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بسمه تعالی

فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد ابعاد چهارگانه 

زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف 

نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.

در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، سعی شده تا 

مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک 

تفکر  توان  تفکر علمی و منطقی،  به کارگیری شیوه  پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی،  و فهم دانش 

انتقادی، آمادگی جهت بروز 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 تأکید 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 )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 

امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران 

را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.

این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های تألیف 

کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر 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 نماید.

دکتر مجید قدمی

معاون وزیر و رییس سازمان

آموزش و پرورش استثنایی کشور



باسمه تعالی
سخنی با مربیان

معلم عزیز و گرامی
ویژگی های ساختاری کتاب دوره ی متوسطه به شرح زیر می باشد:

1ــ تعداد دروس براساس سرفصل ها و مفاهیم اساسی برنامه درسی تنظیم گردیده که این مفاهیم در 
حوزه ی خداشناسی، نبوت، معاد، امامت و رهبری، احکام و عبادات و اخالق اسالمی مطرح شده است.

٢ــ در این کتاب سعی شده متن دروس ساده و در حد فهم دانش آموزان باشد و گاهی به ناچار برخی مفاهیم 
انتزاعی مورد استفاده قرار گرفته که در قسمت زیرنویس این مفاهیم و کلمه ها معنی شده اند.

٣ــ در طراحی و تدوین تمرین ها، اساس کار بر تنوع و جذابیت بخشی به تمرین ها و پرهیز از یکنواختی 
و  برداشت ها  به  توجه  با  زمینه  این  در  دانش آموزان  فعالیت های  که  شده  سعی  و  است  بوده  تمرین ها  نوع 
عبارت ها،  کردن  کامل  دهید،  پاسخ  مانند؛  عناوینی  قالب  در  تمرین ها  این  گردد.  ارائه  فردی  خالقّیت های 
برای  ویژه  فعالیت های  معلم،  راهنمایی  با  بده،  ادامه  می خواهی  که  آن طور  را  جمالت  درس،  در  جستجو 

دانش آموزان توانمند و… طراحی شده است.
4ــ برای ارائه اطالعات بیشتر در زمینه ی مفاهیم ارائه شده از احادیث و مطالبی برای مطالعه بیشتر 

تحت عنوان برای خواندن استفاده شده که در ارزشیابی دانش آموزان این قسمت ها لحاظ نخواهد شد.
5 ــ جهت ایجاد فضای معنوی و ارتباط با پروردگار هستی از بخش هایی تحت عنوان مناجات استفاده 

شده است.
6 ــ هم چنین جهت ارزیابی مرحله ای در پایان هر چند درس و با هدف مشورت گروه دانش آموزان جهت 

تقویت روحیه کار گروهی از هر درس سؤالی در یک جدول مطرح گردیده است.
٧ــ با توجه به تفاوت شرایط فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی دانش آموزان در پایان هر درس بخشی 
تحت عنوان فعالیت پیشنهادی معلم درنظر گرفته شده که معلم می تواند با توجه به این شرایط هر نوع فعالیتی را 

که مناسب می داند طراحی کند.
8  ــ در این کتاب به مفاهیم درس های دیگر مانند علوم، فارسی، اجتماعی و هنر نیز توجه شده و ارتباط 
افقی آن با سایر دروس حفظ گردیده است. هم چنین مفاهیم ارائه شده در امتداد آموزش های دوره راهنمایی 

تحصیلی پیش حرفه ای بوده است.
در ساختار کتاب سعی بر آن شده که بعد از هر درس دینی یک درس از قرآن درنظر گرفته شود. در 
محتوای قرآن از آیه های کوتاه همراه با معنی استفاده شده است. این آیه ها در ارتباط با موضوع درس دینی بوده و 
دانش آموزان عالوه بر خواندن آیه ها، به معنی و مفهوم آن نیز توجه می کنند و به ارتباط موضوعات دینی با آیه های 

قرآن پی می برند.



نکاتی در مورد روش های تدریس
تربیت دینی صرفًا جنبه ی انتقالی و یک طرفه ندارد. شاید بعضی امور را می توان به صورت موعظه به 
فرد آموخت ولی خیلی چیزها باید از درون آدمی بجوشد و محتوایی که برای دانش آموز تدارک دیده می شود 
باید به این جنبه از تربیت توّجه کند. بنابراین در طراحی محتوا باید تدابیری اتخاذ کرد که فرصت تحقیق و 

مطالعه را برای دانش آموزان فراهم آورد.
 آشنایی و به کارگیری روش های مطلوب موجب می شود که هدف های تعلیم و تربیت با سهولت بیشتر و 

مدت زمان کوتاه تری تحقق یابد.
در انتخاب روش ها تأکید بر این است که خود دانش آموزان مشارکت فعال داشته باشند و از ارائه ی 
یکنواخت و مستقیم مطالب پرهیز شود با توجه به این که اکثر مطالب کتاب به شیوه ی داستانی ارائه شده است 

لذا می توان از کتاب های داستانی دیگر نیز در این زمینه استفاده کرد.
داستان های دینی و قصه های پیامبران در این رابطه بسیار شیرین و جذاب بوده و در آن ها نکته های 
بسیار جالب توجهی در زمینه مسائل فردی و اجتماعی وجود دارد. هم چنین با استفاده از بحث های گروهی در 
کالس می توان دانش آموزان را به تفکر و پاسخ گویی درباره ی مفاهیم درس تشویق کرد. البته باید نقطه نظرات 
ارائه شده توسط دانش آموزان از طرف معلم هدایت شده و به موضوع قابل بحث ارتباط داده شود. و در پایان 
دانش آموزان صورت گیرد. هم چنین  یا حتی خود  معلم  به وسیله ی  از موضوع مورد بحث  جمع بندی الزم 
معلم می تواند محتوای برخی از دروس را در پرتو مثال هایی ساده و محسوس و ملموس در حد توان فکری 
فراگیران برای آنان بازگو کند. مثال های قرآن در این زمینه می تواند الهام بخش معلم در بهره گیری صحیح از 

این شیوه باشد.
به طورکلی در آموزش مفاهیم دینی وظیفه ی خطیر مربیان و اولیاست که با روش های مناسب در سطح 

درک و فهم دانش آموزان آن ها را با مفاهیم و مضامین دینی آشنا سازند.

ارزشیابی
توانایی دانش آموزان و میزان دست یابی آن ها به اهداف موردنظر، باید پیوسته ارزشیابی شود. ارزشیابی 
به دو صورت مستمر و پایانی صورت می گیرد و نمره ی نهایی میانگین حاصل از نمرات مستمر و پایانی خواهد 

بود.
در قسمت تمرین ها، ارزشیابی از فعالیت های پاسخ دهید و کامل کردن عبارت ها به صورت ارزشیابی 
مستمر و پایانی است ولی ارزشیابی از تمرین های جستجو در درس، با راهنمایی معلم، جداول، فعالیت ویژه 
)برای دانش آموزان توانمند( و فعالیت های پیشنهادی معلم فقط به صورت مستمر خواهد بود و عناوینی مانند: 

سخنی از…، با هم دعا کنیم، اشعار و مناجات مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد.
الزم به ذکر است همکاران گرامی جهت ارزشیابی 15 نمره برای دروس دینی )به صورت کتبی( و 5 نمره 

برای دروس قرآنی )شفاهی( درنظر بگیرند.
برای ارزشیابی دروس قرآنی، قسمت تمرین ها به صورت مستمر مورد ارزشیابی قرار می گیرد ولی خواندن 

آیه های قرآن در قسمت جستجو در آیات قرآنی، به دو صورت مستمر و پایانی ارزشیابی می گردد.
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خدایا

2

ای	خدای	مهربان		تو	را	سپاس	می	گویم	از	این	که	بار	دیگر	به	من	لطف	نمودی	
تا	سال	تحصیلی	جدید	را	با	یاری	تو	آغاز	کنم.	از	تو	می	خواهم	که	مرا	یاری	کنی	تا	با	
موفّقیت	آن	را	به	پایان	برسانم	و	گفتار	و	رفتارم	آن	گونه	باشد	که	مورد	رضای	توست.	
آمین	یا	رب	العالمین	
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نگاه	 آن	 ابرهای	 و	 آسمان	 به	 و	 می	کنم	 باز	 را	 که	چشم	های	خود	 هر	صبح	 خدایا،	

می	کنم،	هنگامی	که	پرندگان	را	می	بینم	که	بر	روی	شاخه	های	درختان	آواز	می	خوانند	و	

همه	جا	را	از	صدای	دلنشین	خود	پر	می	کنند،	زمانی	که	دست		های	خود	را	در	آب	رودخانه	

فرو	می	برم	و	از	خنکی	آن	احساس	لّذت	می	کنم،	و	یا	وقتی	گل	های	زیبا	را	می	بینم	و	عطر	

آن	ها	را	حس	می	کنم	همه	ی	این	ها	در	من	این	احساس	را	به	وجود	می	آورند	که	تنها	تو	

می	توانی	آفریننده	ی	این	همه		زیبایی	باشی،	تویی	که	یگانه1	و	بی	همتایی2	و	همه	ی	پیامبران	از	

حضرت	آدم)ع(	تا	حضرت	محّمد)ص(	مردم	را	به	توحید	و	یگانه	پرستی	دعوت	کرده	اند	و	

به	راستی	که	پرستش	مخصوص	خداوند	یگانه	و	بی	همتاست،	خداوندی	که	نه	زاده	شده3	و	

نه	فرزندی	دارد،	او	شریکی	ندارد	و	از	هر	کس	و	هر	چیزی	بی	نیاز	است.

خداوندا،	تو	بزرگ	تر	از	آن	هستی	که	بتوان	تو	را	با	چیزی	مقایسه	کرد،	پس	تنها	تو	

را	می	پرستیم	و	از	تو	یاری	می	خواهیم.
	

١ــ	یگانه:	یکتا	بودن
٢ــ	بی	همتا:	بی	مانند

٣ــ	زاده	شده:	متولد	شده

درس اّول

4

خدای بی همتا



5



پاسخ دهید  

»ستایش	مخصوص	خدایی	است	که	یگانه	است.«

6

ــ	مهم	ترین	برنامه	ی	دعوت	همه	ی	پیامبران	چیست؟

پرسش	مخصوص	خداوند	یگانه	و	..............	است.

کامل کردن عبارت ها

سخنی از حضرت علی )ع(

پاسخ دهید



7

پیام	های	اصلی	درس	شماره

١

٢

٣

٤

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

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

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

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

من	خدایی	را	می	پرستم	که	.......................................... 	
....................................................................

جمله را آن طور که می خواهی ادامه بده.

جست وجو در درس 



سوره	ی	توحید	را	در	کالس	بخوانید	و	در	مورد	معنی	آن	با	یکدیگر	گفت	وگو	کنید.	

چند	نمونه	از	صفات	خداوند	در	جدول	زیر	بیان	شده	است	به	کمک	معّلم	هر	یک	از	
صفات	را	در	جمله	ای	توضیح	دهید.

توضیحات	صفات	خداوند

دانا

بی	همتا

قادر	و	توانا

بخشنده

بی	نیاز

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

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

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

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

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

با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

8

با راهنمایی معلّم در کالس انجام بده.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9

فّعالیّت پیشنهادی معلّم



درس	دوم

َحـٌد
َ
 ا

ُ
ـه

ّٰ
ـل ـَو 

ُ
ـْل ه

ُ
ق

بگو	خداوند	یکی	است
سوره	ی	توحید	ــ	آیه	ی	١

 ...
ُ
حـیٰـم ـرَّ  

ُ
ان ـٰ ْحـم ـرَّ ـَو

ُ
ٰ  ه

ّ
َه ِال ـٰ  ِال

ٰ
ٌه واِحـٌد ل ـٰ ـْم ِال

ُ
ـک

ُ
ـه ـٰ َو ِال

و	خدای	شما	خداوند	یگانه	است،	خدایی	جز	خداوند	بخشنده	ی	مهربان	وجود	ندارد	...	.

سوره	ی	بقره	ــ	آیه	ی	١٦٣

10

جست	وجو	در	آیات	قرآنی

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

.
ُ
ـّهـٰار

َ
ـق

ْ
 ل

ُ
ـوٰ اِحـد

ْ
ـَو ل

ُ
 َشـی ءٍ َو ه

ّ
ـِل

ُ
 ک

ُ
 خـٰاِلـق

ُ
ـه

ّٰ
ـل ـِل 

ُ
... ق

...	بگو	خداوند	آفریننده	ی	همه	چیز	است	و	او	یگانه	ی	پیروز	است.	

ـ	آیه	ی	١٦ سوره	ی	رعد	ـ



تمرین	٢:
کلمه	های	زیر	را	بخوانید.

ـْم
ُ
ـ                ک

ُ
ـٰ                 ه ـْمِا               ل

ُ
ـک

ُ
ه ـٰ ِال

ُ
ـِ                  ق ـٰا           ل ـٰالِـُقخ خ

ُ
ـٰ                ـه ـْلـ              ل ـ            وَ 

ُ
ـّلٰـُهه ُهـَو

تمرین	٢:
با	توجه	به	معنی	آیات،	کدام	آیه	بیانگر	صفت	یگانگی	خداوند	است؟	با	عالمت		مشخص	کنید.

11

	

ـه ...
ّٰ
ـل ـِمـَن 

َ
ـْم ِمـْن ِنـْعـَمـٍة ف

ُ
َو مـا ِبـک

و	همه	ی	نعمت	ها	را	خداوند	به	شما	داده	است...	.

ـ	آیه	ی	٥٣ سوره	ی	نحل	ـ

َحـٌد.
َ
 ا

ُ
ـه

ّٰ
ـل ـَو 

ُ
ـْل ه

ُ
ق

بگو	خداوند	یکی	است.	

ـ	آیه	ی	١ سوره	ی	توحید	ـ



	
خدای	مهربان	در	قرآن	کریم	از	آفرینش	زمین	و	آسمان،	جهان	و	انسان،	شب	و	
روز،	باران	و	گیاهان	و	...	یاد	می	کند.	تمام	این	پدیده	ها	با	هدف	آفریده	شده	اند.	به	
طوری	که	خداوند	در	قرآن	می	فرماید:	کار	ما	در	آفرینش	جهان	و	انسان	بی	هدف	و	
بی	حساب	نیست.	روز	قیامت1	و	حساب	در	پیش	است	و	آن	روزی	است	که	خیلی	

دقیق	به	کارهایی	که	مردم	در	این	دنیا	انجام	داده	اند	رسیدگی	می	شود.
این	 مانند	 ما	سؤال	می	شود	 از	 انجام	داده	ایم	 آن	روز	درباره	ی	کارهایی	که	 در	

که:	
عمرت	را	در	چه	راهی	گذراندی؟	

اموالت2	را	از	چه	راهی	به	دست	آوردی	و	در	چه	راهی	صرف	کردی؟	
هم	چنین	از	دوستی	پیامبر	خدا	و	اهل	بیت	او	نیز	سؤال	می	شود	و	...	.	

	ما	در	چنین	روزی	در	برابر	خداوند	مسئول	و	پاسخ	گوی	کارهای	مان	خواهیم	
بود.	پیامبر		)ص(	فرموده:	اولین	چیزی	که	در	قیامت	به	حساب	آن	رسیدگی	می	شود	
نماز	است.	و	زیبا	ترین	چیزی	که	انسان	با	خود	به	آن	دنیا	می	برد	اخالق	خوب	است.	
پس	بهتر	است	قبل	از	این	که	در	قیامت	مورد	سئوال	قرار	گیریم	خودمان	به	نتیجه	ی	
کارهای	خود	در	این	دنیا	توّجه	داشته	باشیم.	روز	قیامت	روزی	جدایی	است،	یعنی		
روزی	که	نیکوکاران	از	بدکاران	جدا	می	شوند.	در	آن	روز	پس	از	حسابرسی،	انسان	به	
یکی	از	این	دو	منزل	می	رود	انسان	های	خداپرست	و	نیکوکار	به	بهشت	می	روند	جایی	
که	در	آن	باغ	هایی	زیبا	همراه	با	میوه	های	رنگارنگ	و	رودهای	پرآب	وجود	دارد.	در	
آن	جا	هیچ	بدی	و	غم	و	ناراحتی	نیست	و	همه	از	بهترین	نعمت	های	خداوند	استفاده	
می	کنند	و	این	پاداش	بزرگی	برای	نیکوکاران	است.	در	آن	روز	بدکاران	هم	به	نتیجه	ی	
کارهای	بد	خود	می	رسند.	آیا	شما	دوست	دارید	در	روز	قیامت	به	بهشت	بروید؟	برای	

رسیدن	به	بهشت	چه	کارهایی	را	می	توانیم	انجام	دهیم؟	

١ــ	قیامت:	روزی	که	خداوند	انسان	ها	را	زنده	می	کند	تا	به	کارهای	آن	ها	رسیدگی	شود.	
٢ــ	اموالت:	مال	و	دارایی	هایت	

12

درس سوم
روز جدایی
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سخنی از پیامبر )ص(

14

																			»در	قیامت	فقط	اعمال	خوب	و	بد	انسان	به	همراه	اوست.«	

 پاسخ دهید

١ــ	روز	قیامت	و	حساب	چه	روزی	است؟	
٢ــ	در	روز	قیامت	چه	سؤال	هایی	از	انسان	می	شود؟	دو	مورد	را	بنویسید.	

٣ــ	منظور	از	این	که	روز	قیامت	روز	جدایی	است	یعنی	چه؟	

  کامل کردن عبارت ها

١ــ	اولین	چیزی	که	در	قیامت	به	حساب	آن	رسیدگی	می	شود	.......	است.	
٢ــ	زیباترین	چیزی	که	انسان	با	خود	به		آن	دنیا	می	برد	.......	است.	

٣ــ	در	روز	قیامت	در	برابر	خداوند	مسئول	و	پاسخ	گوی	........	خواهیم	بود.



جمله ها را آن طور که می خواهی ادامه بده.

پیام	های	اصلی	درس	شماره

١

٢

٣

٤

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

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

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

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

١ــ	دوست	دارم	به	بهشت	بروم	چون	.......................................

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

٢ــ	وقتی	به	بهشت	می	روم	که	.............................................

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

جست وجو در درس 

15



با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

اگر	در	جهان	آخرت	به	حساب	کارهای	ما	رسیدگی	نمی	شد	چه	اتفاقی	می	افتاد؟	

جدول

با	توجه	به	عنوان	هر	قسمت	جدول	زیر	را	کامل	کن.

	
کارهایی	که	انسان	را	در	جهان	آخرت	پشیمان	و	شرمنده	می	کند	کارهایی	که	انسان	را	در	جهان	آخرت	سربلند	می	کند

١ــ	

٢ــ

٣ــ

١ــ	

٢ــ

٣ــ

16



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................
.................................................................
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فّعالیّت پیشنهادی معلّم



جست	وجو	در	آیات	قرآنیدرس	چهارم

ـٰاَمـِة ... . ـقـٰی
ْ
ل ـْم َیـْوَم 

ُ
 َبـْیـَنـک

ُ
ـم

ُ
 َیـْحـک

ُ
ـه

ّٰ
ـل ـ

َ
... ف

...	پس	خداوند	در	روز	قیامت	در	بین	شما	داوری	می	کند	...	.

سوره	ی	نساء	ــ	آیه	ی	١٤١

.
ُ
ٍة َخـْیـًر َیـَره رَّ

َ
 ذ

َ
ال ـٰ ـَمـْن َیـْعـَمـْل ِمـْثـق

َ
ف

پس	هر	کس	به	اندازه	ی	ذره	ای	خوبی	کند	آن	را	)در	روز	قیامت(	می	بیند.

سوره	ی	زلزله			ــ	آیه	ی	٧

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

ـَسـَبـْت ... .
َ
ا ک ـٰ ـٍس ِبـم

ْ
ـلُّ َنـف

ُ
ٰ ک ـْجـز

ُ
ـَیـْوَم ت

ْ
ل
َ
ا

و	امروز	)قیامت(	هر	کس	به	موجب	آن	چه	که	انجام	داد	مجازات	می	شود	...	.	

ـ	آیه	ی	١٧ سوره	ی	غافر	ـ

18



تمرین	١:
کلمه	های	زیر	را	بخوانید.

ـْم                 
ُ
ـْمَبـْیـ             َنـ                    ک

ُ
َبـْیـَنـک

َ
ـ             قـٰا                    ل

ْ
ِمـث

َ
ـال

ٰ
ـق

ْ
ِمـث

ـ                َسـ                   َبـْت
َ
ـَسـَبْتک

َ
ک

تمرین	٢:	
با	توجه	به	معنی	آیات،	کدام	آیه	بیانگر	روز	حسابرسی	است؟	با	عالمت		مشخص	کنید.

	

ـْدِر ...
َ
ـق

ْ
ل ـِة 

َ
ـْیـل

َ
 فٰی ل

ُ
اه ـٰ ْنـَزلـن

َ
ـا ا

ٰ
ِاّن

به	درستی	که		ما	قرآن	را	در	شب	قدر	نازل	کردیم.

ـ	آیه	ی	١ سوره	ی	قدر	ـ

19

ـٰاَمـِة ... . ـقـٰی
ْ
ل ـْم َیـْوَم 

ُ
 َبـْیـَنـک

ُ
ـم

ُ
 َیـْحـک

ُ
ـه

ّٰ
ـل ـ

َ
... ف

...	پس	خداوند	در	روز	قیامت	در	بین	شما	داوری	می	کند	...	.

سوره	ی	نساء	ــ	آیه	ی	١٤١



مادرش	 کنار	 در	 او	 است.	 خداوند	 بزرگ	 پیامبران	 از	 یکی	 عیسی	)ع(	 حضرت	
تا	به	 به	او	فرمان	داد	 تا	این	که	خداوند	 )حضرت	مریم(	زندگی	کرد	و	کم	کم	بزرگ	شد	
شهرها	و	روستاهای	مختلف	برود	و	مردم	را	به	دین	خدا	دعوت	کند.	حضرت	عیسی	)ع(
شهر	به	شهر	می	رفت	و	از	خدای	یگانه	حرف	می	زد	و	مردم	را	سفارش	می	کرد	که	خدا	را	

عبادت	کنند،	به	یکدیگر	کمک	کنند	و	با	هم	مهربان	باشند.	
اما	بیش	تر	مردم	حرف	های	او	را	باور	نکردند.	آن	ها	قبول	نداشتند	که	او	پیامبر	
خداست	گاهی	به	او	می	گفتند	اگر	راست	می	گویی	و	پیامبر	خدا	هستی	از	خودت	معجزه1	
به	 دهد.	 شفا2	 را	 بیماران	 تا	 داد	 عیسی	)ع(	 به	حضرت	 قدرتی	 هم	 بده.	خداوند	 نشان	
با	 او	 و	 بیماری	سختی	داشت،	پیش	حضرت	عیسی	)ع(		می	رفت	 طوری	که	هر	کس	

قدرتی	که	خدا	به	او	داده	بود	آن	بیمار	را	شفا	می	داد.	
به	او	ایمان	می	آوردند	و	حرف	های	او	را	 با	دیدن	این	معجزه	ها	 بعضی	از	مردم	
می	پذیرفتند.	دشمنان	که	دیدند	پیروان	حضرت	عیسی)ع(	روز	به	روز	بیش	تر	می	شود	
ترسیدند	و	برای	این	که	حضرت	عیسی	)ع(	را	از	بین	ببرند،	پیش	پادشاه	آن	زمان	رفتند	
و	به	او	گفتند	که	عیسی	می	خواهد	حکومت	تو	را	نابود	کند.	وجود	او	برای	حکومت	
خطرناک	است.	پادشاه	هم	حرف	آن	ها	را	پذیرفت	و	مأمورانش	را	فرستاد	تا	حضرت	

عیسی	)ع(	را	دستگیر	کنند.	وقتی	عیسی	این	خبر	را	شنید	در	باغی	پنهان	شد.	
مأموران	همه	جا	به	دنبال	او	بودند	تا	این	که	یکی	از	یاران	حضرت	عیسی	)ع(	فریب	
خورد	و	جای	حضرت	عیسی	)ع(	را	به	مأموران	نشان	داده.	او	مأموران	را	به	باغ	برد	و	
خودش	توی	اتاقی	رفت	که	حضرت	عیسی	)ع(	در	آن	پنهان	بود	تا	او	را	بیرون	بیاورد.	
اما	خداوند	حضرت	عیسی	)ع(	را	دوست	داشت	و	همان	لحظه	او	را	به	آسمان	برد	و	به	
جایش	مرد	فریب	خورده	را	به	شکل	حضرت	عیسی	)ع(	در	آورد.	مأموران	هم	او	را	به	

جای	حضرت	عیسی	گرفتند	و	به	زندان	برده	و	بعد	هم	او	را	به	صلیب	کشیدند.	
به	پیروان	حضرت	عیسی	)ع(		مسیحی	می	گویند.	

١ــ	معجزه:	کاری	که	افراد	عادی	نمی	توانند	انجام	دهند.
٢ــ	شفا:	درمان،	معالجه	 20

درس پنجم
حضرت عیسی )ع(
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سخنی از پیامبر)ص(

ایشان	 از	 عیسی	)ع(	 حضرت	 یاران	 که	 است	 شده	 نقل	 پیامبر)ص(	 »از	
پرسیدند:	با	چه	کسی	هم	نشینی	کنیم؟	حضرت	عیسی	)ع(	فرمود	با	کسی	
بنشینید	که	دیدن	او	خدا	را	به	یاد	شما	آورد،	سخن	او	آگاهی	شما	را	زیاد	کند	

و	کارهای	او	شما	را	به	آخرت	عالقه	مند	کند.«	

  پاسخ دهید

١ــ	به	پیروان	حضرت	عیسی	)ع(	چه	می	گویند؟	
٢ــ	حضرت	عیسی	)ع(	مردم	را	به	چه	چیزهایی	سفارش	می	کرد؟	

  کامل کردن عبارت ها

ــ	خداوند	قدرتی	به	حضرت	عیسی)ع(	داد	تا	بیماران	را	..........	.	

22



پیام	های	اصلی	درس	شماره

١

٢

٣

٤

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

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

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

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

جست وجو در درس 

با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

 حضرت	مریم	و	حضرت	عیسی	)ع(	چگونه	انسان	هایی	بودند؟	

23

ما	مسلمانان	به	حضرت	عیسی	)ع(	و	پیروان	او	احترام	می	گذاریم	زیرا	.......
..........................................................

جمله را آن طور که می خواهی ادامه بده.



جدول

به	پیروان	هر	یک	از	پیامبران	زیر	چه	می	گویند.	مورد	صحیح	را	انتخاب	کرده	عالمت	
بزنید.

به	پیروان	حضرت	محمد	)ص(	..........	می	گویند.															مسلمان																						مسیحی
																													 																																																																																															

به	پیروان	حضرت	عیسی	)ع(	...........	می	گویند.														یهودی																							مسیحی
																													 																																																																																															

به	پیروان	حضرت	موسی	)ع(	...........	می	گویند.														مسلمان																							یهودی
																													 																																																																																															

برای	خواندن

پیامبران	اولوالعزم	برای	هدایت	و	راهنمایی	مردم	به	راه	راست	دارای	کتاب	آسمانی	بودند.	
کتاب	مقّدس	مسیحیان،	انجیل؛	کتاب	مقّدس	یهودیان،	تورات؛	و	کتاب	مقّدس	ما	مسلمانان	

قرآن	کریم	است	که	کامل	ترین	کتاب	آسمانی	است.	

فّعالّیت	ویژه

در	مورد	معجزه	های	هریک	از	پیامبران	اولوالعزم	چه	می	دانید؟	با	کمک	بزرگ	ترها	مطالبی	
را	تهیه	کرده	و	در	کالس	برای	دوستانتان	بخوانید.	

24
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فّعالیّت پیشنهادی معلّم



جست	وجو	در	آیات	قرآنیدرس	ششم

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

اِت ... . ـٰ ـَبـِیّـن
ْ
ل ْبـَن َمـْرَیـَم  ا عـٰیـَسـ  ـٰ ... وَ ٰ اَتـْیـن

...	و	به	حضرت	عیسی	پسر	مریم	معجزات	آشکار	دادیم.

سوره	ی	بقره	ــ	آیه	ی	٢٥٣

26

ِاّنـٰی   
َ

ِاْسرٰ ائـٰیـل َبـنـٰی  ا  ـٰ ی َمـْرَیـَم   
ُ

ْبـن عـٰیـَسـ   
َ

ال ـٰ ق ِاْذ  َو 

ـْم ... .
ُ
ـْیـک

َ
ـِه ِال

ّٰ
ـل  

ُ
ـول

ُ
َرس

و	هنگامی	که	حضرت	عیسی	پسر	مریم	فرمود	ای	قوم	بنی	اسراییل	من	فرستاده	خدا	

به	سوی	شما	هستم.

سوره	ی	صف			ــ	آیه	ی	٦

ـِه ... .
ّٰ
ـل  

ُ
ـول

ُ
 َمـْرَیـَم َرس

ُ
 عـٰیـَسـ ْبـن

ُ
ـَمـسـٰیـح

ْ
ل ـَمـ  ... ِانَّ

...	جز	این	نیست	که	حضرت	عیسی	مسیح		پسر	مریم،	فرستاده		ی	خداست...	.	

ـ	آیه	ی	١٧١ سوره	ی	نساء	ـ



تمرین	١:
کلمه	های	زیر	را	بخوانید.

27

ا               ـٰ ا                َتـْیـ            ن اٰ ـٰ اَتـْیـن ٰ

ـْم
ُ
ـْیـ           ک

َ
ـْمِا                 ل

ُ
ـْیـک

َ
ِال

َ
ِاْسـ             ر ٰا              ئـٰیـ          ل

َ
ِاْسـٰرائـٰیـل

ا           ِت ـٰ َبـِیّـٰنـاِتَبـْیـ             ِیـ              ن

تمرین	٢:	
با	توجه	به	معنی	آیات،	کدام	آیه	بیانگر	پیامبری	حضرت	عیسی	)ع(	است؟	با	عالمت		مشخص	کنید.

	

ـمـٰیـَن...
َ
ال ـٰ ـع

ْ
 ِلـَرِبّ ال

ُ
ـاس

ٰ
ّن  

ُ
ـوم

ُ
َیـْوَم َیـق

روز	)قیامت(	مردم	در	برابر	پروردگار	جهانیان	به	پا	می	خیزند.

ـ	آیه	ی	٦ سوره	ی	مطففین	ـ

ـِه ... .	
ّٰ
ـل  

ُ
ـول

ُ
 َمـْرَیـَم َرس

ُ
 عـٰیـَسـ ْبـن

ُ
ـَمـسـٰیـح

ْ
ـَمـ ل ... ِانَّ

...	جز	این	نیست	که	حضرت	عیسی	مسیح		پسر	مریم،	فرستاده		ی	خداست...	.	

ـ	آیه	ی	١٧١ سوره	ی	نساء	ـ



دیگری	 هوای	 و	 دیگر،	شهرحال	 از	شب	های	 زیباتر	 بود،	 زیبا	 آسمان	 آن	شب	
داشت.	نور	چراغ	های	رنگارنگ	به	شهر	زیبایی	خاصی	داده	بود.	نتوانستم	در	خانه	
بمانم.	پای	پیاده	از	کوچه	ها	گذشتم	و	مشغول	تماشای	شادی	و	شوق	مردم	بودم.	همه	

جا	شیرینی	بود	و	شربت،	همه	جا	نور	بود	و	دعا.
آن	شب،	شب	نیمه	ی	شعبان	بود.	شبی	که	آسمان	و	زمین	شاهد	به	دنیا	آمدن	کسی	

بود	که	روزی	جهان	را	از	تمام	بدی	ها	و	ستم	ها	پاک	خواهد	کرد.	
آری	توّلد	آخرین	امام،	امام	مهدی)عج(	بود.	او	که	با	به	دنیا	آمدنش	نور	امید	را	
در		قلب	پدر	بزرگوارش	امام	حسن	عسکری)ع(	و	همه	ی	دوستدارانش	روشن	کرد.	
فرمان	خدا	 به	 که	سال	هاست	 آمد؟:	حاال	 وقت	خواهد	 او	چه	 که	 کردم	 فکر	 با	خود	
غیبت1	کوتاه	مدت	)غیبت	صغری(	ایشان	تمام	شده	و	غیبت	طوالنی	مدت	)غیبت	کبری(
شروع	شده	است.	امام	زمان			)عج(	چه	احساسی	دارد؟	حتمًا	ایشان	هم	در	انتظار	فرمان	
خداوند	است	تا	از	این	غیبت	بیرون	بیاید	و	چشم	همه	ی	جهانیان	با	آمدنش	روشن	شود	
و	با	نابود	کردن	همه	ی	ظالمان	به	تمام	سختی	های	مظلومان	و	ستم	دیدگان	پایان	دهد.

خداوندا،	آن	روز	چه	روز	بزرگی	خواهد	بود.	روز	پیروزی	حق	علیه	باطل.	روز	
شکفته	شدن	گل	های	شادی	بر	روی	لب	های	دوستداران	امام	زمان	)عج(.	حتمًا	آن	روز	

هم	زیبا	خواهد	بود.	زیباتر	از	روز	های	دیگر.	
خداوندا	از	تو	می	خواهم	ما	را	یاری	کنی	تا	بتوانیم	از	پیروان	واقعی	آن	حضرت	
باشیم	تا	دل	ایشان	از	ما	شاد	گردد	و	با	انجام	دادن	کارهای	خوب	خود	را	برای	ظهور	

امام	زمان	)عج(	آماده	کنیم.	
را	 فرج	 دعای	 آمدنش	 زودتر	 برای	 می	شوم	 بیدار	 خواب	 از	 که	 روز	صبح	 هر	

می	خوانم.	

١ــ	غیبت:	پنهان	شدن،	غایب	شدن

درس هفتم
او می آید
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حـٰیـِم ْحـٰمـِن الـرَّ ـِه الـرَّ
ّٰ
ِبـْسـِم الـل

ـَحـَسـِن
ْ
ـِة ْبـِن ال ـجَّ

ُ
ـح

ْ
ـْن ِلـَوِلـِیّـَک ال

ُ
ـمَّ ک

ُ
ـه

ّٰ
لـل

اَ

اِئـِه ـٰ ـْیـِه َو َعـلـٰیٰ اب
َ
ـَک َعـل

ُ
ـٰوات

َ
َصـل

اَعـِة ـٰ  س
ّ

ـِل
ُ
ـاَعـِة َو فٰی ک فـٰی ٰهـِذِه الـّسٰ

ً
اِصـرا ـٰ  َو ن

ً
اِئـدا ـٰ  َو ق

ً
اِفـظـا ـٰ  َو ح

ً
وَ ِلـّیـا

 
ً
ـْوعـا

َ
ْرَضـَک ط

َ
 ا

ُ
ـْسـِکـَنـه

ُ
ـی ت

ٰ
وَ َدلـیـالً َو َعـْیـًنـا َحـّت

ـوٰیـالً 
َ
ا ط ـٰ  فـٰیــه

ُ
ـَعـه ـّ ـَمـِت

ُ
َو ت

اِحـمـٰیـَن ْرَحـَم الـّرٰ
َ
ا ا ـٰ ِبـَرْحـَمـِتـَک ی

با هم دعا کنیم

30



31



سخنی از پیامبر )ص(

32

					»بهترین	اعمال	امت	من	انتظار	ظهور	)امام	زمان	عج(	است.«

پاسخ دهید

ــ	امام	زمان	)عج(	چند	نوع	غیبت	دارد؟	آن	ها	را	نام	ببرید.

کامل کردن عبارت ها

١ــ	امام	زمان	)عج(	با	نابود	کردن	همه	ی	ظالمان	به	تمام	سختی	های	.............	
پایان	می	دهد.	

٢ــ	ما	باید	با	انجام	دادن	....	خود	را	برای	ظهور	امام	زمان	)عج(	آماده	کنیم.



جمله را آن طور که می خواهی ادامه بده.

33

پیام	های	اصلی	درس	شماره

١

٢

٣

٤

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

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

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

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

ما	وظیفه	داریم	در	زمان	غیبت	امام	زمان	)عج(	.................	....................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

جست وجو در درس



با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

برای	بهتر	برگزار	شدن	جشن	های	نیمه	ی	شعبان	چه	پیشنهادی	داری؟			

فّعالّیت	ویژه

ما	برای	ظهور	زودتر	امام	زمان	)عج(	چه	کارهایی	می	توانیم	انجام	دهیم؟	چند	مورد	را	
بنویس	ودر	کالس	برای	دوستانت	بخوان.	
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فّعالیّت پیشنهادی معلّم



دین	مقّدس	اسالم	دین	کاملی	است	که	به	همه	ی	موارد	زندگی	انسان	توّجه	کرده	و	
برای	آن	ها	برنامه	داده	است.	قوانین	اسالم	برای	سعادت	و	رفاه1	جامعه	است	و	اجرای	
قوانین	آن	نیاز	به	حکومت	اسالمی	دارد	تا	این	قوانین	را	به	کار	برده	و	در	میان	مردم	
امّنیت	را	برقرار	سازد.	در	کشور	اسالمی	حکومت	باید	براساس	قوانین	اسالم	باشد	و	

رهبری	آن	را	انسانی	دین	دار	و	پرهیز	گار	بر	عهده	گیرد.	
بود	که	 ایشان	 به	عهده	ی	خود	 پیامبر	)ص(،	رهبری	جامعه	ی	اسالمی	 در	زمان	
امامان	رهبری	 ترتیب،	 به	 پیامبر	)ص(	 از	رحلت	 بعد	 بود.	 برگزیده	شده	 از	طرف	خدا	
جامعه	ی	اسالمی	را	برعهده	گرفتند	تا	نوبت	به	امام	دوازدهم	رسید	که	هم	اکنون	زنده	
است	و	در	حال	غیبت	به	سر	می	برد.	در	زمان	غیبت	امام	زمان	)عج(	رهبری	جامعه	ی	

اسالمی	بر	عهده	ی	ولّی	فقیه	است.	
ولّی	فقیه	کسی	است	که	عادل،	با	تقوا،	شجاع،	مدیر	و	آگاه	به	مسایل	روز	بوده	و	

مردم	رهبری	و	والیت2	او	را	پذیرفته		باشند.	
قوانین	 و	 احکام	 که	 دارد	 زمان	)عج(	است	وظیفه	 امام	 نایب3	 که	 فردی	 	چنین	
دین	اسالم	را	بیان	کند	و	با	رهبری	خود	جامعه	ی	اسالمی	را	اداره	نماید.	وظیفه	ی	ما	
مسلمانان	است	که	در	زمان	غیبت	امام	مهدی	)عج(	از	دستورات	ولّی	فقیه	پیروی	کنیم	

و	شرایط	را	برای	ظهور	امام	زمان	)عج(	آماده	سازیم.

١ــ	رفاه:	آسایش،	راحتی
٢ــ	والیت:	رهبری،	سرپرستی	

٣ــ	نایب:	جانشین

36

درس هشتم
ولّی فقیه
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 سخنی از حضرت مهدی )عج(

38

َمراجع	 به	راویان	حدیث	)فقها	و	 آینده	پیش	می	آید	 اّتفاقاتی	که	در	 »برای	
تقلید(	مراجعه	کنید...	.«

پاسخ دهید

١ــ	ولّی	فقیه	چه	کسی	است؟
٢ــ	وظیفه	ی	ما	مسلمانان	در	زمان	غیبت	امام	زمان	)عج(	چیست؟			

کامل کردن عبارت ها

برعهده	 را	 اسالمی	 جامعه	ی	 رهبری	 	.......... )ص(	 پیامبر	 رحلت	 از	 بعد	 ١ــ	
گرفتند.

٢ــ	در	زمان	غیبت	امام	زمان	)عج(	رهبری	جامعه	اسالمی	برعهده	ی	......	است.	



جمله را آن طور که می خواهی ادامه بده.

39

پیام	های	اصلی	درس	شماره

١
٢
٣
٤

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

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

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

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

وقتی	در	زمینه	ی	مسائل	دینی	سؤالی	دارم	به	.................	................

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

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

با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

در	زمان	حاضر	ولّی	فقیه	ما	چه	کسی	است؟	وظیفه	ی	ما	در	مورد	ایشان	چیست؟	
درباره	ی	آن	با	دوستانت	گفت	و	گو	کنید.			

جست وجو در درس



برای خواندن

انقالب	اسالمی	ایران	به	رهبری	امام	خمینی	)ره(	به	پیروزی	رسید.	امام	خمینی	یکی	
از	مراجع	بزرگ	تقلید	و	ولّی	فقیه	مسلمانان	بود.	ایشان	بیش	تر	مّدت	زندگی	خود	را	با	
حکومت	های	ستمگر	مبارزه	می	کرد	و	همیشه	مردم	را	به	پیروی	از	دستورات	اسالمی	
فرا	می	خواند.	او	مردی	عالم	بود	که	سال	های	زیادی	از	عمر	خود	را	در	راه	تعلیم	و	
تربیت	صرف	کرد	و	کتاب	های	زیادی	نوشت	که	یکی	از	کتاب	های	ایشان		»مجموعه	ای	

از	درس	های	والیت	فقیه«	است.	

فّعالّیت	ویژه

	در	مورد	معنی	والیت	فقیه	تحقیق	کرده	و	مطالبی	را	نوشته	و	در	کالس	برای	دوستانتان	
بخوانید.			

درباره	ی	زندگی	امام	خمینی	)ره(	با	کمک	بزرگ	ترها	مطالبی	را	تهیه	کرده	و	در	کالس	
بخوانید.	

   با راهنمایی معلّم در کالس انجام بده.
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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
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َ

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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4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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

59



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
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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

76

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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