
٦

خدا را بشناسيم

در تصوير باال، چه چيزهايی می بينيد؟



٧

در تصوير زير، شکل های رنگ نشده را رنگ کنيد.

خدای مهربان، ما را دوست دارد. او همه ی اين چيزها را به ما داده است.



٨

کالس  به  است  داده  ما  به  خدا  که  چيزهايی  از  تصوير  چند  شما  از  يک  هر 
بياوريد.

به کمک آموزگار خود تصويرهايی را که آورده ايد، روی مقّوا بچسبانيد.



٩

من خدا را دوست دارم

پدر بزرگ رضا در روستا زندگی می کند. رضا با خانواده ِی خود در تابستان 
برای ديدن پدر بزرگ به آن جا می رود.

او وقتی به آن روستا می رود، هر روز صبح از خواب بيدار می شود و از پنجره 
به بيرون نگاه می کند.



١٠

رضا خورشيد را در آسمان می بيند. پرنده های زيبا را می بيند. درختان و گل ها 
را می بيند.

او از ديدن همه ِی اين چيزها لّذت می برد و با خود می گويد:
«خدايا من تو را خيلی دوست دارم! تو خيلی مهربان هستی که همه ِی اين چيزها 

را به ما داده ای!»
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اين داستان را در کالس تعريف کنيد.



١١

نيم اري را با نام خدا شروع مي  ما هر 

امير و زهرا می خواستند ناهار بخورند. امير وقتی می خواست خوردن غذا را 
شروع کند گفت: «به نام خدا»

زهرا پرسيد: برادر جان چه گفتی؟
امير گفت: زهرا جان، من گفتم: «به نام خدا»

ما هر کاری را با نام خدا شروع می کنيم تا خدا هم در کارها به ما کمک کند. 
برای همين من خوردن غذا را با نام خدا شروع کردم.



١٢

مانند نمونه، در جاهای خالی کلمه هاِی مناسب بنويسيد.

مريم هميشه خوردن صبحانه را با نام خدا شروع می کند.

رضا هر روز صبح با گفتن ……………… از خانه بيرون می رود.



١٣

آموزگار، هر روز، درس را با ……………… شروع می کند.

ما هر کاری را با ……………… شروع می کنيم.



١٤

دختر خوب

نام اين دختر پروين است. او دختر با ادب و خوبی است.

پروين وقتی از خواب بيدار می شود، به پدر و مادر خود سالم می کند.



١٥

پروين در مدرسه به آموزگار و دوستان خود سالم می کند.

او در ميهمانی به همه سالم می کند.



١٦

سالم  که  را  کودکانی  همه ِی  و  پروين  هم  خدا  دارند.  دوست  را  پروين  همه 
می کنند، دوست دارد.

در جاهای خالی، کلمه های مناسب بنويسيد.

سالم می کند ــ دوست دارد ــ خوبی

١ـ پروين دختر با ادب و …………………… است.
٢ـ پروين به همه …………………… .

٣ـ خدا همه ی کودکانی را که سالم می کنند، …………………  .



١٧

ردن سالم 

روزی، حضرت محّمد (ص) و دوستانش در مسجد نشسته بودند و با هم صحبت 
می کردند. مردی وارد مسجد شد و بدون اين که سالم کند پيِش آن ها نشست.

حضرت محّمد (ص) به او فرمود:
«چرا سالم نکردی؟! خوب بود وقتی وارد شدی سالم می کردی!»



١٨

حضرت محّمد (ص) درباره ِی سالم کردن فرموده است:
٭ وقتی يک ديگر را می بينيد به هم سالم کنيد.

٭ هميشه با صدای بلند سالم کنيد و جواب سالم را هم با صدای بلند بدهيد.
٭ کسی که اّول سالم کند، خدای مهربان او را بيشتر دوست دارد.

در جاهای خالی کلمه های مناسب بنويسيد.

صدای بلند ــ سالم کنيد

ــ وقتی که يک ديگر را می بينيد به هم ………………… .
صدای  با  هم  را  سالم  جواب  و  کنيد  سالم  با …………………  هميشه  ــ 

بلند بدهيد.



١٩

سالم

قرآنيم پيرو  مهربانيمما  و  رو  خوش 
است سالم  ما  استعادت  اسالم  سفارش 
مادر به  و  پدر  برادربه  و  خواهر  به 
گوييمبا هر که روبه رو شويم سالم  اّول 
بهتر ز هر کالم استنشان دين، سالم است

اين شعر را در کالس بخوانيد.
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