
٢٠

آداب غذا خوردن

حميد قبل از غذا خوردن دست های خود را می شويد.

حميد غذا خوردن را با نام خدا شروع می کند.



٢١

حميد هميشه به اندازه ی کافی غذا برمی دارد.

حميد هميشه آرام غذا می خورد.



٢٢

حميد هميشه بعد از غذا خوردن خدا را شکر می کند.

حميد هميشه بعد از غذا خوردن دندان هايش را مسواک می زند.



٢٣

يزه پسر پا

علی پسر مرّتب و پاکيزه ای است.

علی به موقع به حّمام می رود.



٢٤

علی هميشه موهای خود را شانه می زند.

علی به موقع ناخن های خود را کوتاه می کند.



٢٥

علی بعد از خوردن هر غذا، دندان های خود را مسواک می زند.

علی دفترها و کتاب های خود را جلد می کند تا پاره و کثيف نشود.
علی می داند، خدای مهربان انسان های مرّتب و پاکيزه را دوست دارد.



٢٦

تمرين

کدام دانش آموز پاکيزه است؟ با عالمت (×) نشان دهيد.



٢٧



٢٨



٢٩
خدا، کودکان مرّتب و پاکيزه را دوست دارد.



٣٠

يزه باشيم پا

يک روز، حضرت محّمد (ص) مردی را ديد که موهايش را شانه نکرده بود، 
دست و صورتش کثيف و لباس هايش نامرّتب بود.

حضرت محّمد (ص) از ديدن او ناراحت شد و به او گفت: «چرا اين قدر نامرّتب 
هستی؟! مگر نمی دانی خداوند کسانی را که مرّتب و پاکيزه هستند دوست دارد؟ 

پس ما بايد هميشه تميز باشيم و از آب برای پاکيزگی استفاده کنيم.»



٣١

هميشه  گرفت  تصميم  (ص)  محّمد  حضرت  سخنان  شنيدن  از  پس  مرد  آن 
مرّتب و تميز باشد. 

اين داستان را در کالس تعريف کنيد.

کار در کالس



٣٢

نيم به پدر و مادر خود خوبي 
زهرا مادر و پدرش را دوست دارد. او هميشه کارهايی انجام می دهد که آنها 

خوش حال شوند.

زهرا در خانه به مادر خود کمک می کند.

زهرا به حرف مادر و پدر خود گوش می دهد.



٣٣

زهرا در انجام دادن کارها به پدرش کمک می کند.
زهرا می داند، خوبی به مادر و پدر خدا را خوش حال می کند.

در جاهای خالی کلمه های مناسب بنويسيد.

خدا ـ کمک می کند ـ گوش می دهد

١ـ زهرا در خانه به مادر خود ……………… .
٢ــ زهرا به حرف مادر و پدر خود ……………… .

٣ـ خوبی به مادر و پدر …………… را  خوش حال می کند.



٣٤

م به ديگران
سعيد پسر خوب و مهربانی است. او دوست دارد به همه کمک کند.

سعيد به کسانی که پير هستند کمک می کند.

سعيد در مدرسه به دوستان خود کمک می کند.



٣٥

سعيد در انجام دادن کارها به آموزگار خود کمک می کند.

سعيد در انجام دادن کارها به مادر خود کمک می کند.
خدای بزرگ و مهربان، دوست دارد که ما به يک ديگر کمک کنيم تا بتوانيم 

زندگی بهتری داشته باشيم.



٣٦

برای شکل های زير يک داستان تعريف کنيد.



٣٧



٣٨

يست؟ راهنما 

روزی، مريم و مجيد با پدر، مادر و عموی خود به پارک جنگلی رفتند. بعد از 
مّدتی مجيد از پدر اجازه خواست تا با مريم به جاهای ديگر پارک برود.



٣٩

پدر گفت: «شما پارک را نمی شناسيد. ممکن است راه را گم کنيد. بهتر است 
با عموجان برويد.



٤٠

عموجان با اين پارک و راه های آن آشنا است. او می تواند راهنمای خوبی باشد 
و راه درست را به شما نشان دهد.»



٤١

پس از مّدتی، مجيد و مريم با عموی خود بازگشتند. مجيد به پدر گفت:  راستی! 
چه خوب شد که عموجان با ما آمد و ما راهنما داشتيم اگر او همراه ما نبود، راه را 

گم می کرديم.»

اين داستان را در کالس تعريف کنيد.

کار در کالس



٤٢

پيامبر بهترين راهنما

ديده  جنگلی  پارک  در  قبل  روز  چند  که  چيزهايی  درباره ی  مادرش  و  مريم 
بودند با هم صحبت می کردند. مريم گفت: «راستی مادرجان! راهنمايی عموجان در 

پارک جنگلی به ما کمک کرد تا چيزهای زيادی ياد بگيريم.»
مادر گفت: «بله دخترم، داشتن راهنما در زندگی برای ما الزم است.



٤٣

خداِی مهربان هم، چون ما را دوست دارد، بهترين راهنما را برای ما فرستاده 
است. به اين راهنما، «پيامبر» می گويند.

نشان  ما  به  را  کردن  زندگی  درست  راِه  و  می کند  راهنمايی  را  ما  پيامبر 
می دهد.»

پرسش

١ــ بهترين راهنما برای ما چه کسی است؟
٢ــ چه کسی بهترين راهنما را برای ما فرستاده است؟


