معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

تعلیم و تربیه اسالمی

«مذهب جعفری»

KU

تعلیم و تربیه اسالمی صنف اول

وزارت معارف

AC
سال چاپ1396 :

کتابهای درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن
جدا ً ممنوع است .با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.
Moe.curriculum@gmail.com

صنف اول

«مذهب جعفری»

AC

KU

سرود ملی

دا وطن افغانس���تـــان دى

دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

کور د سولې کور د تورې

هر بچی يې قهرمـــــان دى

د پښ���تــون او هــ���زاره وو

د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

دا وطن د ټول���و کـور دى
ورس���ره عرب ،گوجــر دي

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

په س���ينــه کې د آس���يـــا به

لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

دا هيـــ���واد به تل ځليږي
نوم د حق م���و دى رهبـــر

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

KU

وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و
تألیف کتب درسی

AC

تعليم وتربيۀ اسالمی
صنف اول
(مذهب جعفری)

أ

مؤلف
 محمدباقر حلیمی «جعفری»کمیتة تدقیق
 فضل الهادی وزین ،محمدباقر حلیمی ،حبیب اهلل راحل ،میر نقیب اهلل ،مریم منزه کوهستانی،عبدالحمید عاطف ،علی اهلل جلیل و فروزان خاموش.
کمیتة نظارت

 دکتور اسداهلل محقق معين انکشاف نصاب تعليمي و تربيۀ معلم		
 دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی -دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

KU

طرح و دیزاین
 -سید کاظم کاظمی

تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

AC
ب

بسم اهلل الرحمن الرحيم

AC

KU

پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم و
اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که معلم
بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت به فعلیت
رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت وپیشرفتهای
علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و ظرافتی باشد که بتواند
آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژه گی ها تهیه و تألیف شده است .سعی وزارت
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور ،متکی بر مبانی تعلیم و تربیت
اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش آموزان
را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری را در آنها
تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطن دوستی ،مهربانی ،گذشت و همبستگی از
خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم یکی از
ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران خوب ،متعهد و
دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق و مخلصانة
نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع دانش ،اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازین رو از همه اقشار و افراد ملت
شریف افغانستان ،بخصوص از خانواده ها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه همکاری در
جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندگان ،دانشمندان ،متخصصان تعلیم و تربیت
و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارایة نظریات و پشنهادات سالم و نقدهای سازندة خود وزارت
معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع و توزیع
این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب درسی
همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود ،ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف یاری
رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف

ج

فهرست

عنوان

بخش اول
عقاید

صفحه

AC

KU

درس اول اهلل1........................................................................... 
درس دوم پیغمبر ما3.........................................................................
درس سوم کلمه طیبه 5....................................................................
درس چهارم کلمه شهادت7...............................................................
درس پنجم کلمه شهادت9..................................................................
درس ششم قرآن کریم11.................................................................
درس هفتم اسالم13...........................................................................
درس هشتم کعبه شریف15................................................................

بخش دوم
فقـه

درس نهم پاکی برای نماز19.............................................................
درس دهم وضـو21...........................................................................
درس یازدهم اوقات نماز23...............................................................
درس دوازدهم نماز (نیت)25............................................................
درس سیزدهم نماز (قیام)27..............................................................
درس چهاردهم نماز (قرائت)29........................................................
درس پانزدهم نماز (قرائت)31...........................................................
د

AC

KU

درس شانزدهم نماز (قرائت)33.........................................................
درس هفدهم نماز (قرائت)35.............................................................
درس هجدهم نماز (رکوع)47............................................................
درس نزدهم نماز (قیام بعد از رکوع)39.............................................
درس بیستم نماز (ذکر سجده)41......................................................
درس بیست و یکم نماز (تشهد)43....................................................
درس بیست ودوم نماز (تشهد)45.....................................................
درس بیست سوم نماز (سالم)47......................................................
درس بیست چهارم نماز (سالم)49....................................................
درس بیست و پنجم نماز (سالم)55..................................................
بخش سوم
آداب واخالق
درس بیست و ششم احترام به پدر و مادر55....................................
درس بیست وهفتم احترام معلم57.....................................................
درس بیست وهشتم راستگویی59......................................................
درس بیست ونهم امانت داری61.......................................................
درس سی ام نظافت63.......................................................................
درس سی ویکم آداب خوردن65......................................................
درس سی ودوم آداب نوشیدن67.......................................................
درس سی وسوم آداب سالم69..........................................................
درس سی وچهارم آداب راه رفتن71..................................................
ه

بخش عقاید
پرسش:

آماده گی

KU

مهتاب را کی آفريده است؟

ستاره ها را کی آفريده است؟

AC
و

آماده گی
پرسش:
در تصوير پائين چی چيز های ديده مي شود؟
انسان ها را کی آفريده است؟

KU
AC
ز

پرسش:

آماده گی

آيا مي توانيد چيز های که در اين تصوير است نام بگيريد؟
سنک ها و درخت ها را کی آفريده است؟

KU
AC

پرسش:

آماده گی

آب در زنده گی ما چی فايده دارد؟

کوه ها و آب ها را کی آفريده است؟

ح

درس اول

اهلل
هدف :آشنایی شاگردان با خالق بودن و معبود بودن خداوند(ج)

KU

پرسش :آیا می دانید ما را کی پیدا کرده است؟

ما بندۀ اهلل هستیم.

AC

اهلل خالق همه چیز است.

اهلل الیق عبادت است.

1

فعالیت
شاگردان متن درس را بعد از معلم با آوازبلند بخوانند.

ارزیابی

KU

 _1ما بندۀ ..........هستیم.

 _2اهلل.......... همه چیز است.
 _3اهلل.......... عبادت است.

متن درس را تکرار کنید.

AC

کارخانه گی

2

درس دوم

پیامبر ما

KU
AC

هدف :آشنایی با پیامبر اسالم.

پرسش :آیا نام پیامبر ما را گفته می توانید؟

حضرت محمد پیامبر ما است.
حضرت محمدآخرین پیامبران است.
پیرو حضرت محمد هستیم.
ما ِ
3

فعالیت
شاگردان متن درس را بعد از معلم با آواز بلند بخوانند.

ارزیابی

KU

 _1حضرت  ...................پیامبر ما است.
 _2ما .........................حضرت محمد هستیم.

AC

 _3حضرت محمدآخرین  .................است.

کارخانه گی
درس را در خانه تکرار کنید.

4

درس سوم

کلمۀ طیبه
هدف :آموزش کلمه طیبه.
پرسش :آیا کلمه طیبه را یاد دارید؟

KU

له ِإ اَّل ُ
اهلل ُم َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ول اهلل
ال ِإ َ

AC

له ِإ اَّل ُ
اهلل.
ال ِإ َ

معنا :نیست خدایی جز خداوند یگانه.
ُم َح َّم ٌد َر ُس ْو ُل اهلل.
معنا :محمد پیامبر اهلل است.

5

فعالیت
شاگردان کلمۀ طیبه را بخوانند واز یک دیگر شان بپرسند.

ارزیابی

KU

 -1کلمۀ طیبه را بخوانید.

ال ُ
َ -2
ال ِإ َل َه ِإ َّ
اهلل را معنا کنید.

AC

ُ -3م َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ول اهلل را معنا کنید.

6

درس چهارم

کلمۀ شهادت
هدف :آموزش کلمه شهادت.

KU

پرسش :آیا کلمه شهادت را گفته می توانید؟

له ِإ اَّل ُ
اهلل
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَّل ِإ َ

AC

معنا :شهادت میدهم که نیست معبودی غیر از خدای یکتا.

له.
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَّل ِإ َ
ِإ اَّل ُ
اهلل.

7

فعالیت
شاگردان کلمۀ شهادت را كلمه به كلمه بعد از معلم تکرار کنند.
شاگردان معنای کلمۀ شهادت را بعد از معلم تکرار نمایند.

KU

ارزیابی

 _1کلمۀ شهادت را بخوانید.

کارخانه گی

AC

 -2کلمۀ شهادت از حفظ بگویید.

کلمۀ شهادت را حفظ کنید.

8

درس پنجم

کلمۀ شهادت
هدف :آموزش کلمه شهادت.

KU

پرسش :آیا کلمه شهادت را گفته می توانید؟

معنا

AC

َو َأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّمد ًا َّر ُس ُ
ول اهلل

 :شهادت میدهم که محمد (ص) پیامبر خدا است.

َو َأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّمد ًا
َّر ُس ْو ُل اهلل

9

فعالیت
شاگردان کلمۀ شهادت را كلمه به كلمه بعد از معلم تکرار کنند.
شاگردان معنای کلمۀ شهادت را بعد از معلم تکرار نمایند.

KU

ارزیابی

 _1کلمۀ شهادت را بخوانید.

کارخانه گی

AC

 -2کلمۀ شهادت از حفظ بگویید.

کلمۀ شهادت را حفظ کنید.

10

درس ششم

قرآن کریم

KU
AC

هدف :آشنایی با قرآن کریم.

پرسش :آیا می دانید قرآن کریم کالم کی است.

قرآن کریم کالم اهلل است.
قرآن کریم بر حضرت محمد نازل شده است.
ما به قرآن کریم ایمان داریم.
11

فعالیت
شاگردان متن درس را بعد از معلم با آواز بلند بخوانند و در مورد
درس از یک دیگر سؤال کنند.

ارزیابی

KU

 _1ما به قرآن کریم  ............داریم.
 ............. _2کالم اهلل است.

AC

 _3قرآن کریم کالم کیست ؟

 _4قرآن کریم بر کی نازل شده است ؟

کارخانه گی
جملۀ اول درس را حفظ کنید.

12

درس هفتم

اسالم
هدف :یادگیری اصول دین.
پرسش :آیا می دانید اصول دین چند است؟

KU

اسالم دین ما است.

ما دین خود را دوست داریم.

 -1توحید
 -2عدل

AC

اصول دین اسالم پنج است:

 -3نبوت

 -4امامت
 -5معاد
13

فعالیت
شاگردان متن درس را بعد از معلم با آواز بلند بخوانند.
اصول دین را از یک دیگر بپرسند.

KU

ارزیابی

 _1اسالم  .........ما است.

AC

 _2ما دین خود را  .........داریم.

 _3اصول دین اسالم چند است ؟ نام بگیرید.

کارخانه گی
اصول دین را حفظ کنید.

14

درس هشتم

کعبۀ شریف

هدف :آشنایی با قبله

KU
AC

پرسش :در تصویر چه را می بینید؟

 کعبۀ شریف قبلۀ ما است. مابه سوی کعبۀ شریف نماز می خوانیم.15

فعالیت
شاگردان در مورد کعبه شریف به کمک معلم با هم گفتگو کنند.

ارزیابی
 _1کعبۀ شریف قبله کی ها است؟

KU

 _2مابه سوی  ...................نماز میخوانیم.

AC

کارخانه گی

در بارۀ کعبۀ شریف با فامیل خود صحبت کنید.

16

خالصه فصل
 ما بندۀ اهلل هستیم حضرت محمد(ص) پیامبر ما است. قرآن کریم کالم خداوند (ج) است. -اسالم دین ما است.

AC

KU

 -کعبۀ شریف قبلۀ مسلمانها است.

17

AC

KU

بخش احکام

18

درس نهم

پاکی برای نماز

هدف :آشنایی با شرایط نماز.

KU
AC

پرسش :برای صحیح بودن نماز چی چیز های را باید رعایت کنیم؟

 -1بدن ما پاک باشد.

 -2لباس ما پاک باشد.
 -3جای نماز ما هم پاک باشد.

19

فعالیت
شاگردان در مورد پاکی برای نماز از یک دیگر سؤال کنند.

ارزیابی

KU

 -1بدن ما  ........باشد.

 -2لباس ما ...........باشد.

 ........ -3نماز ما .............باشد.

AC

کارخانه گی

شرایط صحیح بودن نماز را حفظ کنید.

20

درس دهم

وضـو

هدف :آموختن ترتیب وضو.
پرسش :آیا می دانید چگونه وضو می کنیم؟

واجب های وضو عبارت است از:

KU

 .1شستن روی.

AC

 .2شستن دست ها
از آرنج ها تا سر انگشتان.

 .3مسح سر.
21

 .4مسح پاها
از سرانگشتان تا برآمدگی پشت پا.

KU

فعالیت

AC

شاگردان در صنف وضو کردن را با رهنمایی معلم تمثیل نمایند.

ارزیابی
 _1واجب های وضو چند است؟
 _2واجب های وضو را نام بگیرید.

کارخانه گی
واجب های وضو را حفظ کنید.
22

درس يازدهم

اوقات نماز

هدف :آشنایی با اوقات نماز.

KU

پرسش :آیا می دانید دریک شبانه روز چند بار نماز می خوانیم؟

ما پنج وقت نماز می خوانیم:

 .2ظهر (پیشین)

AC

 .1صبح

 .3عصر (دیگر)
 .4مغرب ( شام)
 .5عشاء (خفتن)
23

فعالیت
شاگردان نام نماز های پنجگانه را از یک دیگر بپرسند.

ارزیابی

KU

 _1ما در یک شبانه روز.......وقت نماز می خوانیم.
 -2اوقات نماز پنچگانه را نام بگیرید.

AC

کارخانه گی
اوقات نماز را حفظ کنید.

24

درس دوازدهم

نماز

هدف :آموختن نیت نماز.

(نیت)

KU
AC

پرسش :در تصاویر باال چی می بینید؟

برای خواندن نماز رو به قبله ایستاد میشویم

و مث ً
ال می گوییم (دو رکعت نماز صبح بجا می
آورم قربت ًا الی اهلل)

25

فعالیت
شاگردان نیت نماز را به کمک معلم به آواز بلند بخوانند.

ارزیابی

KU

در نماز چگونه نیت می کنیم؟

نیت نماز را حفظ کنید.

AC

کارخانه گی

26

درس سيزدهم

قیام

هدف :آشنایی باقیام در نماز.

KU
AC

پرسش:آیا می دانید در نماز چگونه ایستاد می شوید؟

ُ
کب ْر می گوییم
بعد از نیت َاهلل َا َ

دست ها را پائین آورده در پهلو قرار می دهیم.
با بدن آرام َأ ُع ُ
هلل ِم َن َّ
وذ ِبا ِ
يم
الش ْي َط ِ
الر ِج ِ
ان َّ

می گوییم.

27

فعالیت
شاگردان در گروه ها َأ ُع ُ
وذ ِبا ِ
هلل را باهم بخوانند.

ارزیابی

کارخانه گی

AC

KU

کی می تواند أعوذ بااهلل را درست بخواند؟

َأ ُع ُ
ِن َّ
وذ ِبا ِ
يم را حفظ کنید.
الش ْي َط ِ
الر ِج ِ
هلل م َ
ان َّ

28

درس چهاردهم

نماز

(قرائت)

هدف :آموختن سه آیت اول سوره حمد.

KU

پرسش :آیا می توانید بسم اهلل را بگویید؟

سم ا ِ
حيم
الر ِ
الر ِ
ِب ِ
حمن َّ
هلل َّ

AC

2
 1ا ْل َح ْم ُد ِ
مـن
الر ْح
ين
ِ
هلل َر ِّب ا ْل َعا َل ِم َ
َّ

يم َ 3مـ ِل ِ
ين
الد ِ
الر ِح ِ
ك َي ْو ِم ِّ
َّ

29

4

فعالیت
شاگردان (بسم اهلل) وبخشی از سورۀ فاتحه را که در این
درس آموخته اند تکرار بخوانند.

ارزیابی

کارخانه گی

متن درس را حفظ کنید.

AC

KU

کی می تواند متن درس را بخواند؟

30

درس پانزدهم

نماز

(قرائت)

هدف :آموختن آیات پنجم و ششم سورۀ حمد.
پرسش :آیا می توانید سورۀ حمد را بخوانید؟

KU

الص َر َ
اك َن ْع ُب ُد و ِإ َّي َ
ِإ َّي َ
ين ِ 5
اط
اك َن ْس َت ِع ُ
اهد َنا ِّ

AC

يم
ُ
المس َت ِق َ

6

31

فعالیت
شاگردان متن درس را با آواز بلند باکمک معلم تکرار نمایند.

ارزیابی

KU

 -1کی می تواند متن درس را بخواند؟

کارخانه گی

AC

متن درس را حفظ کنید.

32

درس شانزدهم

نماز
(قرائت)

هدف :یادگیری آیت هفتم سورۀ حمد.
پرسش :آیا می توانید سورۀ حمد را صحیح بخوانید؟

KU

ِص َر َ
الم ُ
وب
غض ِ
ين َأن َع َ
مت َع َليه ِْم َغ ِ
اط ا َّل ِذ َ
ير َ

AC

َع َليه ِْم َو َ
ال َّ
ين
الضا ِّل َ

7

33

فعالیت
شاگردان متن درس را به کمک معلم با آواز بلند بخوانند.

ارزیابی

KU

 -1کی می تواند متن درس را بخواند؟

متن درس را حفظ کنید.

AC

کارخانه گی

34

درس هفدهم

نماز

(قرائت)
هدف :آموختن سورۀ اخالص.

KU

پرسش :آیا خواندن سورۀ اخالص را یاد دارید؟

AC

اهلل َأ َح ٌد ُ 1
ُق ْل ُهو ُ
الص َم ُد َ 2ل ْم َي ِل ْد َو َل ْم
اهلل َّ
َ
4
ُيو َل ْد َ 3و َل ْم َي ُكن َّل ُه ُك ُف ًوا َأ َح ٌد

35

فعالیت
شاگردان سورۀ اخالص را با کمک معلم با آواز بلند بخوانند.

ارزیابی
 -1کی متن در س را با آواز بلند خوانده می تواند.

KU

کارخانه گی

AC

سورۀ اخالص را حفظ کنید.

36

درس هجدهم

نماز

(رکوع)
هدف:یادگیری ذکر رکوع.

پرسش:کی می تواند ذکر رکوع را بگوید؟

KU

ان اهلل
ُس ْب َح َ
ان اهلل
ُس ْب َح َ

AC

ان اهلل
ُس ْب َح َ

37

فعالیت
شاگردان رکوع را عم ً
ال انجام بدهند.
ذکر رکوع را سه بار تکرار کنند.

ارزیابی

KU

 .1کی می تواند ذکر رکوع را بخواند؟

کارخانه گی

AC

 .2سبحان........

ذکر رکوع را حفظ کنید.

38

درس نزده هم

نماز

(قیام بعد از رکوع)
هدف :آموختن ذکر قیام بعد از رکوع.

KU

پرسش :آیا می دانید در قیام بعد از رکوع چی گفته می شود؟

AC

در هنگام بلند شدن از رکوع می گوییم:
َس ِم َع ُ
اهلل ِل َم ْن َح ِم َد ُه
و بعد می گوییم :اهلل اکبر

39

فعالیت
شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند.

ارزیابی
 -1در قیام بعد از رکوع کدام ذکر خوانده می شود؟

کارخانه گی

AC

KU

َسمِ َع ُ
اهلل.........

ذکر قیام بعد از رکوع را حفظ کنید.

40

درس بيستم

نماز
(سجده)

هدف :یادگیری ذکر سجده.

KU

پرسش :آیا ذکر سجده را یاد دارید؟

ان اهلل
ُس ْب َح َ
ان اهلل
ُس ْب َح َ

AC

ان اهلل
ُس ْب َح َ

41

فعالیت
شاگردان ذکر سجده را با کمک معلم با آوازبلند بخوانند.

ارزیابی

 ..... -2اهلل

کارخانه گی
ذکر سجده را حفظ کنید.

AC

KU

ان...........
ُ -1س ْب َح َ

42

درس بيست ويکم

نماز
(تشهد)

هدف :آموختن تشهد.
پرسش :آیا می توانید تشهد را بگویید؟

تکرار کلمات :

َ -1ا ْل َح ْم ُدلهلِ ِ
ال ُ
َ -3
ال ِإ َل َه ِإ َّ
اهلل

AC

KU

َا ْل َح ْم ُدلهلِ ِ
ال ُ
ال ِإ َل َه ِإ َّ
أش َه ُد َأن َّ
اهلل َو ْح َد ٌه لاَ َش ِر ْی َ
ْ
ک َل ٌه

َ -2أ ْش َه ُد َأ ْن
-4و ْح َد ٌه لاَ َش ِر ْی َ
ک َل ٌه
َ

43

فعالیت
شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند.

ارزیابی

کارخانه گی

متن درس را حفظ کنید.

AC

KU

کی می تواند متن درس را بخواند؟

44

درس بيست ودوم

نماز
(تشهد)

هدف :یاد گیری تشهد.

KU

پرسش:آیا می توانید بطور صحیح تشهد را بگویید؟

َو ْ
أش َه ُد َأ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه.
تکرار کلمات :

َ -1و ْ
أش َه ُد َأ َّن

AC

َال َّل ُه َّم َص ّل َع َلی ُم َح َّم ِد َّو َآ ِل ُم َح َّمد

ُ -2م َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه

َ -3ال َّل ُه َّم َص ّل َع َلی ُ -4م َح َّم ِد َّو َآ ِل ُم َح َّمد

45

KU

فعالیت

شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند واز یک دیگر بپرسند.

AC

ارزیابی

کی می تواند متن درس را بخواند؟

کارخانه گی
متن درس را حفظ کنید.

46

درس بيست وسوم

نماز
(سالم)

هدف :آموختن سالم نماز.
پرسش :آیا سالم نماز را گفته می توانید؟

KU

الم َع َل ْي َ
ك َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي َور َْح َمة ا ِ
هلل َو َب َر َكاتُ ُه
الس ُ
َّ

تکرار کلمات:

َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي

AC

الم َع َل ْي َ
ك
الس ُ
َّ

َو َر ْح َم ُة ا ِ
هلل َو َب َر َكاتُ ُه

47

فعالیت
شاگردان متن درس را در گروه های چند نفری تکرار کنند.

ارزیابی

KU

الم............ال َّن ِب ُّي
الس ُ
َّ -1
َ -2وَ ........و َب َر َكاتُ ُه

AC

کارخانه گی
متن درس را حفظ کنید.

48

درس بيست وچهارم

نماز
(سالم)

هدف :آموختن سالم نماز.
پرسش :آیا می توانید سالم نماز را بگویید؟

KU

اد ا ِ
الم َع َل ْينَا َو َع َلى ِع َب ِ
ين
الس ُ
هلل َّ
الصا ِل ِح َ
َّ

الم َع َل ْينَا
الس ُ
َّ -1

ادا ِ
ىع َب ِ
َ -2و َع َل ِ
هلل

AC

تکرار کلمات:

ين
َّ -3
الصا ِل ِح َ

49

فعالیت
شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند.

ارزیابی

کارخانه گی

متن درس را حفظ کنید.

AC

KU

ين
الس ُ
الم َع َل ْينَا َّ ...................
الصال ِِح َ
َّ

50

درس بيست وپنجم

نماز
(سالم)

هدف :آموختن سالم نماز.
پرسش :آیا سالم نماز را گفته می توانید؟

KU

َالسَّلاَ ُم َع َل ْی ُک ْم َو َر ْح َم ُة ا ِ
هلل َو َب َر َکاتُه

َ -1السَّلاَ ُم َع َل ْی ُک ْم
َ -3و َب َر َکاتُ َه

َ -2و َر ْح َم ُة ا ِ
هلل

AC

تکرار کلمات :

51

فعالیت
شاگردان متن درس را با آواز بلند بخوانند واز یکدیگر بپرسند.

ارزیابی

کارخانه گی

متن درس را حفظ کنید.

AC

KU

َالسَّلاَ ُم َع َل ْی ُک ْم ْ.................

52

خالصه بخش
 -قبل از ادای نماز باید( بدن ،لباس ،و جای نماز) پاک

باشد.

 -در وضو ( شستن روی ،دست ها ،مسح سر و پاها) واجب

است.

 -ما پنج وقت نماز می خوانیم (صبح ،ظهر ،عصر ،مغرب و

KU

عشاء).

 -واجبات نماز عبارت است از( نیت ،قیام وقرائت ،رکوع،

AC

سجده ،تشهد وسالم).

53

بخش

AC

KU

آداب و

54

درس بيست وششم

احترام پدر و مادر
هدف :زیاد شدن عالقه شاگردان به احترام پدر و مادر.

KU

پرسش :آیا می دانید مادر و پدر خود را چه طور احترام کنیم؟

ما ،مادر وپدر خود را دوست داریم.

AC

حرف های شان را گوش می کنیم.

به حرف های آنها عمل می کنیم.

همیشه آن ها را احترام میکنیم.

55

فعالیت
شاگردان متن درس را در گروه ها بخوانند.

ارزیابی
چگونه مادر و پدر خود را احترام کنیم.

KU

کارخانه گی

AC

متن درس تکرار کنید.

56

درس بيست وهفتم

احترام معلم
هدف :عالقه مندی شاگردان به احترام معلم.
پرسش :آیا می دانید معلم را چه طور احترام کنیم؟

KU

 -به سخنان معلم خود گوش می دهیم.

AC

 -ما معلم خود را دوست داریم.

 -ما معلم خود را احتراممی کنیم.

 -بدون اجازه معلم از صنف بیرون

نمیشویم.

57

فعالیت
شاگردان متن درس را بعد از معلم به شکل دسته جمعی با آواز بلند
بخوانند.

ارزیابی

KU

 -1ما به ..............گوش می دهیم.

AC

 -2ما ..........خود را دوست داریم.

 -3بدون اجازۀ او ...............نمی شویم.

کارخانه گی

جمله اول درس را در کتابچه های خود بنویسید.

58

درس بيست وهشتم

راست گویی
هدف:آشنایی با فایده های راستگویی.

KU

پرسش :آیا می دانید راستگویی چه فایده دارد؟

ما راست گویی را دوست داریم.

AC

 -راستی را خداوند(ج) دوست دارد.

 -ما همیشه راست می گوییم.

 -آدم راست گو را همه دوست دارند.

59

فعالیت
شاگردان متن درس را بعد از معلم تکرار کنند.
شاگردان درمورد راستی وراستگویی با هم صحبت کنند.

ارزیابی

KU

 -1راستی را کی دوست دارد؟

 -2آدم راست گو را کی دوست دارد؟

AC

کارخانه گی

جملۀ اول متن را دوبار در کتابچه های خود بنوسیند.

60

درس بيست ونهم

امانت داری
هدف:آشنایی با فایده های امانت داری.

KU

پرسش :آیا فایده های امانت داری را می دانید؟

AC

امانت داری صفت هر مسلمان است.

ما امانت را درست نگهداری می کنیم.

خداوند(ج) انسان امانت دار را دوست دارد.

61

فعالیت
شاگردان به کمک معلم ،مثال های امانت داری را بگویند.

ارزیابی

KU

 -امانت داری صفت کی است؟

 -انسان امانت دار را کی دوست دارد؟

AC

کارخانه گی
سطر سوم درس را حفظ کنید.

62

درس سی ام

نظافت

هدف :آشنایی و عالقه مند شدن به نظافت.
پرسش :آیا می دانید نظافت چیست؟

KU

«نظافت جزء ایمان است».

بدن  ،لباس و خانه ،باید پاک باشد.

AC

ما مساجد خود را پاک نگاه می کنیم.

در پاکی کوچه و مکتب خود می کوشیم.

63

فعالیت

KU

شاگردان درمورد پاک نگهداشتن خانه ،مکتب ومحل زنده گی
خود صحبت کنند.

بدن ....و........باید پاک باشد.

AC

ارزیابی

ما  ......خود را ......نگاه می کنیم.
در پاکی  .......خود می کوشیم.

کارخانه گی
سطر اول درس را سه بار در کتابچه های خود بنويسيد.
64

درس سی ويکم

آداب غذا خورد ن
هدف:آشنایی با آداب غذا خوردن.
پرسش:آیا آداب غذا خوردن را می دانید.

KU

پیش از خـوردن غذا :دست های خود را

AC

می شوییم.

در شـروع (بسم اهلل الرحمن الرحیم ) می

گوییم.

غذا را از پیش روی خود می خوریم.

بادست راست غذا می خوریم.

بعد ازخوردن غذا( :الحمدهلل) می گوییم.

65

فعالیت
شاگردان در مورد آداب غذا خوردن با هم صحبت کنند.

ارزیابی
آداب غذا خوردن را نام بگیرید.

KU

پیش از خوردن غذادست های .................
درشروع  .............................می گوییم.

کارخانه گی

AC

بعد از خوردن غذا ..................می گوییم.

جملۀ اول متن درس را در کتابچه های خود بنویسید.

66

درس سی ودوم

آداب آشامیدن
هدف :یادگیری آداب آشامیدن.

KU
AC

پرسش :در تصویر های باال چی می بینید؟

نوشیدن آب را با (بسم اهلل) شروع می کنیم.
با دست راست می نوشیم.

آب را با سه نفس می نوشیم.
آب را نشسته می نوشیم.

پس از نوشیدن (الحمد هلل) می گوییم.
67

فعالیت
شاگردان متن درس را بعد از معلم با آواز بلند به طور دسته جمعی
بخوانند.
در مورد درس از یک دیگر سؤال کنند.

KU

ارزیابی

 -1آب را با .....نفس می نوشیم.

 -3با دست ..........می نوشیم.

AC

 -2آب را نشسته.................

کارخانه گی
درس را تکرار کنید.

68

درس سی وسوم

سالم دادن
هدف :آشنایی با فایده های سالم کردن.

KU
AC

پرسش :در تصویر باال چه می بینید؟

سالم دادن مستحب است.
جواب سالم واجب است.
سالم دادن ثواب دارد.

سالم دادن دوستی و محبت را زیاد می کند.
69

فعالیت
شاگردان با همصنفان خود سالم دادن را تمرین کنند.

ارزیابی

KU

 -حکم سالم دادن چه است؟

 -جواب سالم چه حکم دارد؟

AC

کارخانه گی

اول متن درس را به کتابچه های خود بنویسید.
دو سطر َّ

70

درس سی وچهارم

آداب راه رفتن
هدف :آشنایی با آداب راه رفتن.
پرسش :آیا می دانید چگونه راه برویم؟

KU

 -ما همیشه با احتیاط راه می رویم.

AC

 -از جانب راست راه ،می رویم.

 -در راه کسی را آزار نمی دهیم.

 -در راه به دیگران سالم می دهیم.

71

فعالیت
شاگردان در مورد آداب راه رفتن با هم صحبت کنند.

ارزیابی

KU

 -1در راه کسی را ........نمی دهیم.

 -2از جانب..................راه می رویم.
 -3در راه کسی را ..........می دهیم.

AC

کارخانه گی

سطر اول متن درس را در کتابچه های تان بنویسید.
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