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فّعالیّت پیشنهادی معلّم
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جست وجو در آیات قرآنیدرس نهم

آیات زیر را بخوانید و به معنای آن ها توّجه کنید. 

ـْؤِمـنـٰیـَن ... .
ُ
ـْم م

ُ
ـْنـت

ُ
ـْم ِاْن ک

ُ
ـک

َ
ـِه  َخـْیـٌر ل

ّٰ
ل  

ُ
ـت َبـِقـیَّ

ه )امام زمان( برای شما بهتر است اگر مومن باشید ... . بقّیة الـلٰـّ

سوره ی هود ــ آیه ی ٨٦

42

 
َ

ـول
ُ
س رَّ ـوا 

ُ
طـٰیـع

َ
ـَه َو ا

ّٰ
ل ـوا 

ُ
طـیٰـع

َ
ـوا ا

ُ
ـذٰیـَنٰ اَمـن

َّ
ل
َ
یُّـَهـا ا

َ
ا ا ـٰ ی

ـْم ... .
ُ
وِلـی اْلَْمـِر ِمـْنـک

ُ
َو ا

ای مومنان از خدا و پیامبر و ولی امر خود اطاعت کنید... .

سوره ی نساء   ــ آیه ی ٥٩

ا ... . ـٰ ْمـِرن
َ
وَن ِبـا

ُ
 َیـْهـد

ً
ـة ِئـمَّ

َ
ـْم ا

ُ
ا ِمـْنـه ـٰ ... َو َجـَعـْلـن

و برخی از مومنان را امامانی قرار دادیم تا به امر ما )مردم را( راهنمایی کنند... . 

ـ آیه ی ٢٤ سوره ی سجده ـ



تمرین ١:
کلمه های زیر را بخوانید.

تمرین ٢: 
با توجه به معنی آیات، کدام آیه بیانگر امامت و رهبری است؟ با عالمت  مشخص کنید.

43

و              َن              
ُ
وَنَیـْهـ          د

ُ
َیـْهـد

ُ
َبـ             ِقـْیـ            َیـ               ت

ُ
ـت َبـِقـیَّ

ـوا            
ُ
              طـٰیـ            ع

َ
ـوا

ُ
طـٰیـع

َ
ا

            
ً
              ِئـْمـ            َمـ               ـة

َ
ا

ً
ـة ِئـمَّ

َ
ا

ْمـِرٰنـا ... .
َ
وَن ِبـا

ُ
 َیـْهـد

ً
ـة ِئـمَّ

َ
ـْم ا

ُ
َو َجـَعـْلـٰنـا ِمـْنـه

و برخی از مومنان را امامانی قرار دادیم تا به امر ما )مردم را( راهنمایی کنند.

ـ آیه ی ٢٤ سوره ی سجده ـ

ـَه َسـمـٰیـٌع َعـلـیٰـٌم .
ّٰ
ل ... ِانَّ 

... به درستی که خداوند شنونده ی دانا است. 

ـ آیه ی ١٧ سوره ی انفال  ـ



١ــ مهم ترین برنامه ی همه ی پیامبران دعوت مردم به پرستش خدای ......... 

است. 

٢ــ اولین چیزی که در روز قیامت به حساب آن رسیدگی می شود. 

٣ــ زیبا ترین چیزی که انسان با خود به آن دنیا می برد. 

٤ــ معجزه کاری است که پیامبران فقط به امر ............ می توانند انجام 

دهند. 

٥ ــ به پیروان حضرت عیسی )ع( ......... می گویند. 

٦ــ امام زمان )عج( هم اکنون زنده است و در ......... به سر می برد. 

٧ ــ یکی از شرایط ولّی فقیه است. 

44

با مشورت هم جدول حل کنیم
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2

3



از  روز  این  در  است.  هفته  روزهای  بهترین  از  مسلمانان  ما  برای  روز جمعه 
کارهای روزانه دست می کشیم و خود را برای شرکت در نماز جمعه آماده می سازیم. 
پاسخ  پروردگار خود  دعوت  به  می پوشیم،  را  لباس خود  پاکیزه ترین  می کنیم،  غسل 
می دهیم و در نماز جمعه شرکت می کنیم. مراسم نماز جمعه با دو خطبه1 آغاز می شود 
این دو خطبه را امام جمعه می خواند. و در مورد مسایل مختلف جامعه ی اسالمی 
برای مردم صحبت می کند. در پایان هر خطبه سوره ی کوتاهی از قرآن را می خواند و 
سخن خود را تمام می کند. شرکت کنندگان در نماز جمعه باید هنگامی که امام جمعه 

خطبه می خواند ساکت و آرام بنشینند و به سخنان او گوش دهند. 
نماز جمعه دو رکعت دارد وبه جای نماز ظهر خوانده می شود. نمازگزاران در 

صف های منّظم می ایستند و به امام جمعه اقتدامی کنند2 و نماز می خوانند. 
راستی می دانید چرا امام جمعه وقتی که خطبه می خواند، می ایستد و سالح3 به 

دست می گیرد؟ 
او با این کار به همه اعالم می کند که مسلمانان همیشه برای دفاع از دین خود 
آماده هستند و اگر دشمنان بخواهند سخن حّق را قبول نکنند مسلمانان با آن ها مبارزه 
می کنند. پس از پایان مراسم نماز جمعه خود را برای یک هفته ی دیگر جهت کار و 

تالش و عبادت آماده می سازیم. 

١ــ خطبه: سخنرانی 
٢ــ اقتدا می کنند: پیروی می کنند

٣ــ سالح: اسلحه

46

درس دهم
نماز با شکوه جمعه
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»خوب است برای شرکت در نماز جمعه غسل کنید و بدن و لباس خود را خوشبو کنید 
و پاکیزه ترین لباس ها را بپوشید.« 

48

 سخنی از امام صادق )ع(

پاسخ دهید

کامل کردن عبارت ها

١ــ نماز جمعه چند خطبه دارد؟ و چه کسی خطبه ها را می خواند؟
٢ــ چرا وقتی امام جمعه خطبه می خواند می ایستد و سالح به دست می گیرد؟ 

٣ــ چگونه برای شرکت در نماز جمعه آماده می شویم؟ 
٤ــ در هنگام شنیدن خطبه ها، نماز گزاران باید چگونه باشند؟  

١ــ در روز جمعه خود را برای شرکت در نماز ........ آماده می سازیم.  
اقتدا   ....... به  و  می ایستند  منّظم  صف های  در  نمازگزاران  جمعه  نماز  در  ٢ــ 

می کنند. 
٣ــ نماز جمعه دو رکعت دارد و به جای نماز ....... خوانده می شود. 



پیام های اصلی درس شماره

١
٢
٣
٤

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

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

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

.......................................................
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جمله ها را آن طور که می خواهی ادامه بده.

جست وجو در درس

١ــ من برای شرکت در نماز جمعه ......... ................ ...............

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

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

٢ــ هنگامی که در نماز جمعه شرکت می کنم ..................................

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

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



با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

شرکت در نماز های جماعت مانند نماز جمعه چه فایده هایی دارد؟ 

فّعالیّت ویژه

با راهنمایی بزرگترها در چند جمله بنویس که در نماز جمعه ی این هفته در شهر شما 
امام جمعه در خطبه ی اول و دوم در مورد چه مسایلی صحبت کرده است؟ 
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.................................................................
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فّعالیّت پیشنهادی معلّم
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جست وجو در آیات قرآنیدرس یازدهم

آیات زیر را بخوانید و به معنای آن ها توّجه کنید. 

52

. ... 
ُ
ـوه

ُ
ـق تَّ ـاٰلَة َو  صَّ ـو 

ُ
قـٰیـم

َ
ْن ا

َ
َو ا

و این که نماز را به جای آورید و پرهیزگار باشید ... . 
ـ آیه ی ٧٢ سوره ی انعام  ـ

ـٰ  ِال ْسـَعـْو  ـ
َ
ـْمـَعـِة ف

ُ
ـج

ْ
ل َیـْوِم  اٰلِة ِمـْن  صَّ ـوِدَی ِلـ

ُ
ن ِاٰذا   ...

ـِه ....
ّٰ
ل ِذْکـِر 

به  نماز جمعه دعوت می شوید  برای شرکت در  )ای مومنان( هنگامی که   ...
سوی ذکر خداوند بشتابید ... .

سوره ی جمعه ــ آیه ی ٩

ِمـْن  ـو 
ُ
ْبـَتـغ َو ْلَْرِض  واِفـی 

ُ
ـاْنـَتـِشـر

َ
ف  

ُ
ـاٰلة صَّ ـِضـَیـِت 

ُ
ق ـِاٰذا 

َ
ف

ـِه ...   .
ّٰ
ل ـْضـِل 

َ
ف

و هنگامی که نماز )جمعه( تمام شد برای کسب روزی در روی زمین پراکنده شوید... .
سوره ی جمعه ــ آیه ی 10



ـ               ِضـ             َیـ             ِت              
ُُ
ـِضـَیـِتق

ُ
ق

ـوا       
ُ
ْتـ             َتـ              غ ـْوَو

ُ
ْبـَتـغ َو

      
ُ
ـو            ه

ُ
ْتـ             َتـ              ق َو

ُ
ـوه

ُ
ـق تَّ وَ 
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تمرین ١:
کلمه های زیر را بخوانید.

تمرین ٢: 
با توجه به معنی آیات، کدام آیه بیانگر شرکت در نماز جمعه است؟ با عالمت  مشخص کنید.

ـٰ  ْسـَعـْوا ِال ـ
َ
ـَعـِة ف

ُ
ـم

ُ
ـج

ْ
ل ـاٰلةِ ِمـْن َیـْوِم  ـوِدَی ِلـلـصَّ

ُ
ِاذٰ ا ن

ـِه ... .
ّٰ
ل ِذْکـِر 

)ای مومنان( هنگامی که برای شرکت در نماز جمعه دعوت می شوید به 
سوی ذکر خداوند بشتابید... .

ـ آیه ی ٩ سوره ی جمعه ـ

ـٰمـاوٰ اِت َو اْلَْرَض ... .  سَّ ـَق 
َ
ـذٰی َخـل

َّ
ل  

ُ
ـه

ّٰ
ل  

ُ
ـم

ُ
ـک ِانَّ َربَّ

به درستی که پروردگار شما خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید ... . 
ـ آیه ی ٥٤ سوره ی اعراف  ـ



چه قدر با شکوه و زیباست زمانی که مسلمانان در صف های منّظم دور خانه ی 
خدا می گردند و نماز می خوانند و قدرت اسالم را به نمایش می گذارند به طوری که 
با دیدن چنین اّتحادی1 هراسان می شوند2. این مراسم زیبا همه ساله  دشمنان اسالم 
در اّیام حج با حضور صدها هزار مسلمان در شهر مّکه برگزار می شود. آنان دعوت 
مراسم  این  در  تا  می روند  به سوی خانه ی خدا  و  دهند  می  پاسخ  را  پروردگار خود 

باشکوه شرکت کنند و ایمان و قدرت و اّتحاد خود را به نمایش بگذارند. 
در طول اّیام حج مسلمانان می توانند با یکدیگر آشنا شوند، با هم گفت وگو کنند، 
دوستان و دشمنان جامعه اسالمی را بهتر بشناسند تا بتوانند با اّتحاد یکدیگر دشمنان 
دین را نابود کنند. در اعمال حج عالوه بر وحدت و یگانگی، دعا و توّجه به خداوند، 
یادآخرت، فداکاری و گذشت، پاکی و آزادگی، دوری از خودخواهی و ... نیز مورد 

توّجه می باشد. 
پس بر هر مسلمانی که توانایی مالی و جسمی دارد واجب است در طول عمر 

خود حداقل یک مرتبه عبادت حج را انجام دهد. 

١ــ اّتحاد: با هم یکی شدن
٢ــ هراسان می شوند: می ترسند.

54

درس دوازدهم
خانه ی خدا
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56

 سخنی از پیامبر )ص(

پاسخ دهید

کامل کردن عبارت ها

»هر کس دوست دارد خیر دنیا و آخرت قسمت او شود به حج برود.« 

١ــ دو مورد از فواید شرکت در مراسم حج را بیان کنید.
٢ــ حج بر چه کسانی واجب می شود؟ 

١ــ مراسم حج همه ساله با حضور صدها هزار مسلمان در شهر ........... برگزار 
می شود. 

٢ــ دشمنان اسالم با دیدن چنین اّتحادی ........ می شوند. 



پیام های اصلی درس شماره

١
٢
٣
٤

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

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

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

.......................................................
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جمله ها را آن طور که می خواهی ادامه بده.

جست وجو در درس

١ــ دعا می کنم مسلمانان در همه  جای دنیا با هم ......... ......................

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

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

٢ــ شرکت در مراسم حج آرزوی ..........................................

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

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



با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

فّعالیّت ویژه

برای خواندن

عید قربان چه روزی است و چرا مسلمان این روز را جشن می گیرند؟  

حضرت  پیامبرش  به  خداوند  که  است  مسلمانان  برای  مکان  مقّدس ترین  کعبه 
تمامی  عبادت  برای  محلی  تا  کند  بنا  مّکه  در سرزمین  را  آن  تا  داد  ابراهیم )ع( فرمان 

مسلمانان جهان باشد. 

در مورد مراسم حج تحقیق کن و چند مورد از اعمالی که در این مراسم انجام می دهند 
را بنویس و در کالس برای دوستانت بخوان. 
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.................................................................
.................................................................

فّعالیّت پیشنهادی معلّم
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جست وجو در آیات قرآنیدرس سیزدهم

60

آیات زیر را بخوانید و به معنای آن ها توّجه کنید. 

. ... 
ً
ة ـلَّـذٰی ِبـَبـکَـّ

َ
ـاِس ل

ٰ
ّن ِضـَع ِلـ

ُ
 َبـْیـٍت و

َ
ل وَّ

َ
ِانَّ ا

همانا اولین خانه ای که برای )عبادت( مردم بنا شد همان خانه ای است که در مّکه 
قرار دارد... .

سوره ی آل عمران ــ آیه ی ٩٦

ـْیـِه 
َ
ِال اَع  ـٰ اْسَتـط َمـِن  ْیـِت  ـَ ـب

ْ
ال ـاِس َحـجُّ 

ٰ
ـّن ـ

َ
َعـل ـِه 

ّٰ
َوِلـل  ...

 . ... ً َسـبـی�
... و مردمی که توانایی دارند برای رضای خدا خانه ی )کعبه( را زیارت کنند ... .
سوره ی آل عمران   ــ آیه ی 97

ـَعـتـٰیـِق.
ْ
ـَبـْیـِت ال

ْ
ـوا ِبـا

ُ
ـوَّ ف

َّ
ـَیـط

ْ
... َو ل

... و باید )مردم( بر دور خانه ی کهن )کعبه( طواف کنند.
ـ آیه ی ٢٩ سوره ی حج ـ



61

تمرین ١:
کلمه های زیر را بخوانید.

بِـِبـکَّـًةبِـ               بَـکْـ             کَـ                  ـًة              

ا           َع ـٰ ْسـ           تَـ                ط اَعَمـ              ِن  ـٰ ْسـتَـط َمـِن 

ـْ           َیـطْـ             طَـْو             َو              ُفـوا ل ُفـوَو لْـَیـطَّـوَّ َو

تمرین ٢: 
با توجه به معنی آیات، کدام آیه بیانگر عبادت خانه ی خدا است؟ با عالمت  مشخص کنید.

 
ـِق.

ٰ
لْـَعـتـی لْـبَـْیـِت  وَّ فُـو ِبـ ... َو ِلـَیـطَـّ

... و باید )مردم( بر دور خانه ی کهن )کعبه( طواف کنند.
ـ آیه ی ٢٩ سوره ی حج ـ

.ً ـر
ٰ
ً کَـثـی َه ِذکْـر لٰـّ ْذکُـُرو  ـَن  ٰاَمـنُـو 

ٰ
ذی لَـّ َهـ  ُـّ ا َای ـٰ ی

ای مومنان خدا را فراوان یاد کنید. 
ـ آیه ی ٤٥ سوره ی احزاب  ـ
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درس چهاردهم
چگونه با دیگران رفتار کنیم؟

آیا تا به حال به رفتار و برخوردهای اطرافیان و دوستان خود فکر کرده اید؟ 
وقتی در جمع دوستان خود هستید اگر کسی شما را مسخره کند چه احساسی 
پیدا می کنید؟ وقتی کسی به شما بی احترامی و شوخی های نابجا کند در مورد او چه 

فکر می کنید؟
بعضی رفتارها باعث می شود که ما نتوانیم خوب با دیگران ارتباط برقرار کنیم 
پس بهتر است با کارهایی که به ما کمک می کنند تا با دیگران معاشرت1 صحیح داشته 

باشیم آشنا شویم.
یک فرد مسلمان همیشه سعی می کند: 

ــ خوش اخالق و مهربان باشد. 
ــ ظاهری آراسته و تمیز داشته باشد. 

ـ  در سختی ها یار دوستانش باشد.  ـ
ــ امانت دار و راز دار باشد. 

ــ هر چیزی را که برای خود می پسندد برای دیگران هم بپسندد. 
ـ اگر کسی کار ناپسندی کرد او را آگاه کند.  ـ

را  دیگران  سالم  و  کند  سالم  آشنایی  فرد  دیدن  یا  و  جایی  به  ورود  هنگام  ــ 
بی جواب نگذارد. 

ــ به هنگام سخن گفتن دیگران، صحبت آنان را قطع نکند. 
ــ  بد زبان نباشد و از فحش و ناسزا گویی دوری کند. 

دین اسالم در مورد نحوه ی برخورد و معاشرت با دیگران سفارش های زیادی 
می تواند  دین  بزرگان  دیگر  و  محّمد )ص(  رفتار حضرت  مورد  این  در  و  است  کرده 

الگوی2 خوبی برای همه ی ما باشد. 
برخورد  در  شما  به  تا  دهید  انجام  می توانید  را  دیگری  کارهای  چه  شما  حال 

صحیح با دیگران کمک کند؟

١ــ معاشرت: با هم زندگی کردن
٢ــ الگو: نمونه
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»سالم کردن و خوش زبانی موجب آمرزش می شود.« 

 سخنی از پیامبر )ص(

پاسخ دهید

کامل کردن عبارت ها

١ــ چهار مورد از معاشرت صحیح و برخورد مناسب با دیگران را بیان کنید. 
٢ــ در نحوه ی برخورد و معاشرت درست با دیگران چه کسانی می توانند الگوی خوبی 

برای ما باشند؟

١ــ به هنگام سخن گفتن دیگران صحبت آنان را ............. . 
٢ــ بد زبان نباشید و از .......... و ناسزا گویی دوری کنید.
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جمله ها را این طور که می خواهی ادامه بده.

جست وجو در درس

پیام های اصلی درس شماره

١
٢
٣
٤

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

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

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

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

١ــ من راز دوست خود را .............. ................ ...........
............................

٢ــ وقتی برای دوستم مشکلی پیش می آید ...............................
.............................



با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

فّعالیّت ویژه

اگر کسی رفتار نامناسبی با شما داشته باشد چه احساسی پیدا می کنید و چگونه 
با او برخورد می کنید؟ 

چند نمونه از رفتارها و برخوردهای مناسب و نامناسب با دیگران را در جدول 
زیر فهرست کن.  

پیامبر )ص( برای آراستگی ظاهر به چه چیز هایی توّجه داشتند در این مورد مطالبی را 
تهّیه کرده و در کالس بخوانید. 

رفتارها و برخوردهای نامناسب رفتارها و برخوردهای مناسب

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

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

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

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

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

...........................................
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با راهنمایی معلّم انجام بده



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فّعالیّت پیشنهادی معلّم
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جست وجو در آیات قرآنیدرس پانزده
آیات زیر را بخوانید و به معنای آن ها توّجه کنید. 

ـْوٍم... .
َ
ـْوٌم ِمـْن ق

َ
ـوا لٰ َیـْسـَخْر ق

ُ
ـذٰیـَنٰ اَمـن

َّ
ل یُّـَهـ 

َ
ٰیـا ا

ای مومنان گروهی عده ای دیگر را مسخره نکنند... .
سوره ی حجرات   ــ آیه ی 11
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ـْرِف ... .
ُ
ـع

ْ
ل ـْر ِبـ

ُ
ـَو َو ْا م

ْ
ـَعـف

ْ
ل ـِذ 

ُ
خ

گذشت کن و مردم را به نیکی امر کن... .
سوره ی اعراف   ــ آیه ی 1٩٩   

. ...
ً
ـْسـَنـ

ُ
ّنٰـاِس ح ـو ِلـ

ُ
ـول

ُ
... َو ق

... و با مردم به نیکی سخن بگویید ... .
سوره ی بقره ــ آیه ی ٨٣



تمرین ١:
کلمه های زیر را بخوانید.

تمرین ٢: 
با توجه به معنی آیات کدام آیه بیانگر رفتار صحیح با دیگران است با عالمت  مشخص کنید.
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لَٰیـْسـَخـْرلٰ               َیـْسـ              َخـْر             

ـو
ُ
ـو            ل

ُ
ـوق

ُ
ـول

ُ
ق

ـْر                ِف
ُ
ـ           ـع

ْ
ل ـْرِفِبـ

ُ
ـع

ْ
ل ِب

ـْسـ          ًنـ
ُ
ًح ـْسـًنـ

ُ
ح

. ...ً ـْسـًنـ
ُ
ـاِس ح

ٰ
ـّن ـو ِلـ

ُ
ـول

ُ
... َو ق

... و با مردم به نیکی سخن بگویید ... .
سوره ی بقره ــ آیه ی ٨٣

 

ـمـٰیـَن.
َ
ـٰعـال

ْ
ـِه َرِبّ ا

ّٰ
 ِلـل

ُ
ـَحـْمـد

ْ
ل
َ
ا

ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است.
ـ آیه ی ٢ سوره ی حمد ـ



 
آن روز وقتی من و پدرم برای خرید لباس وارد فروشگاه شدیم سر وصدایی توّجه ما 
را به خود جلب کرد. دو نفر با صدای بلند بگو مگو می کردند. یکی از آن ها می گفت: »چرا 

تهمت می زنی؟ من هرگز چنین کاری نکردم.« 
در این میان عده ای دورشان جمع شده بودند تا آن ها را به آرامش دعوت کنند. خیلی 
کنجکاو شدم تا بدانم بر سر چه چیزی دعوا می کنند. ولی پدرم گفت: »بهتر است برویم و از 
یک جای دیگر خرید کنیم«. در بین راه از پدر پرسیدم مثل این که آن آقا خیلی عصبانی بود. پدر 
گفت: »از این که به او تهمت زده بودند ناراحت بود. هر چند که کلمه ی تهمت بعضی وقت ها به 
گوشم خورده بود ولی درست و حسابی معنی آن را نمی دانستم. بهترین فرصت بود تا در مورد 
آن از پدر سؤال کنم. وقتی پرسیدم تهمت یعنی چه؟ پدر گفت: »وقتی در مورد کسی حرفی زده 
شود که واقعیت نداشته باشد به آن تهمت می گویند.« به پدرم گفتم: »پس واقعًا آن مرد حق داشت 
این طور ناراحت باشد اگر من هم جای او بودم ناراحت می شدم«. پدر گفت »برای همین در 
دین اسالم تهمت یکی از گناهان کبیره1 به حساب می آید چون این کار باعث بی آبرو شدن کسی 
می شود که به او تهمت زده شده است«. البته دروغگویی و غیبت هم از گناهان کبیره هستند. 
وقتی کسی دروغ می گوید باعث می شود که دیگران حتی حرف های راست او را باور نکنند و به 
او اطمینان نداشته باشند. غیبت هم همین طور، وقتی ما پشت سر کسی حرفی می زنیم شاید آن 

شخص راضی به این کار نباشد حّتی اگر آن حرف راست باشد«. 
وقتی با خود فکر کردم فهمیدم که چرا دین اسالم ما را از چنین کارهایی باز می دارد. 
چون اگر کسی در مورد من غیبت کند و یا به من دروغ بگوید ناراحت می شوم. پس من هم 
باید سعی کنم تا با دوری از این کارهای ناپسند هم باعث ناراحتی دیگران نشوم و هم خداوند 

را از خود راضی و خشنود سازم.
خدایا به من کمک کن تا راه درست را از نادرست تشخیص دهم و بهترین راه را 

١ــ گناهان کبیره: گناهان بزرگ
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درس شانزدهم
دوری از گناهان
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انتخاب کنم و برای رسیدن به خشنودی تو تالش کنم.  
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 سخنی ازحضرت علی )ع(

پاسخ دهید

کامل کردن عبارت ها

»برترین عبادت، پیروز شدن بر عادت های ناپسند است.« 
١ــ تهمت یعنی چه؟ 

٢ــ چرا در دین اسالم تهمت یکی از گناهان کبیره است؟ 

٣ــ دو مورد از گناهان کبیره را نام ببرید. 
 ــ وقتی کسی دروغ می گوید باعث می شود که دیگران حرف های ....... او را باور 

نکنند.



پیام های اصلی درس شماره

١
٢
٣
٤

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

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

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

.......................................................
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جمله را آن طور که می خواهی ادامه بده.

جست وجو در درس

١ــ وقتی کسی دروغ می گوید .............. ................ .............

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

٢ــ وقتی کسی پشت سر من حرف می زند ....................................

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



با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

فّعالیّت ویژه

وقتی در جایی هستیم که پشت سر کسی غیبت می کنند چه باید بکنیم؟ 

به جز مواردی که در درس آمده چند نمونه از کارهای ناپسند ی را که در دین اسالم 
گناه بزرگی به حساب می آید فهرست کنید. 
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.................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فّعالیّت پیشنهادی معلّم

75



آیات زیر را بخوانید و به معنای آن ها توّجه کنید. 

جست وجو در آیات قرآنیدرس هفدهم

اٌر . ـٰ ـّف
َ
اِذٌب ک ـٰ ـو ک

ُ
ـَه لَٰیـْهـدٰی َمـْن ه

ّٰ
ل ... ِانَّ 

... به درستی که خداوند انسان دروغگوی ناسپاس را هدایت نمی کند.
سوره ی زمر   ــ آیه ی ٣

اِب ... . ـٰ ـق
ْ
ْلَل ِبـ  و 

ُ
اَبـز ـٰ ... َو لٰ َتـن

... و هم دیگر را با لقب های زشت صدا نکنید... .
ـ آیه ی ١١ سوره ی حجرات ـ
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ـْم َبـْعـًضـ ...
ُ
ـک

ُ
... َو لٰ َیـْغـَتـْب َبـْعـض

... و کسی از شما غیبت دیگری را نکند ... .
سوره ی حجرات ــ آیه ی ١٢



َيـْغـَتـْبَيـْغـ            َتـْب      

ا                ِذ           ٌب ـٰ اِذٌبك ـٰ ك

ا
ُ
ا          َبـ            زو ـٰ واَتـ                ن

ُ
َتـٰنـاَبـز

ا           ِب ـٰ ـ          ق
ْ
ل
َ
ـ             ا

ْ
ـٰقـاِبِبـال

ْ
ِبـاْالَل

.
ُ
ـَعـلـٰيـم

ْ
 ال

ُ
ق

ٰ
ـَخـّال

ْ
ـَو ال

ُ
ـَك ه ِانَّ َربَّ

به درستی که پروردگار تو آفريننده ی دانا است. 
ـ آيه ی ٨٦ سوره ی حجر  ـ

 
٧٧

 
ـْم َبـْعـًضـا ...

ُ
ـك

ُ
... َو الٰ َيـْغـَتـْب َبـْعـض

... و کسی از شما غيبت ديگری را نکند ... .
سوره ی حجرات ــ آيه ی ١٢

تمرين ١:
کلمه های زير را بخوانيد.

تمرين ٢: 
با توجه به معنی آيات کدام آيه بيانگر دوری از غيبت است؟ با عالمت  مشخص کنيد.



١ــ وقتی که امام جمعه خطبه می خواند می ایستد و ......... به دست می گیرد.
٢ــ مقدس ترین مکان برای مسلمانان که در مکه قرار دارد.

٣ــ یک مسلمان باید ظاهری .......... و تمیز داشته باشد. 
٤ــ پشت سر کسی حرف زدن به طوری آن شخص راضی نباشد. 

٥  ــ در مورد کسی حرف زده شود که واقعیت نداشته باشد به این عمل چه می گویند. 
٦ــ نماز جمعه دو رکعت دارد وبه جای نماز ............. خوانده می شود. 

٧ ــ مهم ترین ویژگی حج .......... و یگانگی مسلمانان است. 
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با مشورت هم جدول حل کنیم
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ای خدای بی همتا، تو را سپاس می گویم که مرا یاری کردی تا این سال تحصیلی 
را با موفّقّیت به پایان برسانم. 

ای خدای توانا، از تو می خواهم که مرا یاری کنی در این دنیا کارهایی را انجام 
دهم که مورد رضای تو باشد تا در جهان آخرت بهشت زیبای تو پاداش من شود. 

ای خداوند مهربان، از تو می خواهم که مرا یاری کنی تا به عنوان یک مسلمان 
به همه ی پیامبران الهی احترام بگذارم. 

ای خداوند دانا، از تو می خواهم که مرا یاری کنی تا از پیروان واقعی امام زمان 
)عج( باشم و در زمان غیبت ایشان با پیروی از ولّی فقیه زمان، زمینه را برای ظهور آن 

امام بزرگوار آماده کنم. 
نماز غافل  از  تا هرگز  کنی  یاری  مرا  که  تو می خواهم  از  بخشنده،  ای خدای 
به دشمنان اسالم اعالم کنم که همیشه برای  با شرکت در نمازهای جماعت  نباشم و 

دفاع از دین مقّدس اسالم آماده ام. 
ای خداوند بزرگ، از تو می خواهم که مرا یاری کنی تا با دیگران رفتاری نیکو 

داشته باشم و همیشه از انجام گناهان دوری کنم. 
ای خدای من، دلم را به نور قرآن روشن کن، شرکت در مراسم حج را نصیبم 
نما و تمام افرادی را که در تمام دوران تحصیلم برای من زحمت کشیده اند، از رحمت 

خود بهره مند فرما. 
آمین یا رّب العالمین 

مناجات
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