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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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تعليم وتربيۀ اسالمی 

وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی وتربیۀ معلم 
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و

 تألیف کتب درسی
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مؤلفان
- مولوی عبدالوکیل عضو علمي ریاست عمومي انکشاف نصاب تعلیمي و تألیف کتب درسی.

- عبدالسالم تائب عضو علمي ریاست عمومي انکشاف نصاب تعلیمي و تألیف کتب درسی.
- فیضان اهلل زربخش عضو علمي ریاست عمومي انکشاف نصاب تعلیمي و تألیف کتب درسی.

         
ايديت  علمی 

- محمد آصف کوچی مسؤول بخش اسالمیات پروژه انکشافی نصاب تعلیمی.

ايديت  زبانی 
-  بریالی رضوانی عضو علمي ریاست عمومي انکشاف نصاب تعلیمي و تألیف کتب درسی.

دينی ايډيت 
- دکتور شیرعلی )ظریفی( رئیس پروژه انکشافی نصاب تعلیمی. 

کميتۀ نظارت
- دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم.

- دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژه انکشافی نصاب تعلیمی.
- دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف  کتب درسی.

طرح و ديزاين: سیدکاظم )کاظمی(

تنظيم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 که معلم بزرگ انسانیت است 

و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ 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 وپیشرفت های 
علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و ظرافتی باشد که 
بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های 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 
تربیت  و  تعلیم  مبانی  بر  متکی  معارف کشور،  درسی  و کتب  تعلیمی  نصاب  که  بوده  براین  همواره  معارف 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش آموزان 
ابتکار و حس جستجوگری را در آنها  را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، 
تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و همبستگی از 

خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های 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 پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق و 
مخلصانۀ 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 می شود که با ارایۀ نظریات و پشنهادات سالم و نقدهای سازندة خود وزارت 

معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع و توزیع 
المللی که در زمینۀ چاپ و توزیع کتب درسی  بین  نهادهای ملی و  از همه  اند و  این کتاب زحمت کشیده 

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
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فهرست

صفحهعنوان                                                                                                  
1ایمان مفصل

3کلمه تمجید
5کلمه توحید )1(

7کلمه توحید )2(

9آیت الكرسى )1(

11آیت الكرسى )2(

13آیت الكرسى )3(

15فضایل آیت الكرسى

17توحـــید

19شرک

21نمونه های شرک

23کفر
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27استنجا )2(
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31آب وضو
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35نواقض وضو
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صفحهعنوان                                                                                                  
37اوقات نمازهای پنجگانه

39فرض های نماز

43نماز وتر

45دعای قنوت )1(

47دعای قنوت )2(

49دعای قنوت )3(

50دعای قنوت )4(

51نماز جماعت

53صف بستن

55آداب مسجد

57آداب قضای حاجت

59اخالق مسلمان

61حقوق والدین

63آدب ورفتاربا معلم

65رفتاربا خویشاوندان

67محیط زیست

69رفتار باحیوانات

71پاکیزگى

73بیهوده سخن گفتن

74خصلت های مسلمان
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درس اول

 

ایمان مفصل

ما به خدا، فرش�تگان، کتاب های آسمانی، 

پیامب�ران، روز آخرت و قض�اء و ق�در

 چه خوب و چه بد( ک�ه از طرف خداوند(

ACKUاست،  ایمان داریم. 
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فعاليت

 شاگردان ارکان ایمان را از یک دیگر بپرسند.

  ارزيابی

1- ارکان ایمان را نام بگیرید.

2- ایمان مفصل را از حفظ بگویید.

3- ما به قضا و قدر..........  داریم.
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درس دوم

کلمۀ تمجید

، َوال ِإلَه ِإالَّ اهلُل، َواهلُل  ُسْبَحاَن اهلِل، َواْلَحْمُد هلِلِ

َة ِإال ِباهلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظْیِم. َأْکَبُر، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

تکرار کلمات:

ُسْبَحاَن اهلِل             َواْلَحْمُد هلِلِ

َوال ِإلَه ِإالَّ اهلُل           َواهلُل َأْکَبر

َة     ِإال ِباهلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظْیِم َوال َحْوَل َوال ُقوَّ
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فعاليت       
 شاگردان کلمه تمجید را در گروه ها بین هم تکرار نمایند. 

  ارزيابی

1- کلمه تمجید را از حفظ بگویید.

2- کلمه تمجید را تکمیل کنید:

 سبحان اهلل والحمدهلل....
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درس سوم

کلمۀ توحید )1(

اَل ِإلَه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِریَک َلُه، َلُه اْلُمْلُک 

 َوَلُه اْلَحْمُد...

تکرار کلمات:

         اَل ِإلَه ِإالَّ اهلُل

       َوْحَدُه اَل َشِریَک َلُه 

       َلُه اْلُمْلُک

       َوَلُه اْلَحْمُد
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فعاليت

 شاگردان کلمۀ توحید را از همدیگر بپرسند.

  ارزيابی

1- کلمۀ توحید را از حفظ بگویید.

2- تکمیل کنید:

 ال اله اال اهلل............................ وله الحمد....
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درس چهارم

کلمۀ توحید )2(

ُیْحِیْي َوُیِمْیُت َوُهَو َحيٌّ الَّ َیُموُت ِبَیِدِه اْلَخْیُر َوُهَو 

َعَلی ُکلِّ َشْيٍء َقِدیر.

تکرار کلمات:

       ُیْحِیْي َوُیِمْیُت

       َوُهَو َحيٌّ الَّ َیُموُت

       ِبَیِدِه اْلَخْیُر

          َوُهَو َعَلی ُکلِّ َشْيٍء َقِدیر
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فعاليت

 شاگردان به شکل گروهی کلمه توحید را بخوانند.

  ارزيابی

1- کلمه توحید را به آواز بلند بخوانید.

2- کلمه توحید را از حفظ بگویید.

3- تکمیل کنید:

 یحیی........................ بیده الخیر........................
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درس پنجم  

آیت الکرسی )1(

�اهلُل اَل ِإل�َه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسنٌَة 

َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َمن  َواَل َنْوٌم لَُّه َما ِفي السَّ

َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه... �
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فعاليت

 شاگردان بخش اول آیت الکرسی را بخوانند، تکرار کنند واز یک دیگر 

بپرسند.

  ارزيابی

1- بخش اول آیت الکرسی را بخوانید.

2- بخش اول آیت الکرسی را از حفظ بگویید.

3- تکمیل کنید:

َماَواِت...............................  لَُّه َما ِفي السَّ
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درس ششم

آیت الکرسی )2(

�...َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدْیِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُیِحیُطوَن 

ُه  ْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َش�آَء َوِس�َع ُکْرِس�یُّ ِبَش�ْيٍء مِّ

َوُهَو  ِحْفُظُهَما  َیُؤوُدُه  َواَل  َواأَلْرَض  �َماَواِت  السَّ

ACKUاْلَعِل�يُّ اْلَعِظی�ُم�     )البق�رة / 255(
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فعاليت

ش�اگردان بخش دوم آیت الکرس�ی را بخوانند، تک�رار نمایند واز 

یک دیگر بپرسند.

  ارزيابی

1-  بخش دوم آیت الکرسی را بخوانید.

2-  بخش دوم آیت الکرسی را از حفظ بگویید.
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درس هفتم

آیت الکرسی )3(

�اهلُل اَل ِإل�َه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسنٌَة 

َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َمْن  اَل َنْوٌم لَُّه َما ِفي السَّ وَّ

َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدْیِهْم 

ْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما  َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُیِحْیُطْوَن ِبَشْيٍء مِّ

َماَواِت َواأَلْرَض َواَل َیُؤوُدُه  ُه السَّ َشآَء َوِسَع ُکْرِسیُّ

ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظیُم� )بقرة / 255(
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فعاليت

شاگردان آیت الکرسی شریف را به آوازبلند بخوانند ونیز از یک دیگر 

بپرسند.

  ارزيابی

 1-  آیت الکرسی را بخوانید.

2- تکمیل کنید:

- اهلُل اَل ِإل�َه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ ..................... َواَل َنْوٌم 

َماَواِت َواأَلْرَض........................ ُه السَّ - َوِسَع ُکْرِسیُّ
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فضایل آیت الکرسی

- خواندن آیت الکرسی ثواب زیاد دارد.

پیامبر فرموده است: 

 �هر گاه به بس�ترخواب رفتی، آیت الکرسی 

را بخ�وان، در این ص�ورت از طرف خداوند 

نگهبانی برایت تعیین می گردد و تا صبح هیچ 

شیطانی به تو نزدیک نمی شود�.)1(

- ما بعد از هر نماز فرض آیت الکرسی را می خوانیم.

1- صحیح البخاری

درس هشتم
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فعاليت

 شاگردان به کمک معلم در مورد فضایل آیت الکرسی با هم گفتگو نمایند.

  ارزيابی

1- پیامبر  در مورد آیت الکرسی چه فرموده است؟

2- خواندن..............................ثواب دارد.

3- بعد از هرنماز...................................

  

ACKU
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توح���ید

یگانه دانستن خداوند را توحید گویند.

اهلل یگانه است.

شریک ومانند ندارد.

 از هر عیب پاک است.

ما فقط اهلل را می پرستیم.

اهلل آفریدگار تمام مخلوقات است.

غیب دانستن خاصۀ اهلل است.

درس نهم

ACKU
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فعاليت

شاگردان با همکاری معلم در مورد عبادت اهلل باهم گفتگو کنند.

  ارزيابی

1- توحید چه را گویند.

2- تمام موجودات را کی آفریده است؟

ACKU
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شرک

ش�ریک دانس�تن مخلوق را با اهلل ش�رک 

می گویند.

شرک بزرگترین گناه است.

عبادت غیر اهلل شرک است.

اهلل مشرک را نمی بخشد. 

مشرک به بهشت داخل نمی شود.

درس دهم

ACKU
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فعاليت

سوال  هم  بین  درس  ازمتن  استفاده  با  شرک  مورد  در  شاگردان   

وجواب کنند.

  ارزيابی

1- شرک چه را گویند؟

2- آیا مشرک به بهشت می رود؟

ACKU
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نمونه های شرک

نمونه های شرک عبارت است از: 

- سجده کردن به غیراهلل.

- انجام دادن عبادت به غیراهلل.

- تعظیم به بت ها، آتش و غیره.

.شریک ساختن مخلوق درصفات اهلل -

درس يازدهم

ACKU
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فعاليت

 شاگردان در مورد نمونه های شرک گفتگو کنند. 

  ارزيابی

1- س�جده کردن  به غ�یر اهلل  از جملۀ چیست؟

2- نمونه های شرک را بیان کنید.   

ACKU
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کفر

کفر به معنای انکار کردن است.

نمونه های کفر: 

.ورسول او انکار کردن از اهلل -

- انکار کردن از دین اسالم.

- تمسخر به دین اسالم.

- خود را کافر گفتن.

 ما باید از گفتن الفاظ کفری بپرهیزیم.

درس دوازدهم

ACKU
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فعاليت

شاگردان با استفاده از متن درس، در مورد کفر، با هم گفتگو کنند.

  ارزيابی

1-  کفر به معنای چیست؟

2-  ما باید از گفتن..............  بپرهیزیم. 

3-  نمونه های کفر را نام بگیرید.

ACKU
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 استنجا )1(

معنای استنجا:

پاک کردن شرمگاه را استنجا گویند.

میتوان به اشیای ذیل استنجا کرد:

- آب

- کلوخ

درس سيزدهم

ACKU
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- سنگ

- کاغذ تشناب

ما با دست چپ، استنجا می کنیم.

درصورتی که نجاست زیاد باشد استنجا با آب 

واجب است.

فعاليت  

شاگردان در مورد اشیای که به آن استنجا می شود، گفتگو نمایند.

  ارزيابی
1-  استنجا را تعریف کنید.

2- با کدام چیز ها استنجا کردن جایز است؟

ACKU
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استنجا )2(

چیزهای که استنجا کردن با آن جایز نیست:

- استخوان

- سرگین

- طعام

وهچنان با دست راست استنجا جواز ندارد.

درس چهاردهم

ACKU
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فعاليت

شاگردان چیزهای را که استنجا کردن با آنها درست نیست از یک دیگر 

بپرسند.

  ارزيابی

1- استنجا کردن با این چیزها جایزنیست:

.......-3.......-2 ......-1

2- چیزهای راکه استنجا کردن با آن جایز نیست نام بگیرید.

ACKU
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فرایض و ضو
فرایض وضو چهار است

1- شستن تمام روی.    

2- شستن دست ها با آرنج ها.

3- مسح چهارم حصۀ سر.

4- شستن پاها با بجلک ها. 

درس پانزدهم

ACKU
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فعاليت

شاگردان در صحن مکتب  تحت راهنمایی معلم عماًل وضو کنند.

  ارزيابی

1- فرض های وضو چند است؟

2- فرض های وضو را نام بگیرید.

ACKU
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آب وضو
با آب های  زیر وضو و طهارت  جایز است 

1- آب  باران.     

2- آب  چشمه ها ونهر ها .

3- آب  چاه ها. 

4- آب  دریا. 

درس شانزدهم

ACKU
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5- آب  برف، ژاله  و یخ. 

6-  آب  حوض های   بزرگ. 

بر ما الزم است تا با آب پاک وضو کنیم.

فعاليت

با آنها جایز است گفتگو  انواع آب های که وضو   شاگردان در مورد 

کنند.

  ارزيابی

1- با کدام آب ها وضو کردن جایز است؟

2- تکمیل کنید:

بر ما الزم است تا با ........... وضو کنیم.

ACKU
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درس هفدهم

ادامه درس گذشته 

با آب های زیر طهارت جایز نیست:

1-مایعاتی که آب گفته نمی شود. 

مانند آب میوه ها، چای وشوربا وغیره .

2- آبی  که  چیز نجس    در آن  افتاده  باشد.

3- آبی  که  یک  بار با آن  وضو و یا غسل  شده  باشد. 

ما باید از وضو کردن با آب ناپاک خود داری کنیم.

ACKU
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فعاليت

 شاگردان در مورد آب پاک وآب ناپاک با هم گفتگو کنند.

  ارزيابی

1- با کدام آب ها وضو کردن جایز است؟ 

2- با کدام آب ها وضو کردن جایز نیست؟

3- ما باید ..................................   کنیم.

ACKU
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شکننده های وضو

شکننده های وضو عبارت است از: 

1- بیرون شدن مواد غائطه، پیشاب و باد از شرمگاه. 

2-  بیرون  آمدن  و جاری شدن  خون  و چرک  از بدن. 

3- َقی  کردن به دهن پر. 

4- خواب.  

5- بیهوشی .

6- دیوانگی. 

7- با صدای بلند در نماز خندیدن.

درس هجدهم

ACKU
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فعاليت
 شاگردان به گروه های کوچک تقسیم شده و شکننده های وضو را از 

یک دیگر بپرسند.

  ارزيابی

1- شکننده های وضو چند است؟

2- شکننده های وضو را نام بگیرید.

 

ACKU
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اوقات نمازهای پنجگانه 

1- صبح:

 از طلوع صبح صادق تا طلوع آفتاب.

2- وقت  نماز ظهر )پیشین(: 

از زوال آفتاب تا دو چند شدن سایۀ هرچیز.

3- وقت نمازعصر)دیگر(: 

ازختم وقت پیشین تا غروب آفتاب.

4- وقت نمازمغرب )شام(: 

بعد از غروب آفتاب تا گم شدن شفق.

5- وقت نماز عشاء)خفتن(: 

درس نوزدهم

ACKU
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از ختم وقت شام تا ختم شب.

فعاليت 
 شاگردان نام و اوقات نماز های پنجگانه را از یک دیگر بپرسند.

  ارزيابی

1- نماز های پنجگانه را نام بگیرید.

2- وقت نماز پیشین را بگویید.

3- وقت نماز فجر..................

اوقات نماز های پنجگانه

نماز صبح

نماز پيشين

نماز ديگر

نماز شام

نماز خفتن

ACKU
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فرض های نماز 

در نماز هفت چیز فرض است:

1- تکبیر تحریمه

2- قیام )ایستادن(

درس بيستم

ACKU
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  3- قرائت )خواندن (

4ACKU- رکوع
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5- سجده                  

 6- قعدۀ اخیر

7- بیرون شدن از نماز )سالم دادن(.
 

ACKU
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فعاليت

معلم باالی شاگردان به طور عملی  نماز بگزارد.

  ارزيابی

 1- فرض های نماز چند است؟

 2- فرض های نماز را نام بگیرید.

ACKU
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نماز وتر 

خواندن نماز وتر، واجب است.

نماز وتر سه رکعت است.

نماز گزار:

 - در رکعت سوم بعد از قرائت سوره، با گفتن 

تکبیر هر دو دست خود را بلند می کند.

- بعد از تکبیر دست راست را باالی دست چپ 

گذاشته دعای قنوت را می خواند.

درس بيست ويکم

ACKU
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فعاليت

 شاگردان نماز وتر را در داخل صنف به طور عملی ادا کنند.

  ارزيابی

1- نماز وتر چند رکعت است؟

2- خواندن نماز وتر....... است.

3- دعای قنوت در رکعت چندم وتر خوانده می شود؟

ACKU
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دعای قنوت )1( 

الّلُهمَّ إنَّ�ا َنْس�َتِعْیُنَک َوَنْس�َتْغِفُرَک َونُْؤِمُن ِبَک 

ُل َعَلْیَک َونُْثِنْي َعَلْیَک اْلَخْیَر ... َوَنَتَوکَّ

درس بيست ودوم

ACKU
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فعاليت

شاگردان بخش اول دعای قنوت را به شکل دسته جمعی به آواز بلند 

بخوانند.

  ارزيابی

1- بخش اول دعای قنوت را از حفظ بگویید.

2- الّلهم إنا نستعینک...............و نؤمن بک.....................

ACKU
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دعای قنوت )2(

َوَنْش�ُکُرَک َوال َنْکُف�ُرَک وَنْخَل�ُع َوَنْت�ُرُک َمْن 

یَّْفُجُرَک...

درس بيست وسوم

ACKU
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فعاليت

 شاگردان قسمت دوم دعای قنوت را به آواز بلند بخوانند وهمچنان 

از یک دیگر بپرسند.

  ارزيابی

 قسمت دوم دعای قنوت را از حفظ بگویید.

ACKU
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دعای قنوت )3( 

 الّلُه�مَّ ِإیَّاَک َنْعُبُد َوَلَک نَُصلِّي َوَنْس�ُجُد َوِإَلْیَک 

َنْسَعی...

فعاليت

 شاگردان قسمت سوم دعای قنوت را به طور دسته جمعی به آواز بلند 

بخوانند.

  ارزيابی

1- قسمت سوم دعای قنوت را از حفظ بگویید.

2- الّلهم إیاک نعبد........................ نسعی

درس بيست وچهارم

ACKU
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دعای قنوت )4(

َوَنْحِف�ُد َوَنْرُجوا َرْحَمَتَک َوَنْخَش�ی َعَذاَبَک ِإنَّ 

اِر ُمْلِحٌق. َعَذاَبَک ِباْلُکفَّ

فعاليت

شاگردان بخش آخر دعای قنوت را به آواز بلند بخوانند.

  ارزيابی

1- قسمت آخر دعای قنوت رابخوانید.

2- دعای قنوت را از حفظ بگویید.

درس بيست وپنجم

ACKU
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                     نماز جماعت

پیامبر   فرموده است: 

�ثواب نماز باجماعت برنماز تنها گزار بیس�ت 

وهفت مرتبه بیشتراست�)1(.

_ ما نماز را باجماعت می خوانیم.

_ نماز پیشین و دیگر در جماعت، خفیه )آهسته( 

خوانده می شود.

_ نماز شام، خفتن وصبح در جماعت، به جهر 

)آواز بلند( خوانده می شود.
1- بخاری

درس بيست وششم

ACKU
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ما، در نماز های جهری ب�ه قرائت امام گوش 

می دهیم.

فعاليت

 شاگردان در مورد نماز جماعت گفتگو کنند.

  ارزيابی

1-  پیامبر در مورد نماز جماعت چه فرموده است؟

2- کدام نماز ها در جماعت، خفیه خوانده می شود؟

3- کدام نماز ها در جماعت به جهر خوانده می شود؟

ACKU
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صف بستن 

حضرت محمد فرموده است: 

�صف های تان را برابرکنید؛ زیرا برابرساختن صف 

از جملۀ نماز است�)1(.

1-کنار همدیگرشانه به شانه ایستادن سنت است.

2- برابر نساختن صف سبب کینه ونفاق می گردد.

1- بخاری 

درس بيست و هفتم
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فعاليت

 شاگردان ایستادن در صف جماعت را در داخل صنف تمثیل کنند.

  ارزيابی

1-  پیامبر در مورد صف نماز چه فرموده است؟

2-  برابر نبودن صف سبب چه می گردد؟

3-  کنار همدیگر.......................... سنت است.

ACKU
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آداب مسجد

پیش از داخل شدن به مسجد وضو می نماییم.

 با پای راست داخل مسجد می شویم و این دعا 

را می خوانیم: �َالّلُهمَّ اْفَتْح ِلْی َاْبَواَب َرْحَمِتَک�

هنگام بیرون شدن از مسجد با پای چپ بیرون  

می شویم واین دعا را می خوانیم:

�َالّلُهمَّ ِإنِّی َأْسَئُلَک ِمْن َفْضِلَک�.

از پیش روی نماز کسی  نمی گذریم.

گپ زدن بی مورد، سرو صدا کردن در مسجد 

درست نیست.

درس بيست وهشتم

ACKU
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فعاليت
 شاگردان در مورد آداب مسجد گفتگو نمایند.

  ارزيابی

1- قبل از داخل شدن به مسجد...............

2- چند نمونه از آداب مسجد را بیان کنید؟

ACKU
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آداب قضای حاجت 

ما باید  در هنگام قضای حاجت آداب ذیل را رعایت 

نماییم: 

وقتی که به بیت الخالء می رویم  باید این دعا را 

بخوانیم:

�الّلُهمَّ  إنِّی َأُعوُذ ِبَک ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث�

پس ازخارج شدن این دعا را می خوانیم: � ُغْفَراَنَک�

هنگام داخل شدن پای چپ و هنگام بیرون شدن 

پای راست را پیش می گذاریم.

درس بيست ونهم
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هنگام قضای حاجت  رو و پشت به قبله نمی نشینیم.

 از پیشاب کردن در آب خود داری می کنیم.

با دست چپ محل نجاست را پاک می کنیم.

فعاليت

 شاگردان در مورد استنجا گفتگو کنند.

  ارزيابی
1-  دعای داخل شدن به بیت الخال را بگویید.

2-  دعای بیرون شدن از بیت الخال را بگویید.

3-  محل نجاست را باکدام دست پاک می کنیم؟
ACKU
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اخالق مسلمان 

پیامبر  فرموده است، �من تنها برای تکمیل 
خوبی های اخالق فرستاده شده ام�. )1(

ازاخالق مسلمان اینست که: 

هیچ کس را حقیر نمی شمارد.  - 

نسبت به یک دیگر عفو وگذشت میداشته باشد. - 

به والدین خود نیکی کرده، در مقابل آنها به  - 

آرامی سخن گفته وازآنها اطاعت می کند.

از بدگمانی و جاسوسی خود داری می کند. - 

درس سی ام

1- سنن الكبرا للبیهقى

ACKU
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- 
از گفتن الفاظ بد اجتناب می کند.1

گوید، غیبت نمی کند، کس�ی را  دروغ نمی  -

فریب نمی دهد و کسی را دشنام نمی دهد.

فعاليت

شاگردان درمورد اخالق مسلمان با همدیگر گفتگو نمایند. 

  ارزيابی

1-  پیامبر در مورد اخالق چه فرموده است؟

2ACKU-  چند نمونه ازاخالق مسلمان را بگویید؟



61

حقوق والدین 

پیامبر اکرم فرموده است: �به درستی که، 

خداوند توصیه می کند شما را به نیکی در برابر 

مادرانتان سپس توصیه می کند شما را به نیکی 
در برابر پدرانتان�.)1( 

ما پدر و مادر خود را دوست  داریم.

با پدر ومادر خود همیشه  کمک می کنیم. - 

در کار های خیر از آنها فرمانبرداری می کنیم. - 

با پدر ومادر خود نیکی می کنیم. - 

در مقابل آنها با ادب واحترام رفتار می کنیم. - 

به صدای آنها زود پاسخ می دهیم. -
1- روایت احمد و ابن ماجه

درس سی ويکم
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فعاليت
ش�اگردان در مورد حقوق پ�در ومادر در گروه ه�ای مختلف گفتگو 

نمایند.

  ارزيابی

1- پیامبراکرم درمورد حقوق والدین چه فرموده اند؟

2- حقوق والدین را نام بگیرید.

 

ACKU
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                آداب ورفتاربا معلم 

رسول اهلل فرموده است: � به تحقیق که من 

معلم فرستاده شده ام�. )1(

معلم مانند پدر یا مادر ما است.             

ما به درس معلم گوش فرا می دهیم.

 در بین سخن او گپ نمی زنیم.

در حضور او پرحرفی، بازی وشوخی نمی کنیم.

هرگاه در درس کدام مشکلی داشته باشیم از 

او می پرسیم.

بدون اجازۀ او از صنف بیرون نمی شویم.
1- روایت ابن ماجه

درس سی ودوم

ACKU
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 نصیحت معلم را می پذیریم.

فعاليت

 در مورد رفتار در مقابل معلم گفتگو  نمایند. 

  ارزيابی

1- چند نمونه از رفتار با معلم را نام بگیرید.

2- پیامبر در مورد معلم چه فرموده است؟
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رفتاربا خویشاوندان 

رسول اهلل فرموده است:

�هرکس که می خواهد روزی اش زیاد گردد و 

عمرش طوالنی شود، باید که صله رحم داشته 

باشد�.)1(

ما خویشاوندان خود را دوست داریم.

باخویشاوندان خود به نیکی رفتار می کنیم.

با آنها قطع رابطه نمی کنیم.

در کار ها با آنها کمک می کنیم.

1- صحیح البخاری .

درس سی وسوم
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به آنها ضرر نمی رسانیم وآنها را اذیت نمی کنیم.

درمیان آنها تفرقه افگنی و سخن چینی نمی کنیم.

فعاليت

 شاگردان در مورد رفتار با خویشاوندان با هم گفتگو  کنند.

  ارزيابی

1- با خویشاوندان باید چگونه رفتار کنیم؟

2- پیامبر در مورد رفتار با خویشاوندان چه  فرموده  است؟

ACKU
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درس سی و چهارم

محیط زیست
پیامب�ر فرموده اس�ت: ماح�ول واطراف 

خویش را پاکیزه نگهدارید. )1(

ما مکلف هس�تیم تا محل زندگی خود را پاک 

نگهداریم.

در ماحول خانه و مکتب درخت غرس می نماییم 

و از آن مراقبت می کنیم.

گل ها وسبزه ها را آب  می دهیم.

کثافات را در زباله دانی مخصوص آن می اندازیم.

1- سنن الكبرا للبیهقى – سنن ترمزی
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پوس�ت میوه، پوش وقوطی مواد خوراکی را 

در راه ها نمی اندازیم.

در سرسبزی وشادابی محیط خود تالش می کنیم.

فعاليت
 شاگردان در مورد پاک نگهداری محل زندگی باهم گفتگو  نمایند.

  ارزيابی

 برای پاکی محل زندگی مان چه باید بکنیم؟
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درس سی و پنجم

رفتار باحیوانات
�پیامب�ر ازجنگانی�دن و )اذی�ت کردن( 

حیوانات منع فرموده است �.)1(

ما  در برابر حیوانات  از مهربانی کار می گیریم.

به حیوانات گرسنه وتش�نه کاه، دانه، آب و  - 

علف می دهیم.

آنها را نمی زنیم  و بر آنها ظلم نمی کنیم. - 

کشتن حیوانات ُمضر مانند، مار، گژدم، موش،  - 

گرگ و... روا است.

1- سنن ابى داود 
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فعاليت
 شاگردان در مورد رفتار با حیوانات گفتگو کنند.

  ارزيابی
پیامبر در مورد جنگانیدن حیوانات چه فرموده است؟

ACKUچند نمونه از رفتار با حیوانات را نام بگیرید. 
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درس سی وششم

پاکیزگی 
پیامبر فرموده است: � دین اسالم بر اساس 

پاکی بنا نهاده شده است �.)1(

هر صبح دندان های خود را با مسواک یا برس 

پاک می نماییم.

قب�ل از غذا خ�وردن و بعد از غ�ذا خوردن 

دست های خود را می شوییم.

 با دست های آلوده و نا پاک غذا نمی خوریم.

 بدن خود را خوب می شوییم و لباس های پاک 

می پوشیم.
1- صحیح البخاری 
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بعد از تشناب رفتن دس�ت های خود را با آب 

پاک و صابون می شوییم.

لو گیری می کند. پاکیزگی از مریضی ها ج -

فعاليت

شاگردان در مورد پاکیزگی با هم گفتگو کنند.

  ارزيابی

پیامبر  در مورد پاکی چه فرموده است؟

پاکیزگی از........................ می کند.

بادست های................... غذا نمی خوریم.
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درس سی وهفتم

بیهوده سخن گفتن 
پیامبر فرموده است: �کس�ی که به خدا و روز 

آخرت ایمان دارد پس باید س�خن نیک بگوید ویا 
خاموش شود�. )1(

از سخنان بی فایده خود داری می کنیم. - 

بیش از اندازه  سخن نمی گوییم. - 

سخن های خود را سنجیده می گوییم. - 

از بیهوده گویی پرهیز می کنیم. - 

فعاليت
شاگردان در مورد سخنان بیهوده با هم گفتگو نمایند.

  ارزيابی
پیامبراکرم درمورد بیهوده سخن گفتن چه فرموده است؟

1- صحیح البخاری  

ACKU
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درس سی وهشتم

خصلت های مسلمان

پیامبر فرموده اس�ت: �مسلمان کسی است 

که سایر مس�لمانان ازآزاردست و زبانش در 

امان باشند�.)1(

برخی از خصلت های مسلمان عبارت اند از: 

مسلمان با همگان به نیکویی رفتار می کند. - 

به عهد خویش وفا می کند. - 

همیشه راست می گوید و از دروغ پرهیز می نماید. -

صابر و شکرگزار می باشد. - 

1- صحیح البخاری 
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م�ردم را به کار نیک امر می کند و از کار بد  - 

باز می دارد.

خش�م خود را فرومی برد و خطای مردم را  - 

می بخشد.

فعاليت

 شاگردان در مورد خصلت های مسلمان باهم گفتگو کنند.

  ارزيابی
 

1- چند خصلت مسلمان را نام بگیرید.

2- مسلمان همیشه............ واز دروغ...........

3- پیامبر فرموده است،.........................
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