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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 يان
 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 هېــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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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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هدف: شناخت اصول دين 

پرسش ها
1- آيا می دانید اصول دين چند و کدام ها اند؟
2- آيا مي توانید اصول دين را توضیح دهید؟ 

اصول دين پنج است

اول توحید: خداوند يکی است، شريک و مانند ندارد. هر 
کسي که به يگانه گي خداوند ايمان نداشته باشد، مسلمان 

نیست. 
دوم عدل: يعني خداوند توانا عادل است و ظالم نیست. 
مسلمانان به عدالت خداوند ايمان دارند. ما ايمان داريم 
که خداوند به هیچ کسي ظلم نمي کند و همه کارهاي او بر 

اساس عدالت می باشد.
سوم نبوت: خداوند پیامبران زيادي را براي راهنمايي 
بشر فرستاده است. ما به همه پیامبران خداوند ايمان داريم. 

درس اول
اصول دين
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پیامبر ما حضرت محمد مصطفي مي باشد. کسي که به نبوت 
حضرت محمد ايمان نیاورده باشد، مسلمان نیست. 

خانوادة  از  امام  دوازده  اسالم،  پیامبر  از  بعد  امامت:   چهارم 
داشته  وظیفه  اسالمی  اخالق  و  احکام  عقايد،  بیان  برای   پیامبر

اند. 
پنجم معاد:  انسان ها بعد از مردن دوباره زنده مي شوند و 
کارهای که آن ها در دنیا انجام داده اند در روز قیامت حساب 
مي شود. معاد از اصول دين اسالم است و هر کسي که به معاد 

ايمان نداشته باشد، مسلمان نیست.

شاگردان، دو نفری در بارة اصول دين از همديگر سؤال و جواب نمايند.

1- مفهوم توحید چیست؟
2- مفهوم معاد چیست؟ توضیح دهید.

3- در بارة عدل آنچه می دانید، بیان کنید.
4- در بارة نبوت و امامت چه می دانید؟

شاگردان، اصول دين را به ترتیب حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: درست خواندن و دانستن مفهوم کلمۀ طیبه

پرسش ها
1- آيا کلمۀ طیبه را گفته می توانید؟

2- آيا مفهوم کلمۀ طیبه را مي دانید؟ 

اهلِل«  َرُسوُل  ٌد  ُمَحمَّ اهلُل  ِاالَّ  »اَلِاَلَه  طیبه  کلمۀ  گفتن  با  انسان 
معبودی  »هیچ  که:  است  اين  آن  معناي  مي شود.  مسلمان 
و  فــرستاده   محمد حضرت  و  تعالي  خداي  جز  نیست 

رسول خداوند است.«

باطل دوري  پیروي هر دين  از  کلمۀ طیبه  گفتن  با  انسان   
مي کند و تنها به خداي يگانه که خالق همه موجودات است، 
ايمان مي آورد. به نبوت حضرت محمد که خاتم پیامبران 
بیاورد، از  است اقرار مي کند. کسي که به کلمۀ طیبه ايمان 

کلمۀ طیبه
درس دوم
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 محمد حضرت  توسط   خداوند که  مي کند  پیروي  ديني 
براي هدايت بشر فرستاده است. دين اسالم يک دين کامل است 
باقي است. بعد از دين اسالم، دين ديگري  تا روز قیامت  که 
دنیا  براي  اسالم  نمي آيد. دين  و  نیامده   از طرف خداوند
وآخرت ما برنامه دارد. هر جامعه يی که به دين اسالم به خوبي 

عمل کند در دنیا و آخرت خوش بخت خواهد شد.

شاگردان، کلمۀ طیبه و معناي آن را در گروه ها بخوانند.

1- کی می تواند کلمۀ طیبه را بخواند؟ 
2- کی می تواند معنای کلمۀ طیبه را بگويد؟

شاگردان، کلمۀ طیبه را با معنای آن حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايی با مفهوم توحید

پرسش ها
1- در تصوير های باال چه چیز را می بینید؟

2- خالق گل ها، شگوفه ها و میوه ها کیست؟ 

اولین اصل از اصول پنجگانه ، توحید است. توحید، يعني ايمان 
به خداي يگانه. ما مسلمانان به خداي يکتا ايمان داريم. 

را چه کسی  میوه ها  و   آيا می دانید که شگوفه های درختان 
و  زيبايی  اين  به  گل های  می تواند  کسی  چه  است.  آفريده 
قشنگی را بیافريند؟ خداوند دانا و توانا است. همۀ موجودات 
آفتاب  آسمان،  زمین،   خداوند است.  آفريده  خداوند  را 
به  زيادي  نعمت هاي   را آفريده است. خداوند و ستاره ها 
ما داده است. آب، غذاها و میوه هاي خوش مزه يی را که ما 
مي خوريم، خداوند آفريده است. خداوند به ما پدر و 

توحید
درس سوم



7

مادر مهربان داده است که از ما نگهداری مي کنند. خداوند 
 خداوند دارد.  دوست  خیلي  را  خود  بنده گان  مهربان، 
پیامبران خود را فرستاده است، تا راه صحیح زنده گي را به 

انسان ها نشان دهند. 

شاگردان، در گروه ها، در بارة نعمت هاي خداوند صحبت کنند.

 مفهوم توحید چیست؟
آيا مي توانید بعضی از نعمت هاي خداوند را بشماريد؟ 

شاگردان، مفهوم توحید را حفظ کنند؟

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي بیشتر با عدالت خداوند

پرسش ها
1- آيا مفهوم عدل الهی را مي دانید؟

2- آيا مي دانید که خداوند عادل است و به کسي ظلم نمي کند؟ 
  
  

دومین اصل از اصول پنج گانه، عدل الهي است. ما عقیده داريم 
نمي کند.  ظلم  هیچ کس  به  و  است  عادل  بزرگ،  خداوند  که 
کسي که بر ديگران ظلم مي کند، يا به خاطر جهل و ناداني 
است و نمي داند که ظلم کار بدي است و يا به خاطر اين است 
که مي خواهد با ظلم چیزي را به دست بیاورد که به آن نیاز 
دارد؛ اما خداوند بزرگ همه چیزرا می داند و احتیاج به هیچ 

چیزی هم ندارد؛ پس هیچ وقت به کسی ظلم نمی کند.
که  است  فرموده  بارها  قرآن کريم  در  مهربان  خداوند 
)مائده  درسورة  دارد.  دوست  را  عادل  انسان هاي  خداوند 
آيه42( می فرمايد: خداوند عدالت  پیشه گان را دوست دارد. 

عدل الهی
درس چهارم
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اِلِمیَن؛  در سورة آل عمران/57 می فرمايد: )َواهللُّ اَل ُيِحبُّ الظَّ
يعني خداوند ظالمین را دوست ندارد.(

و  است  خوبي  بسیار  کار  عدالت  که  مي آموزيم  اينجا  از 
رفتار  با مردم  انصاف  و  با عدل  بايد  بنده گان خوب خداوند 
کنند. ظلم کار بسیار بدي است و بنده گان خداوند بايد از آن 

دوري نمايند. 

کنند. صحبت  باهم  الهی  عدل  به  راجع  گروه ها  در  شاگردان، 

1- کی مفهوم درست عدل الهي را گفته می تواند؟
2- آيا مي توانید دلیل عادل بودن خداوند توضیح دهید؟

شاگردان، آيت قرآنی متن درس را با ترجمه حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با پیامبران الهي

پرسش 
     به نظر شما، خداوند  پیامبران را برای چه فرستاده است؟

   

سومین اصل از اصول پنجگانه، نبوت است. نبوت، يعني اين که 
انسان ها  رهنمايي  براي  را  خود  پیامبران  بزرگ  خداوند 
چهار  و  بیست  و  صد  يک  حدود  در  خداوند  است.  فرستاده 
هزار پیامبر را از اول تاريخ بشر تا کنون مبعوث نموده است 
که اولین آن ها حضرت آدم و آخرين آن ها حضرت محمد 

مصطفي مي باشد. ما به همۀ پیامبران الهي ايمان داريم. 
نمي خواهد  دارد،  را دوست  بنده گان خود  خداوند چون 
بهترين  که  را  پیامبران  خاطر  همین  به  و  شوند  گمراه  آن ها 
و کامل ترين انسان ها استند در میان آن ها مي فرستد و دين 
خود را که بهترين راه زنده گي است، توسط پیامبران به مردم 

 پیامبران الهی
درس پنجم
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گرامي  پیامبر   مصطفي محمد  حضرت  مي دهد.  آموزش 
اسالم است. حضرت محمد خاتم  پیامبران و بهترين آن ها 
است. ايشان از همۀ انسان ها شريف تر و گرامي تر است و در 

اخالق، کمال و بزرگي کسي به او نمي رسد.

شاگردان، به چند گروه تقسیم شوند. هر گروه  دو سؤال از متن درس 
تهیه کند؛ سپس نمايندة هر گروه در صنف از اعضاي گروه هاي ديگر 
بپرسد. معلم نمرات هر گروه را بر روي تخته ثبت نموده و در آخر، 

گروه ها را بر اساس جواب هايي که داده اند، نمره بدهد.

1- خداوند در حدود..... پیامبر فرستاده است.
2- خداوند پیامبران را براي چه فرستاده است؟

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

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با کتاب هاي آسماني

پرسش 
آيا مي دانید که کتاب های آسمانی کدام ها اند؟

خداوند مهربان برای هدايت انسان ها کتاب هايی را بر پیامبران 
خود نازل کرده است. کتاب های که از طرف خداوند آمده 

است، به نام کتاب های آسمانی و صحیفه ها ياد می شوند.
      

کتاب هاي آسماني عبارتند از: 
1- تورات بر حضرت موسي نازل گرديد.

2- زبور بر حضرت داوود نازل شده است.
3- انجیل بر حضرت عیسي نازل گرديد.

شده  نازل   مصطفی محمد  حضرت  بر  کريم  قرآن   -4
است.

 ،صحیفه های هم بر بعضی از پیامبران؛ چون:  حضرت آدم
حضرت نوح و حضرت ابراهیم و بعضی  پیامبران ديگر 

کتاب های آسمانی
درس ششم
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از طرف خداوند نازل گرديده است.

شاگردان، در گروه ها، دربارة کتاب های آسمانی صحبت کنند.

1- انجیل بر کدام پیامبر نازل شده است؟ 
2- تورات کتاب حضرت..... است.

3- زبور بر کدام پیامبر فرستاده شد؟
4- کدام کتاب برای حضرت محمد نازل گرديد؟

شاگردان، نام پیامبران و کتاب های آسمانی را که بر آن ها نازل شده 
است حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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نبی رحمت

هدف: آشنايي بیشتر با شخصیت نبی رحمت، پیامبر بزرگ اسالم

پرسش ها
1- در بارة پیامبر اکرم چه می دانید؟

بفرستید؟ صلوات   اکرم پیامبر  بر  چگونه  که  مي دانید  آيا   -2

پیامبر بزرگوار ما، حضرت محمد مصطفي از دوران کودکي 
يک انسان پاک، درستکار و مهربان بود. خداوند او را به 
پیامبري انتخاب کرد و پیام هاي خود را براي او فرستاد تا به 
همه انسان ها برساند. همیشه انسان ها را به نیکي و نیکوکاري 

دعوت مي کرد. 
شود،  انتخاب  پیامبري  به  آن که  از  قبل   محمد حضرت 
در میان مردم به امانتداري و صداقت مشهور بود. همۀ مردم 
به آن حضرت، محمد امین )امانتدار( مي گفتند. خانه اش پر 
تا  از امانت مردم بود. ايشان به حضرت علي وظیفه داد 

درس هفتم
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امانت هاي مردم را به صاحبانش برگرداند.
با  او  از  همیشه  و  داريم  دوست  خیلي  را  خود  پیامبر  ما 
فرشته گان  و  بزرگ  خداوند  مي کنیم.  ياد  بزرگي  و  احترام 
بر او صلوات فرستاده است. خداوند به ما نیز دستور داده 
آن  مبارک  نام  هرگاه  هم  ما  بفرستیم1.  صلوات  او  بر  تا  است 
حضرت را مي شنويم، بر اوصلوات مي فرستیم: َاللُهمَّ َصلِّ َعَلی 

ٍد. ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

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

1- پیامبر گرامي اسالم، پیش از پیامبری به چه نام شهرت داشت؟

2- چرا به پیامبر گرامي اسالم، صلوات می فرستیم؟

شاگردان، ذکر صلوات را حفظ کنند.

َِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا تَْسلِيًما )احزاب/56( َ َوَماَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن َعَلى النَّبِيِّ يَا أَيَُّها ال 1. إِنَّ اللَّ

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي بیشتر با مفهوم امامت و شناخت امامان

پرسش ها
1- آيا مفهوم امامت را مي دانید؟

2- آيا مي دانید که امامان چند نفر اند؟

خداوند پیامبر خود را فرستاد و قرآن کريم که شامل همه 
مسايل دينی است بر او نازل کرد تا انسان ها را راهنمايی کند. 
پیامبر گرامی اسالم مدت بیست و سه سال، تالش نمود و دين 

خداوند را به بنده گانش ابالغ کرد. 
خداوند توسط پیامبر گرامی اسالم، دوازده امام معصوم 
رسول  وفات  از  بعد  را  دينی  مسايل  تا  اند  داده  وظیفه  را 
بیان کنند. رسول گرامی اسالم  به نوبت برای مردم   خدا
بارها فرموده است: من دو چیز با ارزش را در میان شما باقي 

امامت
درس هشتم
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مي گذارم: کتاب خدا و عترتم )يعني اهل بیتم( و اگر از آن دو 
فاصله نگیريد هرگز گمراه نمي شويد. امامان معصوم دوازده 
نفر اند که اول آن ها امام علي و آخر آن ها حضرت مهدي 

امام زمان است. 
 1. امام علي
2. امام حسن

 3. امام حسین
4. امام زين العابدين
5. امام محمد باقر
6. امام جعفرصادق
7. امام موسي کاظم

8. امام رضا
9. امام محمد تقي
10. امام علي النقي
11. امام حسن عسکري

12. امام مهدي)عج(
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شاگردان، در گروه ها بحث کنند.
 مفهوم امامت چیست؟

 پیامبر اسالم برای ما کدام دو چیز را به به جا گذاشته است؟

1- امامان بعد از پیامبر چه وظیفه داشتند؟
2- دوازده امام را نام ببريد.

و حفظ  بنويسند  کتابچه های خود  در  را  امام  دوازده  نام  شاگردان، 
کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايی بیشتر با امام اول - چهارم

پرسش ها 
 دربارة دوازده امام چه می دانید؟

 در بارة امام علی چه می دانید؟

نام  ابي طالب،  پدرش  نام   علی امام  حضرت  اول:  امام 
مادرش فاطمه بنت اسد، محل تولد شان کعبه، محل دفن شان 

نجف اشرف. 
امام دوم: امام حسن مجتبی نام پدرش امام علی، نام 
مادرش فاطمه زهرا بنت رسول اهلل محل تولد مدينه، 

محل دفن بقیع مدينه. 
 ،نام پدرش امام علی امام سوم: حضرت امام حسین
مدينه،  تولد  محل  اهلل  رسول  بنت  زهرا  فاطمه  مادرش  نام 

محل دفن کربالء. 
پدرش  نام   العابدين زين  امام  حضرت  چهارم:  امام 
مدينه،  تولد  محل  بانو،  شهر  مادرش  نام   ،حسین امام 

امامان خود را 
بشناسیم1

درس نهم
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مدينه.  دفن  محل 

1- شاگردان، نام چهار امام و نام پدر و مادر ايشان را از همديگر 
بپرسند و جواب دهند.

هم  با   معصوم امام  چهار  تولد  محل  پیرامون  گروه ها  در   -2
صحبت کنند.

1- کی می تواند نام مادر، پدر و جای تولد امام اول را بگويد؟
2- نام پدر و مادر امام دوم چه بود؟

3- آيا محل تولد و محل دفن امام سوم را گفته می توانید؟ 
4- کی در بارة امام چهارم معلومات می دهد؟

شاگردان، نام چهار امام، نام پدر و مادر، محل تولد و دفن ايشان را 
حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايی بیشتر با امام پنجم - هشتم

پرسش ها 
 درباره دوازده امام چه می دانید؟

 در بارة امام سجاد چه می دانید؟

 ،نام پدرش امام زين العابدين امام پنجم:  امام محّمد باقر
نام مادرش فاطمه بنت امام حسن،  محل تولد مدينه،  محل 

دفن مدينه. 
امام  پدرش  نام   صادق جعفر  امام  حضرت  ششم:  امام 
مدينه،  شان  تولد  محل  فروه،  ام  مادرش  نام   ،محّمدباقر

محل دفن مدينه. 
جعفر  امام  پدرش   کاظم موسی  امام  حضرت  هفتم:  امام 
صادق، مادرش حمیده، محل تولد مدينه، محل دفن کاظمین، 

مدت عمر 55 سال. 

امامان خود را 
بشناسیم2

درس دهم 
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 ،پدرش امام موسی کاظم امام هشتم: حضرت امام رضا
مقدس،  مشهد  دفن  محل  مدينه،  تولد  محل  نجمه.  مادرش 

مدت عمر 55 سال. 

از همديگر  امام ونام پدر و مادرايشان را  نام چهار  1- شاگردان، 
بپرسند و جواب دهند.

 2- شاگردان، در گروه ها راجع به محل تولد چهار امام معصوم
با هم صحبت کنند.

1- کی می تواند نام مادر، پدر و جای تولد امام پنجم را بگويد؟

2- نام پدر و مادر امام ششم چه بود؟
3- آيا محل تولد و محل دفن امام هفتم را گفته می توانید؟

4- کی در بارة امام هشتم معلومات می دهد؟

را   امام چهار  دفن  و  تولد  ومحل  ومادر  پدر  نام  نام،  شاگردان، 
حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف:  آشنايی بیشتر با امام نهم - دوازدهم

پرسش
آيا در بارة امام نهم و دهم چیزی می دانید؟

 ،نام پدرشان امام رضا امام نهم: حضرت امام محّمد تقی
نام مادرشان سبیکه، محل تولد مدينه ، محل دفن کاظمین. 

امام  پدرشان  نام   النقی علی  امام  حضرت  دهم:  امام 
محّمد تقی، نام مادرشان سمانه، محل تولد مدينه، محل دفن 

سامرا. 
امام علی  پدرشان  نام   امام حسن عسکری يازدهم:  امام 
محل  مدينه،  تولدش  محل  سلیل،  مادرشان  نام   ،النقی

دفن سامرا. 
حسن  امام  پدرشان  نام  مهدی)عج(  حضرت  دوازدهم:  امام 
عسکری، نام مادرشان نرجس،  محل تولد سامرا، تاهنوز 

امامان خود را 
بشناسیم3

درس یازدهم 
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به امر خدا زنده است و روزی به امر خدای متعال نمايان 
خواهد شد وجهان را پر از عدل  وداد خواهد کرد.

1- شاگردان، نام چهار امام ونام پدر و مادر ايشان را از همديگر 
بپرسند و جواب دهند.

هم  با   معصوم امام  چهار  تولد  محل  مورد  در  شاگردان،   -2
صحبت کنند.

3- شاگردان، دربارة امام زمان در گروه ها باهم صحبت کنند.

1- نام و نام پدر امام نهم، دهم و يازد هم  چیست؟
2- نام و نام مادر امام  دوازدهم  را بگويید. 

شاگردان، نام، نام پدر و مادر و محل تولد چهار امام را از متن 
درس حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايی با عالم برزخ

پرسش
آيا در بارة عالم برزخ چیزی شنیده ايد؟

انسان با مرگ نابود نمی شود. زمانی که از دنیا می رود تا روز 
قیامت درجهان ديگری به نام عالم برزخ زنده گی می کند.

شود  نمی  ديده  چشم  به  که  است  غیب  ازعالم  برزخ  عالم 
حساب  و  قیامت  انتظار  در  گان  مرده  ارواح  که  است  جايی 
انسان ها وقتی که  به سر می برند.  تا آن روز در آنجا  دهی 
به  برزخ   عالم  در  و  شده  جدا  بدن  از  شان  روح  می میرند 

زنده گی خويش ادامه می دهند. 
رواياتي از پیامبر، نقل شده است که انسان های مرده در 
عالم برزخ يا نیک بخت استند؛ يعنی در دنیا گناه کمتری کرده 
ويا هیچ گناه نکرده اند، درآن عالم در ناز و نعمت برزخی 

عالم برزخ
درس دوازدهم 
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زنده گی می کنند که جای شان را به نام »بهشت برزخی« ياد 
می کنند؛ ولی انسان هايی که گناه زياد کرده و بخشیده نشده 

اند در »جهنم برزخی« قرار می گیرند.
انسان های برزخي در انتظار هديه های بازمانده گان شان 
و  قرآن  يا  بدهد  گان، خیراتی  بازمانده  از  يکی  اگر  استند. 
صلواتی قرائت کند و ثواب آن را به ارواح اموات هديه کند 
قرار   خداوند رحمت  مورد  و  می شوند  خوشنود  آن ها 

می گیرند. 

شاگردان، راجع به عالم برزخ در گروه ها بحث کنند. 

1- بهشت برزخی چیست ؟ 
2- دوزخ برزخی چیست؟

شاگردان، آنچه را که پیامبر اسالم در مورد عالم برزخ گفته است، در 
کتابچه های خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با مفهوم معاد

پرسش ها
1- آيا مفهوم معاد را مي دانید؟

و  نیکوکاران  به  قیامت  روز  در   خداوند که  مي دانید  آيا   -2
بدکاران چه پاداش می دهد؟

پنجمین اصل از اصول دين معاد است. معاد، يعني زنده شدن 
از مرگ در روز  بعد  را  انسان ها   قیامت. خداوند در روز 
معیني دوبارة زنده مي کند. نام آن روز قیامت است. خداوند 
عادل است و به کسي ظلم نمي کند، در روز قیامت نیکوکاران 
را پاداش نیک و بدکاران و گناه کاران را عذاب مي دهد. در 
خود  اعمال  نتیجه  از  و  خوشحال  بسیار  نیکوکاران  روز،  آن 
راضي می باشند؛ ولي گناهکاران غمگین و ناراحت می باشند. 
در روز قیامت نیکوکاران و گناه کاران نتیجه کارهای خود را 

معاد
درس سیزدهم 
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مي بیند. نیکوکاران باعزت و احترام به بهشت مي روند، جايي 
که هر نوع نعمت هاي الهي در آن وجود دارد. ولي جهنم که 
آن  در  جهنمي ها  و  است  آتش  از  پر  است،  گناهکاران  جاي 
به بدترين عذاب ها گرفتارمی باشند؛ پس ما بايد بکوشیم تا به 
دستورهای دين مبین اسالم به خوبي عمل کنیم، تا از بنده گان 
خوب خداوند بوده و در روز قیامت شاد و خوشحال باشیم 

و از نعمت هاي بهشتي بهره مند گرديم.

شاگردان، به سه دسته تقسیم شوند. دستۀ اول در مورد روز قیامت، 
دستۀ دوم در بارة بهشت و دسته سوم، پیرامون جهنم، آنچه آموخته 

اند را تشريح کنند. 

1- معاد چیست؟
2- در قیامت با نیکوکاران چگونه رفتار می شود؟

3- خداوند در روز قیامت به بدکاران چه پاداش می دهد.

 شاگردان، در بارة معاد دو جمله بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با معنای غیب و ايمان به امور غیبي 

پرسش 
آيا مي دانید که غیب چیست؟

مخلوقات خداوند خیلي زياد است. ما برخی از مخلوقات 
ديگر،  طرف  از   . می بینیم  خود  اطراف  در  را    خداوند
مخلوقات خداوند تنها چیزهايي نیست که ما مي توانیم ببینیم؛ 
بلکه خداوند خیلي از موجودات را طوري آفريده است که 
انسان نمي تواند آن ها را ببیند. چیزهايي را که وجود دارند 
ببیند، غیبي  با چشم  انسان نمي تواند آن ها را در اين جهان 
ناپیدا است. خداوند توسط  مي گويند چون از نظر انسان 
پیامبران خود ما را از اين موجودات غیبي باخبر ساخته است. 
ما مسلمانان به اين موجودات غیبي ايمان داريم؛ طور مثال: 
اند؛ ولي ما به وجود آن ها  موجودات زير از چشم ما غايب 

جهان غیب 
درس چهاردهم 
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ايمان داريم:
1-  مالئکه )گرچه مالئکه خیلي زياد است؛ ولي مشهورترين 

آن ها عبارتند از: جبرئیل، میکائیل، عزرائیل و اسرافیل.
2- جن

3-عالم برزخ
4-روز قیامت

5-بهشت و جهنم
 

شاگردان، درگروه های سه نفری، راجع به موجودات غیبی بحث کنند.

عالم غیب چیست؟  -1

مالئکه  مشهور خداوند کدام اند؟  -2
3- موجوداتی را که ما به چشم ديده نمی توانیم و بايد به آن ها 

ايمان داشته باشیم کدام ها اند؟

شاگردان، نام مالئکه  مشهور را در کتابچه های خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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فصل دوم 

احکام
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هدف: آشنايی بیشتر با فروع دين

پرسش
دانید فروع دين چند تا است؟ آيا می 

      

           فروع دين بدان از واجبات است           
                                        نماز و روزه و ُخمس و زکات است 

            جهاد وامر به معروف، نهی منکر           
                                        تولی و تبـــری، حج اکبــر 

فروع دين ده است:
به  روز  شبانه  يک  در  بايد  وعاقل  بالغ  مسلمان  هر  نماز:   -1

فرمان خدای متعال، پنج وقت نماز بجا آورد .
2- روزه: هرمسلمان بالغ، عاقل و توانا بايد در هر سال، ماه 

مبارک رمضان را به فرمان خدای متعال روزه بگیرد. 
3- ُخمس: هرمسلمان بالغ و عاقل بايد در سال يک مرتبه يک 

فروع دين
درس پانزدهم 
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اضافه شود، حساب  از مصرف درآمد سالیانه اش  پنجم آنچه 
کرده و آن را به مستحقان بدهد.

زکات: هرمسلمان بالغ و عاقل بايد در سال يک مرتبه از   -4
اموال معینی که در شرع تعیین شده به مستحقان آن بدهد .

حج اکبر: هر مسلمان بالغ، عاقل اگر توانايی پیدا کند   -5
بايد در عمر خود، يک مرتبه خانۀ خدا را در مکۀ مکرمه طبق 

دستور اسالم زيارت کند.
جهاد: هر مسلمان بالغ، عاقل و توانا طبق دستور اسالم   -6

بايد در راه خدا مبارزه کند.
بايد  توانا  و  عاقل  بالغ،  مسلمان  هر  معروف:  به  امر   -7
وتشويق  امر  اسالم  دستور  طبق  نیک،  کار های  به  را  ديگران 

کند .
نهی از منکر: هر مسلمان بالغ، عاقل و توانا بايد ديگران   -8

را ازکار های بد و خالف دين اسالم، منع کند.
 تولی: هر مسلمان بالغ، عاقل بايد با دوستان خداوند  -9

و پیامبر دوستی کند.
 10- تبری: هر مسلمان بالغ، عاقل بايد با دشمنان خداوند

و پیامبر دوست نباشد.
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شاگردان، دو نفری درس را به نوبت بخوانند.

فروع دين چند تا است؟ نام ببريد.

 
شاگردان، شعر فروع دين را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف:  آشنايي با واجبات وضو

پرسش ها
• واجبات وضو يعني چه؟ 

•به نظر شما، کدام کارهاي وضو واجب است؟

پیش از نماز واجب است وضو کنیم. بعضی از کارها در وضو 
انجام ندهیم وضو  را  اگر آن ها  انجام بدهیم.  تا  واجب است 

باطل مي شود؛ مانند:
الي  قربتًا  مي کنم  وضو  مي کنیم:  نیت  وضو  هنگام  نیت:   -1
اهلل. الزم نیست آن را با زبان بگويیم؛ بلکه ارادة قلبی کفايت 

مي کند.
2- شستن صورت: طول آن از محل رويیدن مو در پیشاني 
میانه  انگشت  و  شست  بین  اندازة  به  آن  عرض  و  زنخ  زير  تا 

است.
3- شستن دست راست: از آرنج تا سر انگشتان.

واجبات وضو
درس شانزدهم
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4- شستن دست چپ: از آرنج تا سر انگشتان.
5- مسح سر: پیش سر را از باال به پايین با دست راست مسح 

مي کنیم.
6- مسح پاها: اول روي پاي راست را از سر انگشتان تا بند 
پا با دست راست مسح کرده، سپس پاي چپ را با دست چپ 

مسح مي کنیم.
7- ترتیب: همه اعمال وضو را به همین ترتیبي که گفته شد 
انجام مي دهیم؛ يعني از نیت و شستن صورت شروع مي کنیم 

و با مسح پاي چپ تمام مي کنیم. 
8- مواالت. يعني تمام کارهاي وضو را يکي بعد از ديگري و 

بدون فاصلۀ زياد انجام مي دهیم.

شاگردان، سه نفری درباره واجبات وضو صحبت کنند.

1- واجبات وضو کدام ها اند؟
2- واجبات وضو يعني چه؟ 

شاگردان، واجبات وضو را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با مستحبات وضو 

پرسش ها
1- آيا در مورد مستحبات وضو چیزی می دانید؟ 

2- آيا می دانید در وضو کدام اعمال مستحب است؟

به  وضو  مستحبات  است.  مستحب  وضو  در  اعمال  از  بعضی 
ثواب دارد  انجام دهیم  را   اگر آن  اعمالی گفته مي شود که 
و اگر انجام ندهیم، وضو باطل نمي شود. برخي از مستحبات 

وضو را در اينجا مي خوانیم:
1- مسواک: قبل از وضو دندان هاي خود را مسواک مي زنیم. 
پیامبر اکرم مسلمانان را تشويق مي کرد که مسواک بزنند. 
حتي در يک حديث مي فرمايد: اگر براي امتم باعث زحمت 

نمي شد، مسواک را قبل از هر نماز واجب مي کردم.
2- گفتن بسم اهلل: وضو را با گفتن )بسم اهلل الرحمن الرحیم(  

مستحبات وضو
درس هفدهم
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آغاز مي کنیم. 
تا  را  از وضو هر دو دست خود  قبل  3- شستن دو دست: 

بندها مي شويیم.
4- مضمضه. سه بار دهان خود را با آب مي شويیم.
5- استنشاق. سه بار بیني خود را با آب مي شويیم.

سه شاگرد، به نوبت در صنف وضو را تمثیل نموده و بگويند که کدام 
کارها واجب و کدام کارها مستحب است.

1- مستحبات وضو کدام ها اند.
2- واجبات وضو با مستحبات وضو چه فرق دارد؟

                      

شاگردان، مستحبات وضو را در کتابچه های خود بنويسند و حفظ 
کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: شناخت چیزهای نجس و پاک کننده های آن از نظر اسالم 

پرسش ها:
1- آيا می دانید چه چیز ها نجس اند؟

2- آيا می دانید پاک کننده ها از نظر اسالم کدام ها اند؟

الف: نجاسات 
1- ادرار)بول(  2- مدفوع)غايط(   3- مردار)حیوان که ذبح 

شرعی نشده(
6- خوک      7- شرا ب    8- کافر     9- عرق  4- خون  5- سگ 

شتری که نجاست خوار است و بعضی چیزهای ديگر.

ب:  بعضی از مطهرات )پاک کننده ها(
1- آب    

2 - زمین، پاک کنندة زير بوت است 

نجاسات و مطهرات
درس هجدهم
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3- آفتاب، پاک کنندة زمین و ساختمان ها  است.
4- استحاله )تبديل شدن چیزي به چیز ديگر( 

5- انتقال )خون بدن انسان توسط پشه مکیده شود.(
6- اسالم )کافری که مسلمان شود پاک است.(

7- برطرف شدن نجاست؛ به طور مثال: اگر مرغ منقارش 
را به چیزی بمالد پاک مي شود.

شاگردان، در گروه ها پیرامون نجاسات و مطهرات باهم صحبت کنند.
1- نجاسات چند وکدام ها اند؟

2- مطهرات کدام ها اند؟ 

1- زمین، پاک کنندة چه است؟
2- آفتاب، پاک کنندة چه چیز ها است؟

شاگردان، اقسام نجاسات و مطهرات را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايی شاگردان با برخی از احکام مطهرات

پرسش ها
1- آيا مي دانید کدام آب، پاک کننده است؟

2- آيا مي دانید وقتي زمین نجس شود چگونه پاک مي شود؟

برخی از احکام مطهرات 
يکی از پاک کننده ها آب است؛ آب دو قسم است 1( آب مطلق  
به آبی  گفته می شود که با چیز ديگر مخلوط نباشد و اين آب 
پاک کننده می باشد. 2( آب مضاف به آبی می گويند که با چیز 
ديگر مخلوط شده باشد؛ مانند: آب گل آلود يا از چیزی گرفته 

شده باشد؛ مانند: آب میوه واين آب پاک کننده نیست.

1- آب مطلق. اگر چیزي نجس شود و آن را با آب بشويیم 
پاک مي شود.

2- آفتاب. اگر زمین  يا ديواری نجس شود و عین نجاست 

احکام مطهرات
درس نزدهم 
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در آن نباشد و با آفتاب خشک شود، پاک مي گردد.
در  شود،  نجس  انسان  بوت  زير  يا  پا،  کف  اگر  زمین.   -3
قدمي  چند  انسان  و  نباشد  آن  در  نجاست  عین  که  صورتي 

روي زمین راه برود پاک مي شود. 
ديگر  چیز  به  تبديل  و  باشد  نجس  چیزی  استحاله:   -4
شود؛ مانند: چوب نجس بسوزد و تبديل به خاکستر شود پاک 

مي شود.

شاگردان در باره نجاسات و مطهرات در گروه ها باهم صحبت نمايند.

1- چه چیزهای  نجس است؟
2- آب، چه چیزها را پاک می کند؟

شاگردان، احکام مطهرات را که در درس آمده حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با مو جبات و مبطالت )باطل کننده ها( وضو

پرسش ها
1- آيا مي دانید برای کدام اعمال، وضو گرفتن واجب می شود؟

2- چه چیزهايي وضو را باطل مي کند؟

با وضو بودن همیشه کار خوبي است و ثواب دارد اما بعضی 
وقتي  مثال:  طور  به  مي شود؛  واجب  کردن  وضو  اوقات 
وضو  بدون  چون  کنیم؛  وضو  بايد  بخوانیم  نماز  مي خواهیم 
نام های  کريم،  قرآن  خط  به  که  هنگامی  است.  باطل  نماز 
خداوند ، نام های انبیا و نام های امامان معصوم دست 

مي زنیم بايد وضو داشته باشیم.
باطل کننده )مبطالت( وضو عبارتند از:

1- ادرار کردن
2- مدفوع کردن

موجبات و مبطالت 
وضو

درس بیستم
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3- خارج شدن باد از مخرج غايط
4- خوابیدن، به نحوي که گوش نشنود و چشم نبیند 

5- چیزهايي که عقل را از بین می برد، مانند: ديوانه گي، 
مستي و بیهوشي 

بحث  باهم  گروه ها  در  وضو  مبطالت  و  موجبات  بارة  در  شاگردان، 
نمايند.

1- براي چه کارهايي بايد وضو کنیم؟
2- خواب در چه صورت نماز را با طل می کند؟

شاگردان، باطل کننده های وضو را در کتابچه های خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با فوايد معنوی و اجتماعی نماز

پرسش 
دربارة فايده های نماز چه می دانید؟

پنج  به دستور خداوند متعال در يک شبانه روز  ما مسلمانان 
خداوند  مي خواند،  نماز  وقتي  انسان  مي خوانیم.  نماز  وقت 
متعال را عبادت مي کند. عبادت خداوند باعث کمال انسان 

مي شود. 
و  اصل  نماز  است.   خداوند عبادت  نوع  باالترين  نماز 
پايۀ دين است. اگر نماز انسان قبول شود، باقی اعمال او نیز 
قبول  نیز  اعمال  باقی  نشود،  قبول  نماز  اگر  و  مي شود  قبول 
خواندن  با  انسان  يعني  است،  مؤمن  معراج  نماز  نمي شود. 
نماز به خداوند نزديک می شود. کسي که نماز مي خواند 
به  از گناهان دوري مي کند.  به کارهای بد دست نمي زند و 

فوايد نماز
درس بیست و یکم  



46

َتْنَهي  اَلَة  الصَّ ِإنَّ  اَلَة  الصَّ َاِقِم  مي فرمايد:  خداوند  سبب  همین 
َواْلُمنَکِر؛ يعني نماز بخوان، چون نماز خواندن  اْلَفْحَشاِء  َعِن 
]انسان را[ از کار های بد و گناه منع می کند1.  خواندن نماز به 
طور صحیح و با شرايط آن باعث می شود تا به ديگران ضرر 
نرسانیم، به  مال مردم خیانت نکنیم و وظیفۀ خود را به خوبي 

انجام  دهیم. 

شاگردان، در باره فايده های خواندن نماز در گروه ها صحبت نمايند.

خواندن نماز چه فايده دارد؟

شاگردن، آيۀ مبارک را که در مورد نماز گفته شده است با معنای آن 
حفظ کنند.

1- ]عنکبوت/45[ 

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي بیشتر با شرايط صحت نماز

پرسش ها
1- آيا با هر نوع لباسي مي توان نماز خواند؟

2- آيا مي دانید چه کارهايي را بايد انجام دهیم تا نماز ما صحیح 
باشد؟

خداوند مهربان برای صحیح انجام شدن نماز های ما مسلمانان 
شرايطی را معین کرده  است که بايد رعايت کنیم  و برخي از 

اين شرايط عبارتند از:
1- وضو داشتن: نمازگزار بايد وضو داشته باشد و نمي تواند 

بدون وضو نماز بخواند. 
2- پاکیزه گي: بدن، لباس و جای )به خصوص جای سجده( 

نمازگزار بايد پاک باشد و به نجاست آلوده نباشد.
پوشش  باشد.  برهنه  نبايد  نمازگزار  اسالمي:  پوشش   -3
ضروري براي مردان اين است که از ناف تا زانو پوشیده باشد. 

شرايط صحت نماز
درس بیست و دوم 
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اما براي زنان پوشش تمام بدن الزم است، به غیر از صورت، 
هردو دست تا بندها و هردو پا تا بندها.

مال  بايد  مکان  و  لباس  مکان:  و  لباس  غصبي نبودن   -4
خود شخص باشد و يا از صاحبش اجازه گرفته باشد؛ پس اگر 
يا به زور گرفته باشد،  کسي مال ديگران را دزديده باشد و 

نمي تواند با آن نماز بخواند. 
5- رعايت وقت: نمازهاي پنجگانه اوقات مخصوصي دارد 

که هرکدام بايد در وقت خود خوانده شود. 
6- مکان مناسب: مکان نماز بايد ثابت باشد، يعني پست و 

بلند و يا لرزان نباشد. 

شاگردان، در گروه ها راجع به  محتواي درس باهم صحبت کنند.

1- شرايط صحیح بودن نماز کدام است؟
2- پوشش اسالمی برای زنان چیست؟

شاگردان، شرايط صحت نماز را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي بیشتر با واجبات و ارکان  نماز

پرسش ها
1- به نظر شما، واجبات و ارکان نماز کدام ها اند؟

2-  چه تفاوتي بین واجبات و ارکان نماز وجود دارد؟

اجزای واجب نماز دو قسم اند: 
باطل  نماز  شوند،  زياد  يا  کم  سهوی  اگر  که  اعمالی   -1
نمي شود و اگر عمدی کم يا زياد شوند، نماز باطل مي شود. به 

اين اعمال واجبات نماز گفته مي شود.
2- اعمالی که اگر به طور عمدي يا سهوی کم يا زياد شوند، 

نماز باطل مي شود. به اين اجزاء ارکان نماز گفته مي شود. 
واجبات نماز، يازده چیز اند:

1- نیت:  قصد خواندن نماز را داشتن

واجبات و ارکان نماز
درس بیست و سوم 
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2- قیام:  ايستادن به نماز
3- تکبیرة االحرام:  اهلل اکبر گفتن بعد از نیت

4- قرائت: خواندن سورة حمد و يک سورة ديگر
5- رکوع: خم شدن در برابر خداوند

6- سجود: پیشانی به زمین گذاشتن در برابر خداوند
7- ذکر: در حال رکوع و سجود خواندن ذکر آن

8- تشهد
9- سالم دادن بعد از تشهد آخر نماز

10- ترتیب: اجزاي نماز را در جاي خودش انجام دادن
11- مواالت: پي در پي انجام دادن  اعمال نماز

ارکان نماز پنج چیز است:
 1( نیت

 2( تکبیرة االحرام 
3( قیام در وقت گفتن تکبیرة االحرام و قبل از رکوع

 4( رکوع
 5( سجود
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شاگردان، دو نفری واجبات و ارکان نماز را ازيکديگر بپرسند.

1- واجباب نماز کدام ها اند؟ 
2- ارکان نماز کدام ها اند؟

باطل  نماز  آيا  کنیم،  ترک  را  نماز  واجبات  از  برخی  اگر   -3
می شود؟

شاگردان، واجبات و ارکان نماز را حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي بیشتر با اوقات نمازهاي پنجگانه

پرسش ها
1- آيا مي دانید مسلمانان در يک شبانه روز چند وقت نماز مي خوانند؟

2- آيا وقت هر نماز را مي دانید؟

ما مسلمانان در يک شبانه روز پنج وقت نماز مي خوانیم. يک 
مسلمان همان گونه که بايد نماز را ياد داشته باشد؛ بايد وقت 
آنرا نیز بداند؛ زيرا اگر خارج از وقت معین نماز بخواند، صحیح 

نیست. در اين درس مي خواهیم وقت هر نماز را بشناسیم:
نمازي که يک مسلمان در شبانه روز  اولین  نماز صبح:   -1
تا  فجر  از طلوع  نماز صبح  است. وقت  نماز صبح  مي خواند، 

طلوع آفتاب است. 
2- نماز ظهر: دومین نمازي که يک مسلمان در يک شبانه 
خوانده  زماني  ظهر  نماز  است.  ظهر  نماز  مي خواند،  روز 
متمايل  غرب  طرف  به  آسمان  وسط  از  خورشید  که  مي شود 

شود. 

 اوقات نمازهای
پنجگانه

درس بیست و چهارم 
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3- نماز عصر: نماز عصر بعد از نماز ظهر خوانده مي شود و تا 
وقتی که خورشید غروب نکرده، مي توان نماز عصر را خواند.

که  مي شود  خوانده  وقتي  مغرب  نماز  مغرب:  نماز   -4
غروب  از  بعد  که  يی  سرخي   و  باشد  کرده  غروب  خورشید 

آفتاب در شرق به وجود مي آيد، از بین رفته باشد.
5- نماز عشاء: نماز عشاء را بعد از نماز مغرب و تا قبل از 

نیمۀ شب مي توان خواند.

شاگردان، در گروه هاي سه نفري دربارة اوقات نماز بحث نمايند.

1- وقت خواندن نمازصبح را بیان کنید.
2- نماز مغرب چه وقت خوانده می شود؟

شاگردان، اوقات نماز را در کتابچه خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي شاگردان با تعداد رکعات نمازهاي پنجگانه
پرسش ها

1- آيا مي دانید که نماز صبح، چند رکعت است؟
2- آيا مي دانید که نماز ظهر، چند رکعت است؟

نمازها دو قسم اند :واجب و مستحب. نمازهاي واجب را بايد 
اگر  نمازهاي مستحب  ؛ولي  دارد  گناه  نخوانیم  اگر  بخوانیم، 
ندارد.  گناه  نشود،  خوانده  اگر  و  دارد  ثواب  شود  خوانده 
نمازهاي واجب زياد اند و در اين درس تنها رکعات نمازهاي 

پنجگانه را ياد می گیريم:
1- نماز صبح: دو رکعت خوانده مي شود.

2- نماز ظهر: چهار رکعت خوانده مي شود.
3- نماز عصر: چهار رکعت خوانده مي شود.

4- نماز مغرب )شام(: سه رکعت خوانده مي شود.
5- نماز عشاء )خفتن(: چهار رکعت خوانده مي شود.

بايد توجه داشت که در دو رکعت اول همه نمازها، حمد و يک 
سورة کامل از قرآن کريم را مي خوانیم؛ ولي در رکعت هاي 

رکعات نماز
درس بیست و پنجم 
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سوم و چهارم مي توانیم تنها سورة حمد را بخوانیم و مي توانیم 
تسبیحات اربعه را بخوانیم. تسبیحات اربعه چنین است: ُسبحاَن 

اهللِّ َوالَحمُد هلِلِّ َو اَل ِاَلَه ِاالَّ اهلُل َو اهلُل َاْکَبُر.

شاگردان، به چند گروه تقسیم شوند و در بارة رکعت های نماز باهم 
بحث کنند.

1- رکعت های نمازهاي پنجگانه را بیان کنید.
2- در رکعت سوم و چهارم نماز چه  خوانده می شود؟

شاگردان، تسبیحات اربعه را حفظ کنند.
 

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی



56

هدف: يادگیری خواندن نماز چهاررکعتي

پرسش 
آيا مي توانید نماز چهاررکعتي )مانند نماز ظهر(را بخوانید؟

)مانند  نمازهاي چهار رکعتي  که  ياد مي گیريم  دراين درس 
از  بعد  می گردند  ادا  چگونه  عشاء(  و  عصر  ظهر،  نمازهاي 
نیت  ايستاد مي شويم؛ 2(  قبله  به  رو   )1 نموديم،  آن که وضو 
با  را  حمد  سورة  مي گويیم.4(  تکبیرة االحرام   )3 مي کنیم 
به   )6 مي خوانیم.  ديگر  کامل  سورة  يک  يا  اخالص  سورة 
ُسْبَحاَن  ُسْبَحاَن اهلل يا يک مرتبه  رکوع مي رويم و سه مرتبه  
صورت  به  رکوع  از  بعد  می گويیم7(  َوِبَحْمِدْه   اْلَعِظیِم  َربَِّي 
کامل مي ايستیم و مي گويیم: َسِمَع اهلُل ِلَمْن َحِمَده؛ 8( بعد به 
سجده مي رويم و سه بار ُسْبَحاَن اهلل يا يک مرتبه ُسْبَحاَن َربَِّي 
ااَلْعَلي َو ِبَحْمِدْه می گويیم 9( بعد، اهلل اکبر گفته و مي نشینیم 

 ادای نماز
چهاررکعتی

درس بیست و ششم 
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اهلل  بعد،    )10 مي رويم.  سجده  به  گفته  اکبر  اهلل  دوباره   و 
اکبر گفته مي نشینیم و دوباره مي ايستیم و رکعت دوم را مانند 
تمام کردن سورة، دعای  از  بعد  اول مي خوانیم. 11(  رکعت 
قنوت مي خوانیم. َربََّنا آِتَنا ف الُدْنَيا َحَسنًة َو ِف اآلِخَرِة َحَسَنًة 
َو ِقَنا َعَذاَب النَّاِر. دعاي ديگري نیز مي توان در قنوت خواند. 
12( رکوع  و دو سجده را انجام مي دهیم. 13( بعد مي نشینیم 
و تشهد مي خوانیم: أْشَهُد َاْن اَل إَلَه إالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِرْيَ� َلُه 
ٍد َو آِل  َعْبُدُه َو َرُسوُلُه. أللَُّهمَّ َصلِّ َعَلي ُمَمَّ دًا  َو أْشَهُد أنَّ ُمَمَّ

ٍد. ُمَمَّ
14( بعد از تشهد به رکعت سوم ايستاد می شويم و مي توانیم 
اهلل  اربعه)سبحان  تسبیحات  يا  و  بخوانیم  را  فاتحه  سورة  تنها 
به  از آن  بعد  بخوانیم.  ا�رب(  اهلل  و  االاهلل  الاله  و  هلل  واحلمد 
رکوع مي رويم و دو سجده مي کنیم. 15( دوباره ايستاد شده 
دو  از  بعد  و  مي خوانیم  سوم  رکعت  مانند  را  چهارم  رکعت 
ايها  علي�  السالم  و سالم مي دهیم:  تشهد مي خوانیم  سجده 
 النيب و رمحة اهلل و بر�اته، السالم علينا و علي عباد اهلل الصاحلني، 

السالم علي�م و رمحة اهلل و بر�اته.
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شاگردان، در باره چگونه گی خواندن نماز چهار رکعتی، با هم صحبت 
کنند.

1- درنماز چهار رکعتی چند تشهد خوانده می شود؟
2- تسبیحات اربعه در کدام رکعت ها خوانده می شود؟

شاگردان، تشهد و سالم را در خانه حفظ کنند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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فصل سوم 

آداب و اخالق
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هدف: آشناي با حقوق والدين و رعايت آن

پرسش
آيا مي دانید که پدر و مادر چه حقوقي باالی ما دارند؟

مادر و پدر حقوق زيادي بر ما دارند. آن ها در کودکي براي 
ما زحمت هاي زيادي کشیده اند. در قرآن کريم مي خوانیم 
که: با مادر و پدر خود نیکي کنید و با آن ها به نرمي و مهرباني 
صحبت کنید. براي درک اهمیت حقوق والدين به داستان زير 

توجه کنید:
سه برادر باهم در محلي کار مي کردند. يکي از آن ها جوان 
پرهیزکاري بود که براي کسب رضايت مادر خود بسیار تالش 
مي کرد. او هر روز پیش از بیرون رفتن از خانه، دست مادرش 
را مي بوسید و با اجازة او دنبال کار خود مي رفت؛ ولي دو 
برادر ديگر توجه چنداني به مادر خود نداشتند. روزي مادر 
شان در خواب بود و پسر خوبش براي آن که از مادرش اجازه 

حقوق والدين
درس بیست و هفتم  
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تا  ماند  منتظر  مدتي  نمايد،  او خداحافظي  با  و  بگیرد  رفتن 
بیدار شود. بعد از آن که مادرش بیدار شد، با او خداحافظي 
کرده و رفت. وقتي او نزد برادران خود رسید، آن ها سؤال 
کردم  سعي  گفت:  جواب  در  او  آمدي؟  دير  چرا  که  کردند 
براي خود در بهشت جايي به دست آورم؛ زيرا پیامبر بزرگوار 
فرموده است: »بهشت زير پاي مادران است«. بعد براي آن ها 

توضیح داد که چرا دير آمده است. 

شاگردان، در گروه هاي سه نفري دربارة حقوق والدين صحبت نموده 
و بگويند که چرا والدين بر ما حق دارند.

1- خداوند در بارة رفتار با پدر و مادر چه فرموده است؟
2- پیامبر گرامی اسالم در باره مادر چه فرموده است؟

شاگردان، در بارة احترام به والدين چند سطر بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با حقوق اقارب

پرسش ها
1- آيا مي دانید که خويشاوندان و اقارب ما چه حقوقي بر ما دارند؟
2- اگر يکي از خويشاوندان شما مريض شود شما چه کار مي کنید؟

يا  و  نسبی  رابطۀ  انسان  با  که  خانواده های  يعني  اقارب 
ما  بر  حقوقي  خويشاوندان  و  اقارب  دارند.  خويشاوندی 
دارند که بايد آن ها را رعايت نمايیم. در دين مبین اسالم به 
از   خداوند مي شود.  گفته  َرِحم  صلۀ  اقارب  حقوق  رعايت 
حسنه  و  خوب  روابط  خود  خويشاوندان  با  که  مي خواهد  ما 

داشته باشیم و به يکديگر کمک نمايیم. 
داشته  آمد  و  رفت  خود  خويشاوندان  و  اقارب  با  بايد  ما 
به آن ها کمک  و  کنیم  اشتراک  و شادي آن ها  باشیم، در غم 
نمايیم. اگر کدام کسی از اقارب ما مريض شود بايد به عیادت 

 حقوق اقارب
درس بیست و هشتم 
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آن ها  مورد  در  و  نکنیم  را  آن ها  بدگويي  و  غیبت  برويم،  او 
همیشه خیرخواه باشیم.

خويشاوندان  و  اقارب  با  نیک  روابط  و  رحم  صلۀ  رعايت 
اجتماعی  روابط  تحکیم  سبب  و  است  خداوند  رضای  موجب 

می شود. 

شاگردان، درباره  حقوق اقارب و صلۀ رحم باهم صحبت نمايند.

1- اقارب به کی ها گفته می شود؟
2- صلۀ رحم چیست؟

 

شاگردان، معناي صلۀ رحم را در کتابچه خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايی با فايده های علم

پرسشها 
1- آيا می دانید علم چه فايده های دارد؟

2- آيا می دانید بین عالم و جاهل چه فرق وجود دارد؟

چوشمع از پی علم بايد گداخت       
که بی علم نتوان خدا را شناخت     

پیامبر گرامی اسالم فرموده است: طلب کننده دانش؛ يعنی 
عالم درمیان نادانان و جاهالن، مانند زنده در بین مرده گان 

است.
علی جمله های  بسیار زيبايی فرموده است:

-  هیچ گنجی سودمندتر از علم نیست و همچنین فرموده علم 
و دانش کسب کنید تا در پرتو آن حیات را به دست آوريد. 

فايدة علم
درس بیست و نهم
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 دانش بیاموزيد که آموزش آن حسنه است. به وسیلۀ علم، 
 خداوند علم  با  و  شود  می  عبادت  و  اطاعت   خداوند
شناخته می شود و به وسیلۀ علم، صلۀ ارحام انجام می شود و 

از حالل و حرام الهی آگاهی پیدا می شود. 
حضرت صادق فرموده:

هر چیزی زکاتی دارد و زکات علم، تعلیم به کسانی است که 
شايسته گی آن را دارند.

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

 
1- کدام معصوم گفته است که بنده گی خدا با علم امکان پذير است؟

2- زکات علم چیست ؟ 

شاگردان، خط اول و دوم درس را يک بار درکتابچه های خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايی با وظايف شاگردان در برابر معلم

پرسش:  آيا می دانید معلم چه حقوقی باالی ما دارد؟
 

احترام معلم، يعنی مقام معلم را بدانیم و حق او را مراعات کنیم. 
1- مقام معلم: معلمان يکی از برجسته ترين مقام ها را در 
دين مقدس اسالم دارند،  معلمان وظیفۀ تعلیم و تربیت افراد 
جامعه را به عهده دارند. خداوند متعال نخستین معلم انسان ها 

است.
حضرت رسول می فرمايد:

معلمی که به بنده گان خدا راه های خیر و سعادت را می آموزاند، 
ساکنان آسمان و زمین، از پیشگاه خداوند برای او طلب 

آمرزش و مغفرت می کنند.
موالی متقیان علی می فرمايد:

هر کس به من چیزی آموخت، من را بندة خود کرد.
بزرگان دين اسالم فرموده اند: معلمی شغل انبیا است.

احترام معلم
درس سی ام  
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2- حقوق معلم 
  به معلم احترام بگذاريم.

 در پیشگاه معلم با ادب بنشینیم.
 به صحبت او دقت کرده و عمل نمايیم.

 در مقابل او گشاده رو باشیم 
  با صدای بلند با او سخن نگويیم.

  عیب او را بپوشانیم و خوبی های او را آشکار سازيم.
  نزد او از ديگری با بدی ياد نکنیم.

 اگرکسی بدِی او را می گويد، از او دفاع کنیم.

شاگردان، دربارة مقام معلم دو نفری صحبت  کنند.

1- دربارة مقام معلم، حضرت رسول چه فرموده است؟  
2- دربارة مقام معلم، حضرت علی چه گفته است؟  

3- معلمی شغل کی است؟
4- پنج حق از حقوق معلم را بیان داريد؟

شاگردان، شش حق مهمتر معلم را در شش جمله، در کتابچه های خود  
بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با آداب مسجد

پرسش ها
1- آيا مي دانید که مسجد آدابي دارد؟

2- کدام آداب مسجد را مي دانید؟

و  عبادت  جاي  مسجد  دارد.  اسالم  در  زيادي  اهمیت  مسجد 
پرستش خداوند است. به همین خاطر است که گفته مي شود 
دارد  ثواب  خیلي  مسجد  در  نماز  است.   خدا خانۀ  مسجد 
بايد بدانیم که مسجد آدابي دارد که هر مسلمان بايد آن ها 

را مراعات نمايد:
1- زياد به مسجد برود.

و  بگذارد  را  راست  پاي  اول  شد،  مسجد  وارد  وقتي   -2
هنگام خارج شدن پاي چپ خود را پیش بگذارد.

3- با وضو داخل مسجد شود.
4- وقتي داخل مسجد شد، دو رکعت نماز بخواند. 

آداب مسجد
درس سی و یکم
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5- در مسجد صداي خود را بلند نکند.
6- در مسجد به عبادت خداوند مشغول شود و از گفتگو 

در بارة امور دنیوي پرهیز نمايد.
7- در پاکیزه نگهداشتن مسجد کوشش نمايد.

از  بپوشد،  پاکیزه  لباس  مي رود،  مسجد  به  وقتي   -8
پیاز که دهان را  و  از خوردن سیر  و  استفاده کند  خوشبو يی 

بدبو مي سازد، پرهیز نمايد.
ديگران  از  ديرتر  و  برود  مسجد  به  ديگران  از  زودتر   -9

بیرون بیايد.

باهم  مسجد  آداب  باره  در  و  شوند  تقسیم  گروه  چند  به  شاگردان، 
صحبت  کنند.

1- چرا آداب مسجد را بايد رعايت کنیم؟
2- آداب مسجد  را نام ببريد؟

شاگردان، آداب مسجد را در کتابچه های خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: شناخت آداب راه رفتن صحیح

پرسش
راه رفتن چه آدابی دارد؟

در دين مقدس اسالم، راه رفتن حکم  و آدابی دارد. 
خدای تعالی می فرمايد: )در روی زمین با تکبر)خود نمايی( 

گام برمدار.(
در راه رفتن اعتدال و وقار را رعايت کن وچشمت را از آنچه که 
دين  از آن منع کرده، فرو بند وخداوند متعال را بسیار ياد کن.

در گذرگاه ها، با مردم بسیار سخن مگو، که اين از بی ادبی 
است. امام صادق فرموده است:

عزمی  با  جايی،  به  رفتن  هنگام  استی،  وخردمند  عاقل  اگر 
نّیتی صادق گام بردار؛ زيرا نفس همواره در خطر  استوار و 

آداب راه رفتن
درس سی و دوم 
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غلتیدن به حرام است. در حال راه رفتن، تفکرکن و از عجايب 
راه  تکبر  با  و  مپندار.  را سخريه  و آن ها  گیر  آفرينش عبرت 

مرو و در راه ها مزاحمت برای ديگران ايجاد نکن.

بحث  يکديگر  با  بد  رفتن  راه  و  خوب  رفتن  راه  مورد  در  شاگردان، 
کنند.

1- قرآن فرموده: در روی زمین با......... گام برمدار.
2- و چشمت را از آنچه که با ...... سازگاری ندارد، فرو بند.

قرآن، در بارة آداب راه رفتن چه فرموده است؟  شاگردان در سه 
سطر بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايی با آداب سخن گفتن

پرسش: آيا می دانید سخن گفتن چه آدابی دارد؟

سخن گفتن آدابی دارد که هر مسلمان بايد بداند و مراعات کند:
 انسان نبايد زياد سخن بگويد.

 انسان نبايد در بین صحبت ديگران حرف بزند.
 اگر چیزی را از ديگری بپرسند نبايد جواب بدهد. 

 انسان بايد  معتدل سخن بگويد، صدای خود را زياد بلند و 
يا آهسته نکند.

پاسخ  سپس  بشنود؛  اول  گويد  می  سخن  او  با  کسی  اگر   
دهد.

 آنچه را که می خواهد بگويد، ابتدا در ذهن خود آورده و 
روی آن دقت کند.

 حرف خود را تکرار نکند؛ مگر آن که به تکرار نیاز باشد.
 در سخنان خود به کسی فحش و ناسزا نگويد و از شوخی های 

بیهوده دوری کند.
 از لجاجت و سماجت به ويژه با بزرگان و سفیهان بپرهیزد.

آداب سخن گفتن
درس سی و سوم  
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 اگر هنگام بحث، طرف مقابل را بهتر ديد، انصاف داشته و 
اقرار کند.

 از غیبت و سخن چینی، تهمت و دروغ اجتناب کند. 
حکیمی  از  باشد.  بیشتر  او  گفتن  سخن  از  انسان،  شنیدن   
پرسیدند که چرا گوش دادن تو بیشتر از گفتن توست؟ گفت: 
چون مرا دو گوش داده اند و يک زبان؛ يعنی دو برابر آنچه 

که می گويم بايد بشنوم.

شاگردان، به صورت گروهی بحث کنند.
1- بیشتر بگويیم ويا بشنويم؟ توضیح دهید. 

2-  درسخن گفتن از چه چیزهايی پرهیز کنیم؟ 

1- انسان نبايد در بین ..... ديگران........ بزند.
2- انسان بايد....صحبت کند صدای خود زياد و..... نکند.

3-  انسان هنگام سخن از چه چیزها دوری کند؟

شاگردان، سه ادب از ضروری ترين آداب سخن گفتن را در کتابچه های 
خود بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايی با فايده های مسواک زدن

پرسش
 آيا می دانید مسواک کردن دندان ها چه فايده دارد؟ 

مسواک و بُرس  کردن دندان ها يکی از بهترين و پسنديده ترين 
کار ها است. رسول خدا فرموده: مسواک، »دهان را پاک و 
رضايت خداوند را فراهم می کند«. آن حضرت، مسواک را از 

سّنت های مؤکد قرار داد.
امام صادق فرمود:

که  انسان  باطن  و  ظاهر  برای  است  فوايدی  مسواک،  در   
خردمندان نمی توانند آن را کامل برشمارند.

َمَثلی برای  از مسواک را  پیامبر گرامی اسالم استفاده   
اهل آگاهی و بیداری قرار داده است؛ چرا که دندان آفريدة 
خدای تعالی و ابزار خوردن و جويدن است. پاکی و سالمتی 

دندان باعث سالمتی قلب و معده می گردد. 
توبه  خداوند  که  درستی  )به  می فرمايد:  مهربان  خداوند 

فوايد مسواک زدن
درس سی و چهارم 
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کننده گان و پاکیزه گان را دوست دارد.(
هر روز  بايد دندان های خود را  برس و يا مسواک بزنیم، تا 
هم اطاعت پروردگار را کرده باشیم و هم دهان و دندان ها را 

از بوی بد و  پوسیده گی نجات بدهیم.

شاگردان، دربارة فايده های مسواک  در گروه های سه نفره با هم 
بحث کنند.

1- برس دندان ومسواک چه فايده دارد؟
فرموده  چه  آن  فايده های  و  مسواک  دربارة   صادق امام   -2

است؟

شاگردان، فايده های مسواک و برس دندان را در سه سطر بنويسند.

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با محیط زيست و حفاظت از آن
پرسش ها

1- آيا مي دانید که محیط زيست چیست؟
چیست؟ زيست  محیط  برابر  در  ما  وظیفۀ  که  مي دانید  آيا   -2

دشت، کوه، کوچه، جاده و حويلي خانۀ ما محیط زيست ما 

استند. همان طوري که تالش مي کنیم بدن و خانۀ خود را پاک 

نگهداريم؛ بايد محیط زنده گي ما نیز پاک باشد. کوشش کنیم تا 

خانه، حويلي، کوچه، شهر، ده، آب های کاريز، چشمه و چاه را 

پاک نگهداري نمايیم، نهال و شاخه های درختان را قطع نکنیم 

نهال های اطراف خانه وحويلی خوب مواظبت  و  نباتات  از  و 

نمايیم. کثافات و خاکروبه ها را در جاي مخصوص آن بريزيم 

و آن را در کوچه و اطراف خانه نريزيم؛ زيرا مکروب هاي آن 

در محیط پخش شده و ما را مريض مي سازد. 

حفاظت محیط 
زيست

درس سی و پنجم
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پاکیزه گي  و  پاکي  به  را  ما  همواره  اسالم  مبین  دين 

و  »نظافت  است  فرموده  ما  بزرگوار  پیامبر  مي نمايد.  دعوت 

پاکیزه گي جزء ايمان است.« يعني مسلمان بايد همیشه پاک 

باشد و محیط پاکیزه داشته باشد.

شاگردان، به چند گروه تقسیم شوند و در بارة وظايف خود در قبال 

محیط زيست بحث کنند؛ سپس نمايندة گروه ها خالصۀ نظر گروه را 

به همصنفان بیان کند.

1- وظايف ما، در برابر محیط زيست چیست؟

2- پیامبر اسالم در بارة نظافت چه فرموده است؟

شاگردان، با کمک والدين خود، در بارة محیط زيست پاک چند 

سطر بنويسند.  

 فعالیت

ارزيابی

کارخانه گی
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هدف: آشنايي با ارزش صحت

پرسش ها
1- آيا مي دانید که صحت و تندرستي چقدر با ارزش است؟

2- براي حفظ صحت خود چه کار مي کنید؟

 خداوند بزرگ  نعمت هاي  از  يکي  تندرستي  و  صحتمندي 

آن  نگهداري  در  و  دانسته  را  نعمت  اين  قدر  بايد  ما  است. 

کوشا باشیم. 

ما بايد از غذاهاي پاک و مفید به قدر کافي استفاده کنیم، 

توجه  همیشه  خويش  زيست  محیط  و  لباس  بدن،  نظافت  به 

نمايیم و از خوردن و آشامیدن چیزهايي که به بدن ما ضرر 

مي رساند دوري کنیم. از پرخوري، خوردن غذاهاي آلوده، 

خوردن میوه هاي ناشسته و نوشیدن آب ناپاک پرهیز نمايیم تا 

مريض نشويم. 

ارزش صحت
درس سی و ششم 
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ورزش براي سالمتی بدن بسیار ضروري است. ورزش تن و 

روان ما را سالم و شاداب مي سازد و انواع مرض ها را از ما 

دور مي سازد. کودکان، نوجوانان و جوانان بیشتر از ديگران 

به ورزش نیاز دارند.

فوتبال، والیبال، توپ دنده و انواع بازي هاي محلي از جملۀ 

نمايیم که در هنگام  بايد سعي  البته،  ورزش های مناسب اند؛ 

ورزش به ديگران صدمه نرسانیم و پوشش اسالمي را مراعات 

نمايیم.

هم  با  تندرستي  و  سالمتي  اهمیت  بارة  در  گروه ها،  در  شاگردان، 

صحبت نمايند.

1- خوردن غذا های آلوده به بدن ما چه ضرر دارد؟

2- میوه را اول. .................... بعد بخوريم.

3- ورزش برای ما چه فايده دارد؟

 فعالیت

ارزيابی
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