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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.
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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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درس اول

 

ایمان مفصل

ما به خدا، فرشته گان، کتاب های آسمانی، 

پیامبران، روز آخ�رت و قض�ا  و ق�در

)خیر و ش�ر( که از طرف خداوند اس�ت،  

ایمان داریم. 
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فعاليت

 شاگردان ارکان ایمان را از یکدیگر بپرسند.

  ارزيابی

1- ارکان ایمان را نام بگیرید.

2- ایمان مفصل را از حفظ بگویید.

3- ما به قضا و قدر..........  داریم.
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درس دوم

کلمۀ تمجید

، َوال ِإلَه ِإالَّ اهلُل، َواهلُل  ُسْبَحاَن اهلِل، َواْلَحْمُد هلِلِ

َة ِإال ِباهلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظْیِم. َأْکَبُر، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

تکرار کلمه ها:

ُسْبَحاَن اهلِل             َواْلَحْمُد هلِلِ

َوال ِإلَه ِإالَّ اهلُل           َواهلُل َأْکَبر

َة     ِإال ِباهلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظْیِم. َوال َحْوَل َوال ُقوَّ
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فعاليت       
 شاگردان کلمۀ تمجید را در گروه ها بین هم تکرار نمایند. 

  ارزيابی

1- کلمۀ تمجید را از حفظ بگویید.

2- کلمۀ تمجید را تکمیل کنید:

 سبحان اهلل والحمدهلل....
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درس سوم

کلمۀ توحید )1(

اَل ِإلَه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِریَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك 

 َوَلُه اْلَحْمُد...

تکرار کلمه ها:

         اَل ِإلَه ِإالَّ اهلُل

       َوْحَدُه اَل َشِریَك َلُه 

       َلُه اْلُمْلُك

       َوَلُه اْلَحْمُد.
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فعاليت

 شاگردان کلمۀ توحید را از همدیگر بپرسند.

  ارزيابی

1- کلمۀ توحید را از حفظ بگویید.

2- تکمیل کنید:

 ال اله اال اهلل............................ وله الحمد....
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درس چهارم

کلمۀ توحید )2(

ُیْحِیْي َوُیِمْیُت َوُهَو َحيٌّ الَّ َیُموُت ِبَیِدِه اْلَخْیُر َوُهَو 

َعَلی ُکلِّ َشْيٍء َقِدیر.

تکرار کلمه ها:

       ُیْحِیْي َوُیِمْیُت

       َوُهَو َحيٌّ الَّ َیُموُت

       ِبَیِدِه اْلَخْیُر

          َوُهَو َعَلی ُکلِّ َشْيٍء َقِدیر
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فعاليت

 شاگردان به شکل گروهی کلمۀ توحید را بخوانند.

  ارزيابی

1- کلمۀ توحید را با آواز بلند بخوانید.

2- کلمۀ توحید را از حفظ بگویید.

3- تکمیل کنید:

 یحیی........................ بیده الخیر........................
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درس پنجم  

آیت الکرسی )1(

�اهلُل اَل ِإل�َه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسنٌَة 

َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َمْن  َواَل َنْوٌم لَُّه َما ِفي السَّ

َذا الَِّذْي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه... �
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فعاليت

 شاگردان بخش اول آیت الکرسی را بخوانند، تکرار کنند و از یکدیگر 

بپرسند.

  ارزيابی

1- بخش اول آیت الکرسی را بخوانید.

2- بخش اول آیت الکرسی را از حفظ بگویید.

3- تکمیل کنید:

َماَواِت...............................  لَُّه َما ِفي السَّ
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درس ششم

آیت الکرسی )2(

�...َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدْیِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُیِحْیُطوَن 

ُه  ْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َش�آَء َوِس�َع ُکْرِس�یُّ ِبَش�ْيٍء مِّ

َوُهَو  ِحْفُظُهَما  َیُؤْوُدُه  َواَل  َواأَلْرَض  �َماَواِت  السَّ

اْلَعِل�يُّ اْلَعِظْی�ُم�     )بق�رة / 255(
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فعاليت

ش�اگردان بخش دوم آیت الکرس�ی را بخوانند، تک�رار نمایند و از 

یکدیگر بپرسند.

  ارزيابی

1-  بخش دوم آیت الکرسی را بخوانید.

2-  بخش دوم آیت الکرسی را از حفظ بگویید.
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درس هفتم

آیت الکرسی )3(

�اهلُل اَل ِإل�َه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسنٌَة 

َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َمْن  اَل َنْوٌم لَُّه َما ِفي السَّ وَّ

َذا الَِّذْي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدْیِهْم 

ْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما  َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُیِحْیُطْوَن ِبَشْيٍء مِّ

َماَواِت َواأَلْرَض َواَل َیُؤْوُدُه  ُه السَّ َشآَء َوِسَع ُکْرِسیُّ

ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظْیُم� )بقرة / 255(
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فعاليت

شاگردان آیت الکرسی شریف را با آوازبلند بخوانند و نیز از یکدیگر 

بپرسند.

  ارزيابی

 1-  آیت الکرسی را بخوانید.

2- تکمیل کنید:

- اهلُل اَل ِإل�َه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ ..................... َواَل َنْوٌم 

َماَواِت َواأَلْرَض........................ ُه السَّ - َوِسَع ُکْرِسیُّ
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فضایل آیت الکرسی

- خواندن آیت الکرسی ثواب زیاد دارد.

پیامبر فرموده است: 

 �هر گاه به بس�ترخواب رفتی، آیت الکرسی 

را بخ�وان، در این ص�ورت از طرف خداوند 

نگهبانی برای�ت تعیین می گردد و تا صبح هیچ 

شیطانی به تو نزدیك نمی شود�.)1(

- ما  بعد  از  هر نماز فرض آیت الکرسی را می خوانیم.

1- صحیح البخاری

درس هشتم
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فعاليت

 شاگردان به کمك معلم در مورد فضایل آیت الکرسی با هم گفتگو نمایند.

  ارزيابی

1- پیامبر  در مورد آیت الکرسی چه فرموده است؟

2- خواندن..............................ثواب دارد.

3- بعد از هرنماز...................................
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توح���ید

یگانه دانستن خداوند را توحید گویند.

اهلل یگانه است.

شریك و مانند ندارد.

 از هر عیب پاک است.

ما فقط اهلل را می پرستیم.

اهلل آفریدگار تمام مخلوقات است.

غیب دانستن خاصۀ اهلل است.

درس نهم
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فعاليت

شاگردان با همکاری معلم در مورد عبادت اهلل گفتگو کنند.

  ارزيابی

1- توحید چه را گویند.

2- تمام موجودات را کی آفریده است؟
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شرک

ش�ریك دانس�تن مخلوق را با اهلل ش�رک 

می گویند.

شرک بزرگترین گناه است.

عبادت غیر اهلل شرک است.

اهلل مشرک را نمی بخشد. 

مشرک به بهشت داخل نمی شود.

درس دهم
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فعاليت

 شاگردان در مورد شرک با استفاده ازمتن درس بین هم سوال و جواب 

کنند.

  ارزيابی

1- شرک چه را گویند؟

2- آیا مشرک به بهشت می رود؟
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نمونه های شرک

نمونه های شرک عبارت اند از: 

- سجده کردن به غیراهلل

- انجام دادن عبادت به غیراهلل

- تعظیم به بت ها، آتش و غیره

شریك ساختن مخلوق در صفات اهلل -

درس يازدهم
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فعاليت

 شاگردان در مورد نمونه های شرک گفتگو کنند. 

  ارزيابی

1- س�جده کردن  به غ�یر اهلل  از جملۀ چیست؟

2- نمونه های شرک را بیان کنید.   
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کفر

ُکفر به معنای انکار کردن است.

نمونه های ُکفر: 

و رسول او انکار کردن از اهلل -

- انکار کردن از دین اسالم

- تمسخر به دین اسالم

- خود را کافر گفتن

 ما باید از گفتن الفاظ ُکفری بپرهیزیم.

درس دوازدهم
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فعاليت

شاگردان با استفاده از متن درس، در مورد ُکفر، گفتگو کنند.

  ارزيابی

1-  کفر به معنای چیست؟

2-  ما باید از گفتن..............  بپرهیزیم. 

3-  نمونه های کفر را نام بگیرید.
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 استنجا )1(

معنای استنجا:

پاک کردن شرمگاه را استنجا گویند.

می توان به اشیای ذیل استنجا کرد:

- آب

- کلوخ

درس سيزدهم
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- سنگ

- کاغذ تشناب

ما با دست چپ، استنجا می کنیم.

در صورتی که نجاست زیاد باشد، استنجا با آب 

واجب است.

فعاليت  

شاگردان در مورد اشیای که به آن استنجا می شود، گفتگو نمایند.

  ارزيابی
1-  استنجا را تعریف کنید.

2- با کدام چیز ها استنجا کردن جایز است؟
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استنجا )2(

چیزهای که استنجا کردن با آن جایز نیست:

- استخوان

- سرگین

- طعام

و همچنان با دست راست استنجا جواز ندارد.

درس چهاردهم
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فعاليت

شاگردان چیزهای را که استنجا کردن با آن ها درست نیست از یکدیگر 

بپرسند.

  ارزيابی

1- استنجا کردن با این چیزها جایزنیست:

.......-3.......-2 ......-1

2- چیزهای راکه استنجا کردن با آن جایز نیست نام بگیرید.



29

فرض های و ضو
فرض های وضو چهار است

1- شستن تمام روی   

2- شستن دست ها با آرنج ها

3- مسح چهارم حصۀ سر

4- شستن پاها با بجلك ها

درس پانزدهم
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فعاليت

شاگردان در صحن مکتب  تحت راهنمایی معلم عماًل وضو کنند.

  ارزيابی

1- فرض های وضو چند است؟

2- فرض های وضو را نام بگیرید.
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آب وضو
با آب های  زیر وضو جایز است 

1- آب  باران    

2- آب  چشمه ها و نهر ها 

3- آب  چاه ها

4- آب  دریا

درس شانزدهم
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5- آب  برف، ژاله  و یخ

6-  آب  حوض های   بزرگ

بر ما الزم است تا با آب پاک وضو کنیم

فعاليت

 شاگردان در مورد انواع آب های که وضو با آن ها جایز است گفتگو 

کنند.

  ارزيابی

1- با کدام آب ها وضو کردن جایز است؟

2- تکمیل کنید:

بر ما الزم است تا با ........... وضو کنیم.
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درس هفدهم

آب های که طهارت با آن جایز نیست

1-مایعاتی که آب گفته نمی شوند. 

مانند آب میوه ها، چای، شوربا و غیره.

2- آبی  که  چیز نجس    در آن  افتاده  باشد.

3- آبی  که  یك  بار با آن  وضو و یا غسل  شده  باشد. 

ما باید از وضو کردن با آب ناپاک خود داری کنیم.
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فعاليت

 شاگردان در مورد آب پاک وآب ناپاک گفتگو کنند.

  ارزيابی

1- با کدام آب ها وضو کردن جایز نیست؟

2- ما باید ..................................   کنیم.
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شکننده های وضو

شکننده های وضو عبارت اند از: 

1- بیرون شدن مواد غایطه، پیشاب و باد از شرمگاه 

2-  بیرون  آمدن  و جاری شدن  خون  و چرک  از بدن 

3- َقی  کردن به دهن پر

4- خواب

5- بیهوشی 

6- دیوانه گی

7- با صدای بلند در نماز خندیدن

درس هژدهم
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فعاليت
 شاگردان به گروه های کوچك تقسیم شده و شکننده های وضو را از 

یکدیگر بپرسند.

  ارزيابی

1- شکننده های وضو چند است؟

2- شکننده های وضو را نام بگیرید.
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اوقات نمازهای پنج گانه 

1- صبح

 از طلوع صبح صادق تا طلوع آفتاب

2- وقت  نماز ظهر )پیشین( 

از زوال آفتاب تا دو چند شدن سایۀ هرچیز

3- وقت نمازعصر)دیگر(

از ختم وقت پیشین تا غروب آفتاب

4- وقت نماز مغرب )شام( 

بعد از غروب آفتاب تا گم شدن شفق

5- وقت نماز عشاء )خفتن( 

درس نزدهم
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از ختم وقت شام تا ختم شب

فعاليت 

 شاگردان نام و اوقات نماز های پنج گانه را از یکدیگر بپرسند.

  ارزيابی

1- نماز های پنجگانه را نام بگیرید.

2- وقت نماز پیشین را بگویید.

3- وقت نماز صبح..................

اوقات نماز های پنج گانه

نماز صبح

نماز پيشين

نماز ديگر

نماز شام

نماز خفتن
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فرض های نماز 

در نماز هفت چیز فرض است:

1- تکبیر تحریمه

2- قیام )ایستادن(

درس بيستم
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  3- قرائت )خواندن (

4- رکوع



41

5- سجده                  

 6- قعدۀ اخیر

7- بیرون شدن از نماز )سالم دادن(.
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فعاليت

معلم برای شاگردان هدایت می دهد تا به طور عملی  نماز بخوانند.

  ارزيابی

 1- فرض های نماز چند است؟

 2- فرض های نماز را نام بگیرید.
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نماز وتر 

خواندن نماز وتر، واجب است.

نماز وتر سه رکعت است.

نماز گزار:

 - در رکعت سوم بعد از قرائت سوره، با گفتن 

تکبیر هر دو دست خود را بلند می کند.

- بعد از تکبیر دست راست را باالی دست چپ 

گذاشته دعای قنوت را می خواند.

درس بيست ويکم
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فعاليت

 شاگردان نماز وتر را در داخل صنف به طور عملی ادا کنند.

  ارزيابی

1- نماز وتر چند رکعت است؟

2- خواندن نماز وتر....... است.

3- دعای قنوت در رکعت چندم وتر خوانده می شود؟
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دعای قنوت )1( 

الّلُهمَّ إنَّ�ا َنْس�َتِعْیُنَك َوَنْس�َتْغِفُرَک َونُْؤِمُن ِبَك 

ُل َعَلْیَك َونُْثِنْي َعَلْیَك اْلَخْیَر ... َوَنَتَوکَّ

درس بيست ودوم

..
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فعاليت

شاگردان بخش اول دعای قنوت را به شکل دسته جمعی با آواز بلند 

بخوانند.

  ارزيابی

1- بخش اول دعای قنوت را از حفظ بگویید.

2- تکمیل کنید:

 -الّلُهمَّ إنَّا َنْسَتِعْیُنَك............. َونُْؤِمُن ِبَك ....................
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دعای قنوت )2(

َوَنْش�ُکُرَک َوال َنْکُف�ُرَک وَنْخَل�ُع َوَنْت�ُرُک َمْن 

یَّْفُجُرَک...

درس بيست وسوم
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فعاليت

 شاگردان قسمت دوم دعای قنوت را با آواز بلند بخوانند و همچنان 

از یکدیگر بپرسند.

  ارزيابی

 قسمت دوم دعای قنوت را از حفظ بگویید.
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دعای قنوت )3( 

 الّلُه�مَّ ِإیَّاَک َنْعُبُد َوَلَك نَُصلِّي َوَنْس�ُجُد َوِإَلْیَك 

َنْسَعی...

فعاليت

 شاگردان قسمت سوم دعای قنوت را به طور دسته جمعی با آواز بلند 

بخوانند.

  ارزيابی

1- قسمت سوم دعای قنوت را از حفظ بگویید.

2-  الّلُهمَّ ِإیَّاَک َنْعُبُد .................................. َنْسَعی

درس بيست وچهارم

..
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دعای قنوت )4(

َوَنْحِف�ُد َوَنْرُجْو َرْحَمَتَك َوَنْخَش�ی َعَذاَبَك ِإنَّ 

اِر ُمْلِحٌق. َعَذاَبَك ِباْلُکفَّ

فعاليت

شاگردان بخش آخر دعای قنوت را با آواز بلند بخوانند.

  ارزيابی

1- قسمت آخر دعای قنوت رابخوانید.

2- دعای قنوت را از حفظ بگویید.

درس بيست وپنجم
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                     نماز جماعت

پیامبر   فرموده است: 

�ثواب نماز با جماعت بر نماز تنها گزار بیست و 

هفت مرتبه بیشتر است�)1(.

_ ما نماز را باجماعت می خوانیم.

_ نماز پیشین و دیگر در جماعت، خفیه )آهسته( 

خوانده می شود.

_ نماز شام، خفتن وصبح در جماعت، به جهر 

)آواز بلند( خوانده می شود.
1- بخاری

درس بيست وششم



52

ما، در نماز های جهری ب�ه قرائت امام گوش 

می دهیم.

فعاليت

 شاگردان در مورد نماز جماعت گفتگو کنند.

  ارزيابی

1-  پیامبر در مورد نماز جماعت چه فرموده است؟

2- کدام نماز ها در جماعت، خفیه خوانده می شود؟

3- کدام نماز ها در جماعت به جهر خوانده می شود؟
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صف بستن 

حضرت محمد فرموده است: 

�صف های تان را برابر کنید؛ زیرا برابر ساختن صف 

از جملۀ نماز است�)1(.

1-کنار همدیگر شانه به شانه ایستادن سنت است.

2- برابر نساختن صف سبب کینه و نفاق می گردد.

1- بخاری 

درس بيست و هفتم
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فعاليت

 شاگردان ایستادن در صف جماعت را در داخل صنف تمثیل کنند.

  ارزيابی

1-  پیامبر در مورد صف نماز چه فرموده است؟

2-  برابر نبودن صف سبب چه می گردد؟

3-  کنار همدیگر.......................... سنت است.
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آداب مسجد

پیش از داخل شدن به مسجد وضو می نماییم.

 با پای راست داخل مسجد می شویم و این دعا 

را می خوانیم: �َالّلُهمَّ اْفَتْح ِلْی َاْبَواَب َرْحَمِتَك�

هنگام بیرون شدن از مسجد با پای چپ بیرون  

می شویم واین دعا را می خوانیم:

�َالّلُهمَّ ِإنِّی َأْسَئُلَك ِمْن َفْضِلَك�.

از پیش روی نماز کسی  نمی گذریم.

گپ زدن بی مورد، سرو صدا کردن در مسجد 

درست نیست.

درس بيست وهشتم

..

..
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فعاليت
 شاگردان در مورد آداب مسجد گفتگو نمایند.

  ارزيابی

1- قبل از داخل شدن به مسجد...............

2- چند نمونه از آداب مسجد را بیان کنید؟
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آداب قضای حاجت 

ما باید  در هنگام قضای حاجت آداب ذیل را رعایت 

نماییم: 

وقتی که به بیت الخالء می رویم، باید این دعا را 

بخوانیم:

�الّلُهمَّ  إنِّی َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث�

پس ازخارج شدن، این دعا را می خوانیم: � ُغْفَراَنَك�

هنگام داخل شدن، پای چپ و هنگام بیرون شدن 

پای راست را پیش می گذاریم.

درس بيست و نهم
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هنگام قضای حاجت، رو و پشت به قبله نمی نشینیم.

 از پیشاب کردن در آب خود داری می کنیم.

با دست چپ محل نجاست را پاک می کنیم.

فعاليت

 شاگردان در مورد استنجا گفتگو کنند.

  ارزيابی
1-  دعای داخل شدن به بیت الخال را بگویید.

2-  دعای بیرون شدن از بیت الخال را بگویید.

3-  محل نجاست را باکدام دست پاک می کنیم؟
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اخالق مسلمان 

پیامبر  فرموده است: �من تنها برای تکمیل 
خوبی های اخالق، فرستاده شده ام�. )1(

اخالق مسلمان این است: 

شمارد.  هیچ کس را حقیر نمی  -

داشته باشد. نسبت به یکدیگر عفو  و گذشت می  -

به والدین خود نیکی کرده، در مقابل آن ها به  - 

آرامی سخن گفته و از آن ها اطاعت می کند.

از بدگمانی و جاسوسی خود داری می کند. - 

درس سی ام

1- سنن الکبرا للبیهقی
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- 
از گفتن الفاظ بد اجتناب می کند.1

گوید، غیبت نمی کند، کس�ی را  دروغ نمی  -

فریب و دشنام نمی دهد.

فعاليت

شاگردان درمورد اخالق مسلمان با همدیگر گفتگو نمایند. 

  ارزيابی

1-  پیامبر در مورد اخالق چه فرموده است؟

2-  چند نمونه از اخالق مسلمان را بگویید.



61

حقوق والدین 
�به درستی که،  پیامبر اکرم فرموده است: 

خداوند توصیه می کند شما را به نیکی در برابر 

مادران تان، سپس توصیه می کند شما را به نیکی 
در برابر پدران تان�.)1( 

ما پدر و مادر خود را دوست  داریم.

با پدر و مادر خود همیشه  کمك می کنیم. - 

در کار های خیر از آن ها فرمانبرداری می کنیم. - 

با پدر ومادر خود نیکی می کنیم. - 

در مقابل آن ها با ادب و احترام رفتار می کنیم. - 

به صدای آن ها زود پاسخ می دهیم. -
1- روایت احمد و ابن ماجه

درس سی ويکم
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فعاليت
ش�اگردان در مورد حقوق پ�در ومادر در گروه ه�ای مختلف گفتگو 

نمایند.

  ارزيابی

1- پیامبراکرم درمورد حقوق والدین چه فرموده اند؟

2- حقوق والدین را بیان نمایید.
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                آداب و رفتار با معلم 

رسول اهلل فرموده است: � به تحقیق که من 

معلم فرستاده شده ام�.)1(

معلم مانند پدر یا مادر ما است.             

ما به درس معلم گوش فرا می دهیم.

 در بین سخن او گپ نمی زنیم.

در حضور او پرحرفی، بازی وشوخی نمی کنیم.

هرگاه در درس کدام مشکلی داشته باشیم؛ از 

او می پرسیم.

بدون اجازۀ او، از صنف بیرون نمی شویم.
1- روایت ابن ماجه

درس سی ودوم
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 نصیحت معلم را می پذیریم.

فعاليت

 در مورد رفتار در مقابل معلم گفتگو  نمایید. 

  ارزيابی

1- چند نمونه از رفتار با معلم را نام بگیرید.

2- پیامبر در مورد معلم چه فرموده است؟
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رفتار با خویشاوندان 

رسول اهلل فرموده است:

�هرکس که می خواهد روزی اش زیاد گردد و 

عمرش طوالنی شود، باید که صلۀ رحم داشته 

باشد�.)1(

ما خویشاوندان خود را دوست داریم.

باخویشاوندان خود به نیکی رفتار می کنیم.

با آن ها قطع رابطه نمی کنیم.

در کار ها با آن ها کمك می کنیم.

1- صحیح البخاری .

درس سی وسوم
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به آن ها ضرر نمی رسانیم و آن ها را اذیت نمی کنیم.

در میان آن ها تفرقه افگنی و سخن چینی نمی کنیم.

فعاليت

 شاگردان در مورد رفتار با خویشاوندان با هم گفتگو  کنند.

  ارزيابی

1- با خویشاوندان باید چگونه رفتار کنیم؟

2- پیامبر در مورد رفتار با خویشاوندان چه  فرموده  است؟
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درس سی و چهارم

محیط زیست
پیامبر فرموده اس�ت: »ماح�ول و اطراف 

خویش را پاکیزه نگهدارید«. )1(

ما مکلف هس�تیم تا محل زنده گی خود را پاک 

نگهداریم.

در ماحول خانه و مکتب درخت غرس می نماییم 

و از آن مراقبت می کنیم.

گل ها و سبزه ها را آب  می دهیم.

کثافات را در زباله دانی مخصوص آن می اندازیم.

1- سنن الکبرا للبیهقی – سنن ترمزی
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پوس�ت میوه، پوش وقوطی مواد خوراکی را 

در راه ها نمی اندازیم.

در سرسبزی و شادابی محیط خود تالش می کنیم.

فعاليت
 شاگردان در مورد پاک نگهداری محل زنده گی باهم گفتگو  نمایند.

  ارزيابی

 برای پاکی محل زنده گی مان چه باید بکنیم؟
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درس سی و پنجم

رفتار با حیوانات
�پیامب�ر از جنگانی�دن و )اذی�ت کردن( 

حیوانات منع فرموده است�.)1(

ما  در برابر حیوانات  از مهربانی کار می گیریم.

به حیوانات گرسنه وتش�نه کاه، دانه، آب و  - 

علف می دهیم.

آن ها را نمی زنیم  و بر آن ها ظلم نمی کنیم. - 

کشتن حیوانات ُمضر مانند، مار، گژدم، موش،  - 

گرگ و... روا است.

1- سنن ابی داود 
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فعاليت
 شاگردان در مورد رفتار با حیوانات گفتگو کنند.

  ارزيابی
پیامبر در مورد جنگانیدن حیوانات چه فرموده است؟

چند نمونه از رفتار با حیوانات را نام بگیرید. 
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درس سی وششم

پاکیزه گی 
پیامبر فرموده است: � دین اسالم بر اساس 

پاکی بنا نهاده شده است �.)1(

هر صبح دندان های خود را با مسواک یا برس 

پاک می نماییم.

قب�ل از غذا خ�وردن و بعد از غ�ذا خوردن 

دست های خود را می شوییم.

 با دست های آلوده و نا پاک غذا نمی خوریم.

 بدن خود را خوب می شوییم و لباس های پاک 

1- صحیح البخاری 
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می پوشیم.

بعد از تشناب رفتن دس�ت های خود را با آب 

پاک و صابون می شوییم.

لوگیری می کند. پاکیزه گی از مریضی ها ج -

فعاليت

شاگردان در مورد پاکیزه گی با هم گفتگو کنند.

  ارزيابی

پیامبر  در مورد پاکی چه فرموده است؟

پاکیزه گی از........................ می کند.

با دست های................... غذا نمی خوریم.
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درس سی وهفتم

بیهوده سخن گفتن 
پیامبر فرموده است: �کس�ی که به خدا و روز 

آخرت ایمان دارد، پس باید سخن نیك بگوید و یا 
خاموش باشد�. )1(

از سخنان بی فایده خود داری می کنیم. - 

گوییم. بیش از اندازه  سخن نمی  -

گوییم. سخن های خود را سنجیده می  -

از بیهوده گویی پرهیز می کنیم. - 

فعاليت
شاگردان در مورد سخنان بیهوده با هم گفتگو نمایند.

  ارزيابی
پیامبر اکرم در مورد بیهوده سخن گفتن چه فرموده است؟

1- صحیح البخاری  
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درس سی وهشتم

خصلت های مسلمان

پیامبر فرموده است: �مس�لمان کسی است که 

سایر مس�لمانان ازآزار دس�ت و زبانش در امان 
باشند�.)1(

برخی از خصلت های مسلمان: 

مسلمان با همگان به نیکویی رفتار می کند. - 

به عهد خویش وفا می کند. - 

همیشه راست می گوید و از دروغ پرهیز می نماید. - 

صابر و شکرگزار می باشد. - 

مردم را ب�ه کار نیك امر می کند و از کار بد باز  - 

1- صحیح البخاری 
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می دارد.

خش�م خود را ف�رو می برد و خط�ای مردم را  - 

می بخشد.

فعاليت

 شاگردان در مورد خصلت های مسلمان باهم گفتگو کنند.

  ارزيابی
 

1- چند خصلت مسلمان را نام بگیرید.

خانه خالی های ذیل را تکمیل کنید:

الف- مسلمان همیشه............ و از دروغ...........

ب - پیامبر فرموده است:.........................
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