تعلیم و تربیه اسالمی

تعلیم و تربیه اسالمی صنف اول

وزارت معارف

«مذهب جعفری»
«مذهب جعفری»

صنف اول

سال چاپ 1398 :هـ  .ش.

سرود ملی
دا وطن افغانس���تـــان دى

دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

دا وطن د ټول���و کـور دى

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

کور د سولې کور د تورې
د پښ���تــون او هــ���زاره وو

ورس���ره عرب ،گوجــر دي

براهوي دي ،قزلباش دي
دا هيـــ���واد به تل ځليږي
په س���ينــه کې د آس���يـــا به

نوم د حق م���و دى رهبـــر

هر بچی يې قهرمـــــان دى
د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان
هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

وزارت معارف

تعليم وتربيۀ اسالمی
صنف اول
(مذهب جعفری)

الف
أ

مشخصاتکتاب

-----------------------------------------------------مضمون :تعلیم و تربیۀ اسالمی (مذهب جعفری)

مؤلفان :گروه مؤلفان کتابهای درسی دیپارتمنت جعفری نصاب تعلیمی
ویراستاران :اعضای دیپارتمنت ویراستاری و ایدیت زبان دری

صنف :اول

زبان متن :دری

انکشاف دهنده :ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

ناشر :ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت معارف

سال چاپ 1398 :هجری شمسی
مکان چاپ :کابل
چاپخانه:

ایمیل آدرسcurriculum@moe.gov.af  :

-----------------------------------------------------حق طبع ،توزیع و فروش کتابهای درسی برای وزارت معارف جمهوری اسالمی
افغانستان محفوظ است .خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد
قانونی صورت میگیرد.
ب

پیام وزیر معارف

اقرأ باسم ربک
سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و
نوشتن برخوردار ساخت ،و درود بیپایان بر رسول خاتم -حضرت محمد مصطفی که نخستین
پیام الهی بر ایشان «خواندن» است.
چنانچه بر همهگان هویداست ،سال  1397خورشیدی ،به نام سال معارف مسمی گردید .بدین ملحوظ
نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحوالت و تغییرات بنیادینی در عرصههای مختلف
خواهد بود؛ معلم ،متعلم ،کتاب ،مکتب ،اداره و شوراهای والدین ،از عناصر ششگانه و اساسی نظام
معارف افغانستان به شمار میروند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی
را ایفا مینمایند .در چنین برهه سرنوشتساز ،رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان ،متعهد به
ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور میباشد.
از همینرو ،اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویتهای مهم وزارت معارف پنداشته میشود.
در همین راستا ،توجه به کیفیت ،محتوا و فرایند توزیع کتابهای درسی در مکاتب ،مدارس و سایر
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامههای وزارت معارف قرار دارد .ما باور داریم،
بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت ،به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد ،از آموزگاران و مدرسان
دلسوز و مدیران فرهیخته بهعنوان تربیت کنندهگان نسل آینده ،در سراسر کشور احترامانه تقاضا
میگردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما ،از هر نوع
تالشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزشهای دینی ،ملی و تفکر انتقادی
بکوشند .هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری ،با این نیت تدریس راآغاز کنند ،که
در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز ،شهروندان مؤثر ،متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته و شکوفا
خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایههای فردای کشور
میخواهم تا از فرصتها غافل نبوده و در کمال ادب ،احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان
گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
در پایان ،از تمام کارشناسان آموزشی ،دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند ،ابراز قدردانی
کرده و از بارگاه الهی برای آنها در این راه مقدس و انسانساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته ،و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی
دارای شهروندان آزاد ،آگاه و مرفه.
دکتور محمد میرویس بلخی
وزیر معارف
ج
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بخش عقاید
پرسشها

آمادهگی

مهتاب را کی آفريده است؟
ستارهها را کی آفريده است؟

و

آمادهگی
پرسشها
در تصوير چی چيزهای ديده ميشود؟
انسانها را کی آفريده است؟

ز

پرسشها

آمادهگی

آيا مي توانيد چيزهای را که در اين تصوير است ،نام بگيريد؟
سنکها و درختها را کی آفريده است؟

پرسشها

آمادهگی

آب در زنده گی ما چی فايده دارد؟

کوهها و آبها را کی آفريده است؟

ح

درس اول

اهلل
هدف :آشنایی شاگردان با خالق بودن و معبود بودن خداوند
پرسش :آیا میدانید ما را کی پیدا کرده است؟

ما بندۀ اهلل استیم.

اهلل خالق همه چیز است.
اهلل الیق عبادت است.
   

1

فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم متن درس را با آوازبلند بخوانند.

ارزیابی
 _1ما بندۀ ..........استیم.
 _2اهلل.......... همه چیز است.
 _3اهلل.......... عبادت است.

کارخانهگی
شاگردان ،درس را در خانه تکرار بخوانند.

2

درس دوم

پیامبر ما

هدف :آشنایی با پیامبر اسالم
پرسش :آیا نام پیامبر را گفته میتوانید؟

حضرت محمد پیامبر ما است.
حضرت محمدآخرین پیامبران است.
پیرو حضرت محمد استیم.
ما ِ
3

فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم متن درس را  با آواز بلند بخوانند.

ارزیابی
 _1حضرت  ...................پیامبر ما  است.
 _2ما .........................حضرت محمد استیم.
 _3حضرت محمدآخرین  .................است.

کارخانهگی
شاگردان ،درس را در خانه تکرار بخوانند.

4

درس سوم

کلمۀ طیبه
هدف :آموزش کلمۀ طیبه
پرسش :آیا کلمۀ طیبه را یاد دارید؟

    
   

له ِإ اَّل ُ
اهلل ُم َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ول اهلل
ال ِإ َ

تکرار

له ِإ اَّل ُ
اهلل.
          ال ِإ َ

         ُم َح َّم ٌد َر ُس ْو ُل اهلل.

5

فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم کلمۀ طیبه را بخوانند.
شاگردان به صورت دو نفری و به اساس نوبت کلمۀ طیبه را
بخوانند ،آن هم طوری که یکی بخواند و دیگری اشتباهایش
را اصالح کند.

ارزیابی
  -1کلمۀ طیبه را بخوانید.
ال ِإ َل َه ِإال ُ
َ   -2
َّ اهلل را تکرار بخوانید.
ُ -3م َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ول اهلل را تکرار بخوانید.

کارخانهگی
شاگردان ،کلمۀ طبیه را حفظ کنند.

6

درس چهارم

کلمۀ شهادت
هدف :آموزش کلمۀ شهادت
پرسش :آیا کلمۀ شهادت را گفته میتوانید؟

له ِإ اَّل ُ
اهلل
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَّ ل ِإ َ
معنا :شهادت میدهم که نیست خدایی غیر از خدای یکتا.

َ
له.
           أ ْش َه ُد َأ ْن اَّ ل ِإ َ
           ِإ اَّل ُ
اهلل.
   
7

فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم کلمۀ شهادت را تکرار کنند.
شاگردان ،بعد از معلم معنای کلمۀ شهادت را تکرار نمایند.

ارزیابی
 _1کلمۀ شهادت را بخوانید.
 -2کلمۀ شهادت را از حفظ بگویید.

کارخانهگی
شاگردان ،بخش اول کلمۀ شهادت را حفظ کنند.

8

درس پنجم

کلمۀ شهادت
هدف :آموزش کلمه شهادت
پرسش :آیا کلمۀ شهادت را گفته میتوانید؟

َو َأ ْش َه ُد َأنَّ  ُم َح َّمد ًا َّر ُس ُ
ول اهلل

معنا

 :شهادت میدهم که محمد  پیامبر خدا است.

         و َأ ْش َه ُد َأنَّ  ُم َح َّمد ًا
َ
         ر ُس ْو ُل اهلل
َّ

9

فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم کلمۀ شهادت را كلمه به  كلمه تکرار کنند.
شاگردان ،بعد از معلم معنای کلمۀ شهادت را تکرار نمایند.

ارزیابی
 _1کلمۀ شهادت را بخوانید.
 -2کلمۀ شهادت را از حفظ بگویید.

کارخانهگی
شاگردان ،بخش دوم کلمۀ شهادت را حفظ کنند.

10

درس ششم

قرآن کریم

هدف :آشنایی با قرآن کریم
پرسش :آیا میدانید قرآن کریم ،کالم کی است؟

قرآن کریم کالم اهلل است.
قرآن کریم بر حضرت محمد نازل شده است.
ما ،به قرآن کریم ایمان داریم.
11

فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم متن درس را با آواز بلند بخوانند.
شاگردان ،دو نفری درس را از یکدیگر بپرسند.

ارزیابی
 _1ما ،به قرآن کریم  ............داریم.
 ............. _2کالم اهلل است.
 _3قرآن کریم کالم کی است ؟
 _4قرآن کریم به کی نازل شده است ؟

کارخانهگی
شاگردان ،جملۀ اول درس را حفظ کنند.

12

درس هفتم

اسالم
هدف :یادگیری اصول دین
پرسش :آیا میدانید اصول دین چند است؟

اسالم ،دین ما است.

ما ،دین خود را دوست داریم.
اصول دین اسالم پنج است:

 -1توحید
 -2عدل

 -3نبوت

نبوت
عدل

معاد

توحید
اسالم

 -4امامت
 -5معاد
13

امامت

فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم متن درس را با آواز بلند بخوانند.
شاگردان در گروههای سه نفری اصول دین را به نوبت از یکدیگر
بپرسند.

ارزیابی
 _1اسالم  .........ما است.
 _2ما ،دین خود را   .........داریم.
 _3اصول دین اسالم چند است ؟ نام بگیرید.

کارخانهگی
شاگردان ،اصول دین را حفظ کنند.

14

درس هشتم

کعبۀ شریف

هدف :آشنایی با قبله

پرسش :در تصویر چی میبینید؟

کعبۀ شریف ،قبلۀ ما است.
ما ،به سوی کعبۀ شریف ،نماز میخوانیم.
15

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

ارزیابی
 _1کعبۀ شریف قبلۀ کیها است؟
 _2ما به سوی  ...................نماز میخوانیم.

کارخانهگی
شاگردان ،در بارۀ کعبۀ شریف با خانوادۀ خود صحبت کنند.

16

خالصۀ فصل
ما بندۀ اهلل استیم
حضرت محمد پیامبر ما است.
قرآن کریم ،کالم خداوند است.
اسالم ،دین ما است.
کعبۀ شریف ،قبلۀ مسلمانان است.

17

بخش احکام

18

درس نهم

پاکی برای نماز

هدف :آشنایی با شرایط نماز

پرسش :برای صحیح بودن نماز ،چی چیزها را باید رعایت کنیم؟

  -1بدن ما پاک باشد.
  -2لباس ما پاک باشد.
  -3جای نماز ما پاک باشد.

19

فعالیت
شاگردان ،دو نفری در مورد پاکی برای نماز ،از یکدیگر بپرسند.

ارزیابی
 -1بدن ما  ........باشد.
 -2لباس ما ...........باشد.
 ........ -3نماز ما .............باشد.

کارخانهگی
شاگردان ،شرایط صحیح بودن نماز را حفظ کنند.

20

درس دهم

وضـو

هدف :آموختن  ترتیب وضو
پرسش :آیا میدانید چگونه وضو میکنیم؟

واجبهای وضو عبارت است از:
  -1شستن روی

 -2شستن دستها
از آرنجها تا سر انگشتان

  -3مسح سر
21

  -4مسح پاها
از سرانگشتان تا برآمدهگی پشت پا

فعالیت
شاگردان ،با رهنمایی معلم وضو کردن را در صنف تمثیل نمایند.

ارزیابی
 _1واجبهای وضو چند است؟
 _2واجبهای وضو را نام بگیرید.

کارخانهگی
شاگردان ،واجبهای وضو را حفظ کنند.
22

درس يازدهم

اوقات نماز

هدف :آشنایی با اوقات نماز
پرسش :آیا میدانید در یک شبانه روز ،چند بار نماز میخوانیم؟

ما پنج وقت نماز میخوانیم:
نماز ظهر

نماز عصر

نماز مغرب

نماز صبح

نماز عشاء

  .1صبح

 .2ظهر (پیشین)
 .3عصر (دیگر)

 .4مغرب ( شام)

 .5عشاء  (خفتن)
23

فعالیت
شاگردان ،در گروههای سه نفری ،اوقات نمازهای پنجگانه را از
یکدیگر بپرسند.

ارزیابی
 _1ما ،در یک شبانه روز.......وقت نماز میخوانیم.
 -2اوقات نماز پنچگانه را نام بگیرید.

کارخانهگی
شاگردان ،اوقات نماز را حفظ کنند.

24

درس دوازدهم

هدف :آموختن نیت نماز

نماز
(نیت)

پرسش :در تصویرهای باال چی میبینید؟

برای خواندن نماز ،رو به قبله ایستاد

میشویم و میگوییم« :دو رکعت نماز صبح

بجا میآورم قربت ًا الی اهلل»

25

فعالیت
شاگردان ،با کمک معلم نیت نماز را به آواز بلند بخوانند.

ارزیابی
در نماز ،چگونه نیت میکنیم؟

کارخانهگی
شاگردان ،نیت نماز را حفظ کنند.

26

درس سيزدهم

قیام

هدف :آشنایی باقیام در نماز

پرسش:آیا میدانید در وقت نماز خواندن چگونه ایستاد شویم؟

ُ
کب ْر میگوییم
بعد از نیتَ ،اهلل َا َ

دستها را پایین آورده در پهلو قرار میدهیم.
با بدن آرامَ ،أ ُع ُ
هلل ِم َن َّ
وذ ِبا ِ
يم
الش ْي َط ِ
الر ِج ِ
ان َّ

میگوییم.

27

فعالیت
شاگردان ،در گروهها َأ ُع ُ
وذ ِبا ِ
هلل را باهم بخوانند.

ارزیابی
کی میتواند أعوذ بااهلل را درست بخواند؟

کارخانهگی
شاگردانَ ،أ ُع ُ
ِن َّ
وذ ِبا ِ
يم را حفظ کنند.
الش ْي َط ِ
الر ِج ِ
هلل م َ
ان َّ

28

درس چهاردهم

نماز

(قرائت)

هدف :آموختن سه آیت اول سورۀ حمد
پرسش :آیا میتوانید بسم اهلل بگویید؟

سم ا ِ
حيم
الر ِ
الر ِ
ِب ِ
حمن َّ
هلل َّ
2
 1ا ْل َح ْم ُد ِ
مـن
الر ْح
ين
ِ
هلل َر ِّب ا ْل َعا َل ِم َ
َّ

يم َ 3مـ ِل ِ
ين
الد ِ
الر ِح ِ
ك َي ْو ِم ِّ
َّ

29

4

فعالیت
شاگردان« ،بسم اهلل» وسه آیت اول سورۀ فاتحه را با صدای
بلند بخوانند.
شاگردان ،در گرو ههای سه نفری« ،بسم اهلل» و سه آیت اول
سوره حمد را به نوبت بخوانند.

ارزیابی
کی میتواند متن درس را بخواند؟

کارخانهگی
شاگردان ،متن درس را حفظ کنند.

30

درس پانزدهم

نماز

(قرائت)

هدف :آموختن آیات پنجم و ششم سورۀ حمد
پرسش :آیا میتوانید ،سورۀ حمد را بخوانید؟

الص َر َ
اك َن ْع ُب ُد و ِإ َّي َ
ِإ َّي َ
ين ِ 5
اط
اك َن ْس َت ِع ُ
اهد َنا ِّ

يم
ُ
المس َت ِق َ

6

31

فعالیت
شاگردان ،با کمک معلم متن درس را با آواز بلند تکرار نمایند.
شاگردان ،متن درس را به صورت دو نفری  بخوانند.

ارزیابی
 -1کی میتواند متن درس را بخواند؟

کارخانهگی
شاگردان ،متن درس را حفظ کنند.

32

درس شانزدهم

نماز
(قرائت)

هدف :یادگیری آیت هفتم سورۀ حمد
پرسش :آیا میتوانید ،سورۀ حمد را صحیح بخوانید؟

ِص َر َ
الم ُ
وب
غض ِ
ين َأن َع َ
مت َع َليه ِْم َغ ِ
اط ا َّل ِذ َ
ير َ

َع َليه ِْم َو َ
ال َّ
ين
الضا ِّل َ

7

33

فعالیت
شاگردان ،به کمک معلم متن درس را با آواز بلند بخوانند.
شاگردان ،در گروههای سه نفری ،آیات درس را به نوبت بخوانند.

ارزیابی
کی میتواند متن درس را بخواند؟

کارخانهگی
شاگردان ،آیات متن درس را حفظ کنند.

34

درس هفدهم

نماز

(قرائت)
هدف :آموختن سورۀ اخالص

پرسش :آیا خواندن سورۀ اخالص را یاد دارید؟

اهلل َأ َح ٌد ُ 1
ُق ْل ُهو ُ
الص َم ُد َ 2ل ْم َي ِل ْد َو َل ْم
اهلل َّ
َ
4
ُيو َل ْد َ 3و َل ْم َي ُكن َّل ُه ُ
 ك ُف ًوا َأ َح ٌد

35

فعالیت
شاگردان ،با کمک معلم سورۀ اخالص را با آواز بلند بخوانند.
شاگردان ،به صورت دو نفری سورۀ اخالص را به نوبت بخوانند.

ارزیابی
 -1کی متن در س را با آواز بلند میخواند.

کارخانهگی
شاگردان ،سورۀ اخالص را حفظ کنند.

36

درس هجدهم

نماز

(رکوع)
هدف :یادگیری ذکر رکوع

پرسش:کی میتواند ،ذکر رکوع را بگوید؟

ان اهلل  
        س ْب َح َ
ُ
ان اهلل
        س ْب َح َ
ُ

ان اهلل
        س ْب َح َ
ُ

37

فعالیت
شاگردان ،بعد از خواندن معلم ذکر رکوع را  سه بار تکرار کنند.
چند شاگرد به نوبت در مقابل همصنفان شان ،رکوع را به صورت
عملی انجام بدهند و ذکر رکوع را بلند بخوانند.

ارزیابی
 .1کی میتواند ،ذکر رکوع را بخواند؟
 .2سبحان........

کارخانهگی
شاگردان ،ذکر رکوع را حفظ کنند.

38

درس نزدهم

نماز

(قیام بعد از رکوع)
هدف :آموختن ذکر قیام بعد از رکوع
پرسش :آیا میدانید در قیام بعد از رکوع ،چی گفته میشود؟

هنگام بلند شدن از رکوع میگوییم:
َس ِم َع ُ
اهلل ِل َم ْن َح ِم َد ُه
و سپس میگوییم :اهلل اکبر

39

فعالیت
شاگردان ،بعد از خواندن معلم متن درس را با آواز بلند بخوانند.
شاگردان ،در گروههای سه نفری ،درس را به نوبت بخوانند.

ارزیابی
 -1در قیام بعد از رکوع ،کدام ذکر خوانده میشود؟
َسمِ َع ُ
اهلل.........

کارخانهگی
شاگردان ،ذکر قیام بعد از رکوع را حفظ کنند.

40

درس بيستم

نماز
(سجده)

هدف :یادگیری ذکر سجده
پرسش :آیا ذکر سجده را یاد دارید؟

ان اهلل
ُس ْب َح َ
ان اهلل
ُس ْب َح َ

ان اهلل
ُس ْب َح َ

41

فعالیت
شاگردان ،با کمک معلم ذکر سجده را با آوازبلند بخوانند.

ارزیابی
ان...........
ُ -1س ْب َح َ
 ..... -2اهلل

کارخانهگی
شاگردان ،ذکر سجده را حفظ کنند          .

42

درس بيست و يکم

نماز
(تشهد)

هدف :آموختن تشهد
پرسش :آیا تشهد را گفته میتوانید؟

َا ْل َح ْم ُدلهلِ ِ
أش َه ُد َأن الَّ  ِإ َل َه ِإال ُ
َّ اهلل َو ْح َد ٌه لاَ َش ِر ْی َ
ْ
ک َل ٌه  
تکرار کلمهها :

َ -1ا ْل َح ْم ُدلهلِ ِ                 َ -2أ ْش َه ُد َأ ْن                        
ال ُ
َ -3
ال ِإ َل َه ِإ َّ
            -4و ْح َد ٌه لاَ َش ِر ْی َ
ک َل ٌه   
اهلل
َ

43

   فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم متن درس را با آواز بلند بخوانند.
شاگردان ،به صورت دو نفری درس را به نوبت بخوانند.

ارزیابی
کی میتواند ،متن درس را بخواند؟

کارخانهگی
شاگردان ،متن درس را حفظ کنند.

44

درس بيست و دوم

نماز
(تشهد)

هدف :یادگیری تشهد
پرسش:آیا میتوانید تشهد را به طور صحیح بگویید؟

َو ْ
أش َه ُد َأنَّ  ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه

َّ ص ّل َع َلی ُم َح َّم ِد و َ
َّ آ ِل ُم َح َّمد
َال َّل ُهم َ
تکرار کلمهها :

َ -1و ْ
أش َه ُد َأنَّ            ُ -2م َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه
َّ ص ّل َع َلی  ُ -4م َح َّم ِد و َ
َّ آ ِل ُم َح َّمد
َ -3ال َّل ُهم َ

45

فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم متن درس را با آواز بلند بخوانند.
شاگردان ،در گروههای سه نفری درس را به نوبت بخوانند.

ارزیابی
کی میتواند ،متن درس را بخواند؟

کارخانهگی
شاگردان ،متن درس را حفظ کنند.
46

درس بيست وسوم

نماز
(سالم)

هدف :آموختن سالم نماز
پرسش :آیا سالم نماز را گفته میتوانید؟

الم َع َل ْي َ
ك َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي َور َْح َمة ا ِ
هلل َو َب َر َكاتُ ُه
الس ُ
َّ

تکرار کلمهها:

الم َع َل ْي َ
ك
الس ُ
َّ
َأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي

َو َر ْح َم ُة ا ِ
هلل َو َب َر َكاتُ ُه

47

فعالیت
شاگردان ،متن درس را در گروههای چند نفری ،تکرار کنند.

ارزیابی
الم............ال َّن ِب ُّي
الس ُ
َّ -1
    ........و َب َر َكاتُ ُه
  -2و
َ
َ

کارخانهگی
شاگردان ،متن درس را حفظ کنند.

48

درس بيست وچهارم

نماز
(سالم)

هدف :آموختن سالم نماز
پرسش :آیا میتوانید ،سالم نماز را بگویید؟

اد ا ِ
ى ع َب ِ
الم َع َل ْينَا َو َع َل ِ
ين
الس ُ
هلل َّ
الصا ِل ِح َ
َّ

تکرار کلمهها:

الم َع َل ْينَا
الس ُ
َّ -1

ادا ِ
ىع َب ِ
َ -2و َع َل ِ
ين
هلل        َّ -3
الصا ِل ِح َ

49

فعالیت
شاگردان ،متن درس را با آواز بلند بخوانند.
شاگردان ،به صورت دو نفری درس را به نوبت بخوانند.

ارزیابی
ين
الس ُ
الم َع َل ْينَا َّ ...................
الصال ِِح َ
َّ

کارخانهگی
شاگردان ،متن درس را حفظ کنند.

50

درس بيست و پنجم

نماز
(سالم)

هدف :آموختن سالم نماز
پرسش :آیا سالم نماز را گفته میتوانید؟

َالسَّلاَ ُم َع َل ْی ُک ْم َو َر ْح َم ُة ا ِ
هلل َو َب َر َکاتُه

تکرار کلمهها :

َ -1السَّلاَ ُم َع َل ْی ُک ْم             َ -2و َر ْح َم ُة ا ِ
هلل
َ -3و َب َر َکاتُ َه        
  

51

فعالیت
شاگردان ،متن درس را با آواز بلند بخوانند.
شاگردان ،متن درس را به نوبت بخوانند و تکرار کنند.

ارزیابی
َالسَّلاَ ُم َع َل ْی ُک ْم ْ.................

کارخانهگی
شاگردان متن درس را حفظ کنند.

52

خالصۀ بخش
قبل از ادای نماز باید«بدن ،لباس و جای نماز» پاک باشد.

در وضو «شستن روی ،دست ها ،مسح سر و پاها»

واجب است.

ما ،پنج وقت نماز میخوانیم :صبح ،ظهر ،عصر ،مغرب و

عشاء

واجبات نماز عبارت است از :نیت ،قیام وقرائت ،رکوع،
سجده ،تشهد و سالم

53

بخش

آداب و

54

درس بيست و ششم

احترام پدر و مادر
هدف :عالقهمندی شاگردان ،به احترام پدر و مادر
پرسش :شما مادر و پدر خود را احترام میکنید؟

ما ،مادر و پدر خود را دوست داریم.
حرفهای شان را گوش میکنیم.

به حرفهای آنها عمل میکنیم.
همیشه آنها را احترام میکنیم.

55

فعالیت
شاگردان ،متن درس را در گروهها بخوانند.

ارزیابی
چگونه ،مادر و پدر خود را احترام کنیم.

کارخانهگی
شاگردان ،سطر اول درس را یکبار در کتابچههای خود

بنویسند.

56

درس بيست وهفتم

احترام معلم
هدف :عالقهمندی شاگردان به احترام معلم


پرسش :شما معلم خود را دوست دارید؟

به سخنان معلم خود گوش میدهیم.

ما معلم خود را دوست داریم.

ما معلم خود را احترام میکنیم.

بدون اجازۀ معلم از صنف بیرون نمیشویم.

57

فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم متن درس را به شکل دسته جمعی با آواز
بلند بخوانند.
شاگردان ،درس را در گروههای سه نفری ،بخوانند.

ارزیابی
 -1ما ،به ..............گوش میدهیم.
 -2ما ..........خود را دوست داریم.
 -3بدون اجازۀ او ...............نمی شویم.

کارخانهگی
شاگردان ،جملۀ اول درس را در کتابچههای خود دوبار بنویسند.

58

درس بيست و هشتم

راستگویی
هدف:آشنایی با فایدههای راستگویی
پرسش :آیا میدانید راستگویی چه فایده دارد؟

ما ،راستگویی را دوست داریم.

راستی را خداوند دوست دارد.
راستی محبت را زیاد میکند.

آدم راستگو را همه دوست دارند.

59

فعالیت
شاگردان ،متن درس را بعد از معلم تکرار کنند.
شاگردان ،درمورد راستی وراستگویی با هم  صحبت کنند.

ارزیابی
 -1راستی را کی دوست دارد؟
 -2آدم راستگو را کی دوست دارد؟

کارخانهگی
شاگردان ،جملۀ اول متن را دوبار ،در کتابچههای خود بنویسند.

60

درس بيست و نهم

امانتداری
هدف:آشنایی با فایدههای امانتداری.
پرسش :آیا فایدههای امانتداری را میدانید؟

امانتداری وظیفۀ هر مسلمان است.

ما ،امانت را درست نگهداری میکنیم.

خداوند امانتدار را دوست دارد.


61

فعالیت
شاگردان ،به کمک معلم ،مثالهای امانتداری  را بگویند.

ارزیابی
امانتداری صفت کی است؟
انسان امانتدار را کی دوست دارد؟

کارخانهگی
شاگردان ،سطر سوم درس را حفظ و دو بار در کتابچههای خود
بنویسند.

62

درس سی ام

نظافت

هدف :آشنایی و عالقهمند شدن به نظافت
پرسش :آیا میدانید نظافت چیست؟

نظافت جزء ایمان است.

بدن  ،لباس و خانه  ،باید  پاک باشد.

ما ،مساجد خود را پاک نگاه میکنیم.

در پاکی کوچه و مکتب خود میکوشیم.

63

فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم درس را با صدای بلند تکرار کنند.
شاگردان ،درس را در گرو ههای سه نفری بخوانند.

ارزیابی
بدن  ....و........باید پاک باشد.
ما  ......خود را ......نگاه میکنیم.
در پاکی  .......خود میکوشیم.

کارخانهگی
شاگردان ،سطر اول درس را سه بار در کتابچههای خود بنويسند.
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درس سی و يکم

آداب غذا خورد ن
هدف:آشنایی با آداب غذا خوردن
پرسش:آیا آداب غذا خوردن را میدانید.

پیش از خـوردن غذا  دستهای خود را

میشوییم.

در شـروع  بسم اهلل الرحمن الرحیم

می گوییم.


غذا را از پیش روی خود میخوریم.

با دست راست غذا میخوریم.


بعد ازخوردن غذا ،الحمدهلل میگوییم.
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فعالیت
شاگردان ،در مورد آداب غذا خوردن با هم صحبت کنند.

ارزیابی
آداب غذا خوردن را نام بگیرید.
پیش از خوردن غذادستهای .................
درشروع  .............................میگوییم.
بعد از خوردن غذا ..................میگوییم.

کارخانهگی
شاگردان ،جملۀ اول متن درس را در کتابچههای خود بنویسند.
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درس سی و دوم

آداب آشامیدن
هدف :یادگیری آداب آشامیدن

پرسش :در تصویرهای باال چی میبینید؟

آب ،در زنده گی ما بسیار فایده دارد.
آب ،نعمت خداوند است.
نوشیدن آب را با «بسم اهلل» شروع میکنیم.
آب را نشسته مینوشیم.
پس از نوشیدن «الحمد هلل» میگوییم.
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فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم متن درس را با آواز بلند به طور
دستهجمعی بخوانند.
شاگردان ،درس را به نوبت در گروههای سه نفری بخوانند.

ارزیابی
 -1آب را با .....نفس مینوشیم.
 -2آب را نشسته.................
  -3با دست ..........مینوشیم.

کارخانهگی
شاگردان ،سه سطر اول درس را یک بار در کتابچههای خود

بنویسند.
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درس سی و سوم

سالم دادن
هدف :آشنایی با فایدههای سالم کردن

پرسش :در تصویر باال چی میبینید؟

سالم دادن مستحب است.
جواب سالم واجب است.
سالم دادن ثواب دارد.
سالم دادن دوستی و محبت را زیاد میکند.
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فعالیت
شاگردان ،با همصنفان خود سالم دادن را تمرین کنند.

ارزیابی
حکم سالم دادن چه است؟
جواب سالم چه حکم دارد؟

کارخانهگی
اول متن درس را یک بار در کتابچههای خود
شاگردان ،دو سطر َّ

بنویسند.
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درس سی و چهارم

آداب راه رفتن
هدف :آشنایی با آداب راه رفتن
پرسش :آیا میدانید چگونه راه برویم؟

ما ،همیشه با احتیاط راه میرویم.
از جانب راست  راه ،میرویم.

در راه کسی را آزار نمیدهیم.

در راه به دیگران سالم میدهیم.
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فعالیت
شاگردان ،بعد از معلم درس را با صدای بلند بخوانند.
شاگردان ،در مورد آداب راه رفتن در گروههای کوچک با هم
صحبت کنند.

ارزیابی
  -1در راه کسی را ........نمیدهیم.
 -2از جانب..................راه میرویم.
 -3در راه کسی را ..........میدهیم.
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