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افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 
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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.
بدین  گردید.  مسمی  معارف  سال  نام  به  خورشیدی،   1397 سال  هویداست،  همه گان  بر  چنانچه 
عرصه های  در  بنیادینی  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزیز  در کشور  تربیت  و  تعلیم  نظام  ملحوظ 
مختلف 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  نسل آینده، در سراسر کشور  تربیت کننده گان  به عنوان  فرهیخته  دلسوز و مدیران 
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، 
و  یافته  توسعه  افغانستان  معماران  و  متمدن  مؤثر،  عزیز، شهروندان  نزدیک شاگردان  آیندۀ  در  که 

شکوفا خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه های فردای کشور 
از درس  علمی  البته کنجکاوی  و  احترام  ادب،  کمال  در  و  نبوده  غافل  فرصت ها  از  تا  می خواهم 

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

تمام کائنات مخلوق اهلل است.

زمين، آسمان، کوه ها و درياها را اهلل خلق نموده است.

 اهلل مخلوق  موجودات  تمام  و  مالئکه  جن ها،  انسان ها، 

استند.

اهلل انسان ها را از يک پدر)آدم( و مادر )حوا( عليهما السالم 

آفريده است.

انسان ها مخلوق برگزيدۀ خداوند متعال استند.

تمام مخلوقات تسبيح اهلل را می گويند.

تمام مخلوقات پيرو حکم اهلل استند.

بهترين انسان ها نزد اهلل پرهيزگارترين آن ها است.

پیدايش کائنات
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فعاليت ها

1- زمين، آفتاب و تمام مخلوقات پيرو حکم اهلل استند، دراين باره 
با هم گفتگو نماييد. 

با   2- شاگردان با همکاری معلم در مورد پيدايش مخلوقات اهلل
هم گفتگو نمايند.

3-  چرا به انسان بهترين مخلوقات گفته می شود؟
4-  اهلل آدم را از چه آفريده است؟ دراين باره معلم محترم 

معلومات را با شاگردان شريک نمايد.

پرسش ها

1- پدر انسان ها کی است؟

2- انسان ها، آسمان ها، زمين و ساير مخلوقات را کی آفريده 

است.

3- بهترين انسان نزد اهلل کی است؟

کار خانه گی

شاگردان متن درس را در کتابچه های خود بنويسند.
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احترام  آن  به  و  قبول  را  اسالم  رهنمودهای  و  احکام  تمام   ما 

می گذاريم.

احترام به مقدسات اسالم جزء ايمان است.

بعضی از مقدسات اسالم قرار ذيل می باشد:

1- قرآن کريم: قرآن کالم اهلل تعالی است، احترامش در اين 

است که به رهنمودهايش عمل کنيم.

2- کعبه: کعبه خانۀ اهلل تعالی است، مسلمانان به سوی کعبه 

در يک شبانه روز پنچ وقت نماز می خوانند.

3- مسجد: مسجد برای اداکردن پنچ وقت نماز است، در مسجد 

سخنان بيهوده  ناروا است.

4- مناسک حج: مثل عرفات، منی، مزدلفه وغيره.

5. نماز: ما هر نماز را در وقت آن ادا می نماييم.

6- روزه: ما هر سال روزۀ ماه مبارک رمضان را می گيريم.

بی حرمتی احکام و مقدسات اسالم کفر است.

احترام  به اسالم

درس دوم
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فعاليت ها

1- به همکاری معلم چندحکم و رهنمودهای اسالم را به نوبت بخوانيد.
بين خود  در  باره  اين  در  است؟  در چه  اسالم  به  کردن  احترام   -2

گفتگو نماييد.
3- به قرآن کريم چگونه احترام ضرور است؟ در اين باره معلم محترم 

معلومات بيشتر را با شاگردان شريک سازد.

پرسش ها

1- چند نمونه از مقدسات اسالم را ذکر نماييد.

2- احترام به مقدسات اسالم نشانۀ چه است؟

3- توهين و بی حرمتی به مقدسات اسالم چه حکم دارد؟

کار خانه گی

شاگرادن با همکاری اعضای خانواده در بارۀ مقدسات اسالم يک مقالۀ کوتاه در 

کتابچه خود بنويسند.
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اخبار از جانب اهلل  به پيامبرانش را وحی گويند.

حضرت جبرئيل از طرف اهلل تعالی به پيامبران وحی مي آورد.

تورات، انجيل، زبور و فرقان )قرآن کريم( همه کتاب های آسمانی اند.

ما به همه کتاب های آسمانی و صحيفه ها ايمان داريم.

تورات بر موسی، انجيل بر عيسی ، زبور بر داود و 

فرقان بر حضرت محمد نازل شده اند.

اولين وحی بر حضرت محمد در غار حراء نازل گرديده است.

پنج آيت اول سورۀ علق، اولين وحی مي باشد:

اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الَِّذي َخلََق * َخلََق اْلِنَْساَن ِمْن َعلٍَق* اْقَرأْ َوَربَُّک 

اْلَْکَرُم* الَِّذي َعلََّم بِالَْقلَِم* َعلََّم اْلِنَْساَن َما لَْم يَْعلَْم ]العلق : 1 - 5[

بعد از رحلت حضرت محمد بر هيچ کس وحی نازل نمي شود.

وحی
درس سوم
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فعاليت ها

1- در بارۀ کتاب های آسمانی به همکاری معلم با هم بحث وگفتگو نماييد.

2- ايمان به کتاب های گذشته چه معنا دارد؟ در اين مورد با هم گفتگو نماييد.
به  آن ها  از  يکی  که  نماييد  ذکر  را  دو کلمه  درس  آيت های  در   -3

خواندن امر مي کند و ديگرش وسيلۀ نوشتن است.
4- در غار حرا چگونه بر حضرت محمد وحی  نازل گرديد؟ در اين 

باره گفتگو نماييد. 

پرسش ها

1-  وحی چيست؟
2- تعداد کتاب های آسمانی را بيان داريد.

3- کتاب های آسمانی را  نام ببريد.
نازل  پيامبران)عليهم السالم(  برکدام  آسمانی  کتاب های   -4

گرديده است؟

5- آغاز وحی با کدام آيات و درکجا صورت گرفت ؟

کار خانه گی

شاگردان متن درس را در کتابچه های خود بنويسند.
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پاکی پيامبران عليهم السالم از گناهان را عصمت می گويند.

همه پيامبران عليهم السالم  از گناه پاک و معصوم اند.

ما به عصمت پيامبران عليهم السالم ايمان داريم.

پيامبران )عليهم السالم( مردم را به دين  اهلل دعوت مي نمايند.

آدم اولين پيامبر و محمد آخرين آنان  مي باشد.

در قرآن کريم  نام های )25( پيامبر)عليهم السالم(  ذکر گرديده 

است.

ايمان داشتن به عصمت پيامبران فرض است.

عصمت پیامبران )علیهم السالم(

درس چهارم
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فعاليت ها

گفتگو نماييد:
1- عصمت  چه را می گويند؟

2- عصمت پيامبران عليهم السالم چه مفهوم دارد ؟
3- مالئک از گناه معصوم اند، در اين مورد معلومات  خود را با معلم 

شريک نموده، همکاری بخواهيد.

پرسش ها

1- عصمت چه را می گويند؟
2- پيامبران عليهم السالم مردم را به سوی چه دعوت مي کردند ؟

3- اولين  پيامبر )عليه السالم( کی بود؟
4- آخرين پيامبر را نام بگيريد.

5- وحی چه را می گويند؟

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ عصمت پيامبران )عليهم السالم( يک مقالۀ کوتاه در کتابچه خود 

بنويسند.
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معجزه عمل خالف عادت را گويند که توسط پيامبران )عليهم 

السالم( انجام می گردد و مردم از انجام آن عاجز مي باشند.

معجزه برای اثبات نبوت و صداقت پيامبر مي باشد.

اهلل به پيامبران خود معجزه های گوناگون داده است.

معجزۀ موسی تبديل شدن عصا به اژدها، معجزۀ  عيسی شفا 

يافتن کور و بزرگترين معجزۀ  محمد قرآن کريم مي باشد.

باور داشتن به همه معجزه های پيامبران عليهم السالم  فرض 

است.

معجزه

درس پنجم
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فعاليت ها

1-  بعضی از معجزه های پيامبران )عليهم السالم( را ياد آوری نماييد.
2- مشهورترين معجزه های محمد را بيان نماييد، در اين مورد از 

استاد خود همکاری بخواهيد.
پاسخ سوال،  درمورد  گفته مي شود؟  کريم معجزه  قرآن  به  3- چرا 

معلم با شاگردان همکاری نمايد.

پرسش ها

1- معجزه  چه را می گويند؟

2- آيا باور داشتن بر معجزه فرض است؟

3- آيا غير از پيامبران کس ديگر معجزه دارد؟

کار خانه گی

شاگردان به همکاری اعضای فاميل شان در مورد معجزه يکی از پيغمبران چند 

سطر در کتابچه خود بنويسند.
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سحر )جادو( کردن گناه بزرگ است.

سحر کار شيطان است.

به دست آوردن رزق از طريق سحر حرام است.

کسی که هر شب آيت الکرسی را تالوت نمايد، از هر گونه ضرر 

در امان مي باشد.

سحر به انسان ضرر مي رساند.

انسان سحرکننده را هيچ کس دوست ندارد.

ْحُر(  ْرُک بِاهللِ َوالسِّ رسول اهلل فرموده اند: )اْجتَنِبُوا الُْموبَِقاِت الشِّ

ترجمه: از چيز های هالک کننده که يکی آز آن شرک و ديگرش 

سحر است ؛ بپرهيزيد.

رفتن نزد ساحر ناروا است، رسول اهلل فرموده اند: کسی که 

نزد ساحر، غيب گو، و فال بين برود و به گفته های او باور کند، 

کافر  گرديده،  نازل   بر محمد که  آنچه  تمام  به  بدون شک 

شده است. 

سحر )جادو(
درس ششم
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فعاليت ها

1- شاگردان به همکاری معلم احاديث درس را تکرار نمايند.
2- برای در امان ماندن از ضرر سحر چه بايد کرد؟ با همکاری معلم 

جواب بگوييد.
3- در کدام وقت شب آيت الکرسی و معوذتين را مي خوانيد؟ درين 

باره گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- آيا سحر )جادو( گناه بزرگ است؟
2- سحر کار کي ها است؟

3- آيا از طريق سحر ؛ پول و يا رزق به دست آوردن حالل است؟
4- با تالوت کدام آيت مبارک از ضرر سحر در امان مي باشيم؟

کار خانه گی

شاگردان متن درس را در کتابچه های خود بنويسند.
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فال بينی حرام و گناه بزرگ است.

رفتن به نزد فال بين و به سخنان او باور کردن گناه بزرگ است.

اًفا  َعرَّ أَْو  َکاِهنًا  أَْو  َساِحًرا  أَتَی  )َمْن  اند:   رسول اهلل فرموده 

  )ٍد َقُه بَِما يَُقوُل َفَقْد َکَفَر بَِما أُنِْزَل َعلَی ُمَحمَّ َفَصدَّ

ترجمه: کسی که نزد ساحر، غيب گو و فال بين برود، و گفته های 

او را تصديق نمايد، بدون شک به تمام آنچه که بر محمد نازل 

گرديده کافر شده است.

اهلل در دنيا و آخرت برای فال بين عذاب سخت را وعده نموده 

است.

فال بینی 

درس هفتم
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فعاليت ها

1- در بارۀ  عمل فال بين با يکديگر گفتگو نماييد.
2- برای جلوگيری کسانی که نزد فال بين مي رود، چه بايد کرد؟

3-  به نظر شما فال بينی چه اضرار  دارد؟

پرسش ها

1- فال بينی  چه حکم دارد؟
2- آيا رفتن نزد فال بين جواز دارد؟

3- رسول اهلل در مورد فال بين چه فرموده اند؟

کار خانه گی

شاگردان قصۀ فال بين را اگر شنيده باشند  در کتابچه های خود بنويسند.
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فال گرفتن نيک، روا و بد شگونی  ناروا  است.
دين مبارک اسالم مارا  از فال گرفتن  بد منع فرموده است.

پيامبر فرموده اند: بد شگونی جايز نيست و فال نيک  گرفتن 
کاری خوب است.

چند نمونه از  فال نيک گرفتن: 
• نام گذاری اطفال به نام های اشخاص صالح .

• مريض را صحتمند خواندن و اميد  داشتن به صحت ياب شدن 
او.

•  ديدن خواب را به فال نيک گرفتن.
چند نمونه از بد فالی:

• با پلک زدن چشم چپ فال بدگرفتن.
• با خريدن چيزی فال بدگرفتن.

• به قدم يا آمدن کسی فال بدگرفتن.
ما بايد هر چيز را به فال نيک بگيريم.

و از فال بد خود داری کنيم. 

فال گرفتن 

درس هشتم
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فعاليت ها

1- شاگردان با همکاری معلم در بارۀ فال نيک و فال بد با هم گفتگو 
نمايند.

2- چند نمونه از فال نيک گرفتن را بگوييد.
3- آيا سفرکردن روز چهارشنبه را به فال بدگرفتن روا است؟ دراين 

باره با يکديگر گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- آيا فال نيک گرفتن روا است؟
2-  آيا فال بد گرفتن روا است؟

3-  پيامبر در مورد فال بد چه فرموده اند؟
4-  ما بايد در بارۀ فال بد چه کنيم؟

5-  چند نمونه از فال نيک گرفتن را بگوييد.
6-  چند نمونه از فال بد گرفتن را بگوييد.

کار خانه گی

شاگردان با همکاری اعضای فاميل شان، در مورد گرفتن فال نيک و فال بد گفتگو 

نمايند و نتيجه صحبت ها را در دو سطر  در کتابچه های خود بنويسند.
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گناه های کبيره )بزرگ( گناه هايی است، که برای مرتکب 
آن در شريعت جزا تعيين شده و بدون توبه کردن بخشيده 

نمي شود.
اگر کسی گناه صغيره را تکرار نمايد، همان گناه  صغيره به  

گناه کبيره تبديل می گردد.
ما بايد از تمام گناه های صغيره و کبيره پرهيز نماييم.

برخی از  گناه های کبيره قرار ذيل مي باشد:
1- شرک: گرفتن شريک با اهلل بزرگترين گناه است.

2- سحر: جادو کردن
3- قتل: کشتن انسان به نا حق 

4- سود خوردن
5- فرار از ميدان جهاد با کفار

6- تهمت: تهمت بستن بر مسلمان بی گناه
7- نا فرمانی پدر و مادر: در کارهای روا و مشروع نافرمانی 

از امر پدر و مادر، گناه بزرگ است.

گناه های کبیره
درس نهم
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فعاليت ها

1-  شاگردان با همکاری معلم چند گناه کبيره را نام ببرند.
2-  چند نمونه از شرک  با اهلل را بگوييد.

3-  چند نمونه از نا فرمانی پدر و مادر را بيان داريد.

پرسش ها

1- گناه های کبيره را تعريف نماييد.
2- گناه صغيره چه وقت به گناه کبيره تبديل مي شود؟

3- چندگناه کبيره را نام ببريد .

کار خانه گی

خود  کتابچه های  در  نشده،  ذکر  درس  در  که  را  کبيره  ازگناه های  برخی  شاگردان 

بنويسند.
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 نماز جمعه دو رکعت است، با جماعت، به عوض نماز پيشين 
ادا می گردد .

نماز جمعه بر هر مسلمان عاقل، بالغ و مقيم  فرض است.
نماز يک جمعه تا ادا نمودن نماز جمعۀ ديگر کفاره گناه ها مي باشد.
غسل کردن و پوشيدن لباس پاک برای نماز جمعه سنت است.

در نماز جمعه امام بعد از اذان دوم، دو خطبه مي خواند.
نمازگزاران به خطبه گوش مي دهند و  از سخن گفتن خود داری مي کنند.

در وقت نماز جمعه کارکردن برای مسلمانان جواز ندارد
ترک نمودن نماز جمعه گناه است، رسول اهلل مي فرمايند: کسی 
که سه نماز جمعه را )بدون عذر شرعی( ترک نمايد ، در قلب وی 

لکه و داغ سياه پيدا می گردد. )رواه ابن ماجه(

نماز جمعه
درس دهم
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فعاليت ها

1- شاگردان با همکاری معلم در  مورد نماز جمعه با هم گفتگو نمايند.
2-  اگر کسی در هنگام خواندن خطبه سخن مي گويند، آيا جواز دارد 

که او را  از سخن گفتن منع نماييد؟
3-  اگر کسی برای خواندن نماز جمعه دير تر به مسجد برسد، آيا حق 
دارد، که بر سر شانه های مردم بگذرد و خود را به صف اول بکشاند؟     

پرسش ها

1- نماز جمعه چه حکم دارد؟ 
2- نماز جمعه چه گونه ادا می گردد؟ 

3-  نماز جمعه باالی کی ها فرض است؟
4- امام  برای نماز جمعه چند خطبه مي خواند؟

کار خانه گی

شاگردان پرسش های درس را با جواب آن ها در کتابچه های خود بنويسند.
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نماز جنازه فرض کفايی است.
خواندن نماز جنازه ثواب زياد دارد.

رسول اهللمی فرمايند: کسی که نماز جنازه را ادا نمايد، 
خداوند متعال برايش يک قيراط ثواب می دهد، که قيراط 
به اندازۀ کوه بزرگ است. و کسی که بر عالوه نماز جنازه 
دو  برايش  متعال  خداوند  نمايد،  ميت شرکت  تدفين  در 

قيراط اجر و ثواب می دهد.
نماز جنازه با جماعت ادا می گردد.

نماز جنازه ايستاده و بدون رکوع و سجده ادا می گردد.

نماز جنازه )1(
درس يازدهم
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در نماز جنازه گفتن چهار تکبير فرض است.
نماز جنازه با امامت ولی ميت يا عالم دين ادا مي شود.

نماز جنازه قضايی ندارد.

فعاليت ها

 1- شاگردان در مورد چگونه گی ادای نماز جنازه با هم گفتگو نمايند.
2- شاگردان تفاوت ميان نماز جنازه و ديگر نمازها را بگويند.

3- اگر نماز جنازه آماده باشد و شما وضو نداشته باشيد، آيا تيمم کرده 
مي توانيد؟ با همکاری معلم جواب بگوييد. 

پرسش ها

1- نماز جنازه چه حکم دارد؟
2- آيا نماز جنازه با جماعت ادا می گردد؟

3- آيا در نماز جنازه رکوع و سجده وجود دارد؟
4- در نماز جنازه چند تکبير گفته مي شود؟
5- آيا تکبيرهای نماز جنازه فرض است؟

کار خانه گی

شاگردان پاسخ پرسش های درس را در کتابچه های خود بنويسند.
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طريقۀ ادای نماز جنازه

نمازگزاران با گفتن چهار تکبير نماز جنازه را ادا مي نمايند، که  
طور ذيل بيان می گردد:

تکبیر اول: 

تکبير  ديگر(  نمازهای  شکل  )به  امام  از  پيروی  با  نمازگزاران 
ُهمَّ َوبَِحمِدَک َوتَباَرَک اسُمَک َوتَعالی  تحريمه و بعد )ُسبحانَک اللّٰ

َک َوالاِلَه َغيُرَک( را مي خوانند. َجدُّ
تکبیر دوم:

با تکبيرگفتن امام؛ مقتديان نيز تکبير دوم را می گويند؛ سپس 
َعلَي  َصلًَّيَْت  َکَما  ٍد  ُمَحَمَّ آِل  َعلَي  َو  ٍد  ُمَحَمَّ َعلَي  َصِلّ  ُهمَّ  )َاللّٰ درود 

ِجيْد( را مي خوانند. َََّک َحِميٌْد َمَّ اِبَْراِهيَْم َو َعلَي آِل اِبَْراِهيَْم اِن
تکبیر سوم: 

بعد از خواندن درود؛ امام تکبير سوم را گفته، بعد از آن دعای 
نماز جنازه را مي خواند، مقتديان نيز اين دعا را مي خوانند.

تکبیر چهارم:

امام پس از خواندن دعا به طرف راست و چپ سالم مي دهد، 
مقتديان هم به هر دو طرف سالم مي دهند.

نماز جنازه ) 2 (
درس دوازدهم
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فعاليت ها

1- تعدادی از شاگردان نمازه جنازه را در صنف تمثيل نمايند و معلم 
اشتباهات آن ها را اصالح نمايد.

2-  نماز جنازه در کدام جا ادا می گردد؟ در اين باره گفتگو نماييد و نتيجه 
گفتگو را با ديگران شريک سازيد. 

3-  آيا برای نماز جنازه اقامت خوانده مي شود؟

پرسش ها

1- در نماز جنازه بعد از تکبير تحريمه چه خوانده مي شود؟
2- بعد از تکبير دوم و سوم ، امام و مقتديان چه مي خوانند؟

3- بعد از تکبير چهارم چه خوانده مي شود؟

کار خانه گی

شاگردان پرسش های درس را با پاسخ آن در کتابچه های خود بنويسند.
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به مرده بالغ )مرد باشد يا زن( دعای ذيل خوانده مي شود:
َوَکبِيِرنَا،  َوَصِغيِرنَا  َغائِبِنَا،  َو  ََشاِهِدنَا  و  َميِّتِنَا،  َو  لَِحيِّنَا  اْغِفْر  ُهمَّ  اللّٰ
َوَمْن  الْْساَلِم،  َعلَی  َفَأْحيِِه  ِمنَّا  أَْحيَيْتَُه  َمْن  ُهمَّ  اللّٰ َوأُنْثَانَا،  َوَذَکِرنَا 

يْتَُه ِمنَّا َفتََوفَُّه َعلَی الْيَماِن.  تََوفَّ
ترجمه: يا اهلل! زنده ها و مرده های ما را، حاضر و غايب ما را، 
خورد و بزرگ ما را، مرد و زن ما را بيامرز. يا اهلل! کسانی را که از 
ما زنده گی مي بخشی، به اسالم زنده گی عطا فرما، وکسانی را 

که از ما  مي ميرانی، آن ها را با ايمان بميران.
اگر ميت پسر باشد، دعای ذيل خوانده مي شود:

َشاِفًعا  لَنَا  اْجَعلُْه  َو  َوُذْخًرا،  أَْجًرا  لَنَا  َواْجَعلُْه  َفَرًطا،  لَنَا  اْجَعلُْه  ُهمَّ  اللّٰ
ًعا. َوُمَشفَّ

ترجمه: يا اهلل! اين مرده )پسر( را مايۀ خوشی و ثواب و برای ما 
سرمايۀ آخرت بگردان و برای ما شفيع و شفاعتش را قبول فرما .

اگر ميت دختر باشد، دعای ذيل خوانده مي شود: 
ُهمَّ اْجَعلَْها لَنَا َفَرًطا، َواْجَعلَْها لَنَا أَْجًرا َوُذْخًرا، َواْجَعلَْها لَنَا َشاِفَعۀً   اللّٰ

َعًۀ. َوُمَشفَّ
ترجمه: يا اهلل! اين مرده )دختر( را مايۀ خوشی و ثواب و برای ما 

سرمايۀ آخرت بگردان و برای ما شفيع و شفاعتش را قبول فرما.

دعا های نماز جنازه
درس سيزدهم
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فعاليت ها

1- آيا برای نماز جنازه وقت خاص تعيين گرديده است؟ درين باره 
گفتگو  نمايند. 

2- فرق دعاهای مردۀ بالغ، دختر و پسر را بيان داريد.
3-  در نماز جنازه بر عالوۀ مرده، برای کی ها دعا مي شود؟

پرسش ها

الف: جمله های ذيل را ترجمه نماييد:
ُهمَّ اْغِفْر لَِحيِّنَا َوَميِّتِنَا . 1- اللّٰ

ُهمَّ َمْن أَْحيَيْتَُه ِمنَّا َفأَْحيِِه َعلَی الْْسالَِم. 2- اللّٰ
ُهمَّ اْجَعلُْه لَنَا َفَرًطا. 3- اللّٰ

ب: کی مي تواند، دعای مردۀ بالغ را از ياد بخواند؟ 

کار خانه گی

شاگردان دعاهای نماز جنازه را حفظ نموده و در درس روز آينده آن را از ياد بخوانند.
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مسلمانان  هرسال دو عيد را تجليل مي نمايند، 
اول عيد فطر و دوم عيد اضحی )قربان(.

عيد فطر بعد از ختم ماه رمضان در روز اول ماه شوال مي باشد.
در عيد فطر مسلمانان به فقرا صدقۀ فطر مي دهند.

عيد اضحی در روز دهم ماه ذی الحجه مي باشد.
مسلمانان در عيد اضحی قربانی را  ذبح مي کنند.

مسلمانان در هر دو عيد برای ادا کردن نماز عيد به عيدگاه مي روند. 
نماز هر دو عيد واجب و با جماعت ادا می گردد.

نماز هر دو عيد دو، دو رکعت مي باشد.
وقت نماز هر دو عيد از طلوع آفتاب شروع و تا زوال آن مي باشد.

عيد  نماز  از  قبل  زدن  عطر  و  لباس پاک  پوشيدن  غسل کردن، 
سنت است.

نماز عید
درس چهاردهم
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فعاليت ها

1- در روزهای اول هر دو عيد کدام کارها را انجام  مي دهيم؟ 
2-  به همکاری معلم الفاظ تکبيرات واجب عيد اضحی را بخوا نيد.

3-  روزهای خواندن تکبيرات در عيد اضحی را بيان نماييد.

پرسش ها

1- عيد فطر در کدام ماه وکدام روز مي باشد؟
2- مسلمانان در عيد اضحی چه اعمال را انجام  مي دهند؟

3- نماز عيد چند رکعت است؟
4- نماز عيد چه حکم دارد؟

کار خانه گی

شاگردان با همکاری اعضای خانوادۀ خود در مورد عيد اضحی يک مقاله در کتابچۀ 

خود بنويسند.
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طريقۀ ادای نماز عید
درس پانزدهم

اذان و  نماز هر دو عيد دو دو رکعت مي باشد، برای نماز عيد، 
اقامت خوانده نمي شود.

در  تکبير  سه  مي شود،  خوانده  اضافه  شش تکبير  نمازعيد  در 
رکعت اول و سه تکبير در رکعت دوم خوانده مي شود.

رکعت اول: امام تکبير تحريمه را به جهر و مقتديان آن را ُخفيه 

مي خوانند.
قرائت  خواندن  از  قبل  امام  اللهم...  سبحانک  خواندن  از  پس 
سه تکبير به جهر گفته و دست ها را تا نرمی گوش ها باال مي برد. 
مقتديان به تعقيب امام سه تکبير را ُخفيه مي خوانند و هر دو دست را 

تا نرمی گوش ها باال مي برند.
به  را  قرائت  امام  می گذارد،  ناف  باالی  را  آن دست ها  از  پس 

جهر مي خواند، باقی نماز مانند نمازهای ديگر خوانده مي شود.
رکعت دوم: بعد از خواندن قرائت امام پيش از رکوع سه تکبير را  

به جهر خوانده و در وقت خوا ندن هر تکبير دست های خود را تا 
نرمی گوش ها باال مي نمايد، مقتديان نيز متابعت امام را مي نمايند.

يادآوری: درهنگام گفتن تکبيرات شش گانه دست ها بايد آويزان  

باشد.
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فعاليت ها

1-  شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، گروه اول رکعت اول نماز عيد را 
و گروه دوم رکعت دوم نماز عيد را تمثيل نمايند.

2-  آيا در ميان سه تکبير نماز جنازه و سه تکبير نماز عيد فرقی وجود 
دارد؟ درين مورد گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- نماز عيد چند رکعت است؟
2- در نماز عيد چند تکبير اضافی خوانده مي شود؟

3- سه تکبير اول کدام وقت خوانده مي شود؟
4- در رکعت دوم چند تکبير و در کجا خوانده مي شود؟

کار خانه گی

شاگردان طريقۀ ادای نماز عيد را در کتابچه های خود بنويسند و در صنف از ياد 

بخوانند.
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سجدۀ تالوت درس شانزدهم

سجدۀ تالوت واجب است.
سجدۀ تالوت با تالوت کردن و يا شنيدن آيت سجده، الزم می گردد.

طريقۀ ادای سجدۀ تالوت:
بار  در سجده سه  مي رود،  به سجده  و  گفته  تکبير  سجده کننده 
تسبيحات )سبحان ربی االعلی( را خوانده و بعد تکبير دوم  را گفته و 
از سجده بر مي خيزد و به همين گونه سجدۀ تالوت تکميل می گردد.

در ادای سجدۀ تالوت ايستاد شدن ضروری نمي باشد.
...  سجده  از راديو، تلويزيون و  با شنيدن آيت سجده تالوت 

الزم نمی گردد.
در 14 مورد  قرآن کريم  سجده  است.

با چند بار تالوت و يا شنيدن آيۀ سجده در يک جا، يک سجده 
الزم می گردد.

در جدول ذيل آيت های سجده  بيان مي شود، که با تالوت کردن 
و يا شنيدن آن سجده  الزم می گردد: 
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آیۀ سجدهسورهشمارهآیۀ سجدهسورهشماره
۲۶النمل۲۰۶۸االعراف1
15الم السجده15۹الرعد۲
۲4ص5۰1۰النحل۳
۳۸فصلت1۰۹11االسرا ء4
۶۲النجم5۸1۲مریم5
۲1االنشقاق1۸1۳الحج۶
1۹العلق۶۰14الفرقان۷

فعاليت ها
1- شاگردان سجدۀ تالوت را در صنف تمثيل نمايند.

2- شاگردان به شکل گروهی در قرآن کريم آيت های سجدۀ تالوت را 
نشانی کنند.

پرسش ها

1-  سجدۀ تالوت چه حکم دارد؟
2-  در قرآن کريم چند سجدۀ تالوت ا ست؟
3-  سجدۀ تالوت چه وقت واجب می گردد؟

4-  چهار سجدۀ تالوت را با ذکر سوره و  شمارۀ آيت بيان داريد.

کار خانه گی

شاگردان آيت های سجدۀ تالوت را از روی پاره های قرآن کريم بنويسند.
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سجدۀ سهو واجب است.
سجدۀ سهو در نماز ادا مي شود.

 با ترک واجب و يا تاخير کردن فرض سجدۀ سهو واجب 
شود. مي 

طريقۀ ادای سجدۀ سهو: 

1- در قعدۀ اخير پس از خواندن تشهد )التّحيات( سالم داده 
مي شود.

2-  پس از آن دو سجده ادا می گردد.
3-  پس آز آن تشهد، درود و دعا خوانده مي شود.

4-  در اخير دوباره به هر دو طرف سالم داده مي شود.

سجدۀ سهو ) 1 (
درس هفدهم



34

فعاليت ها

1- شاگردان در مورد سجدۀ سهو با هم گفتگو نمايند.
2-  آيا کدام وقت سجدۀ سهو را ادا کرده ايد؟ سبب واجب شدن آن 

را بيان نماييد .

پرسش ها

1- سجدۀ سهو چه حکم دارد؟
2- سجدۀ سهو چه وقت واجب می گردد؟

3- سجدۀ سهو چگونه ادا مي شود؟

کار خانه گی

شاگردان متن درس را در کتابچه های خود بنويسند.
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 مواردی که سجدۀ سهو در نماز واجب می گردد:

1- ترک نمودن سورۀ فاتحه

2- قرائت نکردن بعد از سوره فاتحه

3- ترک نمودن دعای قنوت در نماز وتر

4- ترک کردن قعدۀ اول

5- نخواندن تشهد در قعدۀ اخير

6- تأخير نمودن در فرض، مثالً در رکعت اول نشستن و يا در 

رکعت دوم بعد از تشهد، رکعت سوم را تأخير کردن.

سجدۀ سهو )2 (

درس هژدهم
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فعاليت ها

1- شاگردان بعضی از سبب های واجب شدن سجدۀ سهو را بيان 
نمايند.

2-  اگر امام درجماعت سجدۀ سهو را ادا مي نمايد، مقتديان بايد 
کنند؟ چه 

پرسش ها

1- در حالت قيام سجدۀ سهو در کدام صورت واجب می گردد؟
2-  در حالت قعده سجدۀ سهو درکدام صورت واجب می گردد؟

3- آيا با ترک کردن دعای قنوت در نماز وتر باالی نمازگزار سجدۀ 
سهو الزم می گردد؟

4- آيا با تأخير فرض سجدۀ سهو الزم می گردد؟

کار خانه گی

شاگردان پرسش های درس را در کتابچه های خود با پاسخ آن بنويسند.



37

اسالم برای ما در هنگام سفر رهنمودهايی را بيان مي دارد که 

بعضی از آن ها قرار ذيل مي باشد :

1- اجازه گرفتن سفر از پدر و مادر 

2- سه بار اهلل اکبر گفتن

َر لَنَا َهَذا َوَما  3- دعای سفر را خواندن: )ُسبَْحاَن الذي َسخَّ

لَُمنَْقلِبُون( َربِّنَا  إِلَی  َوإِنَّا  ُمْقِرنِيَن  لَُه  ُکنَّا 

4- اهلل را به کثرت ياد نمودن

5- طلب خير و عافيت از اهلل

 سفر فرصتی برای قبول شدن دعا است.

چند نمونۀ دعا در سفر:

خواستن آسانی در سفر 

دعاکردن به اعضای خانواده و خويشاوندان

دعای نجات يافتن از مشکالت سفر 

دعای بازگشت به خير و عافيت 

آداب سفر

درس نزدهم
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فعاليت ها

1- در مورد آداب سفر با هم گفتگو نماييد!
2- آيا دين اسالم از سفرکردن درکدام روز مشخص منع فرموده 

است. در اين مورد باهم گفتگو نماييد.

پرسش ها

1-  دعای سفر را  بخوانيد.
2-  برای سفر کردن از کی اجازه مي خواهيد؟

3- آيا در سفر دعا قبول مي شود؟
4- در سفر بايد کدام چيز ها را  از اهلل تعالی مسئلت نماييم؟

کار خانه گی

شاگردان آداب سفر را در کتابچه های خود بنويسند.
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مسلمان زبان خود را حفاظت مينمايد، دايم سخنان سودمند 

می گويد،  در اين مورد رسول اهلل  چنين مي فرمايد : »َمْن َکاَن 

ُيْؤِمُن بِاهللِ َوالْيَْوِم اْلِخِر َفلْيَُقْل َخيًْرا أَْو لِيَْسُکْت« .

ترجمه: کسی که به اهلل تعالی و روز آخرت ايمان داشته باشد،  به 

خير سخن  بگويد و يا خاموش باشد.

ما به هيچ کس دشنام و سخنان بد نمی گويم.

هيچ کسی را  به القاب بد ياد نمي کنيم .

 از پيامبر سخنان ناروا انسان را به دوزخ مي کشاند، معاذ

پرسيد: آيا ما به سخنان خود مؤاخذه مي شويم؟

زبان های شان خود  به سبب  از مردم  پيامبر فرمود: بسياری 

سرنگون به دوزخ مي افتند.

ما بايد از گفتن سخنان  زشت و بيهوده خود داری نماييم.

بايد از دست و زبان ما به هيچ کس ضرر نرسد.

حفاظت زبان

درس بيستم
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فعاليت ها

1-  شاگردان در مورد حفاظت زبان با هم گفتگو نمايند.
2- چه وقت خاموش ما ندن بهتر از سخن گفتن است؟ درين مورد با 

هم گفتگو نماييد.

پرسش ها

1- جمله های پايين حديث را ترجمه نماييد:

-  »َمْن َکاَن ُيْؤِمُن بِاهللِ َوالْيَْوِم اْلِخِر«

-  »َفلْيَُقْل َخيًْرا أَْو لِيَْسُکْت« .
2- خانه خالی ذيل را پر کنيد:

- از دست و ....... ما بايد به هيچ کس ضرری نرسد.
- مسلمان دايم سخنان ........... می گويد

کار خانه گی

کتابچه خود  در  کوتاه  مقالۀ  بيهوده يک  از سخنان  زبان  بارۀ حفاظت  در  شاگردان 

بنويسند.
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درس بيست ويکم

در کارهای نيک همکاری کردن با مردم ثواب دارد.
در اين مورد اهلل برای ما چنين هدايت مي کند: 

  ... َوتََعاَونُوا َعلَی الْبِرِّ َوالتَّْقَوی َوال تََعاَونُوا َعلَی الِثِْم َوالُْعْدَواِن
)سورۀ المائده، آیۀ ۲(

ترجمه: و در کارهای نيک و تقوا با همديگر کمک و همکاری نماييد، 
و در کارهای گناه و ظلم با همديگر کمک و همکاری نکنيد.

رسول اهلل نيز در اين مورد مي فرمايند: 
1- کمک و همکاری اهلل تعالی با کسانی است که با ديگران کمک 

و همکاری مي نمايند. )رواه مسلم(
2- کسی که مشکالت نيازمندان را حل نمايد، اهلل متعال مشکالت 

دنيا و آخرت او را آسان مي سازد.  )رواه مسلم(

کمک و همکاری
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ما با پدر، مادر، خواهران و برادران خود در کارهای خانه کمک و 
همکاری مي کنيم.

ما با همسايه گان و هم صنفان خود همکاری مي کنيم.
در کارهای ناروا همکاری با ديگران جايز نيست.

فعاليت ها

1- شاگردان در مورد کمک و همکاری با نيازمندان چند مثال را با همکاری 
معلم بيان نمايند.

2-  در کدام موارد  بايد از همکاری با مردم اجتناب ورزيم؟

پرسش ها

1-  اهلل متعال در مورد کمک و همکاری با مردم چه فرموده اند؟
2-  اهلل تعالی مددگار کي ها است؟

3-  مستحق کمک کيست؟
4- آيا در گناه، کمک و همکاری روا  ا ست؟

کار خانه گی

شاگردان در مورد کمک و همکاری يک مقاله در کتابچه خود بنويسند.
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دين مبين اسالم ما را به اتفاق و اتحاد امر مي کند و از اختالف و بی 

اتفاقی منع مي نمايد.

در قرآن کريم اهلل فرموده اند: َواْعتَِصُموا بَِحبِْل اهللِ َجِميًعا َواَل 

ُقوا  )سوره آل عمران آیت 1۰۳( تََفرَّ

ترجمه: به ريسمان اهلل )قرآن کريم( چنگ بزنيد و اختالف نکنيد.

ما بايد خود را از اختالف و بی اتفاقی نجات دهيم.

اختالف و بی اتفاقی ضررهای زياد دارد: 

1-  بی اتفاقی گناه است، کسی که در بين مسلمانان اختالف ايجاد 

مي نمايد، اهلل متعال از وی ناراض مي شود.  

2-  اختالف و بی اتفاقی سبب دشمنی می گردد.

3-  بی اتفاقی خير و برکت را از بين مي برد. 

ضرر های بی اتفاقی 

درس بيست و دوم
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فعاليت ها

1- شاگردان به کمک و همکاری معلم ضررهای اختالف و بی اتفاقی را 
بيان نمايند.

2-  ضد کلمه های داده شده را بيان نماييد: )اتفاق، دشمنی، امر، ضرر(

پرسش ها

الف: جمله های ذيل را با کلمه های مناسب تکميل نماييد:

1-  دين مبين اسالم ما را به اتحاد و ............... امر مي کند.

2- اختالف و بی اتفاقی سبب ...................... می گردد.

3 - بی اتفاقی ......................  و ................. را از بين مي برد.  

ب. ترجمۀ آيت اين درس را بگوييد.

کار خانه گی

شاگردان با کمک و همکاری خانوادۀ خويش در مورد ضررهای بی اتفاقی يک مقاله 

بنويسند.
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ما بايد در انتخاب دوست از دقت کار بگيريم، تا  با شخص بد 

دوست نشويم.

رسول اهلل مثال دوست نيک و بد را چنين بيان مي نمايد: دوستی 

با شخص نيک و صالح مانند دوستی با عطر فروش است که يکی 

از دو فايده را به شما مي رساند:

1- يا از آن عطر خريداری مي کنيد.

2- يا از بوی خوب عطر او مستفيد مي شويد. 

دوستی با شخص بد مانند دوستی با آهنگر است، که از دو ضرر؛ 

يکی آن به شما خواهد رسيد:

1- بدن و يا لباس شما را مي سوزاند.

2- و يا بوی بد آن به مشام تان مي رسد. 

ما بايد هميشه با اشخاص  صالح دوستی کنيم.

 دوستی با اشخاص نيک فايده های دنيوی و اخروی دارد .

ما بايد از همنشينی.اشخاص بد  خود داری کنيم .

همنشينی  و دوستی با بدان ضرر های زياد دارد.

دوست  خوب
درس بيست و سوم
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فعاليت ها

1- در بارۀ فايده های دوست خوب با هم گفتگو نماييد.
2- زيان های دوست بد را بگوييد.

پرسش ها

1- رسول اهلل در مورد دوست خوب چه فرموده اند؟
2-  دوستی با شخص بد ما نند چه است؟

3-  دوستی با شخص خوب چه فايده دارد؟
4- شما برای دوستی خود چه کسی را  انتخاب مي کنيد؟

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ ضررهای دوست بد يک مقاله در کتابچه خود بنويسند.
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نماز بنای دوم اسالم و ستون دين است.

مسلمان با ادای نماز  از دين خود حفاظت مي کند.

نماز انسان را  از  کارهای بد و ناروا  منع  مي کند.

نماز نشانۀ ايمان است، نماز  مسلمان را  از  کافر جدا  مي سازد.

به ادای نماز گناه های مسلمان بخشيده مي شود، رسول اهلل چنين 

فرموده است: 

اگر پيش خانۀ يکی از شما جوی آب روان باشد، و او هر روز در آن 

پنج  بار خود را بشويد، آيا در بدن او چرک باقی خواهد ماند؟ صحابۀ 

 کرام گفتند: در بدن او هيچ چرک باقی نخواهد ماند. رسول اهلل

فرمودند: نماز هم مانند همان جوی است، کسی که پنج وقت نماز 

بخواند، اهلل متعال  گناه هانش را مي بخشد. )متفق عليه( 

ما بايد پنج وقت نماز را  در وقت معين آن ادا مي نماييم. 

ستون دين

درس بيست و چهارم
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فعاليت ها

1- در مورد اهميت و فايده های نماز با هم بحث وگفتگو نماييد.
2- با همکاری معلم اين را واضح سازيد که نماز ستون دين است.

3- نماز چگونه مسلمان را  از کافر جدا  مي سازد ؟

پرسش ها

1- چرا نماز  ستون دين  خوانده شده است ؟ 
2-  رسول اهلل در مورد نماز چه فرموده اند ؟
3-  نماز چه فايده های را در بر دارد؟ بيان نماييد.

کار خانه گی

شاگردان با همکاری اعضای خانواده خويش فايده های نماز را در کتابچه های خود 

بنويسند، و در صنف بيان نمايند.
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وقت سرمايه است. ما بايد وقت خود را ضايع نکنيم. 

رسول اهلل در مورد اهميت وقت  فرموده است: 

دو نعمتی است، که تعدادی زيادی از  مردم از آن بي خبر اند،: يکی 

صحت و دوم آن فراغت  است.

ما بايد از وقت استفادۀ درست نماييم. 

برای اين که وقت ما ضايع نشود بايد نقاط ذيل را در نظر بگيريم:

1-  پنج وقت نماز  را  در وقت آن  ادا  مي کنيم.

2-  به وقت معين به مکتب مي رويم. 

3- درس های خود را با دقت مي خوانيم. 

4- کار خانه گی را به وقتش انجام مي دهيم.

5-  در وقت مناسب ورزش مي کنيم . 

6-  کار امروز را به فردا  نمی گذاريم.

اهمیت وقت 

درس بيست و پنجم
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فعاليت ها

1-  در مورد اهميت وقت با هم گفتگو نماييد.
2- با همکاری معلم تقسيم اوقات روزمرۀ خود را بيان داريد. 

پرسش ها

1-  رسول اهلل در مورد اهميت وقت چه فرموده اند؟
2-  برای اين که وقت ما ضايع نشود بايد چه کنيم؟  

3-  کار امروز را بايد چه وقت انجام دهيم؟

کار خانه گی

هرشاگرد بايد با همکاری اعضای خانوادۀ خويش تقسيم اوقات کارهای روزمره 

خود را ترتيب و در صنف بخواند.  
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مسلمانان باهم برادر و خواهر اند، هميشه  يکديگر  را احترام مي کنند،  

 مسلمان باالی برادر مسلمان خود حقوق زيادی دارد،  رسول اهلل

َلِم، وِعَياَدُة  در اين مورد فرموده اند: »َحقُّ امُلسِلِم َعَلى امُلْسِلِم َخٌْس: َردُّ السَّ

امَلِريِض، واتَِّباُع اجَلَناِئِز، وإجاَبُة الدَّْعَوةِ، وَتْشِميُت اْلَعاِطِس«  )رواه البخاری(
ترجمه:  مسلمان باالی مسلمان ديگر پنج حق دارد: جواب دادن به 

سالم او، احوال پرسی از مريضی او، بدرقه کردن  جنازۀ او،  اجابت 

دعوت و بعد از عطسه زدن و الحمد هلل گفتن او،  به يَرَحُمَک اهلل  به 

او جواب دادن.

ما به سالم  گفتن هر مسلمان جواب مي دهيم،  اگر مريض شود 

را   او  مي کنيم، دعوت  اشتراک  در جنازه اش  مي کنيم،  عيادتش 

مي پذيريم،  و بعد از عطسه زدن والحمد هلل گفتن به او يرحمک اهلل 

می گوييم.

همکاری با مسلمان وظيفۀ دينی ما است.

 همکاری  با مسلمان ثواب دارد.

حقوق پنجگانۀ مسلمان

درس بيست و ششم
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فعاليت ها

1- حقوق پنجگانۀ مسلمان چگونه ادا می گردد؟ در اين باره گفتگو 
نماييد.

2- آيا گاهی مريض را عيادت کرده ايد؟
دو  شاگرد دعای عطسه را تمثيل نمايند.    -3

پرسش ها

1-  مسلمان باالی مسلمان چند حق دارد؟
2- معنای تشميت العاطس را بيان نماييد .

3-  جواب سالم چه گونه داده مي شود؟

کار خانه گی

شاگردان حديث درس و معنای آن را در کتابچه های خود بنويسند.



53

سالم دادن سنت و جواب آن واجب است.
سالم بهترين تحفۀ مسلمان به مسلمان ديگر است.

الفاظ سالم: السالم عليکم ورمحة اهلل وبرکاته.
ترجمه:  سالمتی و رحمت اهلل متعال بر شما باد!
جواب سالم: وعليکم السالم ورمحة اهلل و برکاته.

ترجمه:  و سالمتی و رحمت اهلل متعال بر شما هم باد!
سالم؛ پيام اخالص، امن و محبت است.

سالم؛ ميان مسلمانان محبت و دوستی را  مي افزايد.
به جنت  نياوريد،  ايمان  که  وقتی  تا  مي فرمايد:   رسول اهلل
داخل شده نمي توانيد، و مؤمن بوده نمي توانيد، تا در ميان خود 
محبت نه داشته باشيد، آيا برای شما چيزی را نشان ندهم که 

ميان شما محبت را بيفزايد؟
صحابۀ کرام گفتند: چرا ني.

 پيامبر فرمودند: در ميان خود سالم دادن را پخش نماييد.
)رواه البخاری(

در مقابل  سالم دادن مکمل و جواب دادن مکمل آن به مسلمان 

فضايل سالم 
درس بيست و هفتم
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)30( نيکی داده مي شود.
رهنمايی های در مورد سالم دادن:

- راهرو بايد به مردم نشسته و ايستاده  سالم بدهد.
- خورد ساالن بايد  به بزرگان سالم بدهند. 

- در وقت داخل شدن به خانه  سالم مي دهيم. 

فعاليت ها

مکمل  دادن  سالم  فضايل  بارۀ  در  معلم  همکاری  با  شاگردان   -1

بحث و گفتگو نمايند.  

شاگردان بايد به دو گروه تقسيم شوند، يک گروه سالم مکمل   -2

دهند و گروه دوم به آن جواب دادن مکمل را بدهند.

پرسش ها

1 - حکم سالم دادن را بيان  داريد.
2 - فايده های سالم دادن چيست؟

3 - رسول اهلل در مورد سالم دادن چه فرموده اند؟
4- با سالم دادن چند نيکی برای مسلمان داده مي شود؟

کار خانه گی

شاگردان حديث درس را که در مورد سالم است در کتابچه های خود بنويسند.
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 مسلمانان باهم خواهر و برادر اند، غيبت کردن مسلمان حرام 

است.

اهلل متعال ما را از غيبت کردن منع کرده است.

 غيبت کردن مانند خوردن گوشت برادر مرده است.

بيان کردن کمبودی های يک شخص در غياب او غيبت شمرده  

مي شود.

را  او  به  عيب  دادن  نسبت  باشد،  نداشته  عيبی  مسلمان  اگر 

تهمت  گويند.

ما بايد از غيبت کردن اجتناب ورزيم و در مجالس غيبت اشتراک 

ننماييم.

گوش دادن  غيبت  به  و  کردن  کمک  مردم  با  ناروا  کارهای  در 

حرام است. 

غیبت 
درس بيست و هشتم
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فعاليت ها

شاگردان در مورد ضررهای غيبت با هم بحث وگفتگو نمايند.  -1
شاگردان فرق ميان غيبت و بهتان را بيان نمايند.  -2

پرسش ها

1- غيبت  را تعريف نماييد.
2- حکم غيبت را بيان داريد.

3- غيبت کردن از نظر اسالم چه حکم دارد؟
4- آيا نشستن در مجالس غيبت روا است؟ 

کار خانه گی

شاگردان متن درس را در کتابچه های خود بنويسند.
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مسلمان هميشه راست می گويد، دروغ گفتن گناه بزرگ است.

دروغ گفتن نشانۀ منافق است.

پيامبر مي فرمايد: منافق چهار نشانه دارد:  »ِإَذا َحدََّث َكَذَب 

َوِإَذا اْؤُتَِن َخاَن َوِإَذا َوْعَد َأْخَلَف، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر« )مسند احمد( 

ترجمه:

1- در سخن گفتن دروغ می گويد.

2- در امانت خيانت می کند.

3- بر وعدۀ خود وفا نمي کند.

4- در وقت بحث و جنگ دشنام و زشت می گويد.

انسان دروغگو را هيچ کس دوست ندارد.

بر انسان دروغگو هيچ کس باور نمي کند.

ما بايد هميشه راست بگوييم و از دروغ گفتن خود داری نماييم.

دروغ گفتن
درس بيست و نهم
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فعاليت ها

1-  در مورد ضرر و گناه دروغگويی به همکاری معلم با هم گفتگو 
نماييد.

ضد کلمه های ذيل را بگوييد:  -2
- منافق، دروغ، وفا به عهد، جنگ  

- راست، بی وفايی، صلح  
وفا به عهد چه فايده دارد؟ در اين باره با هم گفتگو نماييد.  -3

پرسش ها

1-  دروغ گفتن در اسالم چه     حکم دارد؟
2-  دروغ گفتن نشانۀ چيست؟

3-  آيا مردم  باالی  انسان دروغگو  باور مي کنند ؟
4-  آيا مردم انسان دروغگو را دوست دارند؟

کار خانه گی

چهار ضرر دروغ گفتن را در چهار جمله در کتابچه خود بنويسيد.
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عفو کردن )گذشت( خصلت نيک و صفت مسلمان است، مسلمان 

در مقابل بدی نيکی مي کند، اهلل تعالی شخص عفو کننده را دوست 

  َوأَن تَْعُفواْ أَْقَرُب لِلتَّْقَوی :دارد، اهلل تعالی در مورد  عفو  مي فرمايد

)سورۀ البقره، آیۀ ۲۳۷( 

ترجمه:  و اين که عفو  شما نزديک ترين عمل به تقوا است.

گذشت عزت انسان را مي افزايد، رسول اهلل مي فرمايد: )َوَما 

زاَد هللاُّ َعْبًدا ِبَعْفٍو إاّل ِعزًّا( )رواه مسلم(

ترجمه:  اهلل تعالی به سبب گذشت و عفو ، عزت انسان را  مي افزايد.

برخی از فايده های گذشت:

1-  عفو   قلب انسان  را از کينه و حسد پاک مي سازد.

2-  عفو کننده رضای اهلل تعالی را  به دست مي آورد.

3-  عفو انسان را عزت مي بخشد.

4-   عفو و بخشش جامعه را از دشمنی و شر نجات مي دهد.

ما بايد خصلت عفو را  در خود  زنده سازيم.

عفو کردن
درس سی ام
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فعاليت ها

1-  چند مثال از عفو و بخشش را بيان نماييد.
2-  گذشت و بخشش  چگونه عزت انسان را مي افزايد؟ در اين باره 

با هم گفتگو نماييد.
3- برای همصنفان خود چند نمونه از عفو و بخشش را بگوييد.

پرسش ها

1-  عفو خصلت چه کسانی است؟
2-  مسلمان در مقابل بدي ها چه عکس العمل نشان مي دهد؟

3- رسول اهلل  در مورد عفو چه فرموده است؟
4-  عفو و بخشش چه فايده های دارد؟ 

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ عفو و بخشش يک مقاله در کتابچه خود بنويسند.
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مسلمان  سپاس گذار اهلل متعال مي باشد، به زنده گی خود راضی 

بوده  و اميد خوب شدن آن را دارد و اين را قناعت می گويند.

انسان  گران بهای  سرمايۀ  و  اهلل متعال  بزرگ  نعمت  قناعت 

رسول  است،  انسان  کاميابی  راه  زنده گی  به  رضايت  است، 

اهلل فرموده است: )َقْد أَْفلََح َمْن أَْسلََم َوُرِزَق َکَفاًفا َوَقنََّعُه اهللُ 

بَِما آتَاُه(. )رواه مسلم(

او  ترجمه: به يقين آن کس کامياب شد که اسالم آورد، روزی 

کفايت ضرورت هايش کرده بتواند و اهلل متعال به نعمت های داده 

شده به او ؛ قناعت نصيبش نمايد.

فايده های قناعت:

1-  اهلل متعال از ا نسان راضی مي شود.

2-  انسان از حرص بی جا نجات مي يابد.

3-  اهلل متعال زنده گی انسان را پر برکت مي سازد.

4-  انسان از نااميدی و حسد نجات مي يابد.

5-  انسان کوشش مي کند تا زنده گی اش بهتر شود.

قناعت
درس سی و يکم
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فعاليت ها

1-  شاگردان فايده های قناعت را به نوبت بيان نمايند.
2- ضد قناعت چه چيز شده مي تواند؟ در اين باره باهم گفتگو نماييد.

آيا با حرص بی جا زنده گی انسان بهتر می گردد ؟  -3

پرسش ها

1- قناعت چه را می گويند؟
2- رسول اهلل در بارۀ قناعت چه فرموده است؟

3- قناعت چه فايده هايی را دارد؟
4- آيا قناعت حسد را از بين مي برد؟

کار خانه گی

شاگردان فايده های قناعت را در کتابچه های خود بنويسند.
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 اسالم ما را به صبر و حوصله رهنمايی مي کند.
صبر و حوصله صفت مسلمان است.

رسول اهلل مي فرمايد: زنده گی مؤمن تعجب آور است، 
هر حالت زنده گی او برايش خير است،

و اين تنها برای مؤمن است، اگر خوشی نصيب حالش گردد، 
شکر اهلل متعال را به جا مي آورد، که اين کار برايش خير است،

و اگر مصيبت يا تکليف به او برسد، بر آن صبر مي کند، که اين 
هم برايش خير است. )صحيح مسلم(

اقسام صبر:

اوامر اهلل متعال، مانند:   به جا آوردن  بر طاعت: يعنی  1- صبر 
پابندی بر نمازهای پنجگانه و روزه گرفتن.

2- صبر از گناه: يعنی خود داری از تمام چيزهای که در دين  
منع گرديده است؛ مانند:  دزدی، ظلم و غيبت کردن.

3- صبر در برابر تکليف و مصيبت: يعنی در وقت تکليف و غم ها 
صبر و حوصله کردن.

فضايل صبر
درس سی و دوم
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از فايده های صبر: 
1- اهلل متعال از مسلمان راضی مي شود.

2- به سبب صبر انسان قوت می گيرد و از نا اميدی نجات مي يابد.
3- به سبب صبر انسان به اهداف خود مي رسد.

4- به برکت صبر مشکالت زنده گی حل می گردد.

فعاليت ها

1- صبر از گناه چه مفهوم دارد؟ در ين مورد بحث و گفتگو نماييد  
و چند مثال آنرا بيان نمايد.

2- در زنده گی خود چند فايدۀ عملی صبر را بگوييد.
3- صبر وتحمل در آموزش را واضح سازيد.

پرسش ها

1- اسالم در مورد صبر،  برای  ما چه رهنمايی  دارد؟
2- رسول اهلل در بارۀ صبر چه فرموده است؟

3- صبر به چند قسم است؟
4- چند فايده از صبر را بيان داريد.

کار خانه گی

شاگردان با همکاری اعضای فاميل شان در مورد صبر يک مقاله بنويسند.
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