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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



أ

وزارت معارف 

سال چاپ 1398 هـ . ش.

تعلیم و تربیۀ اسالمی 
  صنف  دوم
     مذهب جعفري

الف



ب

مشخصاتکتاب
------------------------------------------------------

مضمون:تعلیم و تربیۀ اسالمی )مذهب جعفری(
مؤلفان:گروه مؤلفان کتاب های درسی دیپارتمنت جعفری نصاب تعلیمی

ویراستاران:اعضای دیپارتمنت ویراستاری و ایدیت زبان دری
صنف:دوم

زبانمتن:دری
انکشافدهنده:ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

ناشر:ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت معارف
سالچاپ:1398 هجری شمسی

مکانچاپ:کابل
چاپخانه: 

curriculum@moe.gov.af:ایمیلآدرس
------------------------------------------------------

حق طبع، توزیع و فروش کتاب های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسالمی 
افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 

قانونی صورت می گیرد.



ج

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 بی پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی که نخستین 

پیام الهی بر ایشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هویداست، سال 1397 خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
مختلف  عرصه های  در  بنیادینی  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزیز  در کشور  تربیت  و  تعلیم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام 
معارف افغانستان به شمار می روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی 
را ایفا می نمایند. در چنین برهه سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می باشد.
از همین رو، اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت های مهم وزارت معارف پنداشته می شود. 
در همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتاب های درسی در مکاتب، مدارس و سایر 
باور داریم،  ما  قرار دارد.  برنامه های وزارت معارف  تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر  نهادهای 

بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشی کارآمد،  به یک  نیل  و  اهداف ذکرشده  به  برای دستیابی 
تقاضا  احترامانه  آینده، در سراسر کشور  نسل  تربیت کننده گان  به عنوان  فرهیخته  مدیران  دلسوز و 
می گردد 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 ارزش های 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 سرمایه های فردای کشور 
می خواهم تا از فرصت ها 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.
نصاب  بخش  فنی  همکاران  و  تربیت  و  تعلیم  دانشمندان  آموزشی،  کارشناسان  تمام  از  پایان،   در 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانی 

کرده و از بارگاه الهی برای آن ها در این راه مقدس و انسان ساز 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 
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هدف: آشنايي با اصول دين
پرسش 

 آيا می دانید اصول دين، چند است؟

 آيا شما در بارة اصول دين، چیزی شنیده ايد؟

اصول دين پنج است:

1- توحید: خداوند يک است.

2- عدل: خداوند عادل است.

3- نبوت: خداوند، پیامبران را برای رهنمايی 

انسان ها فرستاده است.

4- امامت: دوازده امام، بعد از پیامبر 

اکرممردم را رهنمايی می کنند.  

اصول دين
درس اول
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5- مع�اد: انس�ان ها بع�د از مردن دوب�اره زنده 

مي شوند.

1-  شاگردان، در گروه ها راجع به اصول دين باهم صحبت 
نمايند.

بگیرند.  نام  را  دين  اصول  نوبت  به  شاگرد  چند    -2

بیان  آن ها  مفهوم  برده،  نام  را  دين  اصول  می تواند  کی 
کند؟

شاگردان، اصول دين را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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کلمۀ طیبه 

هدف: دانستن کلمۀ طیبه و معنای آن
پرسش ها

 آيا مي توانید کلمۀ طیبه را بخوانید؟

 آيا می توانید کلمۀ طیبه را معنا کنید؟

ٌد َرُسوُل  هر انسان با گفتن کلمۀ طیبۀ »اَل ِاَلَه ِاالَّ اهلُل ُمَحمَّ

اهلِل« مسلمان مي شود. »هیچ خدايی غیر از خداي يکتا 

 پیامبر  و رسول خداوند وجود ندارد و حضرت محمد
است.«

درس دوم
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بلند  آواز  با  گروهي  طور  به  را  طیبه  کلمۀ  شاگردان،   -1

بخوانند.

2- شاگردان، در گروه های دو نفری معنای کلمۀ طیبه را  

تکرار کنند.

1- کدام شما کلمۀ طیبه را از ياد گفته می توانید؟ 

2- کی معناي کلمۀ طیبه را گفته می تواند؟

شاگردان، کلمۀ طیبه را با معنای آن حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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توحید

هدف: دانستن مفهوم توحید
پرسش ها

 آيا مي دانید اصول دين چند است؟
 آيا معناي توحید را مي دانید؟

ما مسلمانان ايمان داريم که خدا يک است. شريک و مانند 
 همه چیزها را آفريده است.  خداوند ندارد. خداوند
مهربان است. خداوند در کارها به ما کمک مي کند و 

نیز خداي مهربان را  بنده  گان خود را دوست دارد. ما 
دوست داريم و او را عبادت مي کنیم. 

درس سوم
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 فعالیت

ارزيابی

شاگردان، به گروه هاي سه نفري تقسیم شده، درس را به نوبت 
بخوانند.

کی مفهوم توحید را گفته می تواند؟
 

خود  کتابچه های  در  را  درس  اول  سطر  دو  شاگردان، 
رونويس کنند. 

کارخانه گی
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عدل

هدف: دانستن عدل در اصول دين
پرسش ها

  آيا معناي عدل در اصول دين را می دانید؟

رفتار  چگونه  خود  بنده  گان  با   خداوند می دانید  آيا   

مي کند؟

نمي کند. ظلم  کسي  هیچ  به  و  است  عادل   خداوند 
انسان هاي عادل را دوست دارد. خداوند خداوند 
به بهشت انجام مي دهند،   کساني را که کارهاي خوب 
 مي برد و آن هايی را که ظلم مي کنند و مردم را آزار

 مي دهند، به جهنم مي فرستد.

درس چهارم
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شاگردان، دو نفری متن درس را به نوبت بخوانند.

کی می تواند مفهوم عدل خداوند را بیان کند؟

شاگردان، متن درس را در کتابچه های خود رونويس کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي به ضرورت پیامبر

پرسش: در بارة احتیاج انسان به پیامبر چه مي   دانید؟
حمید و علي در بارة احتیاج انسان به پیامبر با يکديگر 
صحبت مي کردند. حمید از علي پرسید: ما چرا به پیامبر 

احتیاج داريم؟
علي در جواب گفت: احتیاج ما به پیامبر به خاطر اين 
است که ما راه را بلد نیستیم و پیامبران  اند که راه را به 
ما نشان مي  دهند. پیامبران  اند که خوبي  ها و بدي  ها را 
براي ما مي گويند. در ادامه گفت: همان قسمي که اگر 
من و تو به جايي برويم که آنجا را بلد نیستیم، احتیاج به 
راهنما داريم، انسان ها نیز خیلي چیزها را نمي  دانند، 

احتیاج به پیامبران الهي و امامان دارند که راه را 
به آن  ها نشان بدهند.

درس پنجم    
 احتیاج ما به پیامبر
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 فعاليت

ارزیابی

شاگردان، در گروه های سه نفری درس را به نوبت بخوانند و 

در باره نیاز به پیامبران بحث نمايند.

چرا انسان ها به پیامبران الهي احتیاج دارند؟

شاگردان، در بارة احتیاج انسان ها به پیامبران الهی، از والدين 

خود، بپرسند.

کارخانه گی
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نبوت

هدف: آشنايي با مفهوم نبوت

پرسش ها
 سومین اصل، از اصول دين کدام است؟

 آيا مفهوم نبوت را می دانید؟

مفهوم نبوت اين است که خداي مهربان براي راهنمايي 
ما انسان ها پیامبران زيادي فرستاده است. پیامبران الهي 
راه هاي درست زنده گي را به انسان ها نشان مي دهند. ما 
 محمد حضرت  داريم.  ايمان  الهي  پیامبران  همۀ  به 
آخرين پیامبر خداوند است. ما مسلمانان پیامبر خود 
حضرت  آن  گفتار  و  رفتار  از  و  داريم  دوست  خیلي  را 

پیروي مي کنیم.

درس ششم
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شاگردان، در گروه هاي سه نفري در بارة مفهوم نبوت صحبت 

کنند.

1- آيا کسی مفهوم نبوت را گفته می تو اند؟

2- آخرين پیامبران کی است؟

شاگردان، در بارة پیامبر اسالم يک جمله بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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پیامبر ما

هدف: آشنايي با پیامبر اسالم

پرسش ها
 آيا مي دانید نام پیامبر ما چه است؟

 در بارة رفتار پیامبر ما با کودکان چه می دانید؟

بزرگوارش  پدر  نام  است.   محمد ما  پیامبر  مبارک  نام 

عبداهلل و نام مادر مهربان آن حضرت، بي بي آمنه مي باشد. 

خیلي  را  کودکان  او  آمد.  دنیا  به  مکه  محمد در  حضرت 

حضرت  مي کرد.  مهرباني  آن ها  با  همیشه  و  داشت  دوست 

محمد رسول گرامي اسالم توجه زيادي به علم داشت. 

درس هفتم
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شاگردان، در بارة اخالق پیامبر اکرم باهم صحبت کنند.

نام، نام پدر و نام مادر پیامبر گرامي اسالم چیست؟

کودکي  بارة  در  خود  والدين  يا  مسجد  امام  از  شاگردان، 

پیامبر بپرسند و آن را براي همصنفي هاي خود بیان کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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امامت

هدف: دانستن مفهوم امامت و شناخت امامان

پرسش ها
 آيا مفهوم امامت را می دانید؟

 آيا می توانید امامان را نام ببريد؟ 

ما ايمان داريم که بعد از پیامبر اسالم دوازده امام معصوم 

وظیفه دارند تا مردم را هدايت و راهنمايی کنند. اولین آن ها 

امام علي و آخرين شان امام مهدياست. 

درس هشتم 

 1- امام علي
2- امام حسن

 3- امام حسین

4- امام زين العابدين
5- امام محمد باقر
6- امام جعفرصادق
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1-  شاگردان، راجع به مفهوم امامت صحبت کنند.

2- شاگردان، به گروه ها تقسیم شده، نام  امامان را از 

يکديگر بپرسند.

1-  مفهوم امامت چیست؟

ياد  از  امامان را  نام    از شما می  توانید،  2- کدام  يک 

بگويید؟

شاگردان، نام امامان را در خانه حفظ کنند.

 7- امام موسي کاظم
8- امام رضا

 9- امام محمد تقي

10- امام علي النقي
11- امام حسن عسکري

12- امام مهدي

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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معاد

هدف: آشنايي شاگردان با مفهوم معاد

پرسش ها
 آيا مفهوم معاد را مي دانید؟

 آيا مي دانید که در آخرت با مردم چگونه رفتار مي شود؟

 هر سال در فصل خزان، گیاهان زرد و خشک مي شوند و 
نیز  انسان ها  مي گردند.  تازه  و  سبز  دوباره  بهار  فصل  در 

وقتي مي میرند، در روز قیامت دوباره زنده مي شوند. 
مفهوم معاد اين است که انسان ها بعد از مردن دوباره 
نیکوکاران  به  قیامت  روز  در  خداوند  مي شوند.  زنده 

پاداش مي دهد و بدکاران را مجازات مي کند. 
خداوند به ما امر کرده است که کار خوب انجام 
قیامت  تا در روز  نمايیم،  بد دوري  از کارهاي  و  دهیم 

درس نهم
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خوشحال بوده و به بهشت برويم.

خود  بین  نوبت  به  را  درس  متن  نفری  دو  شاگردان،   -1

بخوانند.

2- شاگردان، در گروه های دو نفری از يک ديگر بپرسند که 

اگر ما در دنیا کار خوب انجام داديم، در آخرت چه مي شود.

1- مفهوم معاد چیست؟

2- پاداش انسان نیکو کار در روز قیامت چه است؟

شاگردان، متن درس را در کتابچه های خود يک بار بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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                           دنیا کشتزار آخرت

هدف: دانستن کشتزار آخرت

پرسش ها 
 آيا می دانید پاداش کارهای دنیا، در کجا داده می شود؟

 آيا مي  دانید که از نظر اسالم دنیا کشتزاری برای آخرت 

است؟

پیامبر بزرگوار ما می فرمايد، هر چیزي که در دنیا کشت 
کنیم، حاصل آن را در آخرت به دست مي آوريم. 

تمام رفتار و گفتار ما در دنیا؛ مانند تخمي است که ما 
آن را کشت می کنیم و حاصل آن را در آخرت به دست 
می  آوريم؛ يعني اگر گفتار و رفتار ما، در دنیا خوب باشد، 
خداوند پاداش نیک آن را در آخرت به ما می دهد و 
را  ما  خداوند  باشد،  بد  دنیا  در  ما  گفتار  و  کردار  اگر 

درس دهم
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مجازات خواهد کرد.

هم  با  آخرت  و  دنیا  رابطۀ  به  راجع  گروه ها  در  شاگردان، 

صحبت کنند.

1- آيا امکان دارد که ما، در دنیا رفتار خوب داشته باشیم؛ 

ولي خداوند ما را مجازات کند؟

2-  چرا دنیا کشتزار آخرت گفته شده است؟

آخرت  و  دنیا  رابطۀ  بارة  در  خود  والدين  از  شاگردان، 

بپرسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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فصل دوم 

احکام
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 فروع دين

هدف: آشنايي با فروع دين

پرسش ها
 آيا در بارة فروع دين چیزی می دانید؟

 آيا می توانید فروع دين را نام ببريد؟

فروع دين ده است:

1- نماز    

2- روزه     

3- زکات   

4- خمس 

5- حج    

6- جهاد

درس یازدهم
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7- امر به معروف   

8- نهي از منکر  

9- تولي    

10- تبري

شاگردان، در گروه ها  فروع دين را نام ببرند.

1- فروع دين چند است؟

2- کدام  يک از شما می تواند، فروع دين را نام ببرد؟                 

شاگردان، فروع دين را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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وضو 

هدف: يادگیری ترتیب وضو

پرسش ها
 به نظر شما، پیش از نماز چه بايد کرد؟

 آيا شما مي توانید وضو بگیريد؟

روزی علی براي خواندن نماز وضو مي کرد. خواهرش 
فوزيه از او پرسید که چگونه وضو کنیم؟

علی گفت: براي وضو کردن اين کارها را انجام مي دهیم:
1- نیت مي کنیم.

2- روی خود را از باال به 
پايین مي شويیم. 

3-  دست راست را از آرنج ها 
تا سر انگشتان مي شويیم. 

درس دوازدهم
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4- دست چپ را مثل دست راست مي شويیم. 
5- با دست راست سر خود را مسح مي کنیم. 

6- با دست راست پاي راست را مسح می کنیم.
7- با دست چپ، پاي چپ را مسح مي کنیم. 

علی به ترتیبي که گفت، وضو کرد و خواهرش ياد گرفت.

شاگردان، به نوبت وضو را تمثیل کنند.

کی می تواند ترتیب وضو را بیان کند؟

شاگردان وضو کردن را در خانه تمرين کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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نماز

هدف: آشنايی با فايده ها و وقت های  نماز

پرسش ها
 آيا می دانید چرا نماز می خوانیم؟

 به نظر شما، در يک شبانه روز چند وقت 

نماز می خوانیم؟

ما خدا را شکر مي کنیم که مسلمان استیم. بر هر مسلمان 

در يک شبانه روز پنج وقت نماز واجب است. صبح، ظهر، 
عبادت  نماز  عشاء)خفتن(.  مغرب)شام(  عصر)ديگر(، 
خداي مهربان است. ما وقتي نماز مي خوانیم. با خداي 

خود عهد مي بنديم که تنها او را عبادت  کنیم. 
ياد  نماز  و  مي آيیم  مکتب  به  که  خوشحالیم  خیلي  ما 

مي گیريم. تا خداوند از ما راضی شود. 

درس سيزدهم
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1- شاگردان، اوقات نمازها را از يکديگر بپرسند.

2- شاگردان، در گروه ها راجع به فايده ها و وقت های نماز 

باهم صحبت کنند.

1- خواندن نماز چه فايده دارد؟   

2- در يک شبانه روز، چند وقت نماز می خوانیم؟ 

3- کی وقت های نماز را نام گرفته می تواند؟    

شاگردان، متن درس را يک بار در کتابچه های خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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رکعت های نماز

هدف: آشنايي با تعداد رکعت های نماز

پرسش 
 آيا می دانید در هر وقت، چند رکعت 

نماز می خوانیم؟

تعداد رکعت های نمازهای پنجگانه:
1  نماز صبح دو رکعت است که هر دو رکعت آن پر 

خوانده مي  شود.
2 نماز ظهر )پیشین( چهار رکعت است که دو رکعت 

آن پر و دو رکعت آن خالي خوانده مي شود.
3  نماِز عصر )ديگر( چهار رکعت است که دو رکعت 

آن پر و دو رکعت آن خالي مي باشد.
دو  که  مي  باشد  رکعت  سه  )شام(  مغرب  نماز   4

رکعت آن پر و يک رکعت آن خالي است.
5 نماز عشاء )خفتن( چهار رکعت مي باشد که دو 

درس چهاردهم
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رکعت آن پر و دو رکعت آن خالي مي  باشد.
خوانده  سوره  يک  فاتحه  سورة  از  بعد  پر:  رکعت   

می شود. 
رکعت خالی: سورة فاتحه تنها خوانده می شود.

نمازهای  رکعت های  تعداد  به  راجع  گروه ها  در  شاگردان،   

پنجگانه باهم صحبت کنند.

1- کدام نمازها چهار رکعتی است؟

2- نماز مغرب چند رکعت است؟

3- رکعت پر از رکعت خالی چه فرق دارد؟

شاگردان، با کمک والدين خود، تعداد رکعت های نمازهاي 

پنجگانه را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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                                            نیت

هدف: آموختن نیت نماز

پرسش
به نظر شما، نیت نماز چگونه است.

اين  به معنای قصد است؛ يعني  نیت؛ 
که ما، در دل خود بگويیم که نماز را به خاطر نزديکي به 
خداوند ادا می کنیم؛ مثال: دو رکعت نماز صبح می خوانیم 
»قربتًا الی اهلل« و به اين ترتیب خوشنودي خداوند را به 

دست مي آوريم.
نیت يک کار قلبي است که در دل انسان مي  گذرد؛ اگر 

نیت را به زبان هم بگويیم، عیب ندارد.

درس پانزدهم
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شاگردان، نیت نماز را بیان کنند.

1-  معنای نیت چه است؟

2- نیت نماز چه است؟

3- نماز را چطور نیت می کنیم؟

شاگردان، به کمک والدين خود نیت نماز را تکرار کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آموختن قرائت در نماز

پرسش
در بارة قرائت در نماز چه مي دانید؟

قرائت به معناي خواندن است؛ در نماز قرائت به خواندن 
سورة حمد و  يک سورة ديگر گفته می  شود. 

ِلِ  الَْحْمُد   ١ِحيِم الرَّ ْحَمِن  الرَّ اِل  »بِْسِم  مانند:   
َيْوِم  َمالِِك   3ِحيِم الرَّ ْحَمِن  الرَّ  2الَْعالَِميِن َرِبّ 

َوِإيَّاَك  نَْعُبُد  ِإيَّاَك   4يِن الِدّ
َراَط  الِصّ اْهِدنَا   5نَْسَتِعيُن
الَِّذيَن  ِصَراَط   6 الُْمْسَتِقيَم 
الَْمْغُضوِب  َغْيِر  َعَلْيِهْم  َأْنَعْمَت 
و   »7الِّيَن الضَّ َوَل  َعَلْيِهْم 

قرائت در نماز
درس شانزدهم
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الُ  ُهَو  ُقْل  ِحيِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اِل  »بِْسِم  سورة اخالص 
َيِلْد َولَْم يُولَْد3 َولَْم  َمُد2 لَْم  َأَحٌد١ الُ الصَّ

  »4َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد

صنف  در  را  سوره(  يک  و  حمد  )خواندن  قرائت  شاگردان، 

تمرين کنند.

1- قرائت يعني چه؟

2-  کی سورة حمد را قرائت کرده می تواند؟

3-  کی می تواند سورة اخالص را قرائت کند؟

شاگردان، سورة حمد و سورة اخالص را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آموختن رکوع و ذکر آن

پرسش 

 آيا ذکر رکوع را ياد داريد؟

يکي از ارکان نماز رکوع است. نمازگزار در رکوع به 
اندازه يی خم مي شود که دست  هايش بر روي زانوهايش 

سه  رکوع  در  بگیرد.  قرار 

يک  يا  اهلِل«  »ُسْبَحان  مرتبه 
َو  اْلَعِظْیِم  َربَِّي  »ُسْبَحاَن  مرتبه 

ِبَحْمِدِه« خوانده مي شود.

رکوع نماز
درس هفدهم
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1-  شاگردان، حالت رکوع را با خواندن ذکر آن تمثیل 
کنند.

2-  شاگردان، ذکر رکوع را بخوانند.

در رکوع کدام ذکر خوانده می شود.

شاگردان، ذکر رکوع را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آموختن ذکر سجده 

پرسش
 به نظر شما، در سجده کدام ذکر خوانده می شود؟

سجده  دو  رکعت،  هر  در  نماز  ارکان  از  ديگر  يکي 
مي باشد. در سجده سر را بر زمین يا مهر مي گذاريم و 

اهلِل«  »ُسْبَحاَن  مرتبه  سه 
»ُسْبَحاَن  مرتبه  يک  يا  و 
ِبَحْمِدِه«  َو  ااَلْعَلي  َربَِّي 

را مي خوانیم.

سجود در نماز درس هجدهم
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1-  شاگردان، در گروه های دو نفری  ذکر سجده را تمرين 

کنند. 

2-  شاگردان، به نوبت ذکر سجده را با آواز بلند بخوانند.

 

کی می تواند ذکر سجده را بگويد؟

شاگردان، ذکر سجده را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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تشهد

هدف: آموختن تشهد 

پرسش 
 آيا مي دانید که تشهد چه است؟

 آيا می توانید تشهد را بخوانید؟

 و رسالت حضرت محمد به يگانه گي خداوند در تشهد 

اوصلوات  پاک  خاندان  و   محمد بر  و  مي دهیم  شهادت 

رکعتي  دو  نمازهاي  در  مي فرستیم 

نمازهاي سه و چهار  و در  تشهد  يک 

رکعتي دو تشهد مي خوانیم.

َاْشَهُد َان الَّ ِاَلَه ِاالَّ اهلُل َوْحَدُه 
َانَّ  َاْشَهُد  َو  َلُه  اَلَشِري� 

درس نزدهم
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ٍد  دًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه. َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلي ُمَمَّ ُمَمَّ
ٍد. َو آِل ُمَمَّ

 

 1- شاگردان، تشهد را با دقت بخوانند.

2-  شاگردان به صورت دو نفری تشهد را بخوانند و 

تمرين کنند.

1-  تشهد به کدام ذکرها گفته می شود؟

2-  کی می تواند تشهد را بخواند؟

3-  در کدام نمازها يک تشهد و در کدام نمازها دو تشهد 

خوانده می شود. 

شاگردان، تشهد را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: يادگیری سالم آخر نماز

پرسش
 آيا می دانید در اخیر نماز چگونه 

سالم می  دهیم؟

رکعت  در  وقت  هر  می شود.  ختم  دادن  سالم  با  نماز 
اخیر نماز رسیديم، بعد از سجدة اخیر و خواندن تشهد، 
نماز  سالم  در  مي کنیم.  تمام  را  نماز  و  می دهیم  سالم 

مي گويیم:

اَلُم َعَلْيَك اَيَُّها النَِّبيُّ َو َرْحَمُت اِل َو بََرَكاُتُه،  اَلسَّ
الِِحْيَن،  اَلُم َعَلْيَنا َو َعَلي ِعَباِد اِل الصَّ اَلسَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َو َرْحَمُت اِل َو بََرَكاُتُه. اَلسَّ

درس بيستم
سالم نماز
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شاگردان، در گروه ها سالم های نماز را به نوبت در بین خود 

بخوانند.

 چند شاگرد، سالم های نماز را به نوبت تکرار نمايند.

1-  سالم نماز چه وقت خوانده می شود؟

2-  در سالم نماز، چه خوانده می شود؟

شاگردان، ذکرهای سالم نماز را به ترتیب حفظ نمايند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با چیزهايي که سجده بر آن ها جايز است.

پرسش
 آيا می دانید سجده بر کدام 

چیزها جايز است؟

سجده، نشانۀ بنده گی مسلمان به خداوند است.
 ما مسلمانان در هنگام سجده، پیشانی خود را بر زمین 
می گذاريم و می گويیم که خداوند،  بزرگ و بلندمرتبه 
است. ما بر چیز هايي مي توانیم سجده کنیم که خوردني 

و پوشیدني نباشند؛ مانند: خاک، سنگ، کاغذ چوب  و 
مانند اين ها.

بر چه چیزي درس بيست ویکم
سجده کنیم؟
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اگر ما بر روي ُمهر سجده مي کنیم، به اين سبب است که 
مُهر از خاک  پاک ساخته مي  شود.

شاگردان، در بارة چیزهايي که مي   توان بر آن ها سجده کرد، 

با يکديگر صحبت کنند.

1-  بر چه چیزهايي مي   توان سجده کرد؟

2-  سجده بر چه چیز جايز نیست؟

شاگردان، نام چیزهايي را که سجده روی آن جايز است در 

کتابچه های خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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سجدة شکر

هدف: يادگیری سجدة شکر

پرسش
آيا مي دانید سجدة شکر چه است؟

اگر کسي به شما چیزي بدهد، شما از او تشکر مي کنید.
سجدة شکر هم يک نوع تشکر از خداوند مهربان است 
خداوند  است.  بخشیده  زيادي  نعمت  هاي  ما  براي  که 
توانايی  و  پا  دست،  زبان،  گوش،  چشم،  ما  به  بزرگ، 

خواندن نماز را داده است.
مي کنیم،  شکر  سجدة  نماز  هر  از  بعد  ما  که  وقتي 
نعمت  هايش  همه  اين  خاطر  به  خداوند  از  مي خواهیم 

تشکر کنیم.

درس بيست و دوم



46

شاگردان، در گروه ها راجع به سجدة شکر صحبت کنند.

چرا سجدة شکر را بجا می آوريم؟

شاگردان، در بارة سجدة شکر يک جمله بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: يادگیری طرز خواندن نماز 

پرسش ها
 آيا می دانید چگونه نماز بخوانیم؟

خواندن نماز دو رکعتی
 وضو می کنیم. 

 رو به قبله ايستاد مي شويم.

 نیت مي کنیم؛ يعني در دل مي گويیم: دو رکعت نماز 
صبح مي خوانم قربتًا الي اهلل.

 تکبيرة  االح�رام: يعن�ي بع�د از نی�ت، اهلل اکبر 
مي گويیم. 

 سورة حمد را تا آخر مي خوانیم.

چگونه نماز درس بيست و سوم
بخوانیم؟ 
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 سورة اخالص يا يک سورة کامل ديگر را مي خوانیم. 
 »َاهلُل َاْکَبر« گفته به رکوع مي رويم و سه مرتبه سبحان 

اهلل می گويیم. 
 بعد از رکوع، به طور کامل مي ايستیم و مي گويیم: 

َسِمَع اهلُل ِلَمْن َحِمَده. 
 بعد »َاهلُل َاْکَبر« گفته به سجده مي رويم و سه مرتبه 

سبحان اهلل می  گويیم.
گفته  َاْکَبر«  »َاهلُل  نموده  بلند  سجده  از  را  سر   

مي نشینیم. 
 »َاهلُل َاْکَبر« گفته به سجدة دوم مي رويم. 

 بعد از سجدة دوم »َاهلُل َاْکَبر« گفته مي نشینیم.
 دوباره مي ايستیم. 

را  ديگر  سورة  يک  و  حمد  سورة  دوم  رکعت  در   

مي خوانیم.
باال  را  دست  دو  کف  سوره،  کردن  تمام  از  بعد   

مي گیريم و دعای قنوت مي خوانیم.
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رکوع  به  شد،  گفته  که  ترتیبي  به  بعد   
مي رويم و دوباره دو سجده مي کنیم.

تشهد  و  مي نشینیم  دوم  سجدة  از  بعد   
مي خوانیم. 

 بعد سالم مي دهیم و نماز ختم می  شود.

 شاگردان، دو نفری درس را بین خود به نوبت بخوانند.

با آواز  پیش روی صنف  را  نماز دو رکعتي  از شاگردان  يکی 

بلند بخواند. 

نماز دو رکعتي چگونه خوانده می  شود؟

شاگردان، در حضور والدين خود يک نماز دو رکعتی بخوانند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: شناخت نجاست و چگونه گي طهارت 

پرسش ها
 آيا مي دانید کدام چیزها نجس اند؟

 اگر چیزي نجس شود، چگونه مي توان آن را پاک کرد؟

بعضي چیزها نجس يا ناپاک اند؛ مانند: خون، بول و غايط 
نجاست  به  نبايد  نمازگزار  مکان  و  لباس  بدن،  انسان. 
آلوده باشد. اگر دست، لباس، ظرف، فرش به نجاست 
آلوده شد، بايد آن را پاک کنیم. بعد از آنکه نجاست 
)خون، بول و غايط( از بدن يا لباس پاک شد، بايد سه 
بار آب کشیده شود.  پس آب يکي از پاک کننده ها است 

و هر چیزي که نجس شود با آب بشويیم پاک مي شود. 

طهارت  از نجاست
درس بيست و چهارم
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شاگردان، در بارة پاک شدن از نجاست با هم صحبت نمايند.

در گروه های سه نفری درس را بین خود به نوبت بخوانند.

1-  بدن و لباس انسان با چه چیز نجس مي شود؟

2-  چگونه بدن و لباس انسان از نجاست پاک مي شود؟

شاگردان، نام چیزهايی را که بدن و لباس را نجس می سازد 

در کتابچه های شان بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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فصل سوم 

آداب و اخالق
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احترام مادر و پدر

هدف: دانستن اهمیت احترام مادر و پدر و رعايت آن

پرسش 
 به نظر شما، چرا مادر و پدر خود را بايد احترام کنیم؟

بود.  الهي  بزرگ  پیامبران  از  يکي   موسي حضرت 
همنشین  و  رفیق  که  خواست   خداوند از  روزي  او 
در  که  شد  وحي  او  به  دهد.  نشان  او  به  را  بهشتي اش 
منطقۀ شهر، قصابي زنده گي مي کند که همنشین  فالن 
تو در بهشت است. حضرت موسي رفت و آن قصاب 
را پیدا کرد و به او گفت: آيا مهمان مي خواهي؟ قصاب 
گفت: مهمان حبیب خداست و او را با خود به خانه اش 
قصاب  خانۀ  در  روز  دو  يکي   موسي حضرت  برد. 
بود تا بداند او چه کار خوبي مي کند. او ديد که قصاب 
روزي چندبار به اتاقي مي رود و مدتي در آنجا مي ماند 
اتاق  آن  در  که  پرسید  قصاب  از  مي آيد.  بیرون  بعد  و 

 درس بيست و پنجم
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چه مي کني؟ گفت من مادر پیري دارم که توان حرکت  
کردن را ندارد. من مي روم، غذايش را آماده مي کنم 
کارهاي  همه  در  و  مي دهم  غذا  او  به  خود  دستان  با  و 
او کمک مي کنم. حضرت موسي متوجه  به  ضروري 
و  پیر  مادر  به  که  احترامي  به خاطر  قصاب  که آن  شد 
مريض خود مي کند، خداوند آن مقام عالي را براي 

او داده است. 

 شاگردان، در بارة احترام مادر و پدر با هم صحبت نمايند.
 شاگردان، در گروه های سه نفری درس را به نوبت بخوانند.

1- چرا آن مرد قصاب همنشین حضرت موسی در بهشت 
شده بود؟

2- شما با پدر و مادر خود چگونه رفتار مي کنید؟

شاگردان، راجع به احترام مادر و پدر دو جمله بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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احترام معلم

هدف: دانستن اهمیت احترام معلم
پرسش 

 آيا  مي دانید که معلم خود را چگونه احترام کنیم؟

ما بايد معلم خود را احترام کنیم؛ چون معلم به ما علم و 

دانش مي آموزد. راه درست زنده  گي را نشان مي دهد؛ 
ما  معنوی  پدر  »معلم  است:  فرموده   علی حضرت 

است.«
و  پندها  و  می داريم  دوست  بسیار  را  خود  معلم  ما 

نصیحت هاي او را می شنويم و به آن عمل می کنیم. 

درس بيست و ششم



56

صحبت  هم  با  معلم  احترام  به  راجع  گروه ها  در  شاگردان، 

کنند.

1- معلم به شاگردان چه چیزی هايی را ياد می دهد؟

2- چرا معلم خود را احترام می  کنیم؟

فرموده  چه  معلم  احترام  به  راجع   علی حضرت   -3

است؟

شاگردان، کالم حضرت علی راجع به احترام معلم را  در 

کتابچه های خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: دانستن اهمیت گوش دادن به سخنان معلم

پرسش 
 آيا مي   دانید چطور بايد به سخنان معلم گوش داد؟

ما همیشه به سخنان معلم خود 
به  و  می دهیم  گوش  دقت  با 

آن عمل می کنیم.
خوب  را  درس  که  اين  براي 

ياد بگیريم، به چند نکته توجه می کنیم:
 در صنف آرام می نشینیم.

 در وقت درس با هم صنفان خود گپ نمی زنیم.

 فکر ما به حرفهای معلم می باشد که چه مي  گويد.
 در صنف با ادب می نشینیم.

گوش دادن به درس بيست و هفتم
سخنان معلم
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 سؤال هاي بیجا نمی کنیم.
 اگر درس را نفهمیديم  دست خود را بلند نموده از معلم 

خود می پرسیم.
 اگر معلم پرسید، دست خود را بلند کرده به نوبت جواب 

می دهیم.
به فعالیت های درس سهم فعال می گیريم.

شاگردان، در گروه ها راجع به نکته هايی که برای يادگیری 

بهتر درس مهم است، باهم صحبت کنند.

برای اين که بهتر بیاموزيم، بايد به کدام نکته ها توجه کنیم؟

شاگردان، نکته هايی را که برای يادگیری مهم است در کتابچه های 

خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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حقوق همسايه

هدف: آشنايي شاگردان با حقوق همسايه

پرسش ها
 به نظر شما، همسايه ها  باالی همديگر چه حقوقی دارند؟

 به نظر شما، چگونه مي توان حقوق همسايه را رعايت کرد؟

همسايۀ ما کسي است که در نزديکي خانۀ ما زنده گي 
همسايه  براي  را  زيادي  حقوق  اسالم  دين  می کند. 
بیان کرده است. حضرت پیامبر به مسلمانان همیشه 
سفارش مي فرمود که حقوق همسايه را مراعات نمايند.

بعضي از حقوق همسايه عبارت اند از:
  اگر قرض خواست به وي قرض دهیم.

 عیبش را بپوشانیم و به کس ديگر نگويیم.

درس بيست و هشتم 
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 وقتي که مريض شد به عیادتش برويم.
 در وقت غم و مصیبت با وي غم شريکي کرده، او را 

تسلي دهیم. 
 خوشي هايش را تبريک گفته، اظهار خوشي نمايیم.

 هرگاه مسافرت کرد در حد توان از مال و عیالش 
نگهداري کنیم.

 از هرگونه ضرر رساندن به او پرهیز کنیم. 
       

شاگردان، در گروه ها راجع به حقوق همسايه باهم صحبت 

نمايند.

1- همسايه کیست؟

2- با همسايۀ خود چطور رفتار کنیم؟

شاگردان، از اعضاي بزرگ خانواده موارد ديگري از حقوق 

همسايه را بپرسند و در کتابچه های خود بنويسند. 

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: دانستن اهمیت احترام بزرگان

پرسش ها
 آيا احترام بزرگان الزم است؟

  به نظر شما، بزرگان را چطور احترام کنیم؟

ديد  نشست.  چوکي  در  و  شد  موتر  سوار  احمد  روزی 
که رضا در چوکي ديگری نشسته  بود. احمد خوشحال 
شد که رضا نیز در چوکي نشسته است؛ چون او ديروز 

هنگام بازي بر زمین افتاده بود و پايش درد مي کرد. 
چوکي  شد.  موتر  سوار  پیرمردی  بعدي  ايستگاه  در 
احمد  اما  بنشیند؛  پیرمرد  آن  تا  نداشت،  وجود   خالي  
جای خود را براي او خالي نکرد. در همین موقع رضا 
او  به جاي  تا  پیرمرد خواست،  از  و  بلند شد  از چوکي 
اما رضا گفت:  بنشین؛  تو خودت  پیرمرد گفت:  بنشیند. 

درس بيست و نهم
احترام بزرگان
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شما بزرگتر استید و احترام بزرگان بر ما الزم است. پیرمرد 
تشکر کرد و نشست. احمد از اين که جای خود را به پیرمرد 
نداده بود، خیلي پشیمان شد؛ به خصوص وقتي که ديد 

رضا با پاي زخمي اش جاي خود را به او داد. 

 شاگردان، در بارة اين که چگونه به بزرگان احترام کنیم، به 

نوبت صحبت کنند.

 شاگردان، در گروه های سه نفری، درس را به نوبت بخوانند.

1- چرا رضا با اين که پايش درد مي کرد، جاي خود را به 

پیرمرد داد؟

2- اگر شما به جاي رضا مي بوديد، چه کار مي کرديد؟

شاگردان، در مورد احترام بزرگان دو جمله بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با خوبی های راستگويي

پرسش 
 آيا می دانید راستگويي در زنده گي ما چه فايده دارد؟

ما مسلمانان بنده گان خداوند مهربان استیم.  

خداوند مهربان راست گفتن را بر ما واجب کرده است. 

1- خداوند انسان راستگو را دوست دارد.

2- مردم همیشه به سخنان انسان راستگو باور دارند.

3- مردم به انسان راستگو احترام می گذارند.

4-  راستگويی انسان را خوشبخت می سازد.

درس بيست سی ام
راستگويي
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 شاگردان، در گروه ها راجع به فايده  های راستگويی بین خود 

صحبت کنند.

 شاگردان، در گروه های سه نفری درس را به نوبت بخوانند.

خداوند، در بارة راستگويی چه فرموده است؟

راستگويی چه فايدة  هايی دارد؟

درس  متن  از  را  راستگويی  خوبی های  از  يکی  شاگردان، 

انتخاب و در کتابچه های خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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چوپان دروغ گو
      

هدف: آشنايي با ارزش و اهمیت راستگويي
پرسش 

  آيا می دانید دروغ چی ضرر دارد؟

 

به  بود،  شده  خسته  کوه  در  تنهايي  از  چوپانی  روزی 
او  گوسفندان  به  گرگ  که  کند  فرياد  تا  رسید  فکرش 
حمله کرده است تا چند نفري بیايند و او از تنهايي بیرون 
شود. آن گاه او صدا کرد: »گرگ! گرگ.« آنقدر فرياد 
کشید که مردم قريه جمع شدند، تا به او کمک کنند؛ اما 
با  گوسفندان  و  نیست  از گرگ خبري  که  ديدند  آن ها 
خیال آرام مي چرند. بار دوم چوپان اين کار را تکرار 
نمود. وقتی مردم جمع شدند ديدند که باز گرگی وجود 

درس سی و یکم  
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ندارد، چوپان را مالمت کردند که چرا دروغ گفته است. 
بار سوم به راستی گرگ آمد به  گوسفندان او حمله کرد 
و  نکرد  باور  او  سخنان  به  کسي  کشید،  فرياد  هرچه  و 

گرگ تعداد زيادي از گوسفندانش را کشت. 

شاگردان، در گروه ها در بارة پیام قصه، باهم بحث  کنند؛ 

سپس از هر گروه يک شاگرد نتیجه را به ديگران بیان نمايد.

1-  چرا بار سوم مردم به کمک چوپان نیامدند؟

2- آيا چوپان کار درستی انجام داد؟

شاگردان، دو جمله دربارة ضرر دروغ بنويسند. 

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: دانستن اهمیت نظافت در زنده گی

پرسش
 در بارة نظافت و پاکیزه  گي چه مي دانید؟

است:  فرموده  اسالم  پیامبر  است.  پاکیزه گی  نظافت، 
را  پاکي  و  نظافت  ما  اگر  است«.  ايمان  جزء  »نظافت 
رعايت کنیم، صحت کامل خواهیم داشت. برای پاکیزه گی 

خود اين کارها را انجام می دهیم.
 بعد از غذا خوردن دندان  هاي خود را 

با مسواک يا برس دندان می شويیم.

دست هاي  حاجت  رفع  از  بعد  همیشه   
خود را با آب و صابون پاک می شويیم.

 هفتۀ سه بار بدن خود را با آب گرم و صابون بشويیم.

درس سی و دوم
نظافت
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 پیش از غذا خوردن و بعد از آن دست هاي خود را با 
آب و صابون  می شويیم.

 میوه ها و سبزي ها را قبل از خوردن خوب می شويیم.
 کثافات را در خانه و کوچه نمی  ريزيم و محیط زيست 

خود را پاک نگاه می کنیم.

شاگردان، در گروه ها در بارة نظافت با همديگر بحث کنند. 

و از هر گروه يک نفر نتیجه را به ديگران بیان کنند.

1. نظافت چه فايده دارد؟

2. پیامبر گرامی اسالم در بارة نظافت چه فرموده اند؟

شاگردان، در بارة نظافت با خانوادة خود صحبت کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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صحت

هدف: دانستن اهمیت صحت و سالمتي

پرسش ها
1- به نظر شما، صحت و سالمتی چه اهمیت دارد؟

2- شما چطور از سالمتي خود محافظت کرده می توانید؟

 خداوند بزرگ  نعمت هاي  از  يکي  سالمتي  و  صحت 
مي شود  سالمتي  اهمیت  متوجه  زماني  انسان  است. 
که  زماني  ما  مثال:  عنوان  به  شود؛  بیماري  دچار  که 
دندان درد مي شويم متوجه مي شويم که سالمتي دندان 
ما خیلی اهمیت داشته است و ما از آن غافل بوده ايم. 

بزرگ  نعمت  اين  تا  کنیم  تالش  خیلي  بايد  بنابراين، 
خداوند را حفظ و نگهداري نمايیم.

دارد  نیز  سالم  فکر  باشد،  داشته  سالم  بدن  انسان  اگر 

درس سی و سوم
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و هر کس فکر سالم داشته باشد، می  تواند خوب درس 
در  سلیم  عقل  اند:  گفته   بزرگان  شود.  موفق  و  بخواند 

بدن سالم است.
  

   شاگردان، سه نفری در بارة اهمیت صحت و  سالمتي با هم 

صحبت نمايند.

صحت  و سالمتي چه فايده دارد؟ 

شاگردان، دربارة صحت و سالمتی دو جمله بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی



71

هدف: آشنايي با فايده های سالم دادن

پرسش
 آيا می دانید سالم دادن چه فايده  دارد؟

سالم دادن مستحب است.

جواب دادن به سالم واجب است. 

ما بايد به معلم، دوست و يا هم صنفان خود سالم بدهیم.

سالم دادن دوستی ها را زياد مي  کند.

نشانۀ ادب و تربیت خوب می باشد. سالم دادن نشانۀ احترام 

نسبت به يکديگر است.

خوردساالن به بزرگ ساالن سالم می کنند.

ايستاده به نشسته سالم می کند.

سوار به پیاده سالم می کند.

درس سی و چهارم
سالم دادن
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 شاگردان، در گروه های سه نفری درس را به نوبت بخوانند.
 شاگردان، در بارة فايده های سالم دادن باهم صحبت کنند.

1- سالم دادن چه فايده دارد؟

2- آداب سالم دادن را بگويید.

شاگردان، معلومات خود را با والدين شان شريک بسازند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با آداب خوردن و آشامیدن

پرسش
 آيا آداب خوردن و آشامیدن را مي دانید؟

خوردن و آشامیدن داراي اين آداب مي باشد:
 پیش از خوردن بايد اول دست  ها را بشويیم.

 در اول غذا »بسم اهلل الرحمن الرحیم« بگويیم.
 لقمه  ها را کوچک برداريم.

 هنگام غذا خوردن پیش خود را نگاه کنیم.
 در وقت خوردن غذا زياد گپ نزنیم.

 غذا را خوب بجويم.
 بعد از خوردن غذا، خدا را شکر کنیم.

 آب را در شب، نشسته بنوشیم.

و درس سی و پنجم خوردن  آداب 
آشامیدن
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 بعد از آشامیدن آب، بر امام حسین درود بفرستیم.
 آب را در سه نفس بنوشیم.

شاگردان، دو نفری درس را به نوبت بخوانند.

شاگردان، در بارة آداب خوردن و آشامیدن با همديگر بحث 

کنند.

خوردن و آشامیدن چه آدابی دارد؟

 فعالیت

ارزيابی
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