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ریاست عمومی انكشاف نصاب تعلیمی
 و تألیف کتب درسی
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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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تعلیم و تربیۀ اسالمی

وزارت معارف
معینیت انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 

رياست عمومي انكشاف نصاب تعلیمی
 و تألیف کتب درسی

سال چاپ: 1396 هـ . ش. 

صنف چهارم
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مؤلفین:
- محمد آصف کوچی
- رقيب اهلل ابراهيمي
- مولوی عبدالوکيل

ايديت علمی:
- دکتور شيرعلی ظريفی

ايديت زبانی:
- عبدالهادی روان

کمیتۀ ديني،  سیاسي و کلتوري
- محمد عارف لودين

کمیتۀ نظارت
- دکتور اسد اهلل محقق معين انکشاف نصاب تعليمی، تربيۀ معلم و مرکز ساينس

- دکتور شير علی ظريفی مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعليمی          
- دکتور محمد يوسف نيازی سرپرست رياست عمومي انکشاف نصاب تعليمي و تأليف کتب درسی

طرح و ديزاين:  عنايت اهلل غفاری

تنظیم امور چاپ: محمد کبير حقمل رئيس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

پیام وزير معارف
سپاس بيکران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بيان بخشيد و به 
زيور علم و انديشه آراست و درود بی پايان بر پيامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی 

اهلل عليه وسلم- که معلم بزرگ انسانيت است و پيامآور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعليم و تربيت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعليم و 

تربيت به فعليت رساندن نيروهای بالقوۀ انسان و شگوفا ساختن استعدادهای درونی وی است. 
کتاب درسی يکی از ارکان مهم در فرايند تعليم و تربيت محسوب ميشود که همگام با تحوالت 
دارای  بايد  و  ميگردد  تأليف  و  تهيه  نيازمنديهای جامعه  با  مطابق  و  علمينوين  پيشرفتهای  و 
ظرفيت و ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دينی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جديد 

با ميتودهای نوين به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختيار شما قرار دارد، بر اساس همين ويژهگيها تهيه و تأليف شده است. 
سعی وزارت معارف همواره براين بوده که نصاب تعليميو کتب درسی معارف کشور، متکی بر 
مبانی تعليم و تربيت اسالميو حفظ هويت ملی، مطابق با معيارهای علميو روشهای تربيتی نوين 
بوده، استعدادهای دانش آموزان را در همه زمينههای اخالقی و علميشگوفا گرداند و قدرت 
تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را در آنها تقويت بخشد. ترويج فرهنگ گفتگو و رواداری، 
معارف  وزارت  ديگر  از خواستهای  و همبستگی  مهربانی، گذشت  تقويت حس وطن دوستی، 

است که بايد در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نميتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. 
معلم يکی از ارکان مهم تعليم و تربيت و مجری برنامههای آموزشی و تربيتی است. از معلمان 
و آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستيزه با سياهی و نادانی را پيشۀ خود ساخته 
اند، صميمانه آرزومندم که با تطبيق دقيق و مخلصانۀ نصاب تعليمی، کودکان و جوانان ميهن را 

بسوی فتح قلههای رفيع دانش، اخالق و معنويت رهنمون گردند.
کاميابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غير ممکن است. ازين رو از همه اقشار 
و افراد ملت شريف افغانستان، بخصوص از خانوادهها و اوليای محترم شاگردان خواهشمندم که 
از هيچگونه همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دريغ نورزند. همچنان از همه نويسندگان، 
ارايۀ  با  که  ميشود  تقاضا  شاگردان  محترم  اوليای  و  تربيت  و  تعليم  متخصصان  دانشمندان، 
نظريات و پيشنهادهای سالم و نقدهای سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بيشتر 

کتابهای درسی همکاری نمايند.
الزم ميدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهيه، تأليف، 
طبع و توزيع اين کتاب زحمت کشيده اند و از همه نهادهای ملی و بين المللی که در زمينۀ چاپ 

و توزيع کتب درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمايم. 
در اخير از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمانهای مقدس 

معارف ياری رساند. إنه سميع قريب مجيب.
دکتور اسداهلل حنيف بلخی

وزير معارف
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درس اول

عقيده ايمان و باور را می گويند.

عقيده اساس همه اعمال است.

صحت عقيده شرط قبول شدن عمل  است.

ما بر اهلل تعالی، مالئک و کتابهای آسمانی ايمان داريم.

ما بر پيامبران، روز آخرت و تقدير خير و شر ايمان داريم.

آخرت  و  دنيا  در  انسان  کاميابی  سبب  درست  عقيدۀ 

ميشود.

عقیده
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فعاليت

1- در بارۀ اهميت عقيدۀ درست با همکاری معلم گفتگو نماييد.
2- جمالت ذيل را با کلمات مناسب تکميل نماييد:

- تورات بر  ................. عليه السالم نازل گرديده است.
- انجيل بر ................. عليه السالم نازل گرديده است.

-  زبور بر ................... عليه السالم  نازل گرديده است.
-  قرآن کريم بر.................  نازل گرديده است.

پرسش ها

1- عقيده چه را می گويند؟
2- اساس همه اعمال چه است؟

3- داشتن عقيدۀ درست چه فائده دارد؟

کار خانه گی

شاگردان درس را در کتابچه های خود بنويسند.

ACKU



3

اهلل يکی است، شريک و مانند ندارد.
اهلل بر هر چيز عالم است.

هيچ چيزی از اهلل پنهان نيست.
اهلل بر هر چيز قادر است.

تمام کائنات را اهلل خلق نموده است.
ما تنها اهلل را عبادت ميکنيم.

تمام  و  گياه ها، آسمانها  زمين، کوهها، درختها، سنگها، 
مخلوقات تابع امر اهلل هستند.

بدون ارادۀ اهلل هيچ کاری انجام شده نميتواند.

اهلل

درس دوم
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فعاليت

شاگردان در بارۀ موضوعات ذيل بحث نمايند:
1-همه کائنات تابع امر اهلل هستند:

2-  آفتاب در  طلوع و غروب تابع امر اهلل است.
را   نام اهلل ده  به دو گروه تقسيم شوند، هر گروه  3-  شاگردان 

بگويند.

پرسش ها

1-  کائنات را کی آفريده است؟
2-  ما کی را عبادت ميکنيم.

3-  زمين، کوهها و آسمان ها تابع امر کی هستند؟

کار خانه گی

گفتگو  شان  خانوادۀ  اعضای  با  درس  بارۀ  در  شاگردان 
نمايند.
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ما به تمام صفات اهلل ايمان داريم.

صفات اهلل بر دو نوع است: 

صفات ذاتی.  -1

صفات فعلی.  -2

صفات ذاتی: صفاتی است که نسبت ضد آن به اهلل   -1

تعالی درست نيست، مانند، علم که ضد آن جهل است.

صفات فعلی: صفاتی است، که نسبت ضد آن هم به   -2

اهلل تعالی درست است، مانند احياء )زنده ساختن( که ضد 

آن  ميراندن است.

زنده گی و مرگ ما در اختيار اهلل  است.

صفات اهلل

درس سوم
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فعاليت

1- در بارۀ صفات اهلل گفتگو نماييد.
2- نامهای ذيل اهلل را با معنای آن بخوانيد:

) ُل، اآلِخُر، الَْعِزيُز، الَْملُِک، الَْحقُّ َمُد، األَوَّ )الَْواِحُد، الصَّ
معنا: اهلل يکی،  بی نياز ، اول، آخر، غالب، پادشاۀ کاينات و ذات 

حق است.

پرسش ها

1- صفات اهلل به چند نوع است؟
2- صفات ذاتی اهلل کدام اند؟
3- صفات فعلی اهلل کدام اند؟

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ صفات ذاتی و فعلی اهلل  با اعضای 
خانوادۀ شان گفتگو نمايند.
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صفات ذاتی اهلل قرار ذيل است: 
1- قدرت )توانايی(: اهلل بر هر چيز قادر است.

2-  اراده )قصد کردن(: اهلل صاحب اراده  است.

3-  سمع )شنیدن(: اهلل هر سخن آشکار  و  پنهان  را 

ميشنود.
4- بصر )ديدن(: اهلل هر چيز را ميبيند.

5- علم )دانايی(: اهلل بر هر چيز دانا است.

6- حیات )زنده گی(: اهلل دايم زنده است.

7- کالم )سخن (: سخن گفتن  صفت اهلل است.

صفات ذاتی اهلل

درس چهارم
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فعاليت

1- در بارۀ صفات ذاتی اهلل با هم گفتگو نماييد.
2- نامهای ذيل اهلل را از ياد بخوانيد:

الُم، الُْمْؤِمُن، الُْمَهيِْمُن، الَْعِزيُز، الَْجبَّاُر، الُْمتََکبُِّر( وُس، السَّ ) الَْملُِک، الُْقدُّ
3- نامهای ذيل اهلل را با معنی بخوانيد:

، الَْقاِدُر( ِميُع، الْبَِصيُر، الَْعلِيُم، الَْعِظيُم،  الُْمتَْعاِل، الَْحيُّ )السَّ
معنا: اهلل ذات شنونده، دانا، بزرگ، عاليشان، هميش زنده و صاحب 

قدرت  است.
3- شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، يک گروه پنج صفات ذاتی 

اهلل و گروه دوم پنج صفات فعلی اهلل   را بيان نمايند.

پرسش ها

1- صفات ذاتی اهلل  را تعريف نماييد .
2- معنای قدرت، اراده، سمع و بصر  را بيان نماييد.

3- معنای علم، حيات و کالم چه است؟

کار خانه گی

شاگردان صفات فوق اهلل را حفظ نمايند. 
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برخی از صفات فعلی اهلل قرار ذيل  است:
1- تخلیق )پیدا کردن(: اهلل خالق همه مخلوقات است

2- ترزيق)روزی دادن(:  اهلل همه مخلوقات را روزی 

ميدهد.
3- احیاء )زنده ساختن(:  زنده گي بخشيدن همه مخلوقات 

به اختيار اهلل است.
4- اماتت )میراندن(: مــرگ همه مخلوقـات به اختيار 

اهلل است.
5- رحمت )مهربانی(: اهلل ذات بی نهايت مهربان است.

 باعث قهر اهلل 6- غضب )قهر(:  نا فرمانی از حکم اهلل

ميگردد.
7- اعزاز )عزت دادن(:  اهلل کسی را که بخواهد، عزت 

ميدهد.
8- اذالل )ذلت دادن(:  اهلل کسي را که بخواهد، ذليل 

ميسازد.

صفات فعلی  اهلل

درس پنجم
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فعاليت

1- با همکاری معلم در بارۀ صفات فعلی اهلل گفتگو نماييد.
2- نامهای ذيل اهلل را با معنا بگوييد:

الُْمْحيِي،   ، الُْمِذلُّ  ، الُْمِعزُّ الْبَاِسُط،  الَْقابُِض،  الَْغُفوُر،  ِحيُم،  الرَّ ْحَمُن  )الرَّ
الُْمِميُت(

معنا: اهلل بر خاص وعام مهربان، بخشاينده، فراخ کنندۀ وگيرنده 
روزی، زنده کننده وميراننده است.

پرسش ها

1- پنج صفت از صفات فعلی اهلل را بگوييد.
2- معنای تخليق چه است؟

3- احياء و اماتت چه را می گويند؟
4- ضد رحمت چه است؟ 
5- اعزاز چه را می گويند؟

کار خانه گی

شاگردان صفات فعلی اهلل را حفظ نمايند. 
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مرگ حق است، همه انسان ها به مرگ باور دارند.
ما به زندگی در قبر ايمان داريم.

قبر برای مسلمان نيکو کار باغچۀ از جنت است.
برای کافر و بد عمل حفرۀ از دوزخ است.

 هر انسان در قبر با سه پرسش ذيل رو برو ميشود:
پروردگارت کيست؟  -1
دين شما چه است؟  -2

پيامبر شما کی است؟  -3
مسلمان نيک عمل در جواب می گويد:

1-  پروردگام اهلل است؟
2-  دين ما اسالم است.

3- پيامبر ما حضرت محمد است.
مسلمان با اين جوابات از عذاب قبر نجات پيدا ميکند.
کافر و انسان بد عمل، جواب اين پرسشها را داده نميتواند.

قبر

درس ششم

ACKU



12

فعاليت

1-  با همکاری معلم در بارۀ قبر گفتگو نماييد.
2-  در وقت مرور از قبر دعای ذيل را تکرار نماييد:

َلُم َعَلْيُكْم َداَر َقوٍم ُمْؤِمننَي ، ِو ِإنَّا - ِإْن َشاَء اهلُل - ِبُكْم َلَلِحُقْوَن،   السَّ
َنْسَأُل اهلَل َلَنا َوَلُكُم اْلَعاِفَيَة .

پرسش ها

1- قبر برای کی باغچۀ از جنت است؟
2- قبر برای کی حفرۀ از  دوزخ است؟

3- در قبر از هر انسان چه چيز پرسيده ميشود؟
4- مسلمان نيکو کار در برابر پرسشهای قبر چه جواب 

ميدهد؟
5- آيا کافر و بد کار جواب پرسشهای قبر را داده ميتواند؟

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ قبر با اعضای خانواده شان گفتگو نمايند.

ACKU
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ما به روز قيامت ايمان داريم.
در روز قيامت همه مرده ها  زنده ميشوند.

همه مخلوقات در يک جا حشر )جمع( ميشوند.
در ميدان حشر با هر انسان حساب ميشود.

رسول اهلل ميفرمايد: از هر انسان در بارۀ چهار چيز 
پرسيده ميشود:

1- جوانی را در چه گذرانده ايد؟
2-  زنده گی را در چه سپری کرده ايد؟

مصرف  به  کجا  در  و  پيدا  کجا  از  را  دارايی  و  مال   -3
رسانده ايد؟

4-  به علم خود چه  عمل کرده ايد؟

حشر 

درس هفتم

ACKU
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فعاليت

1-  با همکاری معلم در بارۀ حشر گفتگو نماييد.
2- وضوء سبب در خشنده گی چهره های مسلمانان در روز قيامت  

می گردد. درين باره گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- حشر چه را می گويند؟
2- در روز حشر از چه چيز پرسيده ميشود؟

3- در حشر چگونه در بارۀ مال پرسيده ميشود؟

کار خانه گی

شاگردان به همکاری اعضای خانواده شان معلومات مزيد را 
ACKUدر بارۀ حشر بدست بياورند.
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ما به جنت ايمان داريم.

اهلل برای مؤمنان در آخرت جنت را پيدا کرده است.

در جنت هر نوع نعمتها  است.

مؤمنان برای دايم در جنت زنده گی ميکنند.

اهلل تعالی در برابر  اعمال  نيکو به مسلمان جنت ميدهد.

ما بايد کار های نيکو را  انجام دهيم، تا اهلل تعالی جنت را 

نصيب ما بگرداند.

ايمان داشتن به جنت فرض است.

جنت 

درس هشتم

ACKU
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فعاليت

بارۀ  به همکاری معلم در  و  به دو گروه تقسيم شوند  1- شاگردان 
درس با هم گفتگو نمايند.

2- به همکاری استاد چند نام جنت را بگيريد.
3- ) َل إِلََه إِلَّ اهلل( کلی جنت است، در اين مورد بحث نماييد.

پرسش ها

1- اهلل تعالی  جنت را برای کی  پيدا کرده است؟
2- در برابر عمل نيکو برای مسلمان چه چيز داده ميشود؟

3- آيا ايمان داشتن به جنت فرض است؟

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ جنت از  اعضای خانواده  شان بپرسند و آن 
معلومات را در کتابچه های خود بنويسند.

ACKU
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ما به دوزخ ايمان داريم.

اهلل تعالی برای جزا دادن به کافران، دوزخ را  آفريده است.

دوزخ جای عذابهای سخت است.

کافران در دوزخ برای دايم  ميباشند.

دوزخ  در  خود  گنـاه  اندازۀ  به  هم  گناهگــار  مسلمان 

جــزا ميبينند.

ايمان داشتن به دوزخ فرض و انکار از آن کفر است.

دوزخ 

درس نهم

ACKU
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فعاليت

1-  به همکاری معلم در بارۀ عذابهای دوزخ با هم گفتگو نماييد.
2-  ما به دوزخ ايمان داريم. درين باره گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- اهلل تعالی دوزخ را برای کی آفريده است؟
2- کافران در آخرت کجا ميباشند؟

3- آيا  ايمان داشتن  به دوزخ فرض  است؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان متن درس را در کتابچه های خود بنويسند.
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آب نعمت بزرگی اهلل است.
همه مخلوقات زنده به آب ضرورت دارند.

آب وسيلۀ پاکی است.
ما بايد آب را بيجا مصرف  نکنيم.

آب بر سه قسم است: 
1- آب پاک کننده. 2- آب مستعمل. 3- آب ناپاک.

1- آب پاک کننده: مانند آب چاه، چشمه، جوی، دريا  و 
آب باران، که نجاست در آن نباشد.

به اين آب وضوء ميشود و چيزهای ديگر به آن پاک می گردد.
غسل  يا  وضوء  آن  با  که  است،  آن  مستعمل:  آب   -2

آب )1( 

درس دهم

ACKU
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شده  باشد.
اين آب در ذات خود پاک است، مگر وضوء و غسل با آن 

درست نيست.
مايعاتی که به آن آب گفته نميشود، مانند چای، جوس و 
شوربا،  پاک است، مگر وضوء و غسل بر آن درست نيست.

فعاليت

1-  در بارۀ اهميت آب با هم گفتگو نماييد.
2-  آب بايد بيجا مصرف نشود. درين باره گفتگو نماييد.

پرسش ها

1-  آيا بدون آب زندگی کردن ممکن است؟
2-  آب به چند قسم است؟ 

3-  يک مثال آب پاک را بگوييد.
4-  آيا با آب مستعمل وضوء درست است؟

کار خانه گی

شاگردان درس را در کتابچه های خود بنويسند. 

ACKU
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3- آب ناپاک: آبی است که در آن نجاست افتيده باشد.

آب ناپاک هر چيز پاک را نجس ميسازد.
آب کم با افتيدن نجاست در آن ناپاک می گردد.

ناپاک  وقتی  نجاست  افتيدن  به  آب جاری  يا  و  زياد  آب 
ميشود، که نشانۀ نجاست در آن ديده شود.

نشانه های نجاست آب زياد و جاری سه چیز است: 

به سبب افتيدن نجاست رنگ آن تغيير کند.  -1
به سبب افتيدن نجاست مزۀ آن تغيير کند.  -2
به سبب افتيدن نجاست بوی آن تغيير کند.  -3

آب )2( 

درس يازدهم

ACKU
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آب زياد آنست که به حرکت دادن يک طرف آن،  طرف 
ديگر آن حرکت نکند. 

به آب ناپاک وضوء وغسل  درست نيست.
شاگرد خوب آب را ناپاک نميسازد.

فعاليت

1- با همکاری معلم در بارۀ نتايج ناگوار آب ناپاک باهم گفتگو نماييد.
2-  آب ناپاک به صحت انسان ضرر ميرساند. درين باره با هم گفتگو 

نماييد.

پرسش ها

1- آب ناپاک  را تعريف نماييد .
2- آيا آب ناپاک چيزهای پاک را ناپاک ميسازد؟
3- آيا به آب ناپاک وضوء و غسل درست است؟

4- نشانه های نجس شدن آب جاری را بيان نماييد .
5-  آب زياد را تعريف نماييد. 

کار خانه گی

شاگردان نمونۀ آب ناپاک را در کتابچه های خود بنويسند.

ACKU
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وضوء کردن برای نماز شرط است.
 وضوء کردن بدن ما را پاک ميسازد.

 به وضوء کردن،  گناهان مسلمان بخشيده ميشود .
در وضوء چهار چیز فرض است:

1- شستن روی، از روييدن موی تا زير زنخ و از نرمييک 
گوش تا نرمی گوش ديگر.

2- شستن دستها تا آرنجها.
3- مسح کردن چهارم حصۀ سر.

4- شستن پاها تا بجلکها.

فرايض وضوء

درس دوازدهم

ACKU
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فعاليت

1-  چند تن از شاگردان در صنف  وضوء را تمثيل  نمايند.
2-  فرق ميان وضوء وتيمم را با همکاری معلم بيان نماييد.

پرسش ها

1-  آيا وضوء  از جملۀ شرطهای نماز است ؟
2-  وضوء کردن به مسلمان چه فائده  دارد؟

3-  فرائض وضوء چند و کدام اند ؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان فرايض وضوء را در کتابچه های خود بنويسند.
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ما  پيامبر خود را دوست  داريم.
ما به سنت های  پيامبر خود عمل ميکنيم.

وضوء را مطابق سنتهای پيامبر انجام ميدهيم.
برخی  از سنت های وضوء:

1- نيت کردن .
2- در شروع وضوء بسم اهلل الرحمن الرحيم گفتن.

3- شستن هر دو دست  تا بندها.
4- مضمضه يعنی شستن دهن.

5- استنشاق يعنی شستن بينی.
6- مسح کردن تمام سر.

7- سه بار شستن هر عضو.

سنت های وضوء

درس سيزدهم

ACKU
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فعاليت

1- در محضر معلم سنتهای وضوء را تمثيل نماييد.
2- سه بار  شستن کدام اندامها در وضوء سنت است؟ درين باره گفتگو 

نماييد.

پرسش ها

1- ما بايد در وضوء چه چيز را  در نظر بگيريم؟
2- بسم اهلل الرحمن الرحيم گفتن در وضوء چه حکم  دارد؟

3- مضمضه و استنشاق چه را می گويند؟ 
4- سه بار شستن کدام اندامها سنت است؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان سنت های وضوء را در کتابچه های خود بنويسند.
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اذان  دعوت مسلمانان  به  سوی نماز است.
سنت  جمعه  نماز  و  پنچگانه  نمازهای  برای  گفتن  اذان 

مؤکد است.
اذان گفتن ثواب زياد  دارد.

 اذان دهنده را مؤذن  می گويند.
اولين مؤذن اسالم حضرت بالل است.

آداب اذان: 
به  قبله  روی   به  رو  و  باشد،  داشته  بايد وضوء  مؤذن   -

حالت ايستاده و به آواز بلند اذان بگويد.
َلِة روی خود را  -مؤذن بايد در وقت گفتن َحىَّ َعَلى الصَّ
به طرف راست و در وقت گفتن َحىَّ َعَلى اْلَفَلِح  به طرف 

چپ دور بدهد.

اذان )1(

درس چهاردهم

ACKU
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فعاليت

1- هدف از اذان گفتن چيست؟ درين باره گفتگو نماييد.
2- کدام نمازها بدون اذان ادا می گردد؟ درين باره با هم گفتگو نماييد.

3- اذان نماز صبح با اذان نمازهای ديگر چه فرق دارد؟ درين باره بحث 
کنيد.

پرسش ها

1- اذان گفتن برای کدام نمازها سنت است؟
2- آيا اذان گفتن ثواب دارد؟

3- اولين مؤذن در اسالم کيست؟
4- دو ادب اذان را بيان نماييد.

کار خانه گی

ACKUشاگردان متن درس را در کتابچه های خود بنويسند.
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الفاظ اذان: 

اهللَُّ َأْكَبُ * اهللَُّ َأْكَبُ  *  اهللَُّ َأْكَبُ * اهللَُّ َأْكَبُ 
َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ *  َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ

ًدا َرُسوُل اهللَِّ ًدا َرُسوُل اهللَِّ *  َأْشَهُد َأنَّ ُمَمَّ َأْشَهُد َأنَّ ُمَمَّ
َلِة َلِة *  َحىَّ َعَلى الصَّ َحىَّ َعَلى الصَّ
َحىَّ َعَلى اْلَفَلِح *  َحىَّ َعَلى اْلَفَلِح

اهللَُّ َأْكَبُ * اهللَُّ َأْكَبُ   
اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ

در اذان نماز صبح، بعد از )َحىَّ َعَلى اْلَفَلِح( گفتن، دو 
َلُة َخْيٌ ِمَن النَّْوِم(  گفته ميشود. مرتبه )الصَّ

اذان )2(

درس پانزدهم

ACKU
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فعاليت

1- چند تن از شاگردان اذان را در صنف تمثيل نمايند.
2- مؤذن بايد در اذان گفتن کدام آداب را مراعات نمايد؟ درين باره 

گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- کی ميتواند، اذان را عمالً تمثيل نمايد؟
2- در اذان صبح بعد از )َحیَّ َعلَی الَْفالَِح( چه گفته ميشود؟  

کار خانه گی

ACKUشاگردان اذان را حفظ نمايند.
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ترجمهالفاظ و کلمات

اهلل بسيار بزرگ استاهللَُّ َأْكَبُ

گواهی ميدهم که بجز از اهلل َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ
کسی ديگری اليق عبادت نيست.

ًدا َرُسوُل اهللَِّ محمد َأْشَهُد َأنَّ ُمَمَّ که  ميدهم  گواهی 
پيامبر اهلل است

َلِة بياييد بسوی نمازَحىَّ َعَلى الصَّ

بياييد بسوی نجاتَحىَّ َعَلى اْلَفَلِح

غير از اهلل کسی ديگری اليق اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ
عبادت نيست.

َلُة َخْيٌ ِمَن النَّْوِم نماز بهتر از خواب است.الصَّ

معنای اذان

درس  شانزدهم

ACKU
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فعاليت

1- در بارۀ معنای نماز با هم  گفتگو نماييد.
2- در اذان کدام کلمه )شهادت يا طيبه( آمده است؟  درين باره گفتگو 

نماييد.
3- در هنگام اذان،  شنونده چه بايد کرد؟ درين باره گفتگو نماييد.

پرسش ها

ُ أَْکبَُر( را بيان نماييد.  1-  معنای )اهللَّ
َلِة( چيست؟ 2-  معنای)َحىَّ َعَلى الصَّ
3- )َحیَّ َعلَی الَْفالَِح( را ترجمه نماييد.

َلُة َخْيٌ ِمَن النَّْوِم( چه معنا دارد؟ 4-  )الصَّ

کار خانه گی

شاگردان معنای جمالت اذان را در کتابچه های خود  بنويسند.

ACKU



33

گفتن اقامت برای نمازهای پنجگانه ونماز جمعه سنت است.

الفاظ اقامت

اهللَُّ َأْكَبُ * اهللَُّ َأْكَبُ  *  اهللَُّ َأْكَبُ * اهللَُّ َأْكَبُ 
َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ *  َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ

ًدا َرُسوُل اهللَِّ ًدا َرُسوُل اهللَِّ *  َأْشَهُد َأنَّ ُمَمَّ َأْشَهُد َأنَّ ُمَمَّ

َلِة َلِة *  َحىَّ َعَلى الصَّ َحىَّ َعَلى الصَّ

َحىَّ َعَلى اْلَفَلِح *  َحىَّ َعَلى اْلَفَلِح

لُة لُة * َقْد َقاَمِت الصَّ َقْد َقاَمِت الصَّ

اهللَُّ َأْكَبُ * اهللَُّ َأْكَبُ   
اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ

اقامت

درس هفدهم

ACKU
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معنای اقامت

ترجمهالفاظ و کلمات

لُة  نماز جماعت بر پا شد.َقْد َقاَمِت الصَّ

فعاليت

1- معنای اقامت را  در صنف تکرار نماييد.
2- اقامت را بايد چه کسی بگويد؟ درين باره باهم گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- فرق بين اذان و اقامت را بيان نماييد.
لُة(چيست؟ 2- معنای )َقْد َقاَمِت الصَّ

 
کار خانه گی

و  تکرار  خود  های  خانه  در  را  اقامت  الفاظ  شاگردان 
نمايند. عملی 

ACKU
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تکرار جمالت  اذان برای شنونده سنت است.

َلِة( و )َحىَّ َعَلى اْلَفَلِح( شنونده   بعد از )َحىَّ َعَلى الصَّ

( را می گويد. )اَلَحوَل واَلُقوَة إالهّ ِباهللهِّ

دعای مسنون بعد از اذان:

آِت  اْلَقاِئَمِة،  َلِة  َوالصَّ التَّامَِّة،  ْعَوِة  الدَّ َهِذِه  َربَّ  اللَُّهمَّ 
الَِّذى  َمُْموًدا  َمَقاًما  َواْبَعْثُه  َواْلَفِضيَلَة،  اْلَوِسيَلَة  ًدا  ُمَمَّ

َوَعْدَتُه.

دعای اذان

درس هجدهم

ACKU
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فعاليت

1- دعای اذان را بين خود تکرار نماييد.
2-  در اذان کدام جملۀ است که مسلمانان را  بسوی نماز دعوت ميکند؟ 

بيان داريد

پرسش ها

1- آيا تکرار جمالت اذان سنت است؟

َلِة( چه خوانده ميشود؟ 2- بعد از شنيدن )َحىَّ َعَلى الصَّ
3- دعای مسنون بعد از اذان را بيان داريد. 

کار خانه گی

شاگردان دعای اذان را حفظ نمايند.
ACKU
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ترجمهالفاظ و کلمات

ْعَوِة  اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ
التَّامَِّة

 پروردگارا ! تو صاحب اين دعوت 
کامل

َلِة اْلَقاِئَمِة و صاحب نماز قايم هستیَوالصَّ

ًدا اْلَوِسيَلَة  آِت ُمَمَّ
َواْلَفِضيَلَة

و  وسيله  آن   محمد به  بده 
برتری را

َواْبَعْثُه َمَقاًما َمُْموًدا الَِّذى 
َوَعْدَتُه

و حشر کن او را در مقام محمود 
که  وعده داده ای او را.

معنای دعای اذان

درس نزدهم

ACKU
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فعاليت

1- معنای دعای اذان را  در بين خود تکرار نماييد.
2- شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، يک گروه آن دعای فوق را خوانده 

و گروه دوم آنرا ترجمه نمايند.

پرسش ها

ْعَوِة التَّامَِّة( را ترجمه نماييد. 1- )اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ
َلِة اْلَقاِئَمِة( چيست؟ 2- معنای )َوالصَّ

ًدا اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة( بيان نماييد. 3- معنای )آِت ُمَمَّ
4- )َواْبَعْثُه َمَقاًما َمُْموًدا الَِّذى َوَعْدَتُه( را ترجمه نماييد.

کار خانه گی

شاگردان معنای دعای اذان را حفظ نموده و در کتابچه 
های خود بنويسند.

ACKU
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ُ أَْکبَْر( گفتن را تکبير تحريمه می گويند.  در شروع نماز، )اهللَّ

تکبير تحريمه گفتن در نماز فرض است.

با تکبير تحريمه نماز شروع ميشود.

تا  را  خود  دستهای  مرد  تحريمه،  تکبير  گفتن  هنگام  در 

نرمی گوشها و زن دستهای خود را تا شانه ها بلند ميکند.

بعد از گفتن تکبير تحريمه، همه کارهای بيرون از نماز  بر 

نماز گزار حرام می گردد.

تکبیر تحريمه

درس بيستم

ACKU
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فعاليت

1- چند تن از شاگردان کيفيت تکبير تحريمه را تمثيل نمايند.
2- با گفتن تکبير تحريمه همه کارهای بيرون از نماز بر نماز گزار حرام 

می گردد. درين باره با يکديگر گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- تکبير تحريمه چه را می گويند؟
2- آيا گفتن تکبير تحريمه در نماز فرض است؟ 

3- در هنگام گفتن تکبير تحريمه مرد دستهای خود را تا 
کجا بلند ميکند؟

4- در هنگام گفتن تکبير تحريمه زن دستهای خويش را تا 
کجا بلند ميکند؟

کار خانه گی

شاگردان متن درس را در کتابچه های خود بنويسند.

ACKU
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ثنا: صفت و ستايش اهلل را می گويند.
(  در نماز سنت است. خواندن ثنا )ُسبَْحانََک اللَُّهمَّ

ثنا بعد از تکبير تحريمه خوانده ميشود.

معنای ثنا: 

ترجمهالفاظ و کلمات

پروردگارا !  تو از هر نقص و عيب پاک هستی.ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ

تو را چنانچه ميزيبد، ميستايم.َوِبَْمِدَك

و پر برکت است نام تو.َوَتَباَرَك اْسَُك

َك وبلند است مقام تو.َوَتَعاَل َجدُّ

و جز تو کسی اليق عبادت نيست.َوال ِإَلَه َغْيَُك

معنای ثنا

درس بيست ويکم

ACKU
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فعاليت

1- معنای ثنا را در صنف بيان نماييد.
2- اهلل از هر عيب پاک و منزه است. درين باره گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- ثنا چه را می گويند؟
2- آيا خواندن ثنا در نماز سنت است؟

3- معنای ثنا را بيان نماييد.

کار خانه گی

شاگردان ثنا و معنای آن را در کتابچه های خود بنويسند.

ACKU
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ِجيم( را تعوذ می گويند. يَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ )أَُعوُذ بِاهللَّ
ِحيم( را تسميه می گويند. ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ )بِْسِم اهللَّ

 خواندن تعوذ وتسميه بعد از ثنا گفتن سنت است.
ِحيِم( در شروع هر کار سنت  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ خواندن )بِْسِم اهللَّ

است.
معنای تعوذ: 

ترجمهالفاظ و کلمات

پناه ميبرم به اهلل َأُعوُذ ِباهللَِّ

ْيَطاِن الرَِّجيِم از شر شيطان رانده شدهِمَن الشَّ

معنای تسميه

شروع ميکنم به نام اهلل تعالی ِبْسِم اهللَِّ

صاحب رحمت بسيار استالرَّْحَِن

مهربان استالرَِّحيِم

معنای تعّوذ و تسمیه

درس بيست و دوم

ACKU
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فعاليت

1- معنای تعوذ و تسميه را تکرار نماييد.
2- هر کاری که بدون ) بسم اهلل الرحمن الرحيم( آغاز گردد، بی برکت 

و ناقص ميباشد . درين باره گفتگو نماييد.

پرسش ها

1-  تعوذ و تسميه چه وقت خوانده ميشود؟
ِحيِم( در نماز سنت است. ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ 2- آيا خواندن )بِْسِم اهللَّ

ِجيم( چه معنا دارد؟ يَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ 3-  )أَُعوُذ بِاهللَّ
ِحيِم( را بگوييد. ْحَمِن( و )الرَّ 4-  معنای )الرَّ

کار خانه گی

شاگردان معنای تعوذ و تسميه را حفظ نمايند.
ACKU
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ُ لَِمْن َحِمَدُه( را تسميع می گويند. )َسِمَع اهللَّ

 )َربَّنَا لََک الَْحْمُد( را تحميد می گويند.

خواندن تسميع و تحميد بعد از رکوع  سنت است.

معنای تسمیع و تحمید:

ترجمهالفاظ و کلمات

ميشنود )قبول ميکند( اهلل تعالیَسَِع اهللَُّ

از هر کسی که ثنا و ستايش او را لَِْن َحَِدُه
بگويد

ای پروردگار ما، تنها برای تو پاکی َربََّناَ َلَك اْلَْمُد
و ستايش است.

معنای تسمیع و تحمید

درس بيست و سوم

ACKU
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فعاليت

1- معنای تسميع و تحميد را تکرار نماييد.
2- تسميع و تحميد در کدام جای نماز خوانده ميشود؟ درين باره 

گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- تسميع چه را می گويند؟
2- تحميد چه را می گويند؟ 

3- تسميع و تحميد در کدام جای نماز خوانده ميشود؟ 
4- آيا معنای )َربَّنَا َلََک الَْحْمُد( را ياد داريد؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان معنای تسميع و تحميد را حفظ نمايند.
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را  األَْعلَی(  َربِّي  )ُسبَْحاَن  الَْعِظيِم( و  َربَِّي  )ُسبَْحاَن  خواندن 

تسبيحات  می گويند.

در رکوع سه بار خواندن )ُسبَْحاَن َربَِّي الَْعِظيِم( سنت است.

در سجده سه بار خواندن )ُسبَْحاَن َربِّي األَْعلَی( سنت است.

معنای تسبیحات رکوع:

ترجمهالفاظ و کلمات

پاکی است برای پروردگار منُسْبَحاَن َربَِّي

که بسيار بزرگ استاْلَعِظيِم

معنای تسبيحات سجده

پاکی است برای پروردگار منُسْبَحاَن َربِّي

که صاحب مقام بلند استاأَلْعَلى

معنای تسبیحات

درس بيست و چهارم

ACKU
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فعاليت

1- تسبيحات نماز را در بين خود  تکرار نماييد.
2- تسبيحات در کدام جای نماز خوانده ميشود؟ درين باره گفتگو 

نماييد.

پرسش ها

1-  تسبيحات چه را می گويند؟
2- در رکوع و سجده چند مرتبه تسبيحات خوانده ميشود؟

3-  )الَْعِظيِم( چه معنا دارد؟
4- معنای )األَْعلَی( را بگوييد؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان معنای تسبيحات را حفظ نمايند.
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بعد از ختم نماز بيرون شدن از آن فرض است.

 ) لُم َعَلْيُكْم َوَرْحَُة اهللَِّ بيرون شدن از نماز با خواندن )السَّ

سنت است.

نماز گزار به هر دو طرف روی آورده سالم می گويد.

روی نماز گزار در گشتاندن سالم، بايد برابر شانه هايش 

باشد.

سالم گفتن بيرون از نماز سنت و جواب آن واجب است.

سالم

درس بيست و پنجم

ACKU
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معنای سالم

ترجمهالفاظ و کلمات

لُم سالمتی بادالسَّ

بر شماَعَلْيُكْم
و رحمت خداوند بر شما باشدَوَرْحَُة اهللَِّ

فعاليت

1- در بارۀ معنا و اهميت سالم گفتگو نماييد.
2- در کدام حالت سالم گفتن مناسب است؟ درين باره معلومات  

معلم را با هم شريک سازيد.

پرسش ها

( چه حکم دارد؟   لُم َعَلْيُكْم َوَرْحَُة اهللَِّ 1-  گفتن )السَّ
2- حکم سالم دادن بيرون از نماز چيست؟

3- معنای سالم را بگوييد.

کار خانه گی

شاگردان الفاظ و معنای سالم را حفظ نمايند.

ACKU
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خواب نعمت بزرگ  اهلل بر بنده گان است.
مسلمان در هنگام خوابيدن خود را به اهلل تعالی ميسپارد.

بيدار شدن از خواب زنده گی دوباره برای انسان است.
آداب خواب:

ما در هنگام خوابيدن آداب ذيل را در نظر می گيريم:
1-  بعد از ادای نماز خفتن استرا حت ميکنيم.

2-  به پهلوی راست خواب ميشويم.
3- دست راست خود را زير سر می گذاريم .

را  الناس  و  الفلق  اخالص،  الکرسی وسوره های  آيت   -4
ميخوانيم.

5- اين دعا را ميخوانيم: )اللَُّهمَّ ِباْسَِك َأُموُت َوَأْحَيا(.
را ميخوانيم:  اين دعا  بيدار شويم،  از خواب  6- وقتی که 

)اْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َوِإَلْيِه النهُّشوُر(.
 بايد بيشتر از ضرورت  خواب نکنيم.

آداب خواب

درس بيست و ششم

ACKU



52

فعاليت

1-  در بارۀ آداب خواب گفتگو نماييد.
دروغ گفتن در ديدن خواب گناه بزرگ است. درين باره معلومات   -2

معلم را با خود شريک سازيد. 

پرسش ها

1- در هنگام خوابيدن کدام دعا را  ميخوانيد؟
2- قبل از خوابيدن،  خواندن کدام سوره ها سنت است؟

3- بعد از بيدار شدن از خواب کدام دعا را ميخوانيد؟

کار خانه گی

شاگردان آداب خواب را در ضمن مقاله در کتابچه های 
ACKUخود بنويسند.
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ما در هر حالت پيروی پيامبر خود را ميکنيم.

رسول اهلل فرموده اند: وقتی که مسلمان از خانۀ خود 

ْلُت  َتَوكَّ اهللَِّ  »ِبْسِم  بخواند:  را  دعا  اين  بايد  ميرود،  بيرون 

 .» َعَلى اهللَِّ اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ ِباهللَِّ
برای اين شخص گفته ميشود:

1- تو بر راه حق هدايت  شدی.

2- همه ضرورتهای تو بر آورده شد.

3- و از هر نوع شر و فتنه در امان گشتی.

معنای دعای فوق:

به نام اهلل از خانه ميبرايم، بر اهلل توکل دارم، به توفيق 

اهلل از گناه نجات مييابم و کار های نيک را انجام ميدهم.

دعای بیرون رفتن از خانه

درس بيست و هفتم

ACKU
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فعاليت

1- دعای بيرون رفتن از خانه را در بين خود تکرار نماييد.
2- معنای دعای بيرون رفتن از خانه را به يکديگر بگوييد.

پرسش ها

1- در هنگام بيرون رفتن از خانه کدام دعا را ميخوانيد؟
2- فوايد دعای فوق را بگوييد.
3- دعای فوق را ترجمه نماييد.

کار خانه گی

شاگردان دعای درس را با معنای آن در کتابچه های خود 
ACKUبنويسند.
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الُخلُُق  الِْميَزاِن،  ِفي  َشيٍء  »أَثَْقُل  اند:  فرموده   پيغمبر
الَْحَسن« مسند امام احمد

ترجمه: اخالق نيکو سنگين ترين عمل در ترازوی اعمال 
است.

بعضی از اخالق نيکو قرار ذيل ميباشد:
- راست گفتن و خود داری از دروغ.

- خود داری از سخنان زشت  و ناروا. 
- همکاری با مردم در کارهای نيک .

- احترام به بزرگان و شفقت بر خورد سالن.
- خود داری از ضرر رساندن به مردم.

- امانتداری.
راضی  ما  از   تا اهلل باشيم،  نيکو  اخالق  دارای  بايد  ما 

شود و مردم از ما خوش باشند.

اخالق نیکو

درس بيست و هشتم

ACKU
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فعاليت

1- بزرگان بر خورد سالن چگونه شفقت کنند؟ در درين باره با هم 
گفتگو نماييد

2- چند نمونۀ از اخالق نيکو را بيان داريد.

پرسش ها

1- کلمات ذيل را ترجمه نماييد:
- أَثَْقُل َشيٍء .
- ِفي الِْميَزان.

- الُخلُُق الَْحَسُن.
2- چند نمونۀ از اخالق نيکو را  بگوييد.

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ اخالق نيکو با اعضای خانواده خويش 
گفتگو نمايند، و در درس بعدی به نوبت، فوايد اخالق نيکو 

را بيان دارند.
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حضرت محمد فرموده اند: »آَيُة الَُْناِفِق َثَلٌث ِإَذا َحدََّث 
َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا اْؤُتَِن َخاَن«. رواه البخاری 

ترجمه: نشانه های منافق سه است:
1-  در هنگام سخن  دروغ می گويد.

2-  بر وعدۀ خود وفا نميکند.
3-  و در امانت خيانت ميکند.

ما بايد هميشه راست بگوييم، بر وعده های خود وفا کنيم 
و امانتدار باشيم.

دروغ گفتن انسان را بی اعتماد ميسازد.

نشانه های منافق

درس بيست و نهم
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فعاليت

1- شاگردان در بارۀ زيانهای دروغ گفتن با هم گفتگو نمايند.
2- شاگردان چند نمونۀ امانتداری را بيان کنند.

پرسش ها

1- کلمات ذيل را ترجمه نماييد:
- آَيُة الَُْناِفِق.

- َکَذَب.
- َخاَن.

2- نشانه های منافق چند است؟ 
3- دروغ گفتن چه زيان دارد؟

4- آيا مردم شخص دروغ گو را دوست دارند؟

کار خانه گی

دروغ  های  زيان  خانواده  اعضای  همکاری  با  شاگردان 
گفتن را بنويسند.
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مسلمان به هيچ کس ضرر نميرساند.
حضرت محمد فرموده اند:  »الُْمْسلُِم َمْن َسلَِم الُْمْسلُِموَن 

ِمْن لَِسانِِه َويَِدِه«. صحيح مسلم
ضرر  از  مردم  که  است،  کسی  کامل  مسلمان  ترجمه: 

زبان و دست او در امان باشند.
خود  برادر  بر  ومسلمان  است،  مسلمان  برادر  مسلمان 

ظلم  نميکند.
مسلمان  به  گفتن  زشت  و  کردن  غيبت  دادن،  دشنام 

گناه است.
ما کسی را به نام بد ياد نميکنيم.

ضرر  آنها  به  و  داريم  دوست  را  خود  همصنفيان  ما 
نميرسانيم.

مسلمان

درس سی ام
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فعاليت

1- شاگردان به همکاری معلم کارهای را نشانی کنند، که از جملۀ 
زيانهای زبان شمرده ميشود.

2- شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، يک گروه زيانهای زبان و 
گروه دوم زيانهای دست را بيان کنند.

پرسش ها

1- حديث درس را ترجمه نماييد.
2- چند نمونۀ از زيانهای زبان را بيان داريد.

3- کلمات ذيل را ترجمه نماييد: 
1- ِمْن لَِسانِِه  2- َويَِدِه . 3- َمْن َسلَِم

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ استفادۀ خوب از زبان يک مقالۀ کوتاه 
را بنويسند.
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صحت نعمت بزرگ اهلل است. 
حضرت محمد فرموده اند: »ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثٌي 

ُة َواْلَفَراغ«. صحيح البخاری حَّ ِمَن النَّاِس، الصِّ
ترجمه: دو نعمتی است که بسياری از مردم از آن غافل 

اند، يکی صحت و ديگرش فراغت است.
ما بايد به صحت خود توجه داشته باشيم.

ما بدن، لباس و خانۀ خود را پاک نگه ميداريم.
دندان های خود را با مسواک پاک مينماييم.

صحت

درس سی و يکم
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فعاليت

1- در بارۀ اهميت صحت با هم گفتگو نماييد، و با همکاری معلم راه 
های حفاظت صحت را بيان نماييد.

2-  ترجمۀ حديث درس را با يکديگر ياد آور شويد.

پرسش ها

1- حديث درس را درست بخوانيد.
2- کلمات ذيل را ترجمه نماييد:

ُة، َواْلَفَراغ( حَّ )ِنْعَمَتاِن، َمْغُبوٌن، الصِّ
3- جمالت ذيل را تکميل نماييد:

- صحت  نعمت بزرگ............ است.
- ما ................. و خانۀ خود را پاک نگه ميداريم.

- دندان های خود را با ................... پاک مينماييم.

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ اهميت صحت يک مقاله را بنويسند.
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اسالم دين شفقت و مهربانی است.
اهلل شخص مهربان و دلسوز را دوست دارد .

ترحم بر حيوانات ثواب زياد دارد.
ما بايد حيوانات را آزار نه دهيم.

ما به حيوانات خوراک  و آب ميدهيم.
ترحم بر حيوانات سبب رضايت اهلل می گردد.

آزار دادن حيوانات گناه است.
ما بايد بر حيوانات بيشتر از توان آنها کار  نکنيم.

ترحم بر حیوانات

درس سی و دوم
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فعاليت

را  حيوانات  بر  ترحم  از  ديگر  نمونۀ  چند  معلم،  همکاری  با    -1
بيان داريد. 

است.  گناه  ها  قفس  در  را  حيوانات  و  پرندگان  کردن  بند    -2
نماييد. باره گفتگو  درين 

پرسش ها

خانه خالی های زير را با کلمات مناسب پر نماييد:
1- اسالم ...............شفقت و ترحم است.

2- اهلل شخص ................ را دوست دارد.
3- آيا اذيت وآزار دادن حيوانات گناه است؟

کار خانه گی

شاگردان با همکاری معلم در بارۀ شفقت و ترحم مقالۀ 
کوتاه را بنويسند. 
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