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همکار گرامي، معلّم عزيز
سالٌم عليکم؛ خداوند مهربان را شاکريم که بر اساس برنامه ي درسي ملّي، تحّول بزرگي در نظام آموزش و پرورش 

کشور در حال وقوع است. در راستاي اهداف اين برنامه،  تغييرات الزم در کتاب تعليم و تربيت ديني دوم ابتدايي با 

عنوان »هديه هاي آسمان« صورت گرفت. اميدواريم با آموزش مناسب کتاب حاضر، شاهد شکوفايي هر چه بيشتر 

استعدادها و پرورش انگيزه ها و رفتارهاي ديني دانش آموزان ميهن عزيز اسالمي مان باشيم.

براي پيشبرد بهتر فرايند ياددهي ـ يادگيري، توّجه شما را به نکات ذيل جلب مي کنيم:

1ـ براي تدريس کتاب، مراجعه به کتاب راهنمای معلّم الزم است. بخشي از محتواي آموزشي در کتاب راهنماي 

معلّم قرار داده شده است و بدون مراجعه به آن فرايند آموزش تکميل نخواهد شد. به عنوان نمونه برخي اشعار تنها 

در کتاب راهنماي معلّم آمده است.

2ـ با توجه به اين که تصاوير نقش مهمي در تثبيت اهداف درس دارند، الزم است همکاران محترم در راستاي آموزش 

مفاهيم دروس، از شيوه ی تصويرخواني نيز استفاده نمايند. 

3ـ تدريس برخی دروس می تواند به صورت پيمانه ای صورت گيرد. يعنی با توّجه به مناسبت های گوناگون و يا احساس 

نياز معلّم، می توان برخی دروس را خارج از ترتيب موجود تدريس نمود. 

4ـ ارزشيابی درس هديه های آسمان به صورت توصيفی است. جهت اطالع بيشتر در مورد شيوه و ابزارهای آن به 

کتاب راهنمای معلم پايه ی دوم مراجعه نماييد.

5 ـ جهت آشنايی شما همکاران، حوزه ی موضوعی هريک از دروس در صفحه ی فهرست، به وسيله ی رنگ ها مجزا شده است:

 خداشناسی       پيامبری       امامت       آداب و اخالق اسالمی      احکام       مراسم اسالمی

٦  ـ هر درس اجزايي دارد که به صورت خالصه به آن ها اشاره مي شود. تفصيل مطالب در کتاب راهنماي معلّم آمده است:

عنوان درس: عنوان به صورت مستقيم يا غير مستقيم، گوياي چکيده و محتواي اصلي درس است و با ايجاد حس 
کنجکاوي در دانش آموزان، در جهت انگيزش آن ها به موضوع درس به کار مي آيد. 



متن درس: شامل بخش عمده اي از مفاهيم و اهداف اصلي درس مي باشد.
بدانيم: اين بخش در راستاي تقويت و تکميل مفاهيم اصلي درس، در برخي دروس قرار داده شده است. الزم به 

ذکر است که محتواي اين بخش  جزء درس بوده و در فرايند آموزش نقش قابل توجهي ايفا مي کند.

عالوه بر سه بخش فوق که ارائه کننده ی مفاهيم درس هستند، فعاليت هاي متنوعي متناسب با هر درس طراحي 

شده است که با مشارکت دانش آموزان انجام مي شود:

فکر مي کنم: اين بخش جمع بندي و خالصه ی درس به ويژه در حيطه ی شناختي از زبان دانش آموز است که 
الزم است دانش آموزان مشارکت الزم و مؤثري در آن داشته باشند. ضرورتي بر انجام کتبي اين بخش نيست و 

انجام شفاهي آن از سوي دانش آموز کفايت مي کند.

دوست دارم: اين بخش به دنبال تقويت اهداف حيطه ی عاطفي بوده و دانش آموزان را به انجام فعاليتي عملي 
ابراز عالقه  تشويق مي کند. در حقيقت دانش آموزان در اين بخش به آنچه در پيش فکر کرده اند و فهميده اند، 

مي کنند. در اين مرحله نيز لزومي بر انجام کتبي فعاليت نيست و مي تواند به صورت شفاهي صورت گيرد. 

گفت وگو کنيم: در اين بخش دانش آموزان با هدايت و نظارت آموزگاران به سؤاالت مطرح شده پاسخ مي دهند 
و با جمع بندي آموزگار، مفاهيم درس تثبيت می شوند.

امين و مينا: بخشي که يک خواهر و برادر محتواي درس را به زباني ديگر بيان مي کنند و دانش آموزان با پاسخ هاي 
متفاوت خود در کالس، مطالب آن ها را تکميل مي کنند. اين کار در جهت بسط و گسترش مفاهيم درس است.

بگرد و پيدا کن: در اين بخش با انجام يک فعاليت عيني و ملموس، دّقت دانش آموزان تقويت می شود. 
ببين و بگو: اين بخش نقش تمريني در جهت تثبيت مفاهيم درس داشته و موجب تعميق يادگيري مي شود.

با هم بخوانيم: شامل شعري در موضوع درس است که توسط دانش آموزان هم خواني مي شود. تعدادي از اشعار 
هم در راهنماي معلّم آمده است.



 

بازي و نمايش: محتواي برخي دروس به صورت نمايش در کالس اجرا مي شود. جهت جذابيت بيشتر فعاليت، آموزگاران 
مي توانند امکانات الزم براي نمايش  را در کالس تدارك نمايند. اين بخش با قرار دادن دانش آموزان در موقعيتي فرضي، 

اهداف درس را تثبيت مي نمايد.

يک کار خوب: انجام اين فعاليت نيز وسيله ای برای تثبيت اهداف درس است. 
تمرين کنيم: اين بخش در درس هاي احکام قرار داده شده است و الزم است براي تک تک دانش آموزان در مدرسه 

انجام شود. مي توان از اولياي دانش آموزان خواست تا محتوای درس را در خانه نيز با فرزندان خود تمرين کنند.

انتظار مي رود همه ی دانش آموزان در بخش هاي گوناگون درس مشارکت داشته باشند و اگر دانش آموزي در بخشي 

نتوانست فعاليت و مشارکت مؤثري داشته باشد، در بخش ديگر به او توجه شود.

همراه با خانواده: اين قسمت با هدف بسط يادگيری و تقويت نگرش دانش آموز به مفاهيم دينی در ميان اعضای 
خانواده، برای بروز رفتار دينی وی قرار داده شده است.

توّجه به حيطه ی عاطفی دانش آموزان در کنار حيطه ی دانشی از اهميت بسزايی برخوردار است؛ فعاليت هايی با عنوان 

» دوست دارم«، »ببين و بگو« ، »باهم بخوانيم« و »بازی و نمايش« عمدتًا با اين هدف در کتاب گنجانده شده است.

انتظار می رود والدين گرامی، همراهی الزم را جهت انجام اين بخش از فعاليت ها با دانش آموز مبذول نمايند.

پايگاه اينترنتی گروه حکمت و معارف اسالمی با قرار دادن اخبار، بخشنامه ها، محتوای کمک آموزشی، کتاب های 

hm-dept.talif.sch.ir                         :راهنمای معلّم و… در خدمت شما آموزگاران گرامی است

همچنين می توانيد با نصب برنامه QR-Code خوان روی تلفن همراه و اسکن اين تصوير، مستقيمًا به محتوای 

کمک آموزشی و راهنمای تدريس اين کتاب در پايگاه اينترنتی گروه حکمت و معارف اسالمی، دسترسی پيدا کنيد.

                                                  گروه حکمت و معارف اسالمی
                                               دفتر تأليف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



                دوست خوبم، سالم

اکنون که به کالس دوم آمده ای، برایت هدیه ای دارم! یک کتاب زیبا، 
هدیه های آسمان.

امیدوارم این هدیه را از من قبول کنی و در نگهداری آن کوشا باشی.
خوب می دانم که دانش آموز زرنگ و باهوشی هستی.

کتابت رادوست داری، نوشته هایش را خوب می خوانی و درس هایش را 
خوب یاد می گیری.

دوست دارم همیشه لبخند بزنی و شاد باشی.
خدا نگه دارت.
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همه ی بّچه ها خوش حال بودند و كتاب هاي درسي جدید را 
ورق مي زدند. 

زهرا و صبا كنار هم نشسته بودند و عکس  های كتاب را به هم 
نشان مي دادند. 

خانم معّلم از در وارد شد و با لبخند گفت: بّچه  ها سالم!
همه به احترام او ایستادند و یک صدا گفتند: سالم!

خانم معّلم سخنش را با نام خدا آغاز کرد و گفت:

هديه  هاي خداهديه  هاي خدا
1درس
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بّچه ها امسال كتاب جدیدي داریم به نام »هدیه هاي آسمان«.
ریحانه گفت: چه اسم قشنگي! من هدیه گرفتن را خیلي دوست دارم!

معّلم لبخندي زد و گفت:
بّچه ها فكر مي كنید چه كسي بیشترین هدیه را به شما داده است؟

هرکس چیزی گفت.
فاطمه گفت: پدر و مادر! 

معّلم ادامه داد: پدر و مادر را چه كسي به شما هدیه داده است؟
مریم گفت: خداي مهربان!

معّلم گفت: همان خدایي كه ما را خیلي دوست دارد و نعمت هاي زیادي به ما 
داده است، مانند خورشید، باران، میوه ها و ... 

بّچه ها چند لحظه چشم هایتان را ببندید ...
حاال چشم هایتان را باز کنید. خداوند به ما چشم داده تا بتوانیم همه جا را ببینیم 

و نّقاشي هاي زیبا بكشیم.
به ما دست داده تا ...
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اگر خورشید نبود ... .

بگرد و پیدا کن

هدیه هاي زیباي خدا را در این عكس پیدا كن و برای دوستانت بگو.

با دوستان خود  نمایشي را اجرا کنید که نشان دهد اگر یک روز آب خانه یا مدرسه  
قطع شود، چه مشکالتی پیدا می کنیم؟

بازی و نمایش

فكر مي کنم
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این کودک زیبا خواهر من است.

نام او هدیه است.

مادرم می گوید: »خدای مهربان این هدیه را 

به ما داده است.«

دوست دارم خدا را شکر کنم و به او بگویم: 

»ای خدای مهربان!……«

خداي شاپرك ها
ستاره، آسمان، مهتاب از توست خدایا! آفتاب و آب از توست  

خــداي شاپرك هــاي قـشنـگي خداي غنچه هاي رنــگ رنگي  

در آن نّقــاشي دریــا كشــیدي تو دشت بي كـران را آفریدي  

به مرغان جــوجه هاي ناز دادي به گنجشكان َپِر پـرواز دادي  

خــداي ســبزه زار و جــویباري خــداي باغ و باران و بـهـاري  

تو هـم بخشنده اي، هم مهرباني خــداونــد زمیــن و آسـماني  

حمید هنرجو

با هم بخوانیم

دوست دارم
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غروب یک روز بهاری است. گنجشک  ها بر روي درختان  جیک  جیک مي  کنند.

ساجده از پنجره ی اتاق نگاهي به آسمان می کند و می گوید: مادر، چرا گنجشک ها 

جیک جیک مي کنند؟ آن ها چه مي گویند؟

مادر گفت: دخترم، همان  طور که ما حرف مي  زنیم، گنجشک  ها هم حرف مي زنند. 

فکر مي کنم آن ها با این کار از خدا تشّکر مي  کنند.

ساجده گفت: آن ها به خدا چه مي  گویند؟

مادر گفت: شاید مي  گویند: 

خدایا تو به ما یاد دادي چگونه پرواز کنیم. 

چگونه النه بسازیم و کجا دنبال دانه بگردیم. 

خدایا از تو به خاطر این همه مهرباني  تشّكر مي كنیم.

ساجده گفت: پرندگان چه حرف  هاي خوبي به خدا مي  زنند. من هم مي خواهم با 

خدا حرف بزنم و از او تشّكر كنم. 

در این هنگام صداي اذان از مسجد بلند می شود. مادر وضو می گیرد و به نماز 

می ایستد.

ساجده با خود می گوید: ............. 

2 درس

پرندگان چه مي  گويند؟
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ساجده با خود چه گفت؟

وقتی پدر و مادرم نماز می خوانند، ... .

با درس خواندن، از کدام نعمت های خدا می توان تشّکر کرد؟

فكر مي کنم

دوست دارم

گفت و گو کنیم

خدایا از روزی که به دنیا آمده ام، از تو هدیه های زیادی گرفته ام.

خدایا تو به من .................................................................................

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

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

. ...................................................................................
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سّیداحمد زرهانی

آواز گنجشک
وقت سحر بود

گنجشک نازی 
بر روی شاخه
می کرد بازی

جیک جیک گنجشک
شنیدنی بود

پر زدن او
چه دیدنی بود
نزدیک رفتم
پرسیدم از او

چرا با جیک جیک
می پری هر سو

گنجشک زیبا
با خنده گفتا

من می گزارم
شکر خدا را

آواز گنجشک
عبادت اوست

پرواز گنجشک
اطاعت اوست

با هم بخوانیم
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خاطره ی ماه

شب از نیمه گذشته بود. ماه از باال نگاه مي كرد. خانه اي روشن و نوراني 
دید.

در خانه، مادر و پسري بیدار بودند.
مادر دست به سوی آسمان بلند کرده بود و زیر نور ماه دعا 

مي کرد.  
پسر دعاهاي مادر را مي شنید و آهسته آمین1 مي گفت.

- خدایا بیماران را شفا بده!
- خدایا به نیازمندان كمك كن!

- خدایا همه را به راه درست راهنمایي كن!
پسر پرسید: مادر! چرا براي خودت دعا نمي كني؟!

مادر دستي بر سر فرزند خود كشید و گفت: عزیزم! 
اّول براي دیگران دعا مي كنیم و بعد براي خود!

آن شب دختر پیامبر، حضرت فاطمه، براي همسایه ها 
علیه الّسالم2  حسن  فرزندش  و  كرد  دعا  دوستانش  و 

آمین گفت.
ماه با خود گفت: 

چه خانه ی زیبایي و چه دعاهاي قشنگي!
١ــ آمین: قبول کن

2ــ علیه الّسالم: سالم بر او
1819
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امین و مینا

با دعا کردن برای دیگران ... .

من هم مانند حضرت فاطمه سالم الّله علیها باشم؛ پس ... .

امین برادر مینا است. آن ها دوست دارند كنار مادربزرگ بنشینند و دعا كنند.

امین: خدایا به من و دوستانم كمك كن تا ..........................................................  .

مینا: اي خداي بزرگ، كاري كن تا همه ی آدم ها.............................................. .

امین: خدایا به مادر بزرگم سالمتی بده تا .......................................................  .

مینا: اي خداي مهربان، پدر، مادر و معّلمم را  .................................................. . 

مادربزرگ گفت: بّچه ها! حاال من دعا می کنم و شما آمین بگویید. 

خدایا! به ما کمک کن کارهای خوب انجام دهیم تا امام زمان از ما راضی باشد و 
به رهبر عزیز ما سالمتی بده.

امین و مینا: آمین.

فكر مي کنم

دوست دارم
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گفت و گو با خدا

خدایا ..................................................................................................

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

. .....................................................................................
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مهربان تر از مادر

هَُو	َاۡرَحُم	الّراِحمیَن
او مهربان ترین مهربانان است.

)سوره ی یوسف، آیه ی ٦٤(

...از میان درختان سرسبز مي گذشتم. جیك جیك چند جوجه به 
گوشم  رسید.

صدا را دنبال كردم تا به النه ی گنجشك ها رسیدم. چه جوجه هاي زیبایي! 
جوجه ها را برداشتم و به راه افتادم.

صداي جوجه ها هر لحظه بیشتر و بیشتر مي شد. شاید كسي را صدا مي زدند یا 
گرسنه بودند.

به آسمان نگاه كردم. دیدم گنجشكي باالي سرم مي چرخد.
گنجشك با شتاب به من نزدیك شد و ناگهان خود را روي جوجه ها انداخت.

ماجراي عجیبي بود! آن ها را گرفتم و با خود آوردم.

***

پیامبر خدا و یارانش به سخنان مرد مسافر گوش دادند. 
پیامبر گفت: جوجه ها را روي زمین بگذار. 

همه با تعّجب نگاه می  كردند. مادر جوجه ها از آن ها جدا نمي شد!
یكي از یاران پیامبر گفت: چه مادر مهرباني!

دیگري گفت: حّتي یك لحظه هم از جوجه هایش جدا نمي شود!
پیامبر گفت: آیا از محّبت این مادر تعّجب مي كنید؟

»بدانید، خداوند از این مادر مهربان تر است. او بنده هایش را خیلي دوست دارد.«
سپس به مرد گفت: گنجشك ها را به النه بازگردان.

مرد به راه افتاد و در راه به سخن پیامبر و مهرباني خدا فكر مي كرد.

2223



2223



من هم با پرندگان مهربان باشم. پس ... .

ببین و بگو

با دّقت به این دو تصویر نگاه كن. از آن ها چه مي فهمي؟

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

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

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

دوست دارم

داستان درس را به صورت نمایش در كالس اجرا كنید.

یك کار خوب

در دفتر نّقاشي خود دو گل زیبا بكش. در کنار هر گل، جمله اي 
براي تشّكر از پدر و مادر بنویس و به آن ها هدیه كن.

بازی و نمایش

2425



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

ناصر کشاورز

بزرگ خداى  به نام 
آفرید را  پروانه  كه 
او بال  تا  دو  روى  به 
خط و خال زیبا كشید

را ز  پروا كه  یى  خدا
آموخته گنجشك  به 
پر از جنس  لباسى هم 
دوخته تنش  براى 

او یاد  با  كه  خدایى 
شد باز  غنچه ها  لب 
او از  بلبل  زرد  نوك 
پر از شعر و آواز شد

با هم بخوانیم

دوست دارم یک نام زیبا برای این شعر با کمک دوستانم انتخاب کنم.
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می خواهم وضو بگیرم

صداي مؤّذن بلند مي شود: اهللا اكبر ...
هنگام نماز است. مي خواهم با خداي مهربان حرف بزنم.

باید خود را آماده كنم.

اّول نّیت مي كنم که براي انجام فرما ن 
خدا و خشنودی او وضو مي گیرم.

سپس صورتم را از جایي كه موي سر 
مي روید تا چانه مي شویم. از باال به پایین.
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دست  اّول  دست هاست.  نوبت  حاال 
انگشتان  سر  تا  آرنج  از  را  راست 

مي شویم. از باال به پایین.

بعد دست چپ را مانند دست راست 
مي شویم.

سپس با دسِت تر بر موهای جلوي سرم مي كشم .
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بعد  از  آن،   با   دست راست روي پاي 
سر  از  یعني  مي كنم.   مسح  را  راست 
انگشتان تا برآمدگي    پا  دست مي كشم.

مادرم مي گوید: وقتي وضو مي گیریم، پاكیزه مي شویم و خود را براي خواندن نماز 
آماده مي کنیم.

من شعر زیباي »وضو« را از او یاد گرفته ام.

چپ    دست  با   نیز  را  چپ  پاي  روی 
مسح مي كنم.
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تمرین کنیم

یک بار دیگر وضو گرفتن را با کمک معّلم در حیاط مدرسه تمرین می کنیم تا 
آن را خوب یاد بگیریم.

با راهنمایی معّلم، شعر زیبای وضو را در کالس با هم بخوانید.

با هم بخوانیم

همراه با خانواده

با کمک پدر یا مادر، وضو را در خانه تمرین کنید. سپس یک بار وضو بگیرید و 
از آن ها بخواهید جدول زیر را برای شما کامل کنند.

مراحل وضو
عملکرد من

خوبخیلی خوب

1ــ نّیت

2ــ شستن صورت

3ــ شستن دست ها

4ــ مسح سر

5ــ مسح پاها
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امین و مینا می خواهند این شکل ها را به ترتیب شماره گذاری کنند. شما هم به 
آن ها کمک کنید.

امین و مینا
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....................................

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

بهتر است براى ..................................................

براى چه كارهایى وضو مى گیریم؟

ببین و بگو
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آقاي امیري روي تابلوي كالس نوشت:
خدا

پیامبر 
 مردم

و از بّچه ها خواست با این كلمات جمله بسازند. 
معّلم جمله   ها را روي تابلو نوشت و به بّچه ها گفت: 

چه  جمله های زیبایی نوشتید!
حاال از سعید می خواهیم جمله خود را بخواند.

»خدا پیامبران را فرستاد تا مردم را راهنمایي كنند.«

6 درس

پیامبران خدا
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معّلم پرسید: آن ها مردم را به چه چیزي راهنمایي مي كنند؟
سعید گفت: كارهاي درست را به مردم یاد مي دهند و از آن ها می خواهند 

کارهای زشت را انجام ندهند.

***

معّلم ادامه داد: آفرین بّچه ها! حاال می خواهم با کمک شما، نام بزرگ ترین 
پیامبران خدا را روی تابلو بنویسم.

این حرف های پراکنده را مرّتب کنید:

 و ح ن   حضرت............. )علیه الّسالم(

 ی ا ر ا ب م هـ  حضرت  .............)علیه الّسالم(

 س ی و م  حضرت  ............. )علیه الّسالم(

 ی ی ع س  حضرت............. )علیه الّسالم(

 ح د م م  حضرت    ............. )صّلي اهللا علیه و آله(

آن گاه گفت: بّچه  ها! البّته خدا پیامبران زیادي 
فرستاده است... . 
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من هم اگر بخواهم جمله ای زیبا درباره ی پیامبران بنویسم، می نویسم:

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

فكر مي کنم

می شناسید؟  دیگری  پیامبران  چه  خواندیم،  درس  در  که  پیامبرانی  نام  به جز 
درباره ی آن ها گفت و گو کنید.

گفت و گو کنیم

با دّقت در تصاویر، داستان آن ها را برای دوستان خود بیان کنید.

ببین و بگو
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به حرف هاي پیامبران خوب خدا گوش كنم تا ... .

دوست دارم

امین و مینا درس »پیامبران خدا« را به پدر نشان مي دهند. پدر مي پرسد: بّچه ها! 
پیامبران مردم را به چه كارهایي دعوت مي كنند؟ 

امین: به انجام دادن كارهاي خوب مثل ..........................................................  .

مینا: آن ها به ما یاد مي دهند كه .....................................................................  .

امین: به این كه نباید دیگران را .....................................................................  .

مینا: مثاًل این كه نباید هنگام بازي با دوستانمان ..............................................  .

مردم  به گوش  را  خدا  تا حرف هاي  آمدند  پیامبران  بّچه ها!  آفرین  گفت:  پدر 
برسانند و آن ها را به خوبي ها دعوت كنند.

امین و مینا
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مهمان کوچک

ظهر بود.

پیامبر خدا و دوستش ِبالل در مسجد نشسته بودند و با هم صحبت مي كردند.

كودكي وارد شد و سالم کرد. پیامبر با مهربانی جواب سالمش را داد. 

کودک گفت: من پدر ندارم و با مادر و خواهرم زندگي مي کنم.

شما را خیلي دوست دارم.

 پیامبر لبخندی زد و گفت: چه با ادب حرف مي زني!

 بعد به ِبالل گفت: به خانه ی ما برو و براي این كودك خوراكي بیاور!

 ِبالل رفت و با یک ظرف کوچک خرما بازگشت.

پیامبر خرماها را شمرد. بیست و یک دانه بود!

پیامبر دستي بر سر كودك كشید و گفت: 

هفت تا براي خودت، هفت تا براي خواهرت و هفت تا هم براي مادرت.

کودک یکي از خرماها را به دهان گذاشت. خیلي شیرین بود!

از پیامبر تشّکر کرد و با خوش حالي به سوي خانه راه افتاد.
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پیامبر خدا پدر همه ی ماست. او همه ی بّچه ها را دوست دارد. مرا هم دوست دارد.

او .................................................................................................................. . 

فكر مي کنم

امین و مینا

دوست دارم

یكدیگر  با  آله(  و  علیه  اهللا  )صّلي  پیامبر  مهرباني  داستان  درباره ی  مینا  و  امین 
گفت وگو مي كنند.

امین: من از داستان »مهمان کوچک« یاد گرفتم .............................................. .

مینا: من هم .................................................................................................. .

امین: پیامبر )صّلی اللّٰه علیه و آله( خیلی مهربان بود که .................................

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

مینا: اگر من به جای آن کودک بودم، ............................................................. .

من هم مانند پیامبر )صّلی اللّٰه علیه و آله( ... .
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خبر! خبر!

مسجد پیامبر در شهر مدینه

خــدا پیامبــر  وقتــی 
سفر از  می آمد  اسب  با 
می زدند: فریاد  بّچه ها 
خبر خبر،  اومد،  پر می زدند به سوی اسبپدر 

شبیه  چند  تا  شاپرک
به دور  او  می چرخیدند

خیلی قشنگ و با نمکخنده کنان دست می زدند
به  پا و زین و موی اسب
شادی کنان داد می زدند:
مــاما رو سوار کن روی اسب عزیــز  مبــر  پیا

افسار اسب را می کشید
می گفت: حاال یکی یکی

سوار  اسب  من  شویدیکی سوار می شد عقب
جلو می شد  سوار  یکی 
می زدند: فریاد  بّچه ها 
برو برو  جان،  از این طرف به آن طرفجانمی 

می چرخیدند تو کوچه ها
مــا عزیــز  مبــر  پیا
شادی می کرد با بّچه ها
سّید محّمد مهاجرانی
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امروز محّمد یك ساله شده است. 
خواهرش زهرا او را مي بوسد و به یاد سال قبل مي افتد. روزي كه خدا نوزادي را 

به آن ها هدیه داد. 
نام زیباي  پیامبر خدا، حضرت محّمد بود. براي همین پدر و مادرش  روز توّلد 

محّمد را برایش انتخاب كردند.
برادرش در  و  مادر  به همراه  امشب  او مي خواهد  است.  زهرا خیلي خوش حال 

جشني بزرگ شركت كند. 
***

زهرا و مادرش وارد مسجد مي شوند. 
بوي گل  در حیاط پیچیده است. دیوارها با پارچه  ها و كاغذهاي رنگي تزیین شده اند. 

مسجد خیلي زیباتر شده است!
زهرا دوستش آمنه را مي بیند. به سوي او مي رود و روز توّلد پیامبر را به او تبریك 

مي گوید.
در این هنگام صداي اذان بلند مي شود.

وقتي مردم نام زیباي پیامبر را مي شنوند، همه صلوات مي فرستند.
***
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جشن میالد
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               بدانیم:

حضرت محّمد )صّلي اهللا علیه و آله( در شهر مّكه به دنیا آمد. نام پدرش 
عبداهللا و نام مادرش آمنه بود. بسیار امانت دار و درست کار بود و به همین 
دلیل به او »محّمد امین« مي گفتند. ما مسلمانان پیامبرمان را دوست داریم 
و به او احترام می گذاریم. برای زیارت او به شهر مدینه می رویم و هر 

سال، روز توّلد پیامبر خدا را جشن مي گیریم.

با کمک دوستانم برای میالد پیامبر )صّلی اللّٰه علیه و آله( جشن بگیریم. 
هرکس پیشنهادی می دهد.

 من می گویم ... .

داستان درس »مهمان کوچک« را در کالس به صورت نمایش اجرا کنید.

دوست دارم

بازی و نمایش

بعد از نماز، براي میالد پیامبر جشن گرفتند.
همه با شیرینی و شکالت پذیرایی شدیم.

امام جماعت داستان های زیبایی از زندگی پیامبر تعریف كرد و بّچه هاي مسجد 
سرود زیبایي خواندند.
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بگرد و پیدا کن

بهار من خوش آمدی!
می ریزند گل  فرشته ها 
زمیــن روی  آســمان  از 
زمیــن و آســمان شــدهمژده که برپا شــده است
میــن ا محّمــد  یجشــن  محّمــد گـــل  غ  بــا

مــن! بهــار  مــن!  بهــار 
خوش آمدی! خوش آمدی!

مــا آمده اند بــه جشــن 
ن بــا مهر ی  شــته ها فر
می زننــدشعر می خوانند رو شاخه ها پر  پروانـه هـا 
نغمه خــوان محّمــد یپرنده هــای  گـــِل  د و ِر 

مــن! بهــار  مــن!  بهــار 
خوش آمدی! خوش آمدی!

شــاپرک مثــل  بّچه هــا 
شــادی کنان پــر می زنند
گرفته اندبــا گِل خنــده روی لــب دستشــان  بــه 
محّمــد یبه جشن ما ســر می زنند گـــل  د ســته 

مــن! بهــار  مــن!  بهــار 
خوش آمدی! خوش آمدی!

محّل توّلد:
....................................

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

نام پدر: 

نام مادر:

حضرت محّمد 
صّلی اهللا علیه و آله

معروف به: 
...............

نی
را

اج
مه

د 
حّم

د م
سی

4243



درس9

اهل بیت پیامبر

حسن و حسین به خانه آمدند.
به مادر سالم کردند و گفتند: امروز چه بوي خوشي خانه را پر کرده است. بوي 
خوش پدر بزرگ می  آید! مادر جواب سالم آن ها را داد و گفت: امروز پدر بزرگ 

مهمان ماست.
بّچه ها خیلي خوش حال شدند و به درون اتاق دویدند.

پیامبر خدا هر دو را در آغوش گرفت. او نوه هایش را خیلي دوست داشت.
سپس پیامبر عبایش را بر سر خود و نوه هایش كشید.

بّچه ها دستان كوچك خود را دور گردن پیامبر انداختند.
هر كدام آرزویي كردند:

- كاش پدر اینجا بود.
- كاش مادر اینجا بود.

 لحظه اي بعد، صدایي آشنا شنیدند.
 ...اجازه مي دهید ما هم در كنار شما باشیم؟

بّچه ها از دیدن پدر و مادر در کنار پیامبر خیلي خوش حال شدند.
اتاق كوچكي درست شد. پر از صفا و مهرباني!

***

پیامبر دست به دعا بلند كرد:
خدایا این چهار نفر اهل بیت من هستند. 

دوستان آن ها دوستان من هستند و دشمنان آن ها دشمن من!
خدایا بر آن ها درود فرست و بدي ها را از آن ها دور كن!
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اهل بیت پیامبر چگونه انسان هایی بودند که خدا و پیامبرش، آن ها  را این همه 
دوست داشتند؟

من هم مثل بزرگ تر ها هر وقت می خواهم نام اهل بیت پیامبر را به زبان بیاورم، 
با احترام بگویم: …

از این داستان یاد مي گیریم که ... .

.............................................. -1

.............................................. - 3

............................................ - ٢

............................................ - ٤

فكر مي کنم

دوست دارم

گفت و گو کنیم
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داور ُکشتی

یك کار خوب

ما مسلمانان هر روز در تشّهد نمازمان به پیامبر و اهل بیت او درود 

مي فرستیم و مي گوییم: 

د«. ٍد	َو	آِل	ُمَحمَّ 	َعلٰی	ُمَحمَّ 	َصِلّ »اَ	للُّٰهمَّ
حاال این کلمات را کنار هم مرتب کنیم تا معنای آن را یاد بگیریم.

بر محّمدبفرستخدایاو اهل بیت اودرود

یعني: ......................................................................................... .

با هم بخوانیم

سّیدمحّمد مهاجرانی

پیامبر عزیز ما
حضرت زهرا خانه بود

همان جا گفت به بچه ها:
کدامتان قوی ترید؟
مثل دو مرد پهلوان
اول بازی هر دو تا

پنجه به پنجه، دست به دست
روی گلیم ساده ای
از بازی قشنگشان

داور مهربانشان

رفت شبی پیش دخترش
با هر دو تا گل پسرش

»حسن جانم، حسین جانم
کشتی بگیرید بدانم«

روبه روی هم ایستادند
با مهربانی دست دادند
بازو به بازو، سر به سر
کشتی گرفتند دو پسر
خانه چه غوغا شده بود

غرق تماشا شده بود
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خانواده ی مهربان

چند روز است مادر از حسن و حسین مراقبت مي كند.
امام علي و حضرت فاطمه که فرزندانشان را خیلي دوست دارند، براي سالمتي 

آن ها دعا مي كنند و می  گویند:
خدایا اگر حال كودكانمان خوب شود، براي تشّكر از تو سه روز روزه 

مي گیریم.
خدا كودكان را شفا داد.

چند روز بعد ...
خانواده ی امام علي )علیه الّسالم( روزه هستند. 

هنگام افطار سفره اي پهن مي کنند و غذای ساده ای در آن می گذارند.
صداي در خانه بلند مي شود و کسی از پشت در می  گوید:

فقیري هستم گرسنه. غذایي به من بدهید. 
مرد فقیر مي داند اهل این خانه، خانواده ی پیامبر هستند و مانند پیامبر، مهربان 

و دل سوز!
آن ها تصمیم گرفتند به او كمك كنند.

مرد فقیر نان ها را از دست امام علي )علیه الّسالم( مي گیرد و تشّكر مي كند.

روز بعد هنگام افطار...
یتیمي در مي زند.

تصمیم دیروز تكرار مي شود و آن ها غذایشان را به او مي بخشند.

روز سوم ...
صداي در بلند مي شود ...

- مردي هستم گرسنه. غذایي مي خواهم. 
براي سومین بار خانواده ی امام علي غذاي خود را به نیازمندان مي بخشند.
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نام افراد خانواده ی پیامبر )صّلی اللّٰه علیه و آله( را در جاهاي مناسب بنویس.

حضرت
محّمد

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

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

کامل کنیم

من هم مانند امام علي )علیه الّسالم( و خانواده اش ... .

دوست دارم

حضرت 
محّمد

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

................
....
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وقتی آن مرد فقیر با غذا وارد خانه 
شد، فرزندانش چه گفتند؟ ................
.........................................................
. .......................................................

آن مرد فقیر به فرزندانش چه گفت؟ 
.........................................................
.........................................................

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

آن شب وقتی بّچه های آن مرد 
خوابشان برد، چه خوابی دیدند؟ .......
.........................................................
. .......................................................

یك کار خوب
اگر تو به  جای آن بّچه ها بودی و می خواستی با چند جمله از حضرت علی)علیه الّسالم( 

و خانواده اش تشّکر کنی، چه می نوشتی؟

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

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

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

فكر مي کنم
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نماز بخوانیم

را  نماز خواندن  او مي خواهد  تمرین مي كند.  مادرش  با  زینب  است  چند روزي 
خوب یاد بگیرد.

یك روز مادرش مي گوید: فکر می کنم تا االن یک نماز دو رکعتی را به صورت 
کامل یاد گرفته ای و خودت می توانی آن را بخوانی.

و از زینب مي پرسد: یك نماز دو ركعتي چگونه است؟
زینب خوش حال مي شود و مي گوید:

رو به قبله آرام مي ایستم. نّیت مي كنم نماز صبح را براي انجام فرمان 
خدا و خشنودي او مي خوانم.
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دست ها را تا نزدیك گوش ها باال 

ُه	َاۡكَبر«. مي آورم و مي گویم: »َاللّٰ

آن گاه براي ركوع خم مي شوم و سه 

مرتبه مي گویم: »ُسۡبحاَن	اللّٰه«

بعد از ركوع مي ایستم.

سوره ی حمد را مي خوانم و پس از 
آن، سوره ای از قرآن مانند سوره ی 

توحید را مي خوانم.
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سپس به سجده مي روم و سه مرتبه 

مي گویم: »ُسۡبحاَن	اللّٰه«

آن گاه مي نشینم و دوباره به سجده 
مي روم. 

پس از آن مي نشینم.

سپس دست هایم را براي قنوت رو به 
آسمان بلند مي كنم و دعا مي كنم.

بعد مي ایستم و ركعت دوم را مانند 
ركعت اّول با سوره ی حمد شروع 

مي كنم.
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حاال نوبِت تشّهد است. یعني 

مي نشینم و مي گویم: 

ُه	َوۡحَده	و	ال	َشریَک	َله	و	 	اللّٰ »َاۡشَهُد	َاۡن	ال	ِاٰلَه	ِاالَّ
ًدا	َعۡبُده	و		َو	َرسوُله	و	 	ُمَحمَّ َو	َاۡشَهُد	َانَّ
ٍد« ٍد	َو	آِل	ُمَحمَّ 	َعلٰی	ُمَحمَّ 	َصِلّ اَ	للُّٰهمَّ

و در پایان سالم مي دهم. یعني مي گویم:

ِه	َو	َبَرکاُته	و	 	َو	َرۡحَمُة	اللّٰ الُم	َعَلۡیَک	اَ	یَُّها	النَِّبیُّ »َالسَّ
ِه	الّصاِلحیَن	 الُم	َعَلۡینا	َو	َعلٰی	ِعباِد	اللّٰ َالسَّ
ِه	َو	َبَرکاُته	و« الُم	َعَلۡیُکۡم	َو	َرۡحَمُة	اللّٰ َالسَّ

پس از آن، ركوع و دو سجده را 
انجام مي دهم، مانند ركعت اّول.

***
مادر زینب لبخند مي زند و مي گوید: آفرین دخترم! بهترین راه حرف زدن با 

خداي مهربان، خواندن نماز است.
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     »رفتیم با هم«
مـــن و سمــــانـــه زینــب و نرگــس   
نمـــــازخــــانـــــه رفتیــم بـــا هـــم  
آمـــــد دبستـــــان امـــــام مسجــــد  
بــا روي خنــــــدان رفت توي محراب   
َاهللا اكـــبــــــــــــر خدا بزرگ اســـت   
با او بـــرابــــــــــر كســـــي نباشــــد   
شكر خـــداونــــــد اَ لْـَحـْمـــــــــُد ِهللا   
با خویش پیــونــــد كــــه داده مـــا را   
ما مـــي پرستیـــــم اِیــّــــاَك َنْعبُــــد   
تـــا زنــده هستیــم فقــط خـــــــدا را   
چه خوب و زیباست نمــــاز خوانــــدن   
فروغ دل هـاســــت یاد خـــــداونــــد   

تمرین کنیم

خاطره

با  را  ركعتي  دو  نماز  یك  است  خوب 
كمك معّلم در كالس یا نمازخانه مدرسه 

تمرین كنیم.

اّولین نمازی که خواندم ...

سّید احمد زرهاني 

با هم بخوانیم
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خواندن سوره ی حمد

رکوع

سجده

تشّهد

َاُهللا َاکَبر

بگرد و پیدا کن

57

امشب در خانه ی ما جشن کوچکی برپاست.
مادر غذای خوش مزه ای درست کرده

و پدر شیرینی خریده است.
من و برادرم مهدی، نماز خواندن را یاد گرفته ایم.

این جشن به خاطر من و اوست.
با خودم می گویم…

همراه با خانواده
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پدر مهربان

هوا گرم و آفتابي بود. امام علي )علیه الّسالم( سبدي به دست گرفت و از خانه 
خارج شد. مقداري آرد، گوشت و خرما تهیه كرد و در سبد گذاشت.

امام از چند کوچه گذشت و به خانه اي رسید. چند كودك به همراه مادرشان در 
آن خانه زندگي مي كردند. پدر آن ها در جنگ شهید شده بود.

كودكان با دیدن مهمان خود خوش حال شدند و به طرف او دویدند.
امام آرد و گوشت را به مادر داد تا براي بّچه ها غذا بپزد. 

آن گاه به سوي كودكان رفت. آن ها را در آغوش گرفت و با دست خود 
خرمایي در دهانشان گذاشت. سپس با آن ها مشغول بازي شد.

صداي خنده و شادي حیاط خانه را پر کرده بود. 
بّچه ها از بازي با امام خسته نمي شدند.

او مانند یك پدر نسبت به آن ها مهربان بود و آن ها را خیلي دوست می  داشت.
بّچه ها هیچ گاه خاطره ی آن روز را فراموش نكردند.

               بدانیم

امام اّول ما مسلمانان، در روز سیزده رجب به دنیا آمد. 
او پسر عموي پیامبر خدا بود و از كودكي در خانه ي پیامبر بزرگ شد. 

امام علي )علیه الّسالم( اّولین مردي بود كه دین اسالم را پذیرفت. او بیشتر اوقات 
همراه و هم نشین پیامبر بود و دستورات اسالم را به خوبي از او یاد گرفت.

پیامبر خدا حضرت علي را خیلي دوست مي داشت و مي فرمود: علي داناترین مردم 
است.

امام علي با دختر پیامبر ازدواج كرد. خدا به آن ها فرزندانی مهربان و شجاع  هدیه داد. 
سرانجام، امیر مؤمنان در مسجد هنگام نماز خواندن، به دست یكي از دشمنان دین 

خدا به شهادت رسید.
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مرد آسمانی

مهدی وحیدی صدر

تنهــانیمه شب ها توی کوچه و  آرام  مــی رود 
کیســه ای از نان و خرمامی برد مردی به دوشش
نــان و حلوا مــردی خداییبا محّبــت  می دهد 
بی غذایــیتــا نمیــرد تــوی کوفه از  کودکــی 
را غّصه هــا  او  مهربانــیمی بــرد  او  می دهــد 
آســمانیبــا یتیمان هم غذا شــد و  پــاک  مرد 
گندمبــا تبّســم می دهــد او نان  دسته دســته 
همیشه هســتی  علی  مردمیا  پیش  دل ها،  توی 
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امام علي )علیه الّسالم( با كودكاِن یتیم، بازي مي كرد تا ... .

به آدم هاي نیازمند كمك كنم، پس ... .

داستان هایي را كه از زندگي امام علي )علیه الّسالم( شنیده اید، براي دوستان 
خود تعریف كنید.

امین و مینا مي خواهند به كمك شما جا های خالی را كامل كنند.

امام علی
علیه الّسالم

اّولین
داناترین ....................

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

همسِر
...............

پسرعموِی 
..................

فكر مي کنم

دوست دارم

گفت و گو کنیم

امین و مینا
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بهترين دوست
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مرد مسافر خسته به نظر مي رسید. در شهر مدینه كسي را نمي شناخت.
صداي پاي اسبي به گوشش رسید. 

مرد سواره به او سالم كرد.
مرد مسافر پرسید: كیستي؟

- من حسن فرزند علي هستم.
مرد مسافر با شنیدن این نام، خشمگین شد و با امام به تندي سخن گفت.

او از شهر شام آمده بود. شهري كه معاویه در آن حكومت مي كرد. 
معاویه دشمن امام حسن )علیه الّسالم( بود.

امام از اسب پیاده شد، حرف هاي او را شنید و با مهرباني گفت: مثل این که در 
شهر ما کسي را نمي شناسي. 

اگر دوست داشته باشي مي تواني به خانه ي ما بیایي و استراحت کني. 
ما از تو پذیرایي مي کنیم و تا هر وقت 

بخواهي مي تواني در خانه ی ما بماني.
مرد نمي دانست چه جوابي بدهد. 

نمي توانست باور كند! آیا واقعًا او امام حسن 
بود؟!

1

63 6263



سرش را به زیر انداخت و گفت:
من چیزهاي دیگري در مورد شما شنیده بودم و حرف هاي بدي به شما زدم. 

لطفًا مرا ببخشید. 
من پیش از این دشمن شما بودم؛ اّما از امروز، شما بهترین دوست من هستید!

      بدانیم

زهرا  و حضرت  علي  امام  فرزند  اّولین  رمضان،  پانزدهم  روز  در 
به دنیا آمد؛ او را حسن نامیدند. 

پیامبر خدا او را دوست داشت و مي فرمود: »اخالق و رفتار حسن، 
شبیه اخالق و رفتار من است.«

امام حسن مجتبٰی )علیه الّسالم( بسیار مهربان و خوش اخالق بود و به 
نیازمندان كمك مي كرد. كودكان مدینه خیلي او را دوست داشتند.

دومین امام ما با زورگویان مبارزه كرد و سرانجام به دست آن ها 
به شهادت رسید.
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امام حسن )علیه الّسالم( مثل آن مرد تندي نکرد، چون…   .

از داستان »بهترین دوست« یاد مي گیریم که ...
. ................................................................................... -1
. .................................................................................. - ٢
. ................................................................................... -3

به امین و مینا كمك كنید تا جا های خالی را كامل كنند.

فكر مي کنم

گفت و گو کنیم

امین و مینا

امام حسن
علیه الّسالم

نام پدر:
....................

نام مادر:  
....................

نام دشمن او:
...............

دومین 
..................
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درس14

دعاي باران

چند ماهي است باران نیامده است. مردم شهر كوفه دور هم جمع شده  اند.
یكي گفت: بیایید از بهترین بنده هاي خدا بخواهیم دعا كنند تا باران ببارد.

آن ها به سوي خانه ی امام علي )علیه الّسالم( رفتند.
- اي امیر مؤمنان! براي آمدن باران دعا كن!

امام نگاهي به جمعیت انداخت و به امام حسین )علیه الّسالم( گفت: 
براي این مردم تشنه دعا كن!
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امام حسین )علیه الّسالم( دستان خود را به سوي آسمان بلند كرد و گفت:
خدایا! همه چیز را تو به ما بخشیده اي. از تو به خاطر نعمت هایت تشّكر 

مي كنیم. 
خدایا بندگان تو و زمین هاي تشنه منتظر باران هستند. بارانت را براي ما 

بفرست...
هنوز دعاي امام تمام نشده بود كه صداي رعد و برق در آسمان شهر پیچید.

قطرات درشت باران صورت كودكان را نوازش  داد.
با دعای  باراني كه  باران سیراب شدند.  از  آن روز مردم شهر كوفه 

امام  حسین )علیه  الّسالم( بارید!
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               بدانیم

دومین فرزند امام علي )علیه الّسالم( در روز سوم شعبان به دنیا آمد.
پیامبر خدا نوزاد را در آغوش گرفت، او را بوسید و نامش را حسین گذاشت.

پیامبر مي فرمود: »هر كس حسین را دوست داشته باشد، خدا او را دوست 
دارد.«

در زمان امام حسین )علیه الّسالم( حاكم ستمگري به نام یزید بود.
او به مسلمانان ظلم مي كرد و به دستورات اسالم عمل نمي كرد.

سومین امام ما، با یزید مبارزه كرد و در روز عاشورا شهید شد. 

خدا امام حسین )علیه الّسالم( را خیلی دوست دارد؛ زیرا…    .

امین و مینا مي خواهند به كمك شما جا های خالی را كامل كنند. به آن ها كمك  كنید.

فكر مي کنم

امین و مینا

امام حسین
علیه الّسالم

نام پدر:
....................

روِز شهادت:
...............

نام مادر:  
..................

نام دشمن او:
....................
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این تصویر چه ماجرایی را نشان می دهد؟ 
آن را رنگ آمیزي كنید و درباره ی داستان آن با دوستانتان 

گفت و گو كنید.

گفت و گو کنیم
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هدیه ي كوچك

در آسمان آبي، ابر كوچكي بود كه فقط یك ذّره باران داشت. به دوستش باد گفت: 
»من فقط یك ذّره باران دارم و با آن مي خواهم یك كار بزرگ و قشنگ كنم.«

باد گفت: »پس با من بیا« و ابر كوچولو را برد باالي جاّده اي خاكي. 
آن پایین آدم هاي زیادي پیاده مي رفتند. ابر كوچولو پرسید: »این ها كجا مي روند؟«

خیلي  كه  مي روند  مردي  زیارت  به  و  هستند  كربال  مسافران  »این ها  گفت:  باد 
مهربان و شجاع بود.«

باد ابر كوچولو را پایین تر برد و گفت: »آدم هاي كنار جاّده را ببین! آن ها به خاطر 
عالقه اي كه به آن مرد بزرگ دارند، به مسافران كمك مي كنند و به آن ها آب و 

غذا مي دهند.« 
ابر كوچولو گفت: »كاش من هم مي توانستم به آن ها كمك كنم. اما یك ذّره باران 

من به چه درد این همه آدم مي خورد؟«

داستان زیر را با كمك دوستانم در چند جمله ادامه بدهم.

دوست دارم
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باد تا آرزوي ابر كوچولو را شنید، او را برد باالي خانه اي كوچك. 
آن پایین دختر كي نشسته بود و دست به دعا بلند كرده بود:

»خدایا! همه دوستانم چیزي دارند كه به مسافران كربال بدهند ولي من چیزي ندارم. 
یك هسته خرما كاشته ام تا درخت شود. آن وقت خرماهایش را به مسافران هدیه 

بدهم. خدایا! باران بفرست تا درختم بزرگ شود...«
باد به ابر كوچولو گفت: دوست خوبم، دوست داري اینجا بباري؟

ابر كوچولو به فكر فرو رفت و... 1 .
       

1ـ برگرفته از کتاب »باران پشمک«، اثر »کلر ژوبرت«
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بّچه  ها سالم!
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               بدانیم

معمواًل كوچك ترها به بزرگ ترها سالم مي كنند و با این كار به آن ها احترام 
مي گذارند. اّما پیامبر مهربان ما همیشه زودتر به دیگران سالم مي کرد؛ حّتي 

به كودكان!
دین اسالم به ما سفارش مي كند وقتي همدیگر را مي بینیم، اّول سالم كنیم و 

بعد حرف بزنیم. 
امام حسین )علیه الّسالم( مي گوید: 

»سالم كردن هفتاد پاداش دارد. شصت و نه پاداش براي كسي كه سالم مي كند 
و یك پاداش براي كسي كه جواب سالم را مي دهد.«

خداوند در قرآن به پیامبر می فرماید: »وقتی مؤمنان پیش تو می آیند،

كودكان مدینه به بازي و شادي مشغول بودند.
بوي عطر پیامبر در كوچه پیچید. رسول خدا به همراه یاران خود به مسجد 

مي رفت. 
چشم پیامبر كه به كودكان افتاد، گفت: بّچه ها سالم!

بّچه ها دور پیامبر را گرفتند و یكي یكي گفتند: سالم! سالم!
پیامبر با مهرباني دست كودكان را می گرفت و آن ها را نوازش مي كرد.

رسول خدا بّچه ها را خیلي دوست داشت. او همیشه به یاران خود مي گفت: 
تا زنده  هستم سالم كردن به كودكان را ترك نمي كنم!

کودکان از این كه پیامبري چنین مهربان داشتند، خیلي خوش حال بودند.

َفُقۡل	َسالٌم	َعَلۡیُكۡم										
بگو: سالم بر شما« 

)سوره ی انعام، آیه ی 5٤(
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سالم کردن به دیگران آن قدر مهم است که…  . 

من هم مانند پیامبر خدا )صّلي اهللا علیه و آله( ... .

وقتي به یكدیگر سالم مي كنیم... 

1- با هم بیشتر دوست مي شویم.

. ................................................................... - ٢

. ................................................................... - 3

یك کار خوب

ما مسلمانان هر روز در پایان نماز به پیامبر خدا درود می فرستیم و 

ِه	َو	َبَرکاُته	و. 	َو	َرۡحَمةُ	اللّٰ الُم	َعَلۡیَک	َایَُّها	النَِّبیُّ می گوییم:	َالسَّ
یعنی :

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

فكر مي کنم

دوست دارم

گفت و گو کنیم
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امین: من از مینا كوچك تر هستم و سعي مي  كنم زودتر .................................. .

مینا: البته بزرگ ترها هم ................................................................................ .

امین: سالم كردن نشانه ی................................................................................ .

مینا: پیامبر خدا مي گفت: تا زنده هستم .......................................................... .

مثل نسیم

با روی پرخنـده و شــاد پیامبــر عزیــز مــا  
به هر کسی سالم می داد همیشه و در همه جا  

همیشــه بــود شنیــدنی سالم هـای قشنـگ او  
نـاز و لطیــف و چیــدنی مثــل گــل محّمــدی  

سالم و خنده جــاری بود از آسمان لب هایــش  
از سالمـش بهـاری بــود هوای کوچه های شهر  

مثــل نسیــم، بــی صــدا خنده ی او همیشه بود 
میـــان بــــاغ اللــه هـــا مثـل عبــور شاپــرک 

با هم بخوانیم

امین و مینا

سّیدمحّمد مهاجرانی
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اّیام عید بود.
دشت پر از خانواده هایي بود که هر کدام در گوشه اي روي سبزه ها نشسته 

بودند. 
كودكان شاد و خندان به دنبال هم مي دویدند.

كمي دورتر چند نفر چیزهایي را از روی زمین 
برمی  داشتند.

علي با كنجكاوي از پدرش پرسید: آن ها چه 
مي كنند؟

پدر گفت: آن ها زباله هایي را که مردم روي زمین 
ریخته  اند، جمع مي کنند. 

علي خیلي ناراحت شد و با خودش گفت: 
اي کاش در این طبیعت زیبا این همه زباله ریخته نمي شد.

16 درس

طبیعت زيبا
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پدر كیسه اي برداشت و در كنار دیگران مشغول شد.
علي هم به كمك پدر شتافت. 

كم كم افراد زیادي بلند شدند و دشت مثل اّولش شد. تمیز و قشنگ!
پدر گفت: طبیعت نعمت خداست. ما نباید آن را کثیف کنیم. پاکیزگي از 

نشانه هاي دین ماست. 
ما باید همیشه و همه جا تمیز و پاكیزه باشیم.

خداي مهربان براي نظافت ما، آبی پاكیزه از آسمان فرستاده است.

ماِء	ماًء	طَهوًرا َو	اَ	ۡنَزۡلنا	ِمَن	السَّ
و ما از آسمان، آبي پاكیزه فرستادیم .

)سوره ی فرقان، آیه ی ٤٨(    
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خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم، زیرا…

ما می خواهیم همیشه کالس تمیز و مرّتبی داشته باشیم. اکنون مشورت 
می کنیم. 

نظر من این است که ... .
بیایید همه با هم تصمیم بگیریم .... . 

امین و مینا در مورد طبیعت و زیبایي هاي آن صحبت مي كنند. 

امین: من در طبیعت مي توانم...................................................... .

مینا: طبیعت زیبا ........................................................................ .

امین: اسالم، دیِن................................................................. است.

مینا: من براي تمیز نگه داشتن طبیعت، .......................................................... .

امین: من هم ................................................................................................. .

فكر مي کنم

گفت و گو کنیم

امین و مینا
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............................................................................

در هر تصویر چه می بینی؟ با کمک دوستانت برای هر کدام، نام مناسبی انتخاب 
کنید.

ببین و بگو
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وقت نماز

قوقولی قوقو ...
این صداي خروس همسایه است.

از خواب بیدار مي شوم. صدای اذان به گوش می رسد. سحرگاه زیبایي است.
مادرم با چادر سفیدش آماده است تا با هم نماز بخوانیم. 

او به من یاد داده است که صبح دو رکعت نماز مي خوانیم. 
او مي گوید: وقتي خورشید طلوع مي كند، وقت نماز صبح به پایان مي رسد.

***

ظهر است. خورشید به وسط آسمان رسیده است.
صداي اذان در حیاط مدرسه مي پیچد. 

من و دوستانم وضو مي گیریم و به نمازخانه مي رویم. من دوست دارم نمازم را 
به جماعت بخوانم!

من یاد گرفته ام که نماز ظهر و عصر هر کدام چهار رکعت است.
معّلم ما مي گوید: براي خواندن نماز تا غروب آفتاب وقت داریم.

***

خورشید غروب می کند.
بار دیگر صداي زیباي اذان از مسجد محّله شنیده مي شود.

پدرم مي گوید: اذان ما را به نماز دعوت مي كند.
به همراه پدر و مادرم به مسجد مي رویم. من دوست دارم نمازم را در مسجد 

بخوانم. 
اّول سه رکعت نماز مغرب مي خوانیم و بعد چهار رکعت نماز عشا.
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هر روز با معّلم و دوستانم در مدرسه نماز را اّول وقت 
بخوانم. برای این کار ... .

81

دوست دارم
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سرود بیداری   
اهللا اکـــبـــــــــر صبح است، صبح است   
یک بـــار دیگــر برخیــــز  از خــــواب   
از خواب، بلبــــل پیش از تو بـرخاســت   
هم غنچه، هم گل بیـــــدار گـشـتـــــــه  
گنجشک زیـــبــا با جیـــک و جیکــش   
شکـــر خــــدا را پیــش از تــو گـفتـــه   
بر چهره لبخنـــد صبـــح اســـت و دارد   
برخیـــز فرزنــد! وقـت نمــــاز اســــت   
1مصطفی رحماندوست

با هم بخوانیم

8283



امین به مینا می گوید: چه خوب است که هر روز می توانیم پنج بار با خدا 
گفت وگو کنیم. حاال بیا با کمک هم، تعداد رکعت های هر نماز را بنویسیم.

هر تصویر وقت چه نمازي را نشان مي دهد؟

............ رکعت

............ رکعت

............ رکعت

............ رکعت

............ رکعت

نماز صبح

نماز عصر

نماز عشا

نماز ظهر

نماز مغرب

.................و.....................................و........................................................

امین و مینا

ببین و بگو
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نخل های سبز و سربلند را یکی یکی پشت سر می گذارم.
ه، به مقصد رسیدم. دیوارهای شهر را از دور می بینم. با خودم می گویم: الحمدللّٰ

چند روزی است سؤالی ذهنم را مشغول کرده است. دلم می خواهد همه مرا دوست 
داشته باشند، اما نمی دانم راِه آن چیست؟ 

باِر سفر بستم تا خود را به شهِر پیامبر برسانم و راِه آن را از ایشان بپرسم.
وارد شهر می شوم؛ مردم مدینه می گویند پیامبر اآلن در مسجد است.

با عجله از کوچه های مدینه می گذرم. ناگهان نگاهم به دیوار مسجد می افتد.
در یک لحظه خستگِی راه را فراموش می کنم. لبخند می زنم و از در داخل می شوم.

در کنار محراب مسجد، گروهی ِگرِد پیامبر نشسته اند.
پیامبر که صورت زیبایش مثل ماه می درخشد، برایشان حرف می زند.

صدایش گرم و آرام است و حرف هایش شنیدنی.
جلو می آیم و سالم می کنم. رسول خدا و یاران، جواب سالم مرا می دهند و جایی 

باز می کنند تا من هم در میانشان بنشینم.
حرف های پیامبر به پایان می رسد. زود از جا برمی خیزم و می گویم:

ای رسول خدا! دلم می خواهد آدم خوبی باشم و همه مرا دوست داشته باشند.
می خواهم همیشــه زندگی خوبی داشــته باشــم. چه کاری انجام دهــم؟ لطفًا مرا 

راهنمایی کنید.

درس18

راِه خوش بختی
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اگر مي خواهي خوش  بخت باشي، هرگز دروغ نگو!

85

پیامبر با مهربانی نگاهم می کند.
نگاه همه به لب های پیامبر دوخته شده است. همه مثل من دوست دارند پاسخ 

پیامبر را هرچه زودتر بشنوند.
پیامبر چند لحظه فکر می کند و به آرامی می گوید:
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همیشه و در همه جا باید راست گفت؛ حّتی .................................................... . 

درباره ی فایده ها ی راست گویي و نتیجه ها ی دروغ گویي با دوستان خود گفت وگو 
كنید.

فایده هاي راست گویي         نتیجه هاي دروغ گویي

........................................ -1........................................ -1

........................................ -٢- ........................................٢

........................................ -3........................................ -3

فكر مي کنم

گفت و گو کنیم
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امین: زبان، هدیه و نعمت خدا به ماست، پس.................................................. .

مینا: خدا .............................. را خیلي دوست دارد.

امین: كسي كه همیشه راست مي گوید، ........................................................... .

مینا: از داستان »راه خوش بختی« فهمیدم كه..................................................... .

از پدر و مادر خود بخواهید داستان »چوپان دروغ گو« را برای شما تعریف کنند.

امین و مینا

همراه با خانواده
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جشن بزرگ

در خانه
صبح که به مدرسه مي رفتم، 

مادرم حیاط خانه را جارو مي  کرد. 
پدر، گل  هاي محّمدي را آب مي  داد. کوچه آب  پاشي شده بود. بوي بهار مي  آمد.

در مدرسه
من و دوستانم به کمک معّلم، کالس را تزیین کردیم و چهارده گل سرخ و سفید 

را از سقف آویزان کردیم. کالس ما خیلي زیبا شد.
888889
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در محّله
وقتي از مدرسه آمدم، برادر بزرگ  ترم را دیدم. او با دوستانش کوچه را با 

المپ هاي رنگارنگ تزیین کرده بودند. سرود زیبایي شنیده مي  شد. آن ها به 
رهگذران شربت و شیریني مي  دادند.

در مسجد
هنگام اذان براي خواندن نماز جماعت به مسجد رفتم. روي پرچم هاي رنگارنگ 

با خّط زیبایي نوشته شده بود:
»مهدي جان؛ توّلدت مبارك«

همه شاد و خندان بودیم و خود را براي یک جشن بزرگ آماده مي  کردیم.

***

فردا نیمه ی شعبان است. روز توّلد امام مهدی )علیه الّسالم(. 
پدرم مي  گوید: او كسي است كه همه ی ما منتظرآمدنش هستیم. 
وقتي او بیاید، همه با خوبي و خوشي در کنار هم زندگي مي کنند.

دوست دارم

كاري كنم تا امام مهدی )علیه الّسالم( مرا بیشتر دوست داشته باشد. مثاًل برای 
توّلدش جشن بگیرم یا ... .
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جشن بگیریم

خوب است ما بّچه ها هم براي جشن نیمه ی شعبان برنامه اي تهیه كنیم.

1- من و دوستم .............................................................................................

٢- دیوار کالس ها را ........................................................................................

3- برای دعوت از افراد ...................................................................................

٤ - برای پذیرایی ...........................................................................................

................................................................................................................. -5

یك کار خوب

اي امام زمان من تو را خیلی دوست دارم و همیشه دعا مي كنم ......

. ..................................................................................................
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از باالي تّپه، همه جا سرسبز و زیبا دیده مي شود.
پدر و عمو در مزرعه مشغول كار هستند.

رضا، پسر عمویم با سفره اي در دست نزدیك مي شود.
از تّپه پایین مي آیم. 

به كنار چشمه مي رویم و دست هایمان را مي شوییم. 
آب چشمه زالل و خنک است. 

به رضا كمك مي كنم تا سفره را پهن 
كند. 

چه غذاي خوش مزه اي آورده 
است!

پدر با »بسم اهللا الّرحمن الّرحیم« 
شروع مي كند.

و به ما مي گوید: بّچه  ها! خدا این 
نعمت  ها را به ما داده است. پس غذا 

را با نام او شروع می كنیم.
من هم زیر لب مي گویم ...

نگاهم به عمو می ا فتد. او لقمه ها را کوچک بر مي دارد و با 
دهان بسته، آرام و بي صدا مي جود. 

بعد از غذا پدر خدا را شکر می  کند و مي گوید: الحمدهللا، خدایا به همه ی 
گرسنگان غذا بده!

من هم زیر لب دعا مي كنم ...
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در کنار سفره
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با كمك هم سفره را جمع می کنیم. من تّكه هاي ریز نان را پایین درخت 
 می ریزم. 

گنجشك ها روي زمین می نشینند و جیك جیك مي كنند.
فكر  می کنم آن ها مي گویند: ...
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هر بار كه غذا مي خورم، از خدا تشّكر كنم و بگویم ... .

خوب است چه کارهایی را انجام دهیم و چه کارهایی را انجام ندهیم؟ 

1- اگر غذا داغ است، نباید آن را فوت كنیم. 

. ................................................................................................................ - ٢

3- غذاهای اضافی را ...................................................................................... .

٤ - نمی گویم این غذا را دوست ندارم، بلکه ................................................... .

5 - هر روز صبحانه را كامل بخوریم.

6 - پرخوری نمی کنیم؛ یعنی قبل از ............................................................... .

دوست دارم

گفت و گو کنیم

رعایت آداب غذا خوردن، سبب می شود ... .

فكر مي کنم
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با دّقت در این تصاویر، عبارت ها را كامل كنید.

غذا را با نام ..................................
....................................................

لقمه ها را ........................................
......................................... مي جویم

لقمه ها را .........................................
.....................................................

بعد از غذا ......................................
.....................................................

ببین و بگو
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talif@talif.sch.ir

Email


