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

تعلیم و تربیه اسالمی

«مذهب جعفری»
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تعلیم و تربیه اسالمی صنف سوم

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 سوم

«مذهب جعفری»
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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

وزارت معارف
معينيت انکشاف نصاب تعليمی و تربية معلم
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رياست عمومی انکشاف نصاب تعليمی و تأليف کتب درسی
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تعلیم و تربیه اسالمی
صنف سوم

مذهب جعفري

سال چاپ 1396
أ

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

 دکتور اسداهلل محقق معين انکشاف نصاب تعليمي ،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
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طرح و دیزاین
 -محمدعلی نظری

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

ب

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 -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 آموزههای

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 ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی وزارت معارف همواره
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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 زمینههای 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 برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران خوب ،متعهد و دلسوز کشورم

AC

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 قلههای 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 خانوادهها 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 آرمانهای مقدس معارف یاری رساند.
إنه سمیع قریب مجیب.

دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف

ج
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فصل اول

AC

عقايد

1

درس اول

اصول دين

هدف :شناخت اصول دين.

پرسشها

 .1آيا می دانید اصول دين چند و کدام ها اند؟
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 .2آيا ميتوانيداصول دین را توضيح دهيد؟

اصول دين پنج است:

AC

اول توحید :خداوند یکی است ،شریک و مانند ندارد .هر

کسي که به يگانگي خداوند ايمان نداشته باشد ،مسلمان
نيست.

دوم عدل :يعني خداوند توانا عادل است و ظالم نيست.

مسلمانان به عدالت خداوند ايمان دارند .ما ايمان داريم

که خداوند به هيچ کسي ظلم نميکند و همه کارهاي او بر
اساس عدالت می باشد.

سوم نبوت :خداوند پيامبران زيادي را براي راهنمايي

بشر فرستاده است .ما به همه پيامبران خداوند ايمان داريم.
2

پيامبر ما حضرت محمد مصطفي ميباشد .کسي که به نبوت
حضرت محمد ايمان نياورده باشد ،مسلمان نيست.

چهارم امامت :بعد از پيامبر اسالم ،دوازده امام از خانوادة

پيامبر برای بيان عقاید ،احکام و اخالق اسالمی وظيفه داشته
اند.

پنجم معاد :انسانها بعد از مردن دوباره زنده ميشوند و

کارهای که آنها در دنیا انجام داده اند در روز قيامت حساب
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ميشود .معاد از اصول دين اسالم است و هر کسي که به معاد
ايمان نداشته باشد ،مسلمان نيست.
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فعاليت

شاگردان دو نفری در باره اصول دین از هم دیگر سؤال و جواب نمایند.

ارزیابی

 .1مفهوم توحید چیست؟

 .2مفهوم معاد چیست؟ توضیح دهید.

 .3در بارة عدل آنچه می دانید بیان کنید.

 .4در بارة نبوت و امامت چه می دانید؟

کارخانه گی
شاگردان اصول دین را به ترتیب حفظ کنند.
3

درس دوم

کلمة طيبه

هدف :درست خواندن کلمة طیبه و دانستن مفهوم آن.

پرسشها
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 .1آيا کلمه طيبه را گفته می توانید؟

 .2آيا مفهوم کلمة طیبه را ميدانيد؟

AC

ُ
اهلل ُم َح َّم ٌد َر ُس ُ
انسان با گفتن کلمه طيبة « َ
ال ِا َل َه ِا َّ
ال
ول اهللِ»
مسلمان ميشود .معناي آن اين است که« :هيچ معبودی

نیست جز خداي تعالي و حضرت محمد فــرستاده و

رسول خداوند است».

انسان با گفتن کلمة طیبه از پيروي هر دين باطل دوري

ميکند و تنها به خداي يگانه که خالق همه موجودات است،

ايمان ميآورد وبه نبوت حضرت محمد که خاتم پیامبران
است اقرار ميکند .کسي که به کلمه طیبه ايمان بياورد ،از
4

ديني پيروي ميکند که خداوند توسط حضرت محمد

براي هدايت بشر فرستاده است .دين اسالم يک دين کامل
است که تا روز قيامت باقي است و بعد از آن دين ديگري از

طرف خداوند نيامده و نميآيد .دین اسالم براي دنيا وآخرت
ما برنامه دارد .هر جامعهیی که به دين اسالم به خوبي عمل
کند در دنيا و آخرت خوش بخت خواهد شد.
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فعاليت

شاگردان کلمه طيبه و معناي آن را در گروه ها بخوانند.
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ارزیابی

 .1کی می تواند کلمه طيبه را بخواند؟

 .2کی می تواند معنای کلمه طيبه را بگوید؟

کارخانه گی

شاگردان کلمة طیبه را با معنای آن حفظ کنند.

5

درس سوم

توحيد

هدف :آشنایی با مفهوم توحید.

پرسشها
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 .1به نظر شما توحید چه مفهوم دارد؟

 .2چرا بايد به خداوند یکتا ايمان داشته باشيم؟

AC

اولين اصل از اصول پنجگانه ،توحيد است .توحيد يعني ايمان
به خداي يگانه .ما مسلمانان به خداي يکتا ايمان داريم.

آیا می دانید که گل های زیبای کنار جوی آب و باغچه را چه

کسی آفریده است .چه کسی می تواند گل های به این زیبایی
و قشنگی را بیافریند؟ خداوند دانا و توانا است .همه موجودات
را خداوند آفریده است .خداوند زمین ،آسمان ،آفتاب

و ستاره ها را آفریده است .خداوند نعمتهاي زيادي به

ما داده است .آب ،غذاها و ميوههاي خوشمزهیی را که ما
ميخوريم ،خداوند آفريده است .خداوند به ما پدر و
6

مادر مهربان داده است که از ما نگهداری ميکنند .خداوند
مهربان بنده گان خود را خيلي دوست دارد  .خداوند

پيامبران خود را فرستاده است تا راه صحيح زنده گي را به
انسانها نشان دهند.

فعاليت

ارزیابی

 -مفهوم توحید چیست؟

AC
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شاگردان در گروهها در باره نعمتهايي خداوند صحبت کنند.

آیا ميتوانید بعضی از نعمتهاي خداوند را بشمارید؟

کارخانه گی

شاگردان مفهوم توحید را حفظ کنند؟

7

درس چهارم

عدل الهی

هدف :آشنايي بیشتر با عدالت خداوند.

پرسشها

 .1آيا مفهوم عدل الهی را ميدانيد؟
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 .2آيا ميدانيد که خداوند عادل است و به کسي ظلم نميکند؟
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دومين اصل از اصول پنجگانه ،عدل الهي است .ما عقيده داريم

که خداوند بزرگ عادل است و به هيچ کس ظلم نميکند.
کسي که بر ديگران ظلم ميکند يا به خاطر جهل و ناداني
است و نميداند که ظلم کار بدي است و يا به خاطر اين است

که ميخواهد با ظلم چيزي را به دست بياورد که به آن نياز
دارد .اما خداوند بزرگ همه چيزرا می داند و هم بی نیاز

است و احتیاج به هیچ چیزی ندارد و هیچ وقت به کسی ظلم

نمی کند.

خداوند مهربان در قرآن کريم بارها فرموده است که

خداوند انسانهاي عادل را دوست دارد درسوره (مائده
8

آیه )42می فرماید خداوند عدالتپيشگان را دوست دارد .و
(واللُهّ َ
ب َّ
ين؛
الظالِمِ َ
در سورة آل عمران 57/می فرمایدَ :
ال ُي ِح ُّ
يعني خداوند ظالمين را دوست ندارد).

از اينجا ميآموزيم که عدالت کار بسيار خوبي است و

بندگان خوب خداوند بايد با عدل و انصاف با مردم رفتار
کنند ظلم کار بسيار بدي است و بندگان خداوند بايد از آن

دوري نمايند.
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فعاليت

ارزیابی

AC

شاگردان در گروه ها راجع به عدل الهی باهم صحبت کنند.

 .1کی مفهوم درست عدل الهي را گفته می تواند؟

 .2آيا ميتوانيد دليل عادل بودن خداوند توضيح دهيد؟

کارخانه گی

شاگردان آیت قرآنی متن درس را با ترجمه حفظ کنند.

9

درس پنجم

پيامبران الهی

هدف :آشنايي با پيامبران الهي.

پرسش
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به نظر شما خداوند پيامبران را برای چه فرستاده است؟

سومين اصل از اصول پنجگانه ،نبوت است .نبوت يعني اينکه

AC

خداوند بزرگ پيامبران خود را براي رهنمايي انسانها فرستاده

است .خداوند در حدود يکصد و بيست و چهار هزار پیامبر را
از اول تاريخ بشر تا کنون مبعوث نموده است که اولين آنها

حضرت آدم و آخرين آنها حضرت محمد مصطفي
ميباشد .ما به همه پيامبران الهي ايمان داريم.

خداوند چون بندگان خود را دوست دارد ،نميخواهد

آنها گمراه شوند و به همين خاطر پيامبران را که بهترين و

کاملترين انسانها هستند در ميان آنها ميفرستد و دين خود
را که بهترين راه زندگي است ،توسط آنها به مردم آموزش
10

ميدهد .حضرت محمد مصطفي پيامبر گرامي اسالم است.

حضرت محمد خاتم پيامبران و بهترين آنها است .ایشان از
همه انسانها شريفتر و گراميتر است و در اخالق ،کمال و
بزرگي کسي به او نميرسد.

فعاليت

شاگردان به چند گروه تقسيم شوند .هر گروه دو سوال از متن درس
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تهيه کنند و سپس نمايندة هر گروه در صنف از اعضاي گروههاي ديگر

سوال کنند .معلم نمرات هر گروه را بر روي تخته ثبت نموده و در
آخر ،گروهها را بر اساس جوابهايي که دادهاند نمره بدهد.

AC

ارزیابی

 .1خداوند در حدود .....پيامبر فرستاده است.

 .2خداوند پيامبران را براي چه فرستاده است؟

کارخانه گی

شاگردان متن درس را یک بار در کتابچه های خود بنویسند.
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درس ششم

کتاب های آسمانی

هدف :آشنايي با کتابهاي آسماني.
پرسش

آيا ميدانيد که کتاب های آسمانی کدام ها اند؟
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خداوند مهربان برای هدایت انسان ها کتاب هایی را بر
پیامبران خود نازل کرده است .کتاب های که از طرف
یاد می شوند.

کتاب هاي آسماني عبارتند از:

AC

خداوند آمده است به نام کتاب های آسمانی و صحیفه ها

 .1تورات بر حضرت موسي نازل گرديد.

 .2زبور بر حضرت داود نازل شده است.
 .3انجيل بر حضرت عيسي نازل گرديد.

 .4قرآن کريم که بر حضرت محمد مصطفی نازل شده

است.

صحیفه های هم بر بعضی از پیامبران ،چون :حضرت آدم،
12

حضرت نوح و حضرت ابراهیم و بعضی پیامبران دیگر
از طرف خداوند نازل گردیده است.

فعاليت

شاگردان در گروه ها درباره کتاب های آسمانی صحبت کنند.

ارزیابی
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 .1انجيل بر کدام پيامبر نازل شده است؟

 .2تورات کتاب حضرت .....است.

 .3زبور بر کدام پیامبر فرستاده شد؟

کارخانه گی

AC

 .4کدام کتاب برای حضرت محمد نازل گردید؟

شاگردان نام پیامبران و کتابهای آسمانی را که بر آنها نازل شده است

حفظ کنند.
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درس هفتم

نبی رحمت

هدف :آشنايي بیشتر با شخصيت نبی رحمت پيامبر بزرگ اسالم.

پرسشها
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 .1در بارة پيامبر اکرم چه می دانید؟

 .2آيا ميدانيد که چگونه بر پيامبر اکرم صلوات بفرستيد؟

AC

پيامبر بزرگوار ما ،حضرت محمد مصطفي از دوران کودکي
يک انسان پاک ،درستکار و مهربان بود .و خداوند او را به

پيامبري انتخاب کرد و پيامهاي خود را براي او فرستاد تا به
همه انسانها برساند .هميشه انسانها را به نيکي و نيکوکاري
دعوت ميکرد.

حضرت محمد قبل از آنکه به پيامبري انتخاب شود ،در

ميان مردم به امانتداري و صداقت مشهور بود .و همه مردم به

آن حضرت ،محمد امين (امانتدار) ميگفتند .خانهاش پر از

امانت مردم بود و به حضرت علي وظيفه داد که امانتهاي
14

مردم را به صاحبانش برگرداند.

ما پيامبر خود را خيلي دوست داريم و هميشه از او با احترام

و بزرگي ياد ميکنيم .خداوند بزرگ و فرشتگان بر او صلوات

فرستاده و خداوند به ما نيز دستور داده است تا بر او صلوات
بفرستيم .1وما هم هرگاه نام مبارک آن حضرت را ميشنويم،
آل ُم َح َّمدٍ .
بر اوصلوات ميفرستيمَ :الل ُه َّم َص ِّل َع َلی ُم َح َّمدٍ َو ِ
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فعاليت

شاگردان درس را به نوبت بخوانند.

AC

ارزیابی

 .1پيامبر گرامي اسالم پیش از پیامبری به چه نام شهرت داشت؟

 .2چرا به پيامبر گرامي اسالم صلوات می فرستیم؟

کارخانه گی

شاگردان ذکر صلوات را حفظ کنند.

 .1إِ َّن هَّ
اللَ َو َم َ
يما (احزاب)56/
الئ ِ َكتَ ُه يُ َص ُّل َ
ون َع َلى النَّبِ ِّي يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
آمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا تَ ْسلِ ً

15

درس هشتم

امامت

هدف :آشنايي بیشتر با مفهوم امامت و شناخت امامان.

پرسشها
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 .1آيا مفهوم امامت را ميدانيد؟

 .2آيا ميدانيد که امامان چند نفر اند؟

AC

خداوند پيامبر خود را فرستاد و قرآن کریم که شامل همه
مسایل دینی است بر او نازل کرد تا انسانها را راهنمایی کند.

پيامبر گرامی اسالم مدت بيست و سه سال تالش نمود و دين

خداوند را به بندگانش ابالغ کرد.

خداوند توسط پیامبر گرامی اسالم دوازده امام معصوم

را وظیفه دادند تا مسایل دینی را بعد از وفات رسول خدا به

نوبت برای مردم بیان کنند .رسول گرامی اسالم بارها فرموده
است :من دو چيز با ارزش را در ميان شما باقي ميگذارم:
16

کتاب خدا و عترتم (يعني اهل بيتم) و اگر از آن دو فاصله

نگيريد هرگز گمراه نميشويد .امامان معصوم دوازده نفر
اند که اول آنها امام علي و آخر آنها حضرت مهدي امام

زمان است.

 .1امام علي

 .2امام حسن

 .3امام حسين
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 .4امام زين العابدين
 .5امام محمد باقر

 .6امام جعفرصادق

 .8امام رضا

 .9امام محمد تقي

 .10امام علي النقي

 .11امام حسن عسکري

 .12امام مهدي(عج)

17

AC

 .7امام موسيکاظم

فعاليت
شاگردان در گروه ها بحث کنند.
 -مفهوم امامت چیست؟

 -پیامبر اسالم برای ما کدام دو چیز را به بجا گذاشته است؟

ارزیابی
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 .1امامان بعد از پیامبر چه وظیفه داشتند؟
 .2دوازده امام را نام ببرید.

AC

کارخانه گی

شاگردان نام دوازده امام را در کتابچه های خود نوشته و حفظ
کنند.

18

امامان خود را
بشناسیم1

درس نهم

هدف :آشنایی بیشتر با امام اول  -چهارم.

پرسش ها

 -درباره دوازده امام چه می دانید؟
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 -در بارة امام علی چه می دانید؟

امام اول :حضرت امام على نام پدرش ابي طالب ،نام

نجف اشرف.

AC

مادرش فاطمه بنت اسد ،محل تولد شان کعبه ،محل دفن شان
امام دوم :امام حسن مجتبى نام پدرش امام على ،نام

مادرش فاطمه زهرا بنت رسول اهلل محل تولد مدينه،
محل دفن بقیع مدينه.

امام سوم :حضرت امام حسین نام پدرش امام على،

نام مادرش فاطمه زهرا بنت رسول اهلل محل تولد مدينه،

محل دفن کربالء.

امام چهارم :حضرت امام زين العابدين نام پدرش امام

حسین ،نام مادرش شهر بانو ،محل تولد مدينه ،محل دفن
19

مدينه.

فعاليت
 .1شاگردان نام ونام پدر و مادر چهار امام را از هم دیگر بپرسند

و جواب دهند.

 .2در گروه ها محل تولد چهار امام معصوم با هم صحبت

ارزیابی
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کنید.

AC

 .1کی می تواند نام مادر ،پدر و جای تولد امام اول را بگوید؟

 .2نام پدر و مادر امام دوم چه بود؟

 .3آیا محل تولد و محل دفن امام سوم را گفته می توانید؟

 .4کی در بارة امام چهارم معلومات می دهد؟

کارخانه گی

شاگردان نام  ،نام پدر ومادر ومحل تولد و دفن چهار امام را

حفظ کنند.

20

امامان خود را
بشناسیم2

درس دهم

هدف :آشنایی بیشتر با امام پنجم  -هشتم.

پرسش ها
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 -درباره دوازده امام چه می دانید؟

 -در بارة امام سجاد چه می دانید؟
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محمد باقر نام پدرش امام زین
امام پنجم :امام
ّ
العابدین ،نام مادرش فاطمه بنت امام حسن ،محل تولد
مدينه ،محل دفن مدينه.

امام ششم :حضرت امام جعفر صادق نام پدرش امام

محمدباقر ،نام مادرش ام فروه ،محل تولد شان مدينه،
ّ
محل دفن مدينه.

امام هفتم  -حضرت امام موسى كاظم -پدرش امام جعفر

صادق ،مادرش حميده ،محل تولد مدينه ،محل دفن کاظمين،

مدت عمر  55سال.
21

امام هشتم  -حضرت امام رضا -پدرش امام موسى

کاظم ،مادرش نجمه .محل تولد مدينه ،محل دفن مشهد
مقدس ،مدت عمر  55سال.

فعاليت

 .1شاگردان نام ونام پدر و مادر چهار امام را از هم دیگر بپرسند

و جواب دهند.
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 .2شاگردان در گروه ها راجع به محل تولد چهار امام معصوم

با هم صحبت کنند.

AC

ارزیابی

 .1کی می تواند نام مادر ،پدر و جای تولد امام پنجم را بگوید؟

 .2نام پدر و مادر امام ششم چه بود؟

 .3آیا محل تولد و محل دفن امام هفتم را گفته می توانید؟
 .4کی در بارة امام هشتم معلومات می دهد؟

کارخانه گی

شاگردان نام  ،نام پدر ومادر ومحل تولد و دفن چهار امام را

حفظ کنند.

22

درس یازدهم

هدف:

امامان خود را
بشناسیم3

آشنایی بیشتر با امام(نهم  -دوازدهم).

پرسش
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آیا در بارة امام نهم و دهم چیزی می دانید؟

کاظمين.

AC

محمد تقى نام پدرشان امام
امام نهم :حضرت امام
ّ
رضا ،نام مادرشان سبیکه ،محل تولد مدينه  ،محل دفن
امام دهم :حضرت امام على النقى نام پدرشان امام

محمد تقى ،نام مادرشان سمانه ،محل تولد مدينه ،محل دفن
ّ
سامرا.

امام یازدهم :امام حسن عسكرى نام پدرشان امام على

النقى ،نام مادرشان سلیل ،محل تولدش مدينه ،محل

دفن سامرا.

امام دوازدهم :حضرت مهدی(عج) نام پدرشان امام حسن
23

عسكرى ،نام مادرشان نرجس ،محل تولد سامرا ،تاهنوز
به امر خدا زنده است وروزی به امر خدای متعال نمايان
خواهد شد وجهان را پر از عدل وداد خواهد کرد.

فعاليت

 .1شاگردان نام ونام پدر و مادر امام (نهم  -دوازدهم) را از هم

دیگر بپرسند و جواب دهند.
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 .2شاگردان در مورد محل تولد چهار امام معصوم با هم صحبت

کنند.

 -3شاگردان دربارة امام زمان در گروه ها باهم صحبت کنند.

AC

ارزیابی

 .1نام و نام پدر امام نهم ،دهم و یازد هم چیست؟

 .2نام و نام مادر امام دوازدهم را بگویید.

کارخانه گی
شاگردان نام ،نام پدر و مادر و محل تولد چهارم امام را از متن

درس حفظ کنند.

24

درس دوازدهم

عالم برزخ

هدف :آشنایی با عالم برزخ.

پرسش
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آیا در باره عالم برزخ چیزی شنیده اید؟

AC

انسان با مرگ نابود نمی شود زمانیکه از دنیا میرود تا روز
قیامت درجهان دیگری به نام عالم برزخ زنده گی می کند.

عالم برزخ ازعالم غیب است که به چشم دیده نمی شود

جایی است که ارواح مرده گان در انتظار قیامت و حساب

دهی تا آنروز در آنجا به سر می برند .انسانها وقتی که می

میرند روح شان از بدن جدا شده در عالم برزخ به زنده گی
خویش ادامه می دهد.

روایاتي از پیامبر ،نقل شده است كه انسان های مرده در

عالم برزخ یا نیک بخت استند؛ یعنی در دنیا گناه کمتری کرده
ویا هیچ گناه نکرده اند ،درآن عالم در ناز و نعمت برزخی
25

زنده گی می کنند که جای شان را به نام «بهشت برزخی» یاد
می کنند ولی آدم هایی که گناه زیاد کرده و بخشیده نشده

اند در «جهنم برزخی» قرار می گیرند.

انسان های برزخي در انتظار هدیه های بازمانده گان

شان استند .اگر یکی از بازمانده گان خیراتی بدهد یا قرآن
وصلواتی قرائت کند وثواب آن را به ارواح اموات هدیه کند
آنها خوشنود می شوندو مورد رحمت خداوند قرار می
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گیرند.

فعاليت

ارزیابی

 .1بهشت برزخی چیست ؟

 .2دوزخ برزخی چیست؟
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شاگردان راجع به عالم برزخ در گروه ها بحث کنند.

کارخانه گی

شاگردان آنچه را که پیامبر اسالم در مورد عالم برزخ گفته است در

کتابچه های خود بنویسند.
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درس سیزدهم

معاد

هدف :آشنايي با مفهوم معاد.

پرسشها
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 .1آيا مفهوم معاد را ميدانيد؟

 .2آيا ميدانيد که خداوند در روز قيامت به نيکوکاران و

بدکاران چه پاداش می دهد؟

AC

پنجمين اصل از اصول دين معاد است .معاد يعني زندهشدن
در روز قيامت .خداوند انسان ها را بعد از مرگ در روز
معيني دوباره زنده ميکند .نام آن روز قيامت است .خداوند

عادل است و به کسي ظلم نميکند ،در روز قيامت نيکوکاران

را پاداش نیک و بدکاران و گناهکاران را عذاب ميدهد.
در آن روز نيکوکاران بسيار خوشحال می باشند و از نتيجه

اعمال خود راضياند؛ ولي گناهکاران غمگين و ناراحت اند.
در روز قيامت نيکوکاران و گناهکاران نتيجه کارهای خود را
27

ميبيند .نيکوکاران باعزت و احترام به بهشت ميروند جايي
که هر نوع نعمت هاي الهي در آن وجود دارد .ولي جهنم

که جاي گناهکاران است ،پر از آتش است و جهنميها در

آن به بدترين عذاب ها گرفتارند .پس ما بايد بکوشیم تا به
دستورهای دين مبين اسالم به خوبي عمل کنيم تا از بنده گان

خوب خداوند بوده و در روز قيامت شاد و خوشحال باشيم
و از نعمت هاي بهشتي بهرهمند گرديم.
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فعاليت

AC

شاگردان به سه دسته تقسيم شوند و يک دسته در مورد روز قيامت،

دسته ديگر در بارة بهشت و دسته سوم پیرامون جهنم آنچه آموخته
اند را تشريح کنند.

ارزیابی

 .1معاد چیست؟

 .2در قيامت با نیکوکاران چگونه رفتار می شود؟

 .3خداوند در روز قیامت به بدکاران چه پاداش می دهد.

کارخانه گی

شاگردان در بارة معاد دو جمله بنویسند.
28

درس چهاردهم

جهان غيب

هدف :آشنايي با معنا غيب و ايمان به امور غيبي.

پرسش
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آيا ميدانيد که غيب چيست؟

AC

مخلوقات خداوند خيلي زياد است و عالم هستي بسیار

بزرگ می باشد ما مخلوقات خداوند را در اطراف خود می

بینیم  .از طرف ديگر ،جهان هستي تنها چيزهايي نيست که ما
ميتوانيم ببينيم؛ بلکه خداوند خيلي از موجودات را طوري
آفريده است که انسان نميتواند آنها را ببيند .چيزهايي را
که وجود دارند ولي انسان نميتواند آنها را در اين جهان با

چشم ببيند ،غيبي ميگويند چون از نظر انسان نا پیدا است.

خداوند توسط پيامبران خود ما را از اين موجودات غيبي

باخبر ساخته است .ما مسلمانان به اين موجودات غيبي ايمان
داريم ،مثال :موجودات زیر از چشم ما غايب است ولي ما به
29

وجود آنها ايمان داريم:

 .1مالئکه (گرچه مالئکه خيلي زياد است ،ولي مشهورترين

آنها عبارتند از جبرائيل ،ميکائيل ،عزرائيل و اسرافيل).
 .2جن.

-3عالم برزخ.

-4روز قيامت.

-5بهشت و جهنم.

KU

فعاليت

شاگردان درگروه های سه نفری راجع به موجودات غیبی بحث کنند.

 .1عالم غيب چیست؟

AC

ارزیابی

 .2مالئکه های مشهور خداوند کدام اند؟

 .3موجوداتی را که ما به چشم دیده نمی توانیم و باید به آنها

ایمان داشته باشیم کدام ها اند؟

کارخانه گی

شاگردان نام مالئکه های مشهور را در کتابچه های خود بنویسند.
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KU

فصل دوم

AC

احکام

31

درس پانزدهم

فروع دين

هدف :آشنایی بیشتر با فروع دین.

پرسش

KU

آیا میدانید فروع دین چند تا است؟

AC

فروع دین بدان از واجبات است
نماز وروزه ُ
وخمس وزکات است
جهاد وامر به معروف ،نهی منکر

فروع دین ده است:

تولی و تبـــری ،حج اکبــر

 -1نماز :هر مسلمان بالغ وعاقل باید در یک شبانه روز به
فرمان خدای متعال پنج وقت نماز بجا آورد .

 -2روزه :هرمسلمان بالغ عاقل و توانا باید در هر سال ماه
مبارک رمضان را به فرمان خدای متعال روزه بگیرد.
ُ -3خمس :هرمسلمان بالغ و عاقل باید در سال یک مرتبه یک
32

پنجم آنچه از مصرف در آمد سالیانه اش اضافه شود حساب
کرده و آنرا به مستحقان بدهد.

 -4زکات :هرمسلمان بالغ و عاقل باید در سال یک مرتبه از
اموال معین به مقداریکه در شرع تعیین شده به مستحقان آن

بدهد .

 -5حج اکبر :هر مسلمان بالغ عاقل اگر توانایی پیدا کند

باید در عمر خود یک مرتبه خانه خدا را در مکه مکرمه طبق

KU

دستور اسالم زیارت کند.

 -6جهاد :هر مسلمان بالغ ،عاقل و توانا طبق دستور اسالم
باید در راه خدا مبارزه کند.

AC

 -7امربه معروف :هر مسلمان بالغ ،عاقل و توانا باید دیگران
را به کار های نیک و طبق دستور اسالم امر وتشویق کند .

 -8نهی از منکر :هر مسلمان بالغ ،عاقل و توانا باید دیگران
را ازکار های بد و خالف دین اسالم منع کند .

 -9تولی :هر مسلمان بالغ عاقل باید با دوستان خداوند

و پیامبر دوستی کند.

 -10تبری :هر مسلمان بالغ عاقل باید با دشمنان خداوند

و پیامبر دوست نباشد.
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فعاليت
شاگردان در باره فروع دین از هم دیگر سؤال کنند و جواب دهند.

ارزیابی
فروع دین چند تا است؟ نام ببرید.

KU

کارخانه گی

شاگردان شعر فروع دین را حفظ کنند.

AC
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درس شانزدهم

واجبات وضو

هدف:آشنايي با واجبات وضو.

پرسشها

KU

• واجبات وضو يعني چه؟

•به نظر شما کدام کارهاي وضو واجب است؟

AC

پیش از نماز واجب است وضو کنیم .بعضی از کارها در وضو
واجب است وباید انجام بدهیم و اگر آنها را انجام ندهيم وضو

باطل ميشود؛ مانند:

 .1نيت :هنگام وضو نمودن نيت ميکنيم که وضو ميکنم قربت ًا

الي اهلل .الزم نيست آنرا با زبان بگوييم؛ بلکه اراده قلبی

کفايت ميکند.

 .2شستن صورت :طول آن از محل رویيدن مو در پيشاني

تا زير زنخ است و عرض آن به اندازه بين شست و انگشت
ميانه.

 .3شستن دست راست :از آرنج تا سر انگشتان.
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 .4شستن دست چپ :از آرنج تا سر انگشتان.

 .5مسح سر :پيش سر را از باال به پايين با دست راست وتری
آب وضو مسح ميکنيم.

 .6مسح پاها :اول روي پاي راست را از سر انگشتان تا بند پا با

دست راست وتری آب وضو مسح ميکنيم؛ سپس پاي چپ را
با دست چپ به همين صورت مسح ميکنيم.

 .7ترتيب :همه اعمال وضو را به همين ترتيبي که گفته شد

KU

انجام ميدهيم؛ يعني از نيت و شستن صورت شروع مي کنيم

و با مسح پاي چپ تمام ميکنيم.

 .8مواالت .يعني تمام کارهاي وضو را يکي بعد از ديگري و

فعاليت

AC

بدون فاصله زياد انجام ميدهيم.

شاگردان سه نفری درباره واجبات وضو صحبت کنند.

ارزیابی
 .1واجبات وضو کدام ها اند؟

 .2واجبات وضو يعني چه؟

کارخانه گی

شاگردان واجبات وضو را حفظ کنند.
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درس هفدهم

مستحبات وضو

هدف :آشنايي با مستحبات وضو.

پرسشها

KU

 .1آیا در مورد مستحبات وضو چیزی می دانید؟

 .2آیا می دانید در وضو کدام اعمال مستحب است؟

AC

بعضی از اعمال در وضو مستحب است .مستحبات وضو به

اعمالی گفته ميشود که اگر آن را انجام دهيم ثواب دارد
و اگر انجام ندهيم ،وضو باطل نميشود .برخي از مستحبات
وضو را در اينجا ميخوانيم:

 .1مسواک :قبل از وضو دندانهاي خود را مسواک ميزنيم.

پيامبر اکرم مسلمانان را تشویق ميکرد که مسواک بزنند.
حتي در يک حديث ميفرمايد اگر براي امتم باعث زحمت

نميشد ،مسواک را قبل از هر نماز واجب ميکردم.

 .2گفتن بسماهلل :وضو را با گفتن (بسماهلل الرحمن الرحیم)
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آغاز ميکنيم.

 .3شستن دو دست :قبل از وضو هر دو دست خود را تا بندها

ميشوييم.

 .4مضمضه .سه بار دهان خود را با آب مي شوييم.
 .5استنشاق .سه بار بيني خود را با آب ميشوييم.

فعاليت

KU

یکی از شاگردان در صنف وضو را تمثيل نموده و بگويند که کدام

کارها واجب و کدام کارها مستحب است.

 .1مستحبات وضو کدام ها اند.

AC

ارزیابی

 .2واجبات وضو با مستحبات وضو چه فرق دارد؟

کارخانه گی

شاگردان مستحبات وضو را در کتابچه های خود بنویسند و حفظ

کنند.
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درس هجدهم

نجاسات و مطهرات

هدف :شناخت چیز هاي كه از نظر اسالم نجس است و پاک کننده

های آن.

KU

پرسشها:

 .1آیا می دانید چه چیز ها نجس اند؟

 .2آیا می دانید پاک کننده ها از نظر اسالم کدام ها اند؟

AC

الف :نجاسات

 .1ادرار(بول)  .2مدفوع(غایط)  .3مردار(حيوان كه ذبح
شرعی نشده)

 .4خون

		
 .5سگ

 .6خوک

 .7شرا ب  .8کافر

 -9عرق شتری كه نجاست خوار است و بعضی چیزهای
دیگر.

ب :بعضی از مطهرات (پاک کننده ها).
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 .1آب.

 .2زمین که پاک کننده زیر بوت است.

 .3آفتاب ،پاک کننده زمین و ساختمان ها است.

 .4استحاله (تبديل شدن چيزي به چيزي ديگر).

 .5انتقال (خون بدن انسان توسط پشه مکیده شود).
 .6اسالم (کافریکه مسلمان شود پاک است).

 .7برطرف شدن نجاست به طور مثال :اگر مرغ منقارش را

KU

به چیزی بمالد پاک مي شود.

فعاليت

 .1نجاسات چند وکدام ها اند؟
 .2مطهرات کدام ها اند؟

ارزیابی

AC

شاگردان در گروه ها پیرامون نجاسات و مطهرات باهم صحبت کنند.

 .1زمین پاک کننده چه است؟

 .2آفتاب پاک کننده چه چیز ها است؟

کارخانه گی

شاگردان اقسام نجاسات و مطهرات را حفظ کنند.
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درس نزدهم

احکام مطهرات

هدف :آشنایی شاگردان با احکام بعضی از مطهرات.

پرسشها

KU

 .1آيا ميدانيد کدام آب پاک کننده است؟

 .2آيا ميدانيد وقتي زمین نجس شود چگونه پاک ميشود؟

AC

احکام بعضی از مطهرات

یکی از پاک کنندهها آب است؛ آب دو قسم است  -1آب

مطلق به آبی گفته می شود که با چیز دیگر مخلوط نباشد
و این آب پاک کننده می باشد -2 .آب مضاف به آبی می
گویند که با چیز دیگر مخلوط شده باشد مانند آب گل آلود یا

از چیزی گرفته شده باشد مانند آب میوه واین آب پاک کننده

نیست

 .1آب مطلق .اگر چيزي نجس شود و آنرا با آب بشوييم

پاک ميشود.

 .2آفتاب .اگر زمين یا دیواری نجس شود و عين نجاست
41

در آن نباشد ،و با آفتاب خشک شود پاک ميگردد.

 .3زمين .اگر کف پا یا زیر بوت انسان نجس شود ،در صورتي

که عين نجاست در آن نباشد و انسان چند قدمي روي زمين
راه برود پاک ميشود.

 .4استحاله :چیزی نجس باشد و تبدیل به چیز دیگر شود

مثال چوب نجس بسوزد و تبدیل به خاکستر شود پاک می

گردد.
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فعاليت

شاگردان در باره نجاسات و مطهرات که در درس آمده در گروه ها

ارزیابی

 .1چه چیزهای نجس است؟

AC

باهم صحبت نمایند.

 .2آب چه چیزها را پاک می کند؟

کارخانه گی

شاگردان احکام مطهرات را که در درس آمده حفظ کنند.
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موجبات و مبطالت
وضو

درس بیستم

هدف :آشنايي با مو جبات و مبطالت (باطل کننده ها) وضو.

پرسشها

KU

 .1آيا ميدانيد برای کدام اعمال وضو گرفتن واجب می شود؟
 .2چه چيزهايي وضو را باطل ميکند؟

AC

با وضو بودن هميشه کار خوبي است و ثواب دارد اما بعضی
اوقات وضو کردن واجب ميشود؛ مث ً
ال :وقتي ميخواهيم

نماز بخوانيم باید وضو کنیم چون بدون وضو نماز باطل است.
هنگام که به خط قرآن کريم ،نام های خداوند نام های
انبیا و نام های امامان معصوم دست ميزنيم بايد وضو

داشته باشيم.

باطل کننده (مبطالت) وضو عبارتند از:
 .1ادرار کردن.

 .2مدفوع کردن.
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 .3خارج شدن باد از مخرج غايط.

 .4خوابيدن ،به نحوي که گوش نشنود و چشم نبيند.

 .5چيزهايي که عقل را از بین می برد ،مانند :ديوانگي،

مستي و بيهوشي.

فعاليت
شاگردان در باره موجبات و مبطالت وضو در گروه ها باهم بحث

ارزیابی

KU

نمایند.

AC

 .1براي چه کارهايي بايد وضو کنیم؟

 .2خواب در چه صورت نماز را با طل می کند؟

کارخانه گی

شاگردان چند باطل کننده های وضو را در کتابچه های خود

بنویسند.
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درس بیست و یکم

فوايد نماز

هدف :آشنايي با فوايد معنوی و اجتماعی نماز.

پرسش

KU

درباره فایده های نماز چه می دانید؟

AC

ما مسلمانان به دستور خداوند متعال در يک شبانه روز پنج

وقت نماز ميخوانيم .انسان وقتي نماز ميخواند خداوند

متعال را عبادت ميکند .عبادت خداوند باعث کمال انسان

ميشود ،چون انسان وقتي عبادت ميکند با خداوند بزرگ
ارتباط برقرار ميکند.

نماز باالترين نوع عبادت خداوند است .نماز اصل و

پایه دين است .اگر نماز انسان قبول شود باقی اعمال او نيز

قبول ميشود و اگر نماز قبول نشود ،باقی اعمال نيز قبول
نميشود .نماز معراج مؤمن است ،يعني انسان با خواندن
نماز به خداوند نزدیک می شود .کسي که نماز ميخواند
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به کارهای بد دست نميزند و از گناهان دوري ميکند .به
الص َ
الص َ
ال َة َت ْن َهي
ال َة ِإ َّن َّ
همين سبب خداوند ميفرمايدَ :اق ِِم َّ

َع ِن ا ْل َف ْح َشا ِء َوا ْل ُم َ
نك ِر؛ يعني نماز بخوان ،چون نماز خواندن

[انسان را] از کار های بد و گناه منع می کند.1خواندن نماز
به طور صحیح و با شرایط آن باعث می شود که به دیگران
ضرر نرسانیم و به مال مردم خيانت نکنیم و وظيفه خود را به

خوبي انجامدهیم.
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فعاليت

شاگردان در باره فایده های خواندن نماز در گروه ها صحبت

ارزیابی

خواندن نماز چه فایده دارد؟

AC

نمایند.

کارخانه گی

شاگردن آیة مبارک را که در مورد نماز گفته شده است با معنای آن

حفظ کنند.

[ -1عنکبوت]45/
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درس بیست و دوم

شرايط صحت نماز

هدف :آشنايي بیشتر با شرايط صحت نماز.

پرسشها

KU

 .1آيا با هر نوع لباسي ميتوان نماز خواند؟

 .2آيا ميدانيد چه کارهايي بايد انجام دهيم تا نماز ما صحيح

باشد؟

AC

خداوند مهربان برای صحیح انجام شدن نماز های ما مسلمانان
شرایط را معین کرده است که باید رعاید کنیم و برخي از
اين شرايط عبارتند از:
 .1وضو داشتن :نمازگزار بايد وضو داشته باشد و نميتواند
بدون وضو نماز بخواند.
 .2پاکيزگي :بدن ،لباس و جای (بخصوص جای سجده)
نمازگزار بايد پاک باشد و به نجاست آلوده نباشد.
 .3پوشش اسالمي :نمازگزار نبايد برهنه باشد .پوشش
ضروري براي مردان اين است که از ناف تا زانو پوشيده باشد.
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KU

اما براي زنان پوشش تمام بدن الزم است ،به غیر از صورت و
هردو دست تا بندها و هردو پا تا بندها.
 .4غصبينبودن لباس و مکان :لباس و مکان بايد مال خود
شخص باشد و يا از صاحبش اجازه گرفته باشد .پس اگر کسي
مال ديگران را دزديده باشد و يا به زور گرفته باشد ،نميتواند
با آن نماز بخواند.
 .5رعايت وقت :نمازهاي پنجگانه اوقات مخصوصي دارد
که هرکدام بايد در وقت خود خوانده شود.
 .6مکان مناسب :مکان نماز بايد ثابت باشد ،يعني پست و
بلند و يا لرزان نباشد.

AC

فعاليت

شاگردان در گروهها راجع به محتواي درس باهم صحبت کنند.

ارزیابی

 .1شرایط صحیح بودن نماز کدام است؟
 .2پوشش اسالمی برای زنان چیست؟

کارخانه گی

شاگردان شرایط صحت نماز را حفظ کنند.
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درس بیست و سوم

واجبات و ارکان نماز

هدف :آشنايي بیشتر با واجبات و ارکان نماز.

KU

پرسشها

 .1به نظر شما واجبات و ارکان نماز کدام ها اند؟

 .2چه تفاوتي بين واجبات و ارکان نماز وجود دارد؟

AC

اعمال که ما در نماز انجام ميدهيم يا واجب اند و يا مستحب.
اجزای واجب نماز نيز دو قسماند:

 .1اعمال که اگر سهوی کم يا زياد شوند نماز باطل نميشوند

و اگر عمدی کم يا زياد شوند نماز باطل ميشود .به اين اعمال
واجبات نماز گفته ميشود.

 .2اعمال که اگر به طور عمدي يا سهوی کم يا زياد شوند

نماز باطل ميشوند .به اين اجزاء ارکان نماز گفته ميشود.

واجبات نماز يازده چيز اند:
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 .1نيت :قصد خواندن نماز را داشتن.
 .2قيام :ايستادن به نماز.

 .3تکبيرة االحرام :اهلل اکبر گفتن بعد از نیت.

 .4قرائت :خواندن سوره حمد و يک سورة ديگر.
 .5رکوع :خم شدن در برابر خداوند.

 .6سجود :پیشانی به زمين گذاشتن در برابر خداوند.

 .7ذکر :در حال رکوع و سجود خواندن ذکر مخصوص

 .8تشهد.

KU

آن.

 .9سالم دادن بعد از تشهد آخر نماز.

دادن.

AC

 .10ترتيب :هر يک از اجزاي نماز را در جاي خودش انجام
 .11مواالت :پي در پي انجام دادن اعمال نماز.

ارکان نماز پنج چيز است:

 )1نيت )2 .تکبيرة االحرام )3 .قيام در وقت گفتن تکبيرة

االحرام و قبل از رکوع )4 .رکوع )5 .سجود.
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فعاليت
شاگردان در باره واجبات و ارکان نماز ازهم دیگر بپرسند.

ارزیابی

 .1واجباب نماز کدام ها اند؟

 .2ارکان نماز کدام ها اند؟

شود؟

KU

 .3اگر برخی از واجبات نماز را ترک کنیم آیا نماز باطل می

کارخانه گی

AC

شاگردان واجبات و ارکان نماز را حفظ کنند.
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درس بیست و چهارم

اوقات نمازهای
پنجگانه

هدف :آشنايي بیشتر با اوقات نمازهاي پنجگانه.

پرسشها

 .1آيا ميدانيد مسلمانان در يک شبانهروز چند وقت نماز

KU

ميخوانند؟

 .2آيا وقت هر نماز را ميدانيد؟

AC

ما مسلمانان در يک شبانه روز پنج وقت نماز ميخوانيم .هر
نماز در وقت معيني خوانده ميشود .يک مسلمان همانگونه
که بايد نماز را ياد داشته باشد ،بايد وقت آنرا نيز بداند ،زیرا
اگر خارج از وقت معين نماز بخواند صحيح نيست .در اين
درس ميخواهيم وقت هر نماز را بشناسیم:
 .1نماز صبح :اولين نمازي که يک مسلمان در شبانهروز
ميخواند ،نماز صبح است .وقت نماز صبح از طلوع فجر تا
طلوع آفتاب است.
 .2نماز ظهر :دومين نمازي که يک مسلمان در یک شبانه روز
ميخواند ،نماز ظهر است .نماز ظهر زماني خوانده ميشود
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فعاليت

AC

KU

که خورشيد از وسط آسمان به طرف غرب متمايل شود.
 .3نماز عصر :نماز عصر بعد از نماز ظهر خوانده ميشود و تا
وقتی که خورشيد غروب نکرده ميتوان نماز عصر را خواند.
 .4نماز مغرب :نماز مغرب يا شام وقتي خوانده ميشود
که خورشيد غروب کرده باشد و سرخي یی که بعد از غروب
آفتاب در شرق به وجود ميآيد ،از بين رفته باشد.
 .4نماز عشاء :نماز عشاء را بعد از نماز مغرب و تا قبل از
نيمه شب ميتوان خواند.
بايد توجه داشت که اول وقت بهترين وقت نمازخواندن است.
رسول اکرم فرموده است وقتي که صداي آذان را مي
شنويد به طرف نماز بشتابيد.

شاگردان در گروههاي سه نفري باهم درباره اوقات نماز بحث نمايند.

ارزیابی

 .1وقت خواندن نمازصبح را بیان کنید.

 .2نماز مغرب چه وقت خوانده می شود؟

کارخانه گی

شاگردان اوقات نماز را در کتابچه خود بنويسند.
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درس بیست و پنجم

رکعات نماز

هدف :آشنايي شاگردان با تعداد رکعات نمازهاي پنجگانه.

پرسشها

 .1آيا ميدانيد که نماز صبح چند رکعت است؟

 .2آيا ميدانيد که نماز ظهر چند رکعت است؟

KU

نمازها دو قسماند :واجب و مستحب .نمازهاي واجب را
بايد بخوانیم اگر نخوانیم گناه دارد ؛ولي نمازهاي مستحب

اگر خوانده شود ثواب دارد و اگر خوانده نشود گناه ندارد.
پنجگانه را یاد می گیریم:

AC

نمازهاي واجب زياد اند و در اين درس تنها رکعات نمازهاي
 .1نماز صبح :دو رکعت خوانده ميشود.

 .2نماز ظهر :چهار رکعت خوانده ميشود.

 .3نماز عصر :چهار رکعت خوانده ميشود.

 .4نماز مغرب (شام) :سه رکعت خوانده ميشود.

 .5نماز عشاء (خفتن) :چهار رکعت خوانده ميشود.

بايد توجه داشت که در دو رکعت اول همه نمازها حمد و يک

سورة کامل از قرآن کريم را ميخوانيم؛ ولي در رکعتهاي
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سوم و چهارم ميتوانيم تنها سوره حمد را بخوانيم و ميتوانيم
بحان
تسبيحات اربعه را بخوانيم .تسبيحات اربعه چنين استُ :س
َ
اهلل و ُ
ال ُ
مد للِِهّ َو َ
ال ِا َل َه ِا َّ
اهلل َا ْک َب ُر.
الح ُ
اللِهّ َو َ
َ

فعاليت

شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و در باره رکعت های نماز باهم

بحث کنند.

KU

ارزیابی

 .1رکعت های نمازهاي پنجگانه را بیان کنید.

کارخانه گی

AC

 .2در رکعت سوم و چهارم نماز چهخوانده می شود؟

شاگردان تسبيحات اربعه را حفظ کنند.
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درس بیست و ششم

ادای نماز
چهاررکعتی

هدف :یادگیری خواندن نماز چهاررکعتي.

پرسش

KU

آيا ميتوانيد نماز چهاررکعتي (مانند نماز ظهر)را بخوانيد؟

AC

در صنف دوم ياد گرفتيم که نماز دو رکعتي چگونه خوانده

ميشود .دراین درس ياد ميگيريم که نمازهاي چهاررکعتي
(مانند نمازهاي ظهر ،عصر و عشاء) چگونه ادا می گردند

بعد از آنکه وضو نمودیم )1 ،رو به قبله ايستاد ميشويم؛ )2
نيت ميکنيم  )3تکبيرةاالحرام ميگوييم )4.سورة حمد را با

سورة اخالص يا يک سورة کامل ديگر ميخوانيم )6 .به رکوع
ان َربِّ َي
ان اهلل یا یک مرتبه ُس ْب َح َ
ميرويم و سه مرتبه ُس ْب َح َ
يم َو ِب َح ْمدِ ْه می گوییم )7بعد از رکوع کام ً
ال ميايستيم و
ا ْل َع ِظ ِ
ميگوييمَ :سمِ َع ُ
اهلل ل َِم ْن َحمِ َده؛  )8بعد به سجده ميرويم و

ان َربِّ َي ا َ
ال ْع َلي َو ِب َح ْمدِ ْه
ان اهلل یا یک مرتبه ُس ْب َح َ
سه بار ُس ْب َح َ
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می گوییم  )9بعد اهلل اکبر گفته و مينشينيم و دوباره اهلل اکبر
گفته به سجده ميرويم )10 .بعد اهلل اکبر گفته مينشينيم و

دوباره ميايستيم و رکعت دوم را مانند رکعت اول ميخوانيم.

 )11بعد از تمام کردن سوره دعای قنوت ميخوانيمَ .رَّبنَا آِتنَا يف
اآلخ َرةِ َح َسنًَة َو ِقنَا ع َ
ُ
َّار .دعاي ديگري
َذ َ
الدْنيَا َح َسنًة َو فيِ ِ
اب الن ِ

نيز ميتوان در قنوت خواند )12 .رکوع و دو سجده را انجام

KU

أش َه ُد اَ ْن َ
ميدهیم )13 .بعد مينشينيم و تشهد ميخوانيمْ :
ال
إال ُ
م َّمداً َعبْ ُدُه َو َر ُس ُ
اهلل َو ْح َدُه َ
ال َشرْي َ
َإلَه َّ
أش َه ُد َّ
 َلُه َو ْ
أن حَُ
ولهُ.
ِ
ألل ُه َّم َص ِّل عَ
َّ
آل حَُ
َلي حَُ
م َّم ٍد.
م َّم ٍد َو ِ

 )14بعد از تشهد به رکعت سوم ایستاد می شویم و ميتوانيم

AC

تنها سوره فاتحه بخوانيم و یا تسبيحات اربعه(سبحان اهلل واحلمد
هلل و الاله االاهلل و اهلل ارب) بخوانيم .بعد از آن به رکوع
ميرويم و دو سجده ميکنيم )15 .دوباره ایستاد شده رکعت
چهارم را مانند رکعت سوم ميخوانيم و بعد از دو سجده تشهد

ميخوانيم و سالم ميدهيم :السالم علي ايهاالنيب و رمحة اهلل
و براته ،السالم علينا و علي عباد اهلل الصاحلني ،السالم عليم
و رمحة اهلل و براته.
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فعاليت
شاگردان در باره چگونگی خواندن نماز چهار رکعتی با هم صحبت

کنند.

ارزیابی
 .1درنماز چهار رکعتی چند تشهد خوانده می شود؟

KU

 .2تسبیحات اربعه در کدام رکعت ها خوانده می شود؟

کارخانه گی

شاگردان تشهد و سالم را در خانه حفظ کنند.

AC
58

KU

فصل سوم

AC

آداب و اخالق

59

درس بیست و هفتم

حقوق والدين

هدف :آشناي با حقوق والدين و رعایت آن.

پرسشها

KU

 .1آيا ميدانيد که پدران و مادران ما چه حقوقي بر ما دارند؟

 .2به نظر شما والدين بر ما حق دارند؟

AC

مادر و پدر حقوق زيادي بر ما دارند .آنها در کودکي براي
ما زحمت هاي زيادي کشيده و رنج هاي بسياري را تحمل
می کنند .در قرآن کريم مي خوانيم که :با مادر و پدر خود

نيکي کنيد و با آنها به نرمي و مهرباني صحبت کنيد .پيامبر

اسالم ميفرمايد :رضاي خداوند در رضاي پدر و مادر
است .براي درک اهميت حقوق والدين به داستان زیر توجه

کنيد:

سه برادر بودند که باهم در محلي کار ميکردند .يکي از

آنها جوان پرهيزکاري بود که براي کسب رضايت مادر خود

بسيار تالش ميکرد و هر روز پیش از بيرون رفتن از خانه
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دست مادرش را ميبوسيد و با اجازه او دنبال کار خود مي
رفت ،ولي دو برادر ديگر توجه چنداني به مادر خود نداشتند.

روزي مادر شان در خواب بود و پسر خوبش براي آنکه از
مادرش اجازه رفتن بگيرد و با او خداحافظي نمايد ،مدتي

منتظر ماند تا بيدار شود .بعد از آنکه مادرش بيدار شد با او
خداحافظي کرده و رفت .وقتي او نزد برادران خود رسيد،
آنها سؤال کردند که چرا دير آمدي؟ او در جواب گفت :سعي

KU

کردم براي خود در بهشت جايي به دست آورم؛ زيرا پيامبر

بزرگوار فرموده است« :بهشت زير پاي مادران است» .بعد
براي آنها توضيح داد که چرا دير آمده است.

AC

فعاليت

شاگردان در گروههاي چند نفري درباره حقوق والدين صحبت نموده
و بگویند که چرا والدين بر ما حق دارند.

ارزیابی

 .1خداوند در باره رفتار با پدر و مادر چه فرموده است؟

 .2پیامبر گرامی اسالم در باره مادر چه فرموده است؟

کارخانه گی
شاگردان در باره احترام به والدین چند سطر بنویسند.
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درس بیست و هشتم

حقوق اقارب

هدف :آشنايي با حقوق اقارب.

پرسشها
دارند؟

KU

 .1آيا ميدانيد که خويشاوندان و اقارب ما چه حقوقي بر ما
 .2اگر يکي از خويشاوندان شما مريض شود شما چه کار

AC

ميکنيد؟

اقارب يعني خانواده های که با انسان رابطه نسبی و یا
خویشاوندی دارند .اقارب و خويشاوندان حقوقي بر ما

دارند که بايد آنها را رعايت نماييم .در دين مبين اسالم به

رعايت حقوق اقارب صله َرحِ م گفته ميشود .خداوند از
ما ميخواهد که با خويشاوندان خود روابط خوب و حسنه
داشته باشيم و به يکديگر کمک نماييم.

ما بايد با اقارب و خویشاوندان خود رفت و آمد داشته باشيم،
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در غم و شادي آنها اشتراک کنیم و به آنها کمک نماييم ،اگر

کدام کسی از اقارب ما مریض شود باید به عیادت او برویم،
غيبت و بدگويي آنها را نکنیم و در مورد آنها هميشه خيرخواه

باشيم.

رعایت صله رحم و روابط نیک با اقارب و خویشاوندان

موجب رضای خداوند است و سبب تحکیم روابط اجتماعی
می شود.

KU

فعاليت

شاگردان درباره حقوق اقارب و صله رحم باهم صحبت نمایند.

AC

ارزیابی

 .1اقارب به کی ها گفته می شود؟
 .2صله رحم چیست؟

کارخانه گی

شاگردان معني صله رحم را در کتابچه خود بنويسند.
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درس بیست و نهم

فايده علم

هدف :آشنایی با فایده های علم.

پرسشها

KU

 .1آیا می دانید علم چه فایده های دارد؟

 .2آیا می دانید بین عالم و جاهل چه فرق وجود دارد؟

				

AC

چوشمع از پی علم بايد گداخت

که بی علم نتوان خدا را شناخت

پیامبر گرامی اسالم فرموده است :طلب كننده دانش و
عالم درميان نادانان و جاهالن ،مانند زنده در بين مردگان

است.

على جمله های بسیار زیبایی فرموده است:

 -هيچ گنجى سودمند تر از علم نيست .و همچنین فرموده

علم و دانش تحصيل كنيد كه در پرتو آن حيات را به دست
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آوريد.

 -دانش بياموزيد كه آموزش آن حسنه است .به وسيله

علم ،خداوند اطاعت و عبادت مى شود و با علم خداوند
شناخته مى شود و به وسيله علم صله ارحام انجام مى شود و
از حالل و حرام الهى آگاهی پیدا می شود.

حضرت صادق فرموده:

هر چيزى زكاتى دارد وزكات علم ،تعليم به كسانى است كه

KU

شایستگی آن را دارند.

فعاليت

ارزیابی

AC

شاگردان باکمک همدیگر پیدا کنند که علم مساوی با زنده گی است.

 .1کدام معصوم گفته بنده گی خدا با علم امکان پذیر است؟

 .2زکات علم چیست ؟

کارخانه گی

شاگردان خط اول و دوم درس را یک بار در کتابچه های خود

بنویسند.
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درس سی ام

احترام معلم

هدف :آشنایی با وظایف شاگردان در برابر معلم.
پرسش :آیا می دانید معلم چه حق به گردن ما دارد؟

KU

احترام معلم يعنی مقام معلم را بدانیم و حق اورا مراعات کنیم.

 -1مقام معلم :معلمان يكى از برجسته ترين مقام ها را در

AC

دین مقدس اسالم دارند ،معلمان وظیفه تعلیم و تربیت افراد

جامعه را به عهده دارند .خداوند متعال نخستين معلم انسانها

است.

حضرت رسول مى فرمايد:

معلمى كه به بندگان خدا راه هاى خير و سعادت را مى

آموزد ،ساكنان آسمان و زمين ،از پيشگاه خداوند براى او

طلب آمرزش و مغفرت مى كنند.

موالى متقيان على مى فرمايد:

هر كس به من چيزى آموخت من را بنده خود كرد.

بزرگان دین اسالم فرموده اند :معلمى شغل انبياست.
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 -2حقوق معلم

 -به معلم احترام بگذاریم.

 -در پيشگاه معلم با ادب بنشينیم.

 -به صحبت او به خوبى گوش فرا دهیم و عمل کنیم.

 -در مقابل او گشاده رو باشیم

 -با صداى بلند با او سخن نگويیم.

 -عيب او را بپوشانیم و خوبى هاى او را آشكار سازیم.

KU

 -نزد او از ديگرى با بدى ياد نكنیم.

بدى او را مى گويد از او دفاع كنیم.
 -اگركسى ِ

فعاليت

ارزیابی

AC

شاگردان درباره مقام معلم دو نفری بین خود صحبت کنند

 .1درباره مقام معلم حضرت رسول چه فرموده است؟

 .2درباره مقام معلم حضرت علی چه گفته است؟
 .3معلمى شغل کی است؟

 5 .4تا حق از حقوق معلم را بيان داريد

کارخانه گی

شاگردان شش حق مهمتر معلم را در شش جمله در کتابچه های خود
بنویسند.
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درس سی و یکم

آداب مسجد

هدف :آشنايي با آداب مسجد.

پرسشها

KU

 .1آيا ميدانيد که مسجد آدابي دارد؟
 .2کدام آداب مسجد را ميدانيد؟

AC

مسجد اهميت زيادي در اسالم دارد .مسجد جاي عبادت و

پرستش خداوند است .به همين خاطر است که گفته ميشود
مسجد خانه خدا است .نماز در مسجد خيلي ثواب دارد
و انسان تاحدي که امکان دارد بايد نماز خود را در مسجد

بخواند .اما بايد بدانیم که مسجد آدابي دارد که هر مسلمان
بايد آنها را مراعات نمايد:
 .1زياد به مسجد برود.

 .2وقتي وارد مسجد شد اول پاي راست را بگذارد و وقتي

از آن خارج گرديد اول پاي چپ خود را پيش بگذارد.
 .3با وضو داخل مسجد شود.
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 .4وقتي داخل مسجد شد ،دو رکعت نماز بخواند.

 .5در مسجد صداي خود را بلند نکند.

 .6در مسجد به عبادت خداوند مشغول شود و از گفتگو

در باره امور دنيوي پرهيز نمايد.

 .7در پاکيزه نگهداشتن مسجد کوشش نمايد.

 .8وقتي به مسجد ميرود لباس پاکيزه بپوشد ،از خوشبو ی

استفاده کند و از خوردن سير و پياز که دهان را بدبو ميسازد
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پرهيز نمايد.

 .9زودتر از ديگران به مسجد برود و ديرتر از ديگران

بيرون بيايد.

AC

فعاليت

شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و در باره آداب مسجد باهم صحبت

کنند.

ارزیابی

 -1چرا آداب مسجد را باید رعایت کنیم؟
 -2آداب مسجد را نام ببرید؟

کارخانه گی

شاگردان آداب مسجد را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس سی و دوم

آداب راه رفتن

هدف :شناخت آداب راه رفتن صحیح.

KU

پرسش

راه رفتن چه آدابی دارد؟

AC

در دین مقدس اسالم راه رفتن حکم و آداب دارد.

خداى تعالى مى فرمايد( :در روى زمين با تکبر(خود نمایی)
گام برمدار).

در راه رفتن اعتدال و وقار را رعایت کن وچشمت را از آنچه

كه دين از آن منع کرده ،فرو بند ،وخداى را بسيار ياد كن.

در گذرگاه ها ،با مردم بسيار سخن مگو ،كه اين از بى ادبى
است .امام صادق فرموده است:

اگر عاقل وخردمند هستى ،هنگام رفتن به جايى ،با عزمى

استوارونيتى صادق گام بردار ،زيرا نفس همواره در خطر
ّ
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غلطيدن به حرام است و در حال راه رفتنّ ،
تفكركن واز

تكبر
عجايب آفرينش عبرت گير و آنها را سخر ّيه مپندار و با ّ
راه مرو و در راه ها مزاحمت برای دیگران ایجاد نکن.

فعاليت

شاگردان راه رفتن خوب وبد را میان خود بحث کنند و بگویند که راه

رفتن خوب کدام است و راه رفتن بد کدام است.

KU

ارزیابی

 .1قرآن فرموده :در روى زمين با .........گام برمدار.

کارخانه گی

AC

 .2و چشمت را از آنچه كه با  ......سازگارى ندارد ،فرو بند.

قرآن در باره ادب راه رفتن چه فرموده است؟ شاگردان در سه سطر
بنویسند.
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درس سی و سوم

آداب سخن گفتن

هدف :آشنایی با آداب سخن گفتن.
پرسش :آیا می دانید سخن گفتن چه آدابی دارد؟

AC
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سخن گفتن آدابى دارد که هر مسلمان بايد بداند و مراعات کند:
 انسان نبايد زياد سخن بگويد. انسان نباید در بین صحبت دیگران حرف بزند. اگر چيزى را از ديگرى بپرسند انسان نبايد جواببدهد.
 انسان باید معتدل سخن بگويد صدای خود را زیاد بلندو یا آهسته نکند.
 اگر كسى با او سخن مى گويد تا به طور كامل نگفته استپاسخ ندهد.
 آنچه را كه مى خواهد بگويد ابتدا در ذهن خود آوردهو روى آن دقت كند.
 حرف خود را تكرار نكند مگر آنكه به تكرار نياز باشد. در سخنان خود به كسى فحش و ناسزا نگويد و از شوخیهای بیهوده دوری کند.
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 از لجاجت و سماجت خصوصا با بزرگان و سفيهانبپرهيزد.
 اگر در هنگام بحث طرف مقابل را بهتر ديد انصاف داشتهو اقرار كند.
 از غيبت و سخن چينى ،تهمت و دروغ اجتناب كند. شنيدن انسان از سخن گفتن او بيشتر باشد .از حكيمىپرسيدند كه چرا گوش دادن تو بيشتر از گفتن توست؟ گفت:
چون مرا دو گوش داده اند و يك زبان؛ يعنى دو برابر آنچه
كه مى گويم بايد بشنوم.

فعاليت

شاگردان بصورت گروهی بحث کنند.
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 .1زیادتر بگوییم ویا زیاد تر بشنویم؟ چرا؟

 .2درسخن گفتن از چه چیزهایی پرهیز کنیم؟

ارزیابی

 .1انسان نباید در بین  .....دیگران ........بزند.

 .2انسان باید....صحبت کند صدای خود زیاد و .....نکند.

 .3انسان در هنگام سخن از چه چیزها دوری کند؟

کارخانه گی

شاگردان سه ادب از ضروری ترین آداب سخن گفتن را در کتابچه

های خود بنویسند.
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درس سی و چهارم

فواید مسواک زدن

هدف :آشنایی با فایده های مسواک زدن.

پرسش

 -آیا می دانید مسواک کردن دندانها چه فایده دارد؟

KU

مسواک و بورس کردن دندان ها یکی از بهترین نظافت ها

است.

AC

 -1رسول خدا فرموده :مسواك« ،دهان را پاك و

رضايت خداى را فراهم مى كند» .آن حضرت ،مسواك را از

سنّت هاى مؤكد قرار داد.
امام صادق فرمود:

 -2در مسواك ،فوايدى است براى ظاهر و باطن انسان كه
خردمندان نمى توانند آن را کام ً
ال برشمارند.
 -4پيامبر گرامى اسالم استفاده از مسواك را َم َثلى

براى اهل آگاهی وبيدارى قرار داده است؛ چرا كه دندان

آفريده خداى تعالى و ابزار خوردن و جويدن است.پاکی و
سالمتی دندان باعث سالمتی قلب و معده میگردد.
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خداوند مهربان مى فرمايد( :به درستى كه خداوند توبه

كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد).

هر روز باید دندان های خود را برس و یا مسواک بزنیم تا

هم اطاعت پروردگار کرده باشیم و هم دهان را از بوی بد و
دندان ها را از پوسیدگی نجات بدهیم.
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فعاليت

شاگردان درباره فائده های مسواک در گروه های سه نفره با هم

مشوره کنند.

AC

ارزیابی

 .1برس دندان ومسواک چه فایده دارد؟

 .2امام صادق درباره مسواک و فایده های آن چه فرموده

است؟

کارخانه گی

شاگردان فایده های مسواک وبرس دندان را در  3سطر لیست

کنند.
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درس سی و پنجم

حفاظت محيط
زيست

هدف :آشنايي با محيط زيست و حفاظت از آن.

پرسشها

 .1آيا ميدانيد که محيط زيست چيست؟

 .2آيا ميدانيد که وظيفه ما در برابر محيط زيست ما چیست؟
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دشت ،کوه ،کوچه ،جاده و حويلي خانه ما محيط زيست ما
هستند .همانطوري که تالش ميکنيم بدن و خانه خود را پاک

AC

نگهداريم بايد محيط زنده گي ما نيز پاک باشد .کوشش کنيم
تا خانه ،حويلي ،کوچه ،شهر ،ده ،آب های کاریز ،چشمه و
چاه را پاک نگهداري نماييم ،نهال و شاخه های درختان را
قطع نکنیم و از نباتات و نهال های اطراف خانه وحویلی خوب
مواظبت نماییم .کثافات و خاکروبه ها را در جاي مخصوص
آن بريزيم و آن را در کوچه و اطراف خانه نريزيم؛ زيرا
مکروبهاي آن در محيط پخش شده و ما را مريض ميسازد.
الزم است براي حفظ صحت و سالمتي خود و ديگران ،محيط
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زيست خود را پاک و پاکيزه نگهداريم.
دين مبين اسالم همواره ما را به پاکي و پاکيزه گي
دعوت مينمايد .پيامبر بزرگوار ما فرموده است «نظافت و
پاکيزگي جزء ايمان است» .يعني مسلمان بايد هميشه پاک
باشد و محیط پاکيزه داشته باشد.
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فعاليت

شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و در باره وظايف خود در قبال
محيط زيست بحث کنند سپس نماينده آنها خالصه نظر گروه را در

ارزیابی

AC

صنف بیان کنند.

 .1وظايف ما در برابر محيط زيست چیست؟

 .2پيامبر اسالم در باره نظافت چه فرموده است؟

کارخانه گی
شاگردان با کمک والدین خود در باره محيط زيست يک ليست تهيه
کنند که کجاها محيط زيست است.
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درس سی و ششم

ارزش صحت

هدف :آشنايي با ارزش صحت.

پرسشها

 .1آيا ميدانيد که صحت و تندرستي چقدر با ارزش است؟
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 .2براي حفظ صحت خود چه کار ميکنيد؟

صحتمندي و تندرستي يکي از نعمتهاي بزرگ خداوند
است .ما بايد قدر اين نعمت را دانسته و در نگهداري آن
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کوشا باشيم .دين مبين اسالم به ما توصيه ميکند که در حفظ
صحت خود بکوشيم و از هر کاري که به سالمتي ما صدمه
رساند دوری نماييم.

ما بايد از غذاهاي پاک و مفيد به قدر کافي استفاده کنيم،
به نظافت بدن ،لباس و محيط زيست خويش هميشه توجه
نماييم و از خوردن و آشاميدن چيزهايي که به بدن ما ضرر
ميرساند دوري کنيم .از پرخوري ،خوردن غذاهاي آلوده،
خوردن ميوههاي ناشسته و نوشيدن آب ناپاک پرهيز نماييم تا
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مریض نشویم.
ورزش براي سالمتی بدن بسيار ضروري است .ورزش تن و
روان ما را سالم و شاداب ميسازد و انواع مرضها را از ما
دور ميسازد .کودکان ،نوجوانان و جوانان بيشتر از ديگران
به ورزش نياز دارند.
فوتبال ،واليبال ،توپدنده و انواع بازيهاي محلي از جملة

KU

ورزش های مناسباند .البته ،بايد سعي نماييم که در هنگام ورزش
به ديگران صدمه نرسانيم و پوشش اسالمي را مراعات نماييم.

AC

فعاليت

شاگردان در گروه ها در باره اهميت سالمتي و تندرستي با هم صحبت
نمایند.

ارزیابی

 .1خوردن غذا های آلوده به بدن ما چه ضرر دارد؟
 .2ميوه را اول .................... .بعد بخوريم.
 .3ورزش برای ما چه فایده دارد؟

کارخانه گی

شاگردان در باره ارزش صحت مندی چند سطر در کتابچه های خود بنویسند.
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