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

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

سرود ملی
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تعليم وتربيۀ اسالمی 

وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 

ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی
 و تألیف کتب درسی

ACKU



ب

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

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

         
ايديت  علمی 

- محمد آصف کوچی مسؤول بخش تعلیمات اسالمی پروژه انکشافی نصاب تعلیمی.

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

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

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

طرح و ديزاين:

 سیدکاظم )کاظمی(

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

ACKU



ج

بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم و 
اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی که معلم بزرگ انسانیت است 

و پیامآور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت به فعلیت 

رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت وپیشرفتهای 
علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و ظرافتی باشد که بتواند 

آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با میتودهای نوین به شاگردان منتقل کند. 
تألیف شده است. سعی وزارت  تهیه و  اساس همین ویژه گیها  بر  قرار دارد،  اختیار شما  اکنون در  کتابی که 
تربیت  و  تعلیم  مبانی  بر  متکی  معارف کشور،  درسی  و کتب  تعلیمی  نصاب  که  بوده  براین  همواره  معارف 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش آموزان 
ابتکار و حس جستجوگری را در آنها  را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، 
تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و همبستگی از 

خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم یکی از 
ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آموزگاران خوب، متعهد 
و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق و 
مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع دانش، اخالق و معنویت رهنمون 

گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد ملت 
شریف افغانستان، بخصوص از خانواده ها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه همکاری در 
جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند. همچنان از همه نویسندگان، دانشمندان، متخصصان تعلیم و تربیت 
و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارایۀ نظریات و پشنهادات سالم و نقدهای سازندة خود وزارت 

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

همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف یاری 

رساند. إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزیر معارف
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فهرست

                                                                         
                             

صفحهعناوین                                                                         

1اهلل
3پیغمبر ما

5کلمه طیبه
7کلمه شهادت

9قرآن کریم
11اسالم

13کعبه شریف
15پاکی برای نماز

17وضـو
19اوقات نماز

21نماز)تکبیر ثنا(
23سوره فاتحه )1(
25سوره فاتحه )2(

27قرائت
29تسبیحات رکوع
31تسمیع و تحمید

33تسبیحات سجده
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صفحهعناوین                                                                         
35التحیات )1(
37التحیات )2(
39التحیات )3(
41التحیات )4(

43درودشریف )1(
45درود شریف )2(

47دعا و سالم
49احترام به پدر و مادر

51احترام معلم
53راستگویی

55امانت داری
57نظافت

59آداب غذا خوردن
61آداب نوشیدن

63آداب سالم
65آداب راه رفتن

فهرست
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اهلل

ما بندۀ اهلل هستیم.

اهلل پیدا کنندۀ همه مخلوقات است.

اهلل الیق عبادت است.

   

درس اول
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فعاليت

شاگردان متن درس را به آوازبلند بخوانند.

   ارزيابی

جاهای خالی را پر کنید:

1_ ما بندۀ .................... هستیم.

2_ اهلل ............. همه مخلوقات است.

3_ اهلل ............... عبادت است.   
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پیغمبر ما  

حضرت محمد پیغمبر ما است.

حضرت محمدآخرین پیغمبر است.

ما پیرِو حضرت محمد هستیم.

درس دوم
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فعاليت

 شاگردان متن درس را به آواز بلند بخوانند.

   ارزيابی

جاهای خالی را پر کنید:

1_ حضرت ................... پیغمبر ما  است.

2_ ما .........................حضرت محمد هستیم.

3_  حضرت محمدآخرین ................. است.
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کلمۀ طیبه 

        ال ِإلَه ِإالاَّ اهلُل.

معنا: الیق بنده گی فقط اهلل  است.

ُسْوُل اهلل. ٌد راَّ         ُمَحماَّ

معنا: محمد پیغمبر اهلل است.

درس سوم

ُسوُل اهلِل ٌد رَّ لِإلَه ِإلَّ اهلُل ُمَحمَّ
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فعاليت

 شاگردان کلمۀ طیبه را بخوانند و از یک دیگر شان بپرسند.

   ارزيابی
1-  کلمۀ طیبه را بخوانید.

2-  �اَل ِإلَه ِإالاَّ اهلُل� را معنا کنید.

ُسوُل اهلل� را معنا کنید. ٌد راَّ 3- �ُمَحماَّ

ACKU



7

کلمۀ شهادت 

ُسوُل اهلل دًا راَّ َأْشَهُد َأْن الاَّ ِإلَه ِإالاَّ اهلُل َوَأْشَهُد َأناَّ ُمَحماَّ

         َأْشَهُد َأْن الاَّ ِإلَه ِإالاَّ اهلُل.

معنا: شهادت می دهم که الیق بنده گی فقط 

اهلل است.

ُسْوُل اهلل  دًا راَّ          َوَأْشَهُد َأناَّ ُمَحماَّ

معنا: وشهادت می دهم که محمد پیغمبر 

اهلل است.

درس چهارم
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فعاليت
 شاگردان کلمۀ شهادت را کلمه به  کلمه بعد از معلم تکرار می کنند.

   ارزيابی
1_  کلمۀ شهادت را بخوانید.

2_ �َأْشَهُد َأْن الاَّ ِإلَه ِإالاَّ اهلُل� را معنا کنید.

ُسْوُل اهلل� را معنا کنید. دًا راَّ 3_ �َوَأْشَهُد َأناَّ ُمَحماَّ

4_ کلمۀ شهادت را از حفظ بگویید.
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قرآن کریم

قرآن کریم کالم اهلل است.

قرآن کریم بر حضرت محمد نازل شده است.

ما به قرآن کریم ایمان داریم.

درس پنجم

ACKU



10

فعاليت         
 شاگردان متن درس را به آواز بلند بخوانند و در مورد درس از 

یک دیگر سوال کنند.

  ارزيابی
1_ قرآن کریم کالم کیست ؟

2_ قرآن کریم بر کی نازل شده است ؟

ACKU



11

اسالم 

اسالم دین ما است.

 اسالم پنج بنا دارد:

1- کلمه

2- نماز

3- روزه

4- زکات

5- حج

 ما دین خود را دوست داریم.

درس ششم
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فعاليت

 شاگردان متن درس را به آواز بلند بخوانند و پنج بنای اسالم را از 

یک دیگر بپرسند.

   ارزيابی

1_ اسالم چند بنا دارد ؟

2_  پنج بنای اسالم را نام بگیرید.

ACKU



13

 

کعبۀ شریف

- کعبۀ شریف قبلۀ ما است.

- کعبۀ شریف در مکۀ مکرمه است.

- ما به سوی کعبۀ شریف نماز می خوانیم.

درس هفتم
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فعاليت

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

  ارزيابی

جمالت ذیل را تکمیل نمایید:

1_ کعبۀ شریف ............... ما است.

2_ کعبۀ شریف در .............. است.

3_ ما به سوی ................... نماز می خوانیم.
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 درس هشتم

پاکی برای نماز 

برای ادای نماز باید:

1-  بدن ما پاک باشد.

2-  لباس ما پاکیزه باشد.

3-  جای نماز ما هم پاک باشد.
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فعاليت

 شاگردان در مورد پاکی برای نماز از یک دیگر سوال کنند.

  ارزيابی
 جمالت زیررا با کلمات مناسب تکمیل نمایید:

1- بدن ما ........ باشد.

2- لباس ما........... باشد.

3- ........ نماز ما............. باشد.
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درس نهم 

وضـو

فرض های وضو چهار است:
 

1.  شستن روی.

2.  شستن دست ها

 تا آرنج ها.

3.  مسح سر.

4.  شستن پاها
 تا بجلک ها.
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فعاليت
شاگردان وضو را تمثیل نمایند.

  ارزيابی

1_ فرض های وضو چند است؟

2_ فرض های وضو را نام بگیرید.
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 درس دهم
 

اوقات نماز 

نماز بنای دوم اسالم است.

ما پنج وقت نماز می خوانیم:

1.  صبح

2.  پیشین

3.  دیگر

4.  شام 

5.  خفتن 
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فعاليت

 شاگردان نام نماز های پنجگانه را از یک دیگر بپرسند.

  ارزيابی

جاهای خالی را پر کنید:

1_........ بنای دوم اسالم است.

2_ ما در یک شبانه روز.......وقت نماز می خوانیم.
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 درس یازدهم 

نماز

  تکبیر وثنا 

َاهلُل َاکَبْر
ُسْبَحاَنَک الّلُهماَّ َوِبَحْمِدَک َوَتَباَرَک اْسُمَک، 

َک َواَل ِإلَه َغْیُرَک. َوَتعالی َجدُّ
تکرار کلمات:

- ُسْبَحاَنَک الّلُهماَّ        - َوِبَحْمِدَک

َک - َوَتَباَرَک اْسُمَک      - َوَتعالی َجدُّ

- َوال ِإلَه َغْیُرَک
ACKU
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فعاليت
شاگردان تکبیر تحریمه و ثنا را به آواز بلند بخوانند و از یک دیگر 

بپرسند.

  ارزيابی

� را بخوانید. 1. �ُسْبَحاَنَک الّلُهماَّ

� را از حفظ بگویید؟ 2. �ُسْبَحاَنَک الّلُهماَّ

3. تکمیل کنید:

..........  ُسْبَحاَنَک الّلُهماَّ
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 درس دوازدهم

سورۀ فاتحه )1(

ِجیِم ْیَطاِن الراَّ َأُعوُذ ِباهلِل ِمَن الشاَّ

ْحیِم ْحمِن الراَّ ِبسِم اهلِل الراَّ

ْحمـِن  1 اْلَحْمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِمْیَن 2 الراَّ

4 ْیِن ِحْیِم 3 مـِلِک َیْوِم الدِّ ACKUالراَّ
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فعاليت
شاگردان �أعوذ باهلل� و �بسم اهلل� و بخشی از سورۀ فاتحه را به آواز 

بلند بخوانند.
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درس سیزدهم 

سورۀ فاتحه )2( 

َراَط  ِإیاَّاَک َنْعُبُد وِإیاَّاَک َنْسَتِعْیُن 5 اْهِدَنا الصِّ

الُمْسَتِقْیَم 6 ِصَراَط الاَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیِر 

7 الِّیَن الَمْغُضْوِب َعَلْیِهْم َواَل الضاَّ
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فعاليت
 

شاگردان سورۀ فاتحه را به آواز بلند بخوانند.

  ارزيابی

1- �َأُعوُذ ِباهلِل� را از حفظ بگویید.

2- �ِبسِم اهلِل� را بخوانید.

3- سورۀ فاتحه را بخوانید.
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درس چهاردهم

قرائت

َمُد 2 َلْم َیِلْد َوَلْم  ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد 1 اهلُل الصاَّ

 4 َوَلْم َیُکْن لاَُّه ُکُفًوا َأَحٌد 3 ُیْوَلْد

ACKU



28

فعاليت

 شاگردان سورۀ اخالص را به آواز بلند و به تکرا ر بخوانند.

  ارزيابی

1- متن در س را به آواز بلند بخوانید.

2- سورۀ اخالص را از حفظ بگویید.

ACKU



29

 درس پانزدهم

تسبیحات رکوع

        ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظیِم 

        ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظیِم

        ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظیِم

ACKU



30

فعاليت

شاگردان تسبیحات رکوع را سه بار تکرار کنند.

  ارزيابی
1. تسبیحات رکوع را بخوانید.

2. رکوع را عماًل انجام بدهید.

3. تکمیل کنید:

 سبحان.........

ACKU



31

 درس شانزدهم

تسمیع و تحمید 

هنگام بلند شدن از رکوع تسمیع و تحمید

 می گوییم.

تسمیع: َسِمَع اهلُل ِلَمْن َحِمَدُه

تحمید: َرباََّنا َوَلَک اْلَحْمُد

ACKU



32

فعاليت

شاگردان تسمیع و تحمید را به آواز بلند بخوانند.

  ارزيابی

تکمیل کنید:

1- َسِمَع اهلُل.......... 

2- ......  َوَلَک اْلَحْمُد

ACKU



33

درس هفدهم

تسبیحات سجده

ُسْبَحاَن َربَِّي اأَلْعلی

ُسْبَحاَن َربَِّي اأَلْعلی

ACKUُسْبَحاَن َربَِّي اأَلْعلی



34

فعاليت

شاگردان تسبیحات سجده را به آواز بلند بخوانند.

  ارزيابی

جاهای خالی را پرکنید.

1- ُسْبَحاَن.................

.............. 2- ..... َربِّياَّ

3- ...............اأَلْعلی.

ACKU



35

  درس هجدهم

التاَّحیات )1(

یَِّباُت... َلَواُت َوالطاَّ التاَِّحیاَّاُت هلِلِ َوالصاَّ

تکرار کلمات:

التاَِّحیاَّاُت هلِلِ

َلَواُت َوالصاَّ

یَِّباُت ACKUَوالطاَّ



36

فعاليت

 شاگردان بخش اول التحیات را به آواز بلند بخوانند.

  ارزيابی

- بخش اول التحیات را بخوانید.

- بخش اول التحیات را از حفظ بگویید.

ACKU



37

درس نوزدهم

التاَّحیات )2(

الُم َعَلْیَک َأیَُّها الناَِّبيُّ َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَکاتُُه... الساَّ

تکرار کلمات:

الُم َعَلْیَک الساَّ

 َأیَُّها الناَِّبيُّ

ACKU َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَکاتُُه



38

فعاليت

 شاگردان بخش دوم التحیات را به آواز بلند بخوانند.

  ارزيابی

بخش دوم التحیات را از حفظ بخوانید.

ACKU



39

 درس بیستم

التاَّحیات )3(

اِلِحیَن... الُم َعَلْیَنا َوَعلی ِعَباِد اهلِل الصاَّ الساَّ

تکرار کلمات:

الُم َعَلْیَنا - الساَّ

اِلِحیَن - َوَعلی ِعَباِد اهلِل        - الصاَّ

ACKU



40

فعاليت
 شاگردان بخش سوم التحیات را به آواز بلند بخوانند.

  ارزيابی

بخش سوم التحیات را از حفظ بخوانید.

ACKU



41

 درس بیست ویکم

التاَّحیات )4(

ًدا َعْبُدُه  أْشَهُد َأن الاَّ ِإلَه ِإالاَّ اهلُل َوَأْشَهُد َأناَّ ُمَحماَّ

َوَرُسوُلُه.

تکرار کلمات :

- َأْشَهُد َأْن             - اَل ِإلَه ِإالاَّاهلُل

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه  - َوَأْشَهُد َأناَّ         - ُمَحماَّ
  ACKU



42

فعاليت

 شاگردان بخش اخیر )التحیات( را به آواز بلند بخوانند و از یک دیگر 

بپرسند.

  ارزيابی

جای خالی را پر کنید.

1- أْشَهُد َأْن........................... َوَرُسوُلُه.

ACKU



43

درس بیست ودوم

درود شریف )1(

َکَما  ٍد  ُمَحماَّ آِل  َعلی  واَّ ٍد  ُمَحماَّ َعلی  َصلِّ  َالّلُهماَّ 

ِإناََّک  ِإْبَراِهْیَم  آِل  َوعلی  ِإْبَراِهْیَم  َعلی  َصلاَّْیَت 

َحِمْیٌد َمِجْیٌد.

 تکرار جمالت:

ٍد َعلیآِل ُمَحماَّ ٍد  واَّ - َالّلُهماَّ َصلِّ َعلی ُمَحماَّ

- َکَما َصلاَّْیَت َعلی ِإْبَراِهْیَم

- َوعلی آِل ِإْبَراِهْیَم

ِجْیٌد. - ِإناََّک َحِمْیٌد ماَّ

ACKU



44

 

فعاليت

شاگردان درود شریف را به شکل گروهی باهم تکرار کنند.

  ارزيابی

تکمیل کنید:

1-َکَماَصلاَّْیَت......................َحِمْیٌدَمِجْیٌد.

2- درود شریف را بخوانید.

3- درود شریف را از حفظ بگویید.

ACKU



45

 درس بیست وسوم

درود شریف )2(

َکَما  ٍد  ُمَحماَّ آِل  َعلی  واَّ ٍد  ُمَحماَّ َعلی  َباِرْک  َالّلُهماَّ 

ِإناََّک  ِإْبَراِهْیَم  آِل  َوعلی  ِإْبَراِهْیَم  َعلی  َباَرْکَت 

َحِمْیٌد َمِجْیٌد.

تکرار جمالت:

ٍد - َالّلُهماَّ َباِرْک َعلی ُمَحماَّ

ٍد َعلیآِل ُمَحماَّ - واَّ

- َکَما َباَرْکَت َعلی ِإْبَراِهْیَم

- َوعلی آل ِِإْبَراِهْیَم

ِجْیٌد. - ِإناََّک َحِمْیٌد ماَّ

ACKU



46

فعاليت

  شاگردان درود شریف را به آواز بلند بخوانند و از یکدیگر بپرسند.

  ارزيابی

جاهای خالی را پر کنید.

ٍد 1- َالّلهماَّ َباِرْک.....................  آِل ُمَحماَّ

2- َکَما َباَرْکَت............... ِإناََّک َحِمْیٌد َمِجْیٌد

1- درود شریف را بخوانید.

 2- درود شریف را از حفظ بگویید.

ACKU



47

 درس بیست و چهارم

 
دعا و سالم

دعا: 

الِخَرِة  ِفي  وَّ َحَسنًَة  ْنَیا  الدُّ ِفي  آِتَنا  َرباََّنا  َالّلُهماَّ 

ِقَنا َعَذاَب الناَّاِر. َحَسنًَة  واَّ

سالم:

الّسالُم علیکم و رحمة اهلل

ACKUالّسالُم علیکم و رحمة اهلل 



48

تکرار جمالت:  

  َالّلُهماَّ َرباََّنا

ْنَیا َحَسنًَة  - آِتَنا ِفي الدُّ

- َوِفي اْلِخَرِة  َحَسنًَة

- َوِقَنا َعَذاَب الناَّاِر

فعاليت

شاگردان دعا و سالم را به آواز بلند بخوانند.

  ارزيابی

1- �َالّلُهماَّ َرباَّنا� را بخوانید.

2- �َالّلُهماَّ َرباََّنا� را از حفظ بگویید.

3- سالم را از حفظ بگویید.

ACKU



49

 درس بیست وپنجم

احترام به پدر و مادر

ما پدر ومادر خود را دوست داریم.

 نصیحت شان را گوش می کنیم.

وبه نصیحت شان عمل می کنیم.

با ادب و احترام رفتار  با پدر و مادر خود  ما 

می کنیم.
ACKU



50

فعاليت

 شاگردان متن درس را بخوانند و از یکدیگر بپرسند.

  ارزيابی

جاهای خالی را پر کنید.

1- ما پدر و مادر خود را..............

2- ................. را گوش می کنیم.

ACKU



51

 درس بیست وششم

احترام معلم

ما به سخنان معلم خود گوش می دهیم.

ما معلم خود را دوست داریم.

ما معلم خود را احترام می کنیم.

ACKUبدون اجازۀ او از صنف بیرون نمی شویم.



52

فعاليت

 شاگردان متن درس را به شکل دسته جمعی به آواز بلند بخوانند.

   ارزيابی

جاهای خالی را پر کنید.

1- ما به...................... گوش میدهیم.

2- ما................. خود را دوست داریم.

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

ACKU



53

  درس بیست وهفتم 

راستگویی

ما راستگویی را دوست داریم.

ما همیشه راست می گوییم.

راستگو را خداوند دوست دارد.

ACKUدروغ گفتن گناه است.



54

فعاليت

 شاگردان در مورد راستی وراست گویی با هم گفتگو کنند. 

  ارزيابی
جاهای خالی را پر کنید.

1- ما همیشه راست...................

2- ما............... را دوست داریم.

3- راستگو را............. دوست دارد.

ACKU



55

 درس بیست وهشتم 

امانت داری

امانت داری خصلت مسلمان است.

ما امانت را درست نگهداری می کنیم.

خیانت در امانت گناه است.

کتاب های مکتب نزد ما امانت است.

 

ACKU



56

فعاليت

هر یک از شاگردان به کمک معلم از امانت داری  یک مثال بگویند. 

  ارزيابی

1- امانت خصلت کی است؟

2- آیا شما امانت را حفاظت می کنید؟

ACKU



57

 درس بیست ونهم

نظافت

پیغمبر ما فرموده است:

�نظافت جزء ایمان است�.

 ما بدن و لباس خود را  پاک نگه می داریم.

 ما مساجد خود را پاک نگه می داریم. 

 ما خانه وکوچه ای خود را پاک نگه می داریم.

ACKU نظافت و پاکی به صحت فایده دارد.



58

فعاليت
 شاگردان در مورد پاک نگه داشتن خانه و مکتب و محل خود 

گفتگوکنند.

  ارزيابی
جاهای خالی را پر کنید.

1-  ما بدن و ...... خود را  ........ می داریم.

2 -  ما ......... را پاک ...... می داریم. 

3- ما خانه و کوچه ای خود را..................

ACKU



59

  درس سی ام

آداب غذا خورد ن 

 پیش از خـوردن غذا: 

دست های خود را می شوییم.

- در شـروع  �بسم اهلل الرحمن الرحیم� 

می گوییم.

- غذا را از پیش روی خود می خوریم. 

- با دست راست می خوریم.

بعد ازخوردن غذا:

 �الحمدهلل� می گوییم.

ACKU



60

فعاليت

 شاگردان در مورد آداب غذا خوردن با هم گفتگو کنند.

  ارزيابی

1- آداب غذا خوردن را نام بگیرید.

جاهای خالی را پر کنید.

2- پیش از خوردن غذا دست های .................

3- در شروع ............................. می گوییم.

4- بعد از خوردن غذا................... می گوییم.

ACKU
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 درس سی و یکم

آداب نوشیدن

نوشیدن را با �بسم اهلل� شروع می کنیم.

 با دست راست می نوشیم.

 آب را با سه َنَفس می نوشیم.

 آب را نشسته می نوشیم.

 پس از نوشیدن �الحمد هلل� می گوییم.

ACKU



62

فعاليت

شاگردان متن درس را به آواز بلند به طور دسته جمعی بخوانند و 

در مورد درس از یک دیگر سوال کنند.

  ارزيابی
جاهای خالی را پر کنید.

1- با دست............. می نوشیم.

2-آب را با..... َنَفس می نوشیم.

3-  آب را نشسته.................

ACKU



63

  درس سی ودوم

آداب سالم

سالم دادن سنت است.

 جواب سالم واجب است.

سالم دادن ثواب زیاد دارد.

الفاظ سالم و جواب آن چنین است:

 الّسالُم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته.

وعلیکُم الّسالم ورحمة اهلل وبرکاته.

ACKU
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فعاليت

شاگردان با هم صنفان خود سالم دادن مسنونه را تمرین کنند.

  ارزيابی

جاهای خالی را پر کنید.

1- سالم دادن ..................... است.

2- جواب سالم..................... است.

3- الفاظ سالم و جواب آن را گی گفته می تواند؟ 

ACKU



65

 درس سی وسوم

آداب راه رفتن 

به طرف راست  راه می رویم.

با احتیاط راه می رویم.

در راه کسی را آزار نمی دهیم.

ACKUدر وقت راه رفتن به دیگران سالم می دهیم.



66

فعاليت

 شاگردان در مورد آداب راه رفتن با هم گفتکو کنند.

  ارزيابی

1- آداب راه رفتن را بگویید.

2-  از کدام طرف راه باید برویم؟

ACKU
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