرد1. امام 
رضا (ع) آن قدر مورد عالقه ى مردم قرار گرفت كه مأمون احساس خطر كرد و سرانجام 

او را به شهادت رساند.

٢٤

براى خواندن

١ـ حمايتی نمی کرد: طرفداری نمی کرد



٢٥

فّعاليّت پيشنهادى معلّم :
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1ــ مى آسودم: استراحت مى كردم، منظور آسايش و به آرامش رسيدن است.

گنبد زرد رضا غرق نور است و طال 

مى رسد از همه جا بوى گل، بوى گالب 
                          ٭ ٭ ٭ ٭  

مى درخشد از دور مثل يك خورشيد است 
شهر مشهد پُر نور شده از اين خورشيد 

                            ٭ ٭ ٭ ٭
قلب ها، غرق دعاست چشم ها، خيره به او 
همه، يا رضا رضاست بر لب و پير و جوان 

                                 ٭ ٭ ٭ ٭
يك كبوتر بودم اى خدا كاش كه من 
شاد مى آسودم1 روى اين گنبد زرد 

                                 ٭ ٭ ٭ ٭
«شكوه قاسم نيا»

٢٦

گنبد امام رضا (ع)



٢٧



هنوز كمى به اذان مغرب مانده بود. مادرم سفره ى افطار را پهن كرده و مقدارى خرما، نان و پنير و سبزى 
در سفره گذاشته بود. من در كنار سفره نشسته و به دوستم اكرم فكر مى كردم. امروز اّولين روز ماه مبارك 
رمضان بود. در مدرسه بعد از زنگ تفريح وقتى به كالس رفتم اكرم را ديدم كه به بّچه ها مى گفت: امروز روزه 

بودم ولى زنگ تفريح فراموش كردم كه روزه هستم و آب خوردم، حاال كه روزه ام باطل شده ناراحتم.
آن زنگ، قرآن داشتيم. وقتى خانم فاطمى به كالس آمد متّوجه موضوع شد و به اكرم گفت: دخترم 
اشكالى ندارد. اگر كسى فراموش كند كه روزه بوده و چيزى بخورد روزه اش باطل نمى شود. چون تو 
يادت نبود كه روزه هستى پس خدا قبول مى كند به شرطى كه تا غروب ديگر چيزى نخورى. اكرم خيلى 

خوشحال شد و خدا را شكر كرد كه روزه اش باطل نشده است.
من از خانم معلّم پرسيدم: چه موقع روزه ى ما باطل مى شود؟

خانم فاطمى گفت: من روى تخته بعضى از مواردى كه روزه را باطل مى كند، براى شما مى نويسم 
آن ها را يادداشت كنيد تا فراموش نشود.

ــ خوردن و آشاميدن1 ، هر چند خيلى كم باشد.
ــ استفراغ عمدى2

ــ فرو بردن تمام سر در آب
ــ رساندن گرد و غبار و دود غليظ به گلو

سپس خانم فاطمى گفت: بچه هاى عزيز بايد بدانيد كه اگر كسى عمداً روزه اش را باطل كند. گناه 
بزرگى انجام داده است.

اّول  باشد.  قبول  روزه ات  گفتند،  را  مغرب  اذان  دخترم  گفت:  كه  شنيدم  را  مادرم  صداى  ناگهان 
دعايت را بخوان و بعد افطار كن.

1ــ آشاميدن: نوشيدن      2ــ عمدى: از روى قصد و آگاهى ٢٨

درس پنجمدرس پنجم

اّولين روز ماه رمضان



٢٩



اى كسانى كه ايمان آورده ايد روزه بر شما واجب شده است همان طور كه بر مردمى 
كه قبل از شما بوده اند واجب شده بود.

 (سوره ى بقره، آيه ى 183)

ــ دو مورد از كارهايى كه روزه را باطل مى كند بنويسيد؟

ــ اگر كسى فراموش كند كه روزه بوده و چيزى بخورد روزه اش باطل …………… .

روزه داران  بين  در  شما  به نظر  بگيرد  روزه  رمضان  ماه  در  نتواند  علّتى  به  كسى  اگر 
چگونه بايد رفتار كند؟ در اين مورد با راهنمايى معلّم در كالس با دوستانت گفت وگو كن.

٣٠

پيامى از قرآن

پاسخ دهيد:

فكر كن و كامل كن

حاال برايم بگو



درباره ى فوايد روزه با دوستانت گفت و گو كنى، يا از ماه رمضان يك خاطره ى خوب 
تعريف كنى.

آيا مى دانيد كه بعضى از افراد نبايد روزه بگيرند؟ مانند كسانى كه بيمار هستند و روزه 
گرفتن براى آن ها ضرر دارد يا افراد پير كه روزه گرفتن براى آن ها سخت است. هم چنين 

زن حامله يا شيرده كه روزه براى خودش يا بّچه اش ضرر دارد؛ نبايد روزه بگيرد.

با راهنمايى بزرگ ترها تحقيق كن كه اگر كسى نتواند به هر علّتى در ماه رمضان روزه 
بگيرد براى جبران آن چه بايد بكند؟ مطالبى در مورد آن نوشته و در كالس براى دوستانت 

بخوان.

٣١

بيش تر بياموزيم:

اكنون مى توانى

براى خواندن
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زنگ در به صدا درآمد. حميد براى باز كردن در به حياط رفت. او پس از مّدتى به اتاق برگشت و 
گفت: «مادر جان! تعميركار تلويزيون است و براى درست كردن تلويزيون آمده است.» مادر چادرش را 
سر كرد و به زهره گفت: «دخترم تو هم چادرت را سر كن.» سپس به حميد گفت: «آقاى تعميركار را به 

داخل اتاق راهنمايى كن.»
بعد از رفتن تعميركار، مادر و زهره چادرهاى خود را برداشتند و به جالباسى آويزان كردند. زهره و 
حميد با خوش حالى مشغول تماشاى تلويزيون بودند كه دوباره زنگ در به صدا درآمد. اين بار دايى جان 
بود كه براى احوال پرسى پيش آن ها آمده بود. بّچه ها از ديدن دايى خيلى خوشحال شدند. دايى پس از 

چند ساعت كه پيش آن ها ماند، خداحافظى كرد و رفت.
پس از رفتن دايى، زهره پرسيد: «راستى مادر جان چرا وقتى كه تعميركار آمد، ما چادر سر كرديم، 

ولى وقتى دايى جان آمد چادر سر نكرديم؟!»
مادر گفت: «دخترم! هر زن مسلمان بايد پيش مردهاى نامحرم حجاب داشته باشد، يعنى بدن و 

موى سر خود را بپوشاند.»
زهره پرسيد: «چه كسانى براى ما محرم و چه كسانى نامحرم هستند؟»

مادر گفت: «پدر، برادر، همسر، فرزندان، دايى ها، عموها، پدربزرگ و… براى زنان مسلمان محرم 
بوده و بقيه مردها براى آن ها نامحرم هستند. دخترم! الزم است بدانى كه يك زن مسلمان بايد پيش 

مردهاى محرم هم لباس مناسب بپوشد.»
سپس مادر گفت: «در دين اسالم يك مرد مسلمان هم در برخورد با زنان نامحرم بايد مواردى را 

رعايت كند مثًال با آن ها دست ندهد».

٣٤

درس ششمدرس ششم

حجاب



٣٥



حميد پرسيد: براى مردان چه كسانى محرم و چه كسانى نامحرم هستند؟
مادر گفت: «مادر، خواهر، همسر، فرزندان، خاله ها، عمه ها، مادربزرگ و… براى مردان 

محرم بوده و بقيه ى زنان براى آن ها نامحرم هستند».
زهره گفت: «از اين كه هميشه حجابم را رعايت مى كنم احساس خوبى دارم».

مادر زهره را بوسيد و گفت: «در اين مورد من و پدرت از تو راضى هستيم اميدوارم كه 
خداوند هم از تو راضى باشد».

با توجه به آيات قرآنى و براساس سفارش هاى دين اسالم «زنان بايد بدن و موى سر 
خود را از نامحرمان بپوشانند و از پوشيدن لباس هايى كه باعث جلب توجه مى شود دورى 

كنند.»

1ــ حجاب يعنى چه؟
2ــ چه كسانى براى يك زن مسلمان محرم هستند؟ سه مورد را بيان كنيد.
3ــ چه كسانى براى يك مرد مسلمان محرم هستند؟ سه مورد را بيان كنيد.

٣٦

پيامى از قرآن

پاسخ دهيد:



ــ هر زن مسلمان بايد پيش مردهاى نامحرم…………… داشته باشد.
ــ يك زن مسلمان بايد پيش مردهاى محرم هم لباس…………… بپوشد.

ــ لباس يك زن و يك مرد مسلمان چگونه بايد باشد با راهنمايى معلّم در كالس با 
دوستانت گفت وگو كن.

كسانى كه براى شما محرم و نامحرم هستند را در جدول صفحه ى بعد با 
عالمت (×) مشخص كنيد.

٣٧

فكر كن و كامل كن

حاال برايم بگو

اكنون مى توانى



(ويژه ى دانش آموزان دختر)
نامحرممحرم

پسرعمو
عمو

پسرخاله
پدربزرگ

برادر
پسردايی

(ويژه ى دانش آموزان پسر)
نامحرممحرم

دختردايی
مادر

دخترعمه
عمه

خواهر

در دين اسالم پوشاندن گردى صورت و دست ها تا مچ براى زنان الزم نيست ولى بايد 
بقيّه قسمت هاى بدن را در برابر نامحرم با لباس مناسب بپوشانند.

٣٨

براى خواندن



تو مى توانى درباره ى آداب لباس پوشيدن مردان و زنان مسلمان منطقه ى زندگى خود 
تحقيق كنى و درباره ى آن در كالس براى دوستانت صحبت كنى.

٣٩

بيش تر بياموزيم:

فّعاليّت پيشنهادى معلّم:
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ماه رمضان بود وقتى مريم از مدرسه به خانه برگشت نمازش را خواند و پس از آن خواست تا كمى 
استراحت كند. پس از مّدتى برادرش امير پيش او آمد و گفت: «مريم جان چه قدر مى خوابى؟»

مريم گفت: «مگر نمى دانى خواب روزه دار هم عبادت است؟»
امير گفت: «من امروز يك توپ واليبال خريدم بيا به حياط برويم و كمى واليبال بازى كنيم».

مريم گفت: «حاال وقت بازى نيست چون همسايه ها در حال استراحت هستند».
امير پرسيد: پس من چه كار كنم؟ حوصله ام سر رفته است. مريم گفت: «برو پيش مادر و به او 

كمك كن، ما امشب براى افطار مهمان داريم و مادر در حال آماده كردن افطارى است».
امير به آشپزخانه رفت و به مادر گفت: «مادر جان چه كمكى مى توانم به شما بكنم؟ مادر گفت:  « حاال 

با شما كارى ندارم ولى نزديك افطار مى توانى همراه مريم در چيدن سفره به من كمك كنى.»
امير پرسيد: راستى مادر جان اكنون كه روزه هستى پذيرايى از مهمان برايت مشكل نيست؟ بهتر 

نبود بعد از ماه رمضان مهمانى مى دادى؟
مادر گفت: «پذيرايى از مهمان در ماه رمضان يكى از بهترين كارهاى ما مسلمانان است. خداى 
بزرگ به هر كس كه روزه دارى را مهمان كند و افطارى بدهد پاداش زيادى مى دهد». امير پرسيد: مادر 

جان پس من اكنون چه كار كنم؟
قرآن  او  همراه  و  بروى  او  پيش  مى توانى  تو  است.  قرآن  خواندن  مشغول  گفت:  «پدربزرگ  مادر 

بخوانى. چون خواندن و گوش دادن به قرآن يكى از كارهاى خوب در ماه رمضان است».

٤٠

درس هفتمدرس هفتم

بهترين كارها در ماه رمضان



٤١



پيامبر (ص) فرمود: اى بندگان خدا در ماه رمضان روزه بگيريد كه در اين ماه خوابتان 
عبادت اعمالتان مورد قبول درگاه خداوند بوده و دعاهايتان برآورده مى شود.

ــ دو مورد از بهترين كارها در ماه رمضان را بيان كنيد؟

ــ خواب روزه دار هم………………… است.
ــ خداى بزرگ به هر كس كه……………… را مهمان كند و افطارى بدهد پاداش 

زيادى مى دهد.

٤٢

فكر كن و كامل كن

سخنى از بزرگان

پاسخ دهيد:



با  مورد  اين  در  دهى؟  انجام  رمضان  ماه  در  مى توانى  ديگرى  خوب  كارهاى  چه  ــ 
دوستانت در كالس گفت وگو كن.

يكى از عنوان هاى زير را انتخاب كنى و در مورد آن يك انشاى زيبا نوشته و در كالس 
بخوانى.

ــ سفره ى افطارى
ــ سحرى در خانه ى ما

٤٣

اكنون مى توانى

حاال برايم بگو



اين شب ها مردم بيشتر از هر وقت ديگرى عبادت مى كنند و نماز و قرآن مى خوانند. 
بعضى شب ها هم به مسجد رفته و تا سحر بيدار مى مانند و دعا مى كنند. اين شب ها بهتر 
از هر وقت ديگرى مى توان حرف هاى خوب و دوست داشتنى شنيد. مى دانى اين شب ها چه 

شب هايى است؟ آرى شب هاى دوست داشتنى ماه رمضان.

مورد  اين  در  مى شود؟  برگزار  چگونه  شما  محله ى  يا  شهر  در  قدر  شب هاى  مراسم 
مطالبى را تهيه كرده و در كالس براى دوستانت بخوان.

٤٤

بيش تر بياموزيم

براى خواندن



٤٥
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فّعاليّت پيشنهادى معلّم:



ظهر جمعه بود. پس از يك هفته كار، فرصت خوبى براى استراحت پيدا كرده بودم. تازه خوابم برده 
بود كه ناگهان، با سر و صداى زيادى از خواب پريدم. با نگرانى به كوچه رفتم. چند پسر بّچه مشغول 
بازى فوتبال بودند. يكى از آن ها توپ را شوت كرد كه با شدت به در خانه ى يكى از همسايه ها خورد. 
بعد از چند لحظه آقاى حميدى همسايه ى كنارى هم به كوچه آمد و با ديدن بّچه ها به آن ها گفت: فكر 
نمى كنيد با اين سر و صدا مزاحم همسايه ها مى شويد؟ االن ظهر است و همه در حال استراحت هستند. 
ممكن است كسى در خانه اش بيمارى داشته باشد و يا بّچه ى كوچكى خوابيده باشد، كه سر و صداى 

شما باعث آزار و اذيّت آن ها مى شود.
هم  شما  است  ظهر  كه  اكنون  گفت:  حميدى  آقاى  كنيم؟  كار  چه  ما  پس  پرسيد:  بّچه ها  از  يكى 
مى توانيد استراحت كنيد. يا بازى هاى بى سر و صدا انجام دهيد. آن ها هنوز مشغول صحبت بودند كه 
من به خانه آمدم و به ياد كودكى خود و حرف هاى پدرم افتادم.   پدر هميشه من و برادرم را به رعايت 
حال همسايه ها سفارش مى كرد. خوب يادم است كه مى گفت: همسايه هاى خوب هميشه به هم كمك 
مى كنند، در شادى و غم شريك هم هستند و در صورت نياز و به هنگام بيمارى به عيادت1 هم مى روند. 

پدرم مى گفت: حتّى دين اسالم هم در مورد رعايت حال همسايه سفارش هاى زيادى كرده است.
سال ها از زمان كودكى من مى گذرد ولى حرف هاى پدرم را هرگز فراموش نمى كنم و هميشه سعى 

مى كنم تا با همسايه هايمان مهربان باشم.

٤٦

يك همسايه ى خوب

درس هشتمدرس هشتم

1ــ عيادت: ديدار، مالقات كردن



٤٧



٤٨

كس  هر  است.  مادر  و  پدر  به  احترام  مانند  همسايه  به  احترام  فرمود:  (ص)  پيامبر 
همسايه اش را آزار دهد مؤمن1 نيست.

ــ دو مورد از رفتارهاى خوب با همسايه ها را بنويسيد.

ــ همسايه هاى خوب به هنگام بيمارى به……………… هم مى روند.

توّجه  مواردى  چه  به  نشود  همسايه ها  ناراحتى  باعث  شما  بازى هاى  اين كه  براى  ــ 
مى كنيد؟ در اين مورد در كالس با دوستانت گفت وگو كن.

1ــ مؤمن: با ايمان

٤٨

سخنى از بزرگان

پاسخ دهيد:

فكر كن و كامل كن

حاال برايم بگو



چگونه مى توانيم از حال همسايه ها با خبر شويم؟

با همكارى دوستانت جدول زير را كامل كنى.

کارهايی که باعث ناراحتی همسايه ها می شودکارهايی که باعث خوشحالی و رضايت همسايه ها می شود
١ــ ……………………………………………١ــ ……………………………………………
٢ــ ……………………………………………٢ــ ……………………………………………
٣ــ ……………………………………………٣ــ ……………………………………………

در مناسبت هاى مختلف چه فّعاليّت هايى گروهى را با همسايه ها مى توان انجام داد؟ 
چند مورد را نوشته و در كالس براى دوستانت بخوان.

٤٩

بيش تربياموزيم:

اكنون مى توانى

اكنون مى توان بگويى



فّعاليّت پيشنهادى معلّم:
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٥٠



٥١
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زهرا و محّمد وقتى خبر سفر به مشهد را از پدر شنيدند بسيار خوشحال شدند.
مّدتى بود كه به مسافرت نرفته بودند. اين سفر براى آن ها با مسافرت هاى ديگر فرق داشت. چون 

هم در شهر مشهد گردش مى كردند و هم به زيارت حرم امام رضا (ع) مى رفتند.
روز سفر فرا رسيد. محّمد و زهرا همراه پدر و مادر خود به مشهد رفتند. روزى كه براى اّولين بار 
قرار بود به زيارت حرم امام رضا (ع) بروند قبل از رفتن مادر مشغول وضو گرفتن شد. بّچه ها از پدر 

پرسيدند مگر اآلن وقت نماز است كه مادر وضو مى گيرد؟
پدر گفت: «نه، وقت نماز نيست ولى شما هم وضو بگيريد و لباس هاى تميز بپوشيد».

محّمد پرسيد وضو براى چه؟
پدر گفت: «بهتر است هميشه موقع وارد شدن به حرم امامان با وضو و پاكيزه باشيم. چون چنين 
جاهايى مقّدس و قابل احترام هستند و ما بايد آداب ورود به اين مكان ها را رعايت كنيم». محّمد پرسيد: 

چه آدابى را؟
پدر گفت: «به عنوان مثال، با وضو و لباس هاى پاكيزه وارد حرم امامان، مساجد و امام زاده ها شويم، 
از آن جا كه افراد زيادى براى زيارت و عبادت به اين مكان ها مى آيند الزم است آرام در جاى مناسبى 
نشسته و مشغول دعا و راز و نياز با خدا شويم، از شوخى و سر و صداهاى بى جا دورى كنيم، نظافت را 
رعايت كنيم، پس از خواندن قرآن و كتاب دعا آن ها را در جاى مخصوص خود قرار دهيم». بّچه ها وقتى 
حرف هاى پدر را شنيدند براى رفتن به زيارت خود را آماده كردند. آن ها به هنگام زيارت همه ى سخنان 

پدر را به خاطر داشته به آن ها عمل كردند.

٥٢

درس نهمدرس نهم

سفر به مشهد



٥٣



1ــ چرا بهتر است هميشه موقع وارد شدن به حرم امامان با وضو و پاكيزه باشيم؟
2ــ سه مورد از كارهايى كه در مكان هاى مقّدس بايد رعايت كنيم را بيان كنيد.

ــ هميشه موقع وارد شدن به حرم امامان با…………… و پاكيزه باشيم.

ــ مكان هاى مقّدسى را كه در شهر شما وجود دارد را نام ببر.

٥٤

فكر كن و كامل كن

پاسخ دهيد:

اكنون مى توانى بگويى



كارهاى درست و نادرست را با عالمت × مشخص كنى.

نادرستدرست
در مسجد با صدای بلند حرف می زنم.

با لباس های تميز و بدنی پاکيزه به زيارت حرم امامان می روم.
وقتی در مسجد نماز می خوانم مهر خود را در جای مخصوص خودش قرار می دهم.

بدون وضو در مسجد قرآن می خوانم.

يكى از خاطرات خود را از سفر به مكان هاى زيارتى بنويس و در كالس براى دوستانت 
بخوان.

٥٥

اكنون مى توانى

بيش تر بياموزيم:
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فّعاليّت پيشنهادى معلّم:

٥٦



٥٧
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اى خداى مهربان، تو را شكر مى كنم كه به من كمك كردى تا اين سال 
و  مهربانى  با  كه  سپاس گزارم  خود  معلّم  از  بگذرانم.  موّفقيّت  با  را  تحصيلى 

دلسوزى به من كمك كرد تا چيزهاى زيادى بياموزم.
خدايا، معلّم و پدر و مادرم را هميشه سالمت بدار و به من كمك كن تا 
با انجام دادن كارهاى خوب، دل آن ها را شاد كنم و به راهى بروم كه رضايت 

و خشنودى تو در آن است.
آمين يا رب العالمين

٥٨

با هم دعا كنيم



٥٩
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