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سؤال و جواب  وه یجز   

هدیه های آسمان

ششم پایه ی

5931 



« یکتا»  1درش 

میدهند پروردگارشهادت ویگانگی یکتایی به نماز اذان،اقامهو آنهاهرروزدر
میکنند. ستایش

 

اصول ديني ما  مسلمانان چيست ؟ 1

توحيد يعني خداوند يکتاست وجز او خدايي نيستتوحيد يعني چه ؟2

؟ 3 -مسلمانان چگونه هر روز به يگانگي خداوند شهادت مي دهند 

 .4 - چند صفت از صفات خداوند را نام ببريد 

5 - در سوره ي توحيد به کدام صفات خداوند اشاره شده است  ؟  دو مورد

خالق ، توانا ، دانا ،قوي ، 

توحيد ، عدل ، نبوت  ، امامت  ، معاد

يگانگي  ،  بي نيازي
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« بهتریه راهىمایان»  2درش 

کسانی  کهخدایراهنمایاناصلیوحقيقیما

 بهترینراهنمایانماهستند«. پيامبرانوامامان

مهربانآنهاراانتخابکردهاست.

او است. شده خداانتخاب ازسوی که کسیاست يامبر ــپ
پرستش به را آنها میآوردو مردم خدارابرای يام« »پ

خداییگانهدعوتمیکند.

وزندگی انتخابمیشدند بينخودمردم ــپيامبراناز
چوپانی، میکردند؛ کار بود. مردم همهی مثل آنان
وبرایخانوادهشانزحمت وکارهایدیگر کشاورزی

میکشيدند.

مثل ــبعضیازپيامبرانکتابآسمانیداشتند؛
تورات،انجيلوقرآن.

یعنی میکردند؛ استفاده عِجِزه« از»ُم يامبرهستند پ کنند ثابت اینکه برای پيامبران گاهی ـ ـ

که بود معجزات،دالیلروشنی دهند.این انجام میکردندکهمردمعادینمیتوانستند کارهایی
نشانمیدادآنهاازسویخدافرستادهشدهاند.

يهوآله( هالّسالم(بودوآخرینپيامبر،حضرتمحّمد)صّلیالعل ــاّولينپيامبرخدا،حضرتآدم)علي
است.

پيامبرانبهترینراهنمایانزندگیهستند.
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زندگي پيامبران چگونه بود ؟

چه کساني هستند ؟



 

 

 
 

 

 

 

 

یکیدیگرازاصولدینیمامسلمانان،نبّوت)پيامبری(است؛یعنیخداوندمهربان،پيامبرانی
آنان و راازميانانسانهایخوبونيکوکاربرگزیدتابههدایتوراهنماییمردمبپردازند

دستورهایالهیآشناکنند.آنهاانسانهارابهخوبیهادعوتمیکردندوازبدیهاباز رابا

میداشتند؛باظلمظالمانوستمگرانمبارزهمیکردندویارمظلومانونيکوکارانبودند.

اینآیاتوترجمهیآنهارابخوانيد.هرآیهبهچهمطلبیدربارهیپيامبراناشارهمیکند؟

َمـَعـُهـُمالـِکـتاَب دَارَسـلـناُرُسـَلـناِبالـَبيِّـناِتَوَانـَزلـنا لَـَق
مارسوالنخودرابادالیلروشنفرستادیموباآنهاکتابآسمانینازلکردیم.

آیهی25 سورهیحدید،

ـيـهمَرسواًلِمنَانـُفِسـِهْم ف ذَبـَعـَث اللّٰـُهَعَلیالـُمؤِمـنيـَنِا ـَقدَمـنَّ َل
برمؤمنانمّنتگذاشت)ونعمتبزرگیبهایشانبخشيد(؛هنگامیکه خداوند

انخودشانفرستاد. هاپيامبریازمي برایآن
سورهیآلعمران،آیهی164

ـَه َرسواًلاَِناعـُبـُدوااللّٰ ُأمٍَّئ لَـَقـدبَـَعثـنافیُکـلِّ َو

مابرایهراّمتی،پيامبریفرستادیمکه)میگفت(:»خداییکتارابپرستيد«.
سورهینحل،آیهی36

-8

-9

فرستادن پيامبر

به پيامبران نشانه و کتاب
داده

براي همه پيامبر از خودشان داده

که حرف همه يکي است

استو آن پرستش خداي واحد 



  

اولوالعزمچهمیدانيد؟ پيامبران از یک دربارهیهر

 

پيامبرانچهراههاییرامیشناسيد؟ برایآشناشدنباآموزههای

یکی بهجزپيامبراناولوالعزم،داستانزندگیکدامیکازپيامبراندرقرآنآمدهاست.

حضرت ابراهيم عحضرت آدم ع  اولين پيامبر و پدر بشر حضرت نوح ع کشتي ساخت و مومنان را نجات داد

به اذن خداوند در آتش نسوخت  حضرت موسي ع با خداوند حرف زد و عصايش اژدهايي مي شد
حضرت عيسي ع به اذن خداوند مرده را زنده مي کرد وحضرت محمد ص قرآن

مطالعه ي کتاب ، سوال از بزرگان ، استفاده از اينترنت

عحضرت يعقوب  ع حضرت يوسف ع  حضرت يونس ع  حضرت  ادريس
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« سرٌر آزادگان»  3درش 

هبقى :اةخٕ قبنّ کّ ثب ؼنبظت تًبو ظؼ ٔاهؼّ ی کؽثال نٓع نٓبظت ؼا َٕنیع ؟ 14َٕخٕاَی  -1

(ايبو زكٍ )ع:خٕاةکعاو ايبو ثب َوهّ ی يؼبٔیّ ثّ نٓبظت ؼقیع؟ -2

يؼبٔیّ ظؼ چّ قبنی اؾ ظَیب ؼكت ٔچّ کكی ؼا خبَهیٍ ضٕظ هؽاؼ ظاظ ؟-3

.ْدؽی هًؽی اؾ ظَیب ؼكت ٔ پكؽل یؿیع ؼا خبَهیٍ ضٕظ هؽاؼ ظاظ 66ظؼ قبل :خٕاة  

ٔای ثؽ اقالو کّ ثّ زبکًی چٌٕ یؿیع گؽكتبؼ نعِ »  ایٍ قطٍ اؾ کیكت ٔ چّ يٕهؼی ایؽاظ نعِ اقت؟ -4

  اؾ كؽيبیم ايبو زكیٍ )ع( ، ثّ ُْگبو ثّ زکٕيت ؼقیعٌ یؿیع: خٕاة  « اقت.



ايالذ ايت خعل ٔ ايؽ ثّ يؼؽٔف ٔ َٓی اؾ يُکؽ :خٕاة ْعف هیبو ايبو زكیٍ )ع( چّ ثٕظ؟  -5

نٓبظت ایهبٌ ثّ تبؼیص :خٕاة  ؼا ثُٕیكیع. ٔ يکبٌ نٓبظت ايبو زكیٍ ٔ تؼعاظ یبؼاٌ ایهبٌ تبؼیص  -6

تٍ اؾ یبؼاَم ظؼ يسؽای کؽثال 22ْدؽی ثب  61ظْى يسّؽو قبل   

َیُٕا ، طق، ػًٕؼاء ، زیؽ ٔ زبیؽ، َػوؽ :خٕاة  اؾ َبو ْبی يسؽای کؽثال  , چُع يٕؼظ ؼا ثُٕیكیع. -2

..ٔ.

اليی ٔ هیبو ْبیی ثب انگٕ گؽكتٍ اؾ هیبوثیعاؼی ايت اق :خٕاة  َتیدّ ی هیبو ايبو زكیٍ )ع( چّ نع؟ -8

 ايبو زكیٍ )ع(

(زضؽت ؾیُت)ـ : خٕاة  پیبو ؼقبٌ  کؽثال کّ ثٕظ؟ -9

ظؼثبؼِ ی کٕظکبٌ ٔ َٕخٕاَبَی کّ ظؼ زًبقّ ی کؽثال زضٕؼ ظانتُع ، ثُٕیكیع. -16

قبنّ ثٕظ. 14كّ يهٕٓؼ ایٍ اقت كّ  هبقى پكؽ ايبو  زكٍ )ع( -1 :خٕاة  

طلم نیؽضٕاؼ. كّ ظبْؽاً ًْبٌ ػهي ايـؽ يي ثبنع.پكؽ ايبو زكیٍ ) ع( ػجعهللا  -2

،كٕظى َبثبنؾ ايبو زكٍ يدتجي)ع( كّ كُبؼ ايبو زكیٍ)ع(ثّ نٓبظتػجعهللا پكؽ ايبو زكٍ )ع(  -3

 ؼقیع.

ثٍ ػویمظٔ پكؽ کٕچک يكهى  -4

ٔ....طلالٌ ؾیُت -5



ْؽگؿ کكی يثم يٍ ثب کكی :خٕاة ثب یؿیع چیكت؟ خًهّ ی يؼؽٔف ايبو زكیٍ )ع( ظؼثبؼِ ی ثیؼت -11

يثم یؿیع ثیؼت ًَی کُع.

13 - ضًٕيیبت یؿیع ؼا ثُٕیكیع )چٓبؼ يٕؼظ(

اْم کبؼْبی ؾنت ثٕظ _،ازکبو اقالو ؼا ؼػبیت ًَی کؽظ _ ًَبؾ ؼا قجک يی نًؽظ _ آنکبؼا خٕاة  

.اقالو ٔ پیبيجؽ ؼا يكطؽِ يی کؽظ _ ككبظ أ ظؼ يؽظو اثؽ کؽظِ ثٕظ  

بستان شهید سید احمد آلبىشىکه  شهرستان امیدیهد  

گرد آوروده : محسه سىقی  معلم کالس ششم

mailto:Mohsens1214s@gmail.com
mailto:Artwoofer@yahoo.com


يـِر اَِلیالـَخ ٌئَیدعوَن لـَتـُکنِمنـُکمُامَّ َو
َکُهُمالـُمفـلِـحوَن ِئ ـٰ ُاول وَنَعـِنالـُمنـَکـِرَو َوَیأُمـروَنِبـالـَمعروِفَویَـنـَه

به……………دعوت که……………را ميانشما،جمعیباشند بایداز
…………… از و ند فرابخوان …………… کارهای به را ها آن و کنند

بازدارند.آنهاهمانرستگارانهستند.
سورهیآلعمران،آیهی104

بااستفادهازاینکلمهها،ترجمهیآیهراکاملکنيد:خوب؛نيکی؛دیگران؛زشتیها

باتوّجهبهمعنایآیهبهکارهادیومهدیدردینچهمیگویند؟

تشویقبهکارهایخوبچهاثریدارد؟

تذّکردرموردکارهایبدچهضرورتیدارد؟

»نهیازمنکر«مربوطاست؟ کدامیکازجمالتبه»امربهمعروف«وکدامیکبه

نمازنگوکاردارم؛بهکاربگو به
وقتنمازاست.

تا خوشقولوخوشرفتارباشيد

باشند. همهشمارادوستداشته

امربهمعروف غيبت

«باغ سری»  4درش 

امر به معروف و نهي از منکر

دهند باعث مي شود تا کارهاي خوب را همه ي مردم انجا م

بدي نکندتا کارهاي بد در جامعه و بين مردم زياد نشود و ما را گرفتار 

1 2 34
-1

-2

-3

-4

-5

هر دو

درکاردیگرانتجّسسنکنيد.
مدرسه،خانهیدومماست؛درحفظ

تميزیوزیباییآنبکوشيم.





  

 

اگرکسیخطاییکند،شماچهمیکنيد؟

هخطایتانبکنند؟

ّ

اگرشماخطاکنيد،دوستداریدچگونهشمارامتوج

 لبخندزدوبهکدامیکبایداخمکرد؟ بهکدامیکباید

رداد؟

ّ

کدامیکبایدتذک کدامیکرابایدتشویقکرد؟به

بکنی،خيلیآهسته، اگرامربهمعروفهممیخواهی
مثلآینهباش!

آینهدادنمیزند:یقهاتبداست!
وقتیروبهرویآینهمیایستی،جيغنمیکشد:چرامویسرتاینجوریاست؟!

است، سکوتمحض
خبردارنيستجزتووآینه... هيچکس

-6
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-8
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با مهرباني به او تذکر مي دهيم

با خوبي ومهرباني

به کارهاي خوب لبخند مي زنيم و به کارهاي بد

اخم مي کنيم 

تشويق براي  کار خوب است وتذکر 

براي کار بد است



«شتربان با ایمان »  5درش 

یکی اؾ یبؼاٌ ايبو کبظى )ع( ثٕظ ٔ کبؼل کؽایّ ظاظٌ نتؽ: خٕاة   يلٕاٌ کّ ثٕظ ٔ کبؼل چّ ثٕظ؟  -1

.ثّ يؽظو ثٕظ

بة ثّ چّ کكی ٔ ظؼثبؼِ ی چّ يكئهّ ای ثٕظ؟ایٍ كؽيبیم ايبو کبظى )ع( ضط -2

«ْؽکف ؾَعِ يبَعٌ قتًگؽاٌ ؼا ثطٕاْع، اؾ آَبٌ اقت ٔ ظؼ آتم ظٔؾش ضٕاْع قٕضت. » 

ضطبة ثّ يلٕاٌ ، ظؼثبؼِ ی کؽایّ ظاظٌ نتؽ ثّ ْبؼٌٔ: خٕاة  



ُی اقت ٔ يلٕٓو آٌثّ چّ يؼ« يسًع ؼقٕل هللا ٔانػیٍ يؼّ انعاء ػهی انکلبؼ ؼزًبء ثیُٓى » آیّ ی  -3

 چیكت؟

يسًع )و( ٔ یبؼاَم ظؼ ثؽاثؽ ظنًُبٌ ایكتبظگی يی کُُع ٔ ثب یکعیگؽ يٓؽثبٌ ٔ َیک ؼكتبؼَع » : خٕاة

  تٕيیّ ثّ ظٔؼی اؾ ظنًُبٌ ظیٍ ضعا ٔ يٓؽثبَی ثب اْم ایًبٌ « 

یؿاؼی خكتٍٔ تجؽی یؼُی ظٔؼی ٔ ث تٕنی یؼُی ظٔقتی ثب ظٔقتبٌ ضعا : خٕاةتٕنّی ٔ تجؽی چیكت؟  -4

  اؾ ظنًُبٌ ضعا

زضؽت اثؽاْیى، ُْگبيی کّ آؾؼ: خٕاة  يلٕٓو تجؽی ظؼ ؾَعگی کعاو پیبيجؽ ثیهتؽ غکؽ نعِ اقت؟ -5

 ػًٕ ٔ قؽپؽقتم ظقت اؾ ثت پؽقتی ثؽَعانت اؾ أ ثیؿاؼی خكت. 

آيعِيبخؽای زضؽت اثؽاْیى ٔ ثیؿاؼی خكتٍ آٌ زضؽت اؾ قؽپؽقتم ظؼ کعاو قٕؼِ ٔ آیّ ی هؽآٌ  -6

114قٕؼِ تٕثّ آیّ ی : خٕاة  اقت؟  

آثبٌ، ؼٔؾ ظاَم آيٕؾ 13: ؼٔؾ خٕاة  ؼٔؾ يهّی يجبؼؾِ ثب اقتکجبؼ خٓبَی چّ ؼٔؾی اقت؟ -2

: ظؼ ایٍ ؼٔؾ يؽظو ایؽاٌ ثیؿاؼی ضٕظ ؼا اؾ ظٔنتخٕاة  آثبٌ چّ اؼتجبطی ثب تجؽی ظاؼظ؟ 13ؼٔؾ  -8

.يی کُُعْبی ؾٔؼگٕ ٔ قتًگؽ آيؽیکب ٔ اقؽائیم اػالو 

تٕنی ٔ تجؽی، ظٔقتی ثب ظٔقتبٌ ضعا ٔ ظنًُی ثب: خٕاة  قٕؼِ ی كتر چیكت؟ 29پیبو آیّ ی  -9

ا.ظنًُبٌ ظیٍ ضع  



: ثّ ػهت ثیؿاؼیخٕاة  آثبٌ ؼا ؼٔؾ ظاَم آيٕؾ ثُبيُع؟ 13چّ زبظثّ ای يٕخت نع کّ ؼٔؾ  -16

ٔ تكطیؽ الَّ ی ) قلبؼت( خبقٕقی خكتٍ ظاَم آيٕؾاٌ ٔ ظاَهدٕیبٌ اَوالة اقاليی ایؽاٌ اؾ آيؽیکب 

 آيؽیکب 

آثبٌ چّ يُبقجت ْبی ظیگؽی ؼا يی نُبقیع کّ ظؼ آٌ ْب يب ثیؿاؼی ضٕظ ؼا اؾ 13ؿیؽ اؾ ؼٔؾ  -11

.ثًٍٓ ٔ.. 22: ؼٔؾ هعـ، ؼٔؾ خٕاة  ظنًُبٌ اقالو اػالو يی کُیى؟  

توّلی

تبّری

هرآیهبهکدامیکازایندومفهوماشارهمیکند؟

 َئِفیالُقربٰی الـَمَودَّ ـُلُکمَعـَليـِهَاجـًراِاالَّ ُقلالَاسَئ   

)ایپيامبربهمؤمنان(بگوبهخاطررسالتمازشماپاداشی
جزدوستداشتناهلبيتمنمیخواهم.

سورهیشوری،آیهی23

 ـِخـِذالُمؤِمـنوَنالکاِفریَنَاولِياَء الَیتَّ
افرادباایمان،نبایدکافرانرابهدوستیخودانتخابکنند.

سورهیآلعمران،آیهی28

 
تولّی

تولّی

ِبـعونی َفاتَـّ ّبوَنالَ ُقلِانُکنـُتمُتِح
بهمؤمنان(بگو )ایپيامبر

کنيد.« »اگرخدارادوستداریدازمنپيروی

خـَوئٌ ِانََّماالُمـؤِمـنوَنِا 
مؤمنانبرادریکدیگرند.

سورهیآلعمران،آیهی31

سورهیُحُجرات،آیهی10
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 هالّسالم(چهویژگیهاییداشتند؟ امامحسين)علي

ویژگیهاییداشت؟ یزیدچه

چراامامحسين)عليهالّسالم(فرمودند:»هرگزکسیمثلمنباکسیمثلیزیدبيعتنمیکند«.

دارد؟ ی«و»امربهمعروفونهیازمنکر«وجود چهارتباطیميان»توّلیوتبّر

موضوع بنامند؟اینحادثهبا »دانشآموز« آبانراروز 13 روز شد چهحادثهایموجب

درسچهارتباطیدارد؟

... و

فاسد ، شراب خوار ، ميمون باز ، بي اعتنايي به احکام دين

و پدر بزرگوار ش امام علي عمطيع امر رسول خدا ص 

چون امام حسين ع نمونه ي کاملي از يک انسان کامل  بودند ونمي توانست بايزيد فاسد و ظالم 
بيعت کند  و اين الگوي ما انسان هاي آزاده است

-13

-14

-15

با تقوا ، شجاع ، مهربان به مؤمنان  بخشنده

-16

-17

تولي يعني دوستي با پيامبر ص 

و اين فقط با امر به معروف و نهي از منکر ثابت مي شود.و تبري يعني بيزاري از دشمنان خدا واهل بيت  او ع  ،

دراینروزهمهیمردمبهویژهدانشآموزانودانشجویان،یکدلویکصداباشعارهایی
مانند»مرگبرآمریکا«و»مرگبراسرائيل«بيزاریخودراازدولتهایزورگووستمگراعالم

میکنند.

بسياراهّميتدادهشدهاست؟ مراسماسالمیبهموضوع»تبّری« 18-درکدامیکاز

برائت از مشرکين حجاج

نمونه ي يک انسان کامل



جملهیمربوطبههرمفهومرامشّخصکنيد.

بادوستانخدا دوستی   

راهپيماییعظيم22بهمنو13آبان

 دشمنیبادشمنانخدا

دوستیبااهلبيتپيامبر)صلّیالعليهوآله(

حمایتازمردمستمدیدهیفلسطين

مبارزهبااستکبارجهانی

ساکتنماندندربرابرظالمان

رفتنبهزیارتامامرضا)عليهالّسالم(

تبّری 

بگرد و پيدا كن

توّلی 

 

ویژگیهایدشمنانخدا   ویژگیهایدوستانخدا

1ــستمگر……………   1ــ……………………

2ــ……………………   2ــ……………………

3ــ……………………  3ــاطاعتازدستورهایخدا

عادل

نافرماني خدا

کامل کنيد -19

-20

يا دوستي با دشمنان خدادشمني با دوستان خدادوستي با دوستان خدا

تبري

تبري

تبري

تولي

تولي

تولي

تولي

تول و تبري



توّلی 

تبّری

تولّی

تبّری

ُقلِانُکنـُتمُتِحّبوَناَلَفاتَّـِبـعونی
)ایپيامبربهمؤمنان(بگو

»اگرخدارادوستداریدازمنپيرویکنيد.«

ِانََّماالُمـؤِمـنوَنِاخـَوٌئ

مؤمنانبرادریکدیگرند.

سورهیآلعمران،آیهی31

سورهیُحُجرات،آیهی10

يه
د

ه
 

ن
ما

آس
ي 

ها

توّلی

تبّری

تولّی

تبّری

هرآیهبهکدامیکازایندومفهوماشارهمیکند؟

َئِفیالُقربٰی الـَمَودَّ ُقلالَاسَئـُلُکمَعـَليـِهَاجـًراِاالَّ   
)ایپيامبربهمؤمنان(بگوبهخاطررسالتمازشماپاداشی

جزدوستداشتناهلبيتمنمیخواهم.
سورهیشوری،آیهی23

الَیتَّـِخـِذالُمؤِمـنوَنالکاِفریَنَاوِلياَء
افرادباایمان،نبایدکافرانرابهدوستیخودانتخابکنند.

سورهیآلعمران،آیهی28

بررسي كنيد -21

ج

ج

ج

ج
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آیّ ی تطٓیؽ :خٕاة  قٕؼِ ی ازؿاة چیكت؟ 33َبو ظیگؽ آیّ ی  -3

« یؽیع هللا نیػْت ػُکى انؽخف اْم انجیت ٔ یطٓؽ کى تطٓیؽا  اًَب» يؼُی ٔ يلٕٓو آیّ ی  -4

ًْبَب ضعا اؼاظِ کؽظِ اقت کّ ًّْ ی پهیعی ْب ٔ َبپبکی ْب ؼا اؾ نًب اْم ثیت ظٔؼ »  :خٕاة  چیكت؟

يؼًٕو ٔ ايبيبٌ 14ثیبَگؽ پبکی ٔ يؼًٕيیت  - « قبؾظ ٔ نًب ؼا پبک ٔ يطٓؽ کُع.   

ايبو قدبظ )ع( :خٕاة  َٔعی ضٕظ ؼا ثب پیبيجؽ)و( ثبؾگٕ ًَی کؽظ؟ کعاو ايبو ُْگبو يكبكؽت ضٕیهب -5

 «ااًَب یؽیع هللا نیػْت ػُکى انؽخف اْم انجیت ٔ یطٓؽ کى تطٓیؽ» خٕاة :  آیّ ی تطٓیؽ چیكت؟ -6

ّٓؽ  َبپبکی ْب ؼا اؾ نًب اْم ثیت ظٔؼ قبؾظ ٔ نًب ؼا پبک ٔ يط  ٔ ْب  ّ ًّْ پهیعی  ب ضعا اؼاظِ کؽظِ ک ًَْب

  گؽظاَع

چٌٕ يٓؽثبٌ ٔ ضٕل :خٕاة  چؽا ضعأَع ظؼ هؽآٌ ايبيبٌ ثؿؼگٕاؼ ؼا يٕؼظ قتبیم هؽاؼ ظاظِ اقت؟ -2

اضالم ثٕظَع. ضطبی ظیگؽاٌ ؼا ثّ ؼازتی يی ثطهیعَع. اؾ کكی کیُّ ثّ ظل ًَی گؽكتُع. انتجبْبت يؽظو ؼا 

.ثّ ؼش آَبٌ ًَی کهیعَع ٔ آَبٌ ؼا قؽؾَم ًَی کؽظَع...  

اطبػت :خٕاة  ثؽاثؽ ايبيبٌ چیكت؟ ٔظیلّ ی يب ظؼ -8

يوبيی انٓی ثّ يؼُی  ؼْجؽی ٔ پیهٕایی ظؼ ايٕؼ:   خٕاة.يؼُی ايهی ٔ يجبؼک ايبيبٌ ؼا ثُٕیكیع -9

َیب .ظیٍ ٔ ظ  

ثؼع اؾ پبیبٌ ؿػا، ايبو ضعا ؼا نکؽ گلت ٔ : خٕاة   ثؼع اؾ يؽف ؿػا چّ کؽظَع؟ )ع( ايبو کبظى -16

ؽيٕظ : اگؽ يًکٍ اقت کًی ثُهیُیع، يهکهی پیم آيعِ کّ يی ضٕاْى ظؼ قپف ؼٔ ثّ کبؼگؽاٌ کؽظ ٔ ك

 يٕؼظ آٌ ثب نًب يهٕؼت کُى.

«سیمای خٍبان»درش ششم 
هؽآٌ :خٕاة کتبة ؼاًُْبیی ٔ ْعایت يؽظو چیكت؟ -1

يؼؽكی انگْٕبی ثؽتؽ ٔ اَكبٌ ْبی ًََّٕ :خٕاة    ثٓتؽیٍ ؼاِ ْعایت ثهؽ چیكت؟  -2



ايبو کبظى ظؼثبؼِ ظنیم:خٕاة   ظنیم يهٕؼت ضٕظ ثب کبؼگؽاٌ ؼا چگَّٕ ثیبٌ کؽظَع؟ کبظى )ع( ايبو -11

.ِ زّم ایٍ يهکم ثبنعيهٕؼت ضٕظ ثب کبؼگؽاٌ ثّ آَٓب كؽيٕظ نبیع ضعا ثّ غٍْ نًب چیؿی ثیبٔؼظ کّ ؼا  

ًْبَب ضعا اؼاظِ کؽظِ کّ ًّْ: خٕاة  ضعا ظؼ هؽآٌ ظؼثبؼِ ضًٕيیبت اْم ثیت چّ كؽيٕظِ اقت؟ -12

ّٓؽ گؽظاَع .پهیعی ْب ٔ َبپبکی ْب ؼا اؾ نًب اْم ثیت ظٔؼ قبؾظ ٔ نًب ؼا پبک ٔ يط  

آَبٌ يٓؽثبٌ ٔ ضٕل اضالم:  خٕاةاْم ثیت ظاؼای چّ ضًبیم اضالهی ثٕظَع چُع يٕؼظ ؼا ثُٕیكیع؟ -13

ثٕظَع. ضطبی ظیگؽاٌ ؼا ثّ ؼازتی يی ثطهیعَع. اؾ کكی کیُّ ثّ ظل ًَی گؽكتُع انتجبْبت يؽظو ؼا ثّ ؼش 

آَبٌ ًَی کهیعَع ٔ آَبٌ ؼا قؽؾَم ًَی کؽظَع. اگؽ ْى اؾ ػیت کكی ضجؽظاؼ يی نعَع، آٌ ؼا يی 

ّ ٔ آنّ( ايتیبؾ ٔیژِ ای ثؽای ضٕظ ظؼ َظؽ ًَی پٕنبَعَع. ثّ ضبطؽ ضٕیهبَٔعی ثب پیبيجؽ)يهّی هللا ػهی

.گؽكتُع ٔ ثؽ يؽظو كطؽكؽٔنی ًَی کؽظَع ٔ ..  

:  خٕاة اْم ثیت ثّ چّ چیؿی ثیهتؽیٍ اًْیت ؼا يی ظاظَع؟ -14

.ثّ ًَبؾ ضیهی اًْیت يی ظاظَع ٔ ًْیهّ ًَبؾنبٌ ؼا أل ٔهت يی ضٕاَعَع  

امامعلی)عليهالّسالم(میفرماید:

َمنَاَحبَـّـناَفلـَيعـَملِبـَعـَمـِلـنا

هركسمارادوستدارد،
پسشبيهماعملمیكند.

اصولكافی،جلد6،صفحهی389
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«دست در دست دٌست»درش هفتم  

 

باامامزمانتجدیدکنيد،چهعهدهاییبااومیبندید؟ را اگرامسالبخواهيدعهدخود

فرجه( فکرکنيدوبامشورتدوستانتانبگویيدماچگونهمیتوانيمازتوّجهامامزمان)عجلال
ودعاهایایشانبهرهمندشویم؟

مهحّلیتحقيقکنيدوبگویيداوچهویژگیهاییداشتکهبهدیدارامام درموردزندگیعاّل

زمان)عجلالفرجه(موّفقشد؟

-1

-2

-3

پشچن ّالید سا تش افشاؽد ّ تا ذوام ّظْد اص ّالید ّ سُثشی فؽیػ دفاع کشد. 

ایي ػؾك عشؽاس تَ خاًذاى طِاسخ ػلِین الغالم تا گْؽد ، پْعد ّ اعرخْاًؼ آهیخرَ تْد 

پیشّی اص هْال ّ همرذایؼ اهیشالوْهٌیي ػلیَ الغالم ًْاؼی ّعیؼی سا تا هال ّ

ْد ًِشُای آب آًِا سا ؼفش ّ تا پْل ّ ششّذؼ صًذٍ کشد. ایي آتادیِا آتادیِای صیادی تْد کَ خ

 تَ کغی ذؼلك ًذاؽد ّ دس صهاى ؼیاذؼ آًاى سا ّلف کشد.)

درس بخوانيمبه ديگران کمک کنيم نماز بخوانيمکارهاي خوب انجام دهيم

با انسان هاي خوب معاشرت کنيم

رفتار ما و اخالق ونيت مان را خوب کنيم و با کارهاي خوب خود به او نزديک تر شويم



 

الهَ ؼلی ؽِشخ ظِاًی داؽد ّ آّاصٍ اّ تَ ذوام ًماط سعیذٍ تْد. ؼاکن ػقش ّی علطاى ػ

ق . دس ایشاى تش  316ذا  303هؽوذ اّلعایرْ یکی اص پادؽاُاى هغْل تْد کَ اص عال 

 هرقشفاخ هغْل ؼکْهد هی کشد.

ّ تذّى ػالهَ پظ اص ّسّد تَ ایشاى ، دس اّلیي ظلغَ ای کَ علطاى ذؾکیل داد ؽشکد کشد 

ذْظَ تَ هعلظ ؽاُاًَ ، تا تشخْسد ػلوی ّ پاعخِای دلیك ّ هؽکوی کَ تَ عْاالخ هی گفد 

داًؾوٌذاى ّ پیشّاى هزاُة چِاسگاًَ اُل عٌد سا تَ پزیشػ ًظش خْیؼ هلضم کشد ّ دس 

خقْؿ طالق ُوغش ؽاٍ فشهْد: طالق تاطل اعد چْى ؽشط طالق تاطل اعد چْى ؽشط 

ػادل تاؽذ فشاُن ًثْدٍ اعد . ؽاٍ تا خْؽؽالی اص ایي فرْا، اص طالق کَ ؼضْس دّم ؽاُذ 

لذسخ ػالهَ ؼلی دس تؽس ّ هٌاظشٍ ، فشاؼد لِعَ ، ؼضْس رُي لْی ، داًؼ ّ 

اطالػاذی کَ داؽد ّ تا ؽِاهد ّ دلیلِای سّؽي فؽد ًظشاخ خْیؼ سا شاتد هی کشد 

(423خْؽؼ آهذ ػاللَ ّافشی تَ فمیَ ؽیؼی پیذا کشد.)  

  غتزس ذؾی

ؼلی اص ؽخقیرِایی اعد کَ اص ُش ًظش هقذاق اًغاى کاهل اعد ّ داسای اتؼاد  یػالهَ 

گًْاگْى ّ فضیلرِای دسخؾاى . اّ دس ذوام داًؾِا ػالهَ تْد ّ گْی عثمد سا اص دیگشاى 

ستْد ّ اسصؽِای هوراصی سا کَ دیگشاى داؽرٌذ تَ ذٌِایی داؽد . ّی تا اًذیؾَ ّ فکش هْاض 

هغیش اًذیؾَ فمِا سا هرْظَ   ش ذؽْلی کَ دس فمَ ایعاد کشد ّ دس ػقش خْیؼ خْیؼ ػالٍّ ت

هثاًی فمَ ّ هؼاسف اُل تید ػقود ّ طِاسخ ػلیِن الغالم ًوْد دس فٌْى ّ داًؾِای دیگش 

چْى ؼذیس ذؽْل تٌیادی تَ ّظْد آّسد ّ دسیچَ ای تَ سّی هؽمماى دس طْل ذاسیخ گؾْد کَ 

ؽذ. هؾؼل پش فشّغی فشا ساٍ آًاى  

ػاسف فشصاًَ ّ اعٍْ ایواى ّ ذمْا ػالهَ ؼلی تا آى ُوَ ذالػ فشٌُگی ّ ذذسیظ ّ ًْؽري 

کراتِای اسصًذٍ ، اص یاد خذا ّ ذمشب تَ دسگاٍ ؼك غافل ًثْد ّ هْفمید دس ػشفَ داًؼ ّ

خذهاخ اسصؽوٌذ ّ پش تاس سا دس عایَ اسذثاط هؼٌْی ّ ذمْای الِی هی داًغد . اّ سا اص 

تا ذمْاذشیي هشدم هؼشفی کشدٍ اًذ کَ عَ یا چِاس تاس ًواصُای ذوام ػوش خْیؼ  صاُذذشیي ّ

سا لضا ًوْد. ًِا تَ ایي اکرفا ًکشد تلکَ عفاسػ کشد ذوام ًواصُا ّ سّصٍ ُایؼ سا تؼذ اص 

عالمه ي حلي
مختصري

براي مطالعه



سؼلرؼ تَ ظا آّسًذ ّ تا ایٌکَ تَ ؼط ُن هؾشف ؽذٍ تْد ّفید کشد اص طشف اّ ؼط اًعام 

(432دٌُذ.)  

پشچن ّالید سا تش افشاؽد ّ تا ذوام ّظْد اص ّالید ّ سُثشی فؽیػ دفاع کشد.  ػالهَ ؼلی

ایي ػؾك عشؽاس تَ خاًذاى طِاسخ ػلِین الغالم تا گْؽد ، پْعد ّ اعرخْاًؼ آهیخرَ تْد 

ّ آًعا کَ دس اسذثاط تا آًاى للن تش ففؽَ کاغذ هی گزاؽد تا اخالؿ تشخاعرَ اص اػواق 

گرشیي عشچؾوَ دّعری ّ هؽثد اُل تید ػقود ّ طِاسخ ظاًؼ چٌیي هی ًگاؽد : تضس

ػلیِن الغالم اطاػد ّ پزیشػ ؼکْهد ّ ّالید آًِاعد ّ لیام تش ُواى ؽیٍْ ای کَ آًاى 

 ذشعین کشدًذ... .

عفاسػ هی کٌن کَ تَ هؽثد ّ ػؾك ّسصی تَ فشصًذاى فاطوَ صُشا ػلیِاالغالم . چْى آًاى 

هال ّ فشصًذاى تشای ها عْدی ًخْاٌُذ داؽد ... اص  ؽفاػد کٌٌذگاى ها ُغرٌذ دس سّصی کَ

چیضُایی کَ خذاًّذ تش ها اؼغاى کشد ایٌکَ دس تیي ها آل ػلی ػلیَ الغالم سا لشاس دادٍ 

اعد . خذاًّذا، ها سا تش دّعری ّ هؽثد آًاى هؽؾْس کي ّ اص کغاًی لشاس دٍ کَ ؼك 

(433ظذؽاى پیاهثش ّ ًغلؼ سا ادا کشدٍ اًذ.)  

پیشّی اص هْال ّ همرذایؼ اهیشالوْهٌیي ػلیَ الغالم ًْاؼی ّعیؼی سا تا هال ّ ػالهَ تَ

دعد خْد آتاد کشد ّ تشای اعرفادٍ هشدم ّلف ًوْد ّ ایي یکی اص فضیلرِای اّ تْد کَ دس 

صًذگی کورش داًؾوٌذ ّ فمیِی تَ چؾن هی خْسد. یکی اص داًؾوٌذاى هی ًْیغذ: تشای ّی 

ْد ًِشُای آب آًِا سا ؼفش ّ تا پْل ّ ششّذؼ صًذٍ کشد. ایي آتادیِا آتادیِای صیادی تْد کَ خ

(434تَ کغی ذؼلك ًذاؽد ّ دس صهاى ؼیاذؼ آًاى سا ّلف کشد.)  

  دس خذهد اهام صهاى ػلیَ الغالم

ؽة ظوؼَ کَ فشا هی سعیذ تْی ذشتد همذط اتا ػثذهللا الؽغیي ػلیَ الغالم ّ ػؾك صیاسخ 

هی کشد ّ اص ؼلَ تَ کشتال هی کؾاًذ. اص ایي سّ ُش ُفرَؼضشذؼ ، ػالهَ سا تی ذاب 

هی ؽرافد . دس یکی اص ُفرَ ُا کَ تَ ذٌِایی دس   ؼ سّصُای پٌعؾٌثَ تَ صیاسخ هْال ّ آلای

ؼال ؼشکد تْد ؽخقی ُوشاٍ ّی تَ ساٍ افراد ّ تا یکذیگش هؾغْل فؽثد ؽذًذ. دس ضوي 

فؽثد تشای ػالهَ هؼلْم ؽذ کَ ایي ؽخـ هشد فاضلی اعد ّ ذثؽش خافی دس ػلْم داسد. 

ْد اص آى ؽخـ پشعیذ ّ اّ تَاص ایي ًظش هؾکالذی سا کَ دس ػلْم هخرلف تشایؼ پیؼ آهذٍ ت

ُوَ پاعخ گفد ذا ایٌکَ تؽس دس یک هغالَ فمِی ّالغ ؽذ ّ آى ؽخـ فرْایی داد کَ ػالهَ 

هٌکش آى ؽذ ّ گفد : دلیل ّ ؼذیصی تش طثك ایي فرْا ًذاسین ! آى ؽخـ گفد : ؽیخ طْعی 

ػالهَ دس  دس کراب ذِزیة ، دس فالى ففؽَ ّ عطش ؼذیصی سا دس ایي تاسٍ رکش کشدٍ اعد !



ؼیشخ ؽذ کَ ساعری ایي ؽخـ کیغد ! اص اّ پشعیذ آیا دس ایي صهاى کَ غیثد کثشاعد هی 

ذْاى ؼضشخ فاؼة االهش )ػط ( سا دیذ؟ دس ایي ٌُگام ػقا اص دعد ػالهَ افراد ّ آى 

ؽخـ خن ؽذ ّ ػقا سا اص صهیي تشداؽد ّ دس دعد ػالهَ گزاؽد ّ فشهْد: چگًَْ 

ى دیذ ّ ؼال آًکَ دعد اّ دس دعد ذْ اعد ! ػالهَ تی اخریاس فاؼة الضهاى سا ًوی ذْا

 خْد سا دس هماتل پای آى ؼضشخ اًذاخد ّ تیِْػ ؽذ!

ّلری تَ ُْػ آهذ کغی سا ًذیذ. پظ اص تاصگؾد تَ ؼلَ تَ کراب ذِزیة هشاظؼَ کشد ّ آى 

ؼذیس سا دس ُواى ففؽَ ّ عطش کَ آى ؼضشخ فشهْدٍ تْد پیذا کشد ّ تَ خظ خْد دس 

اؽیَ آى ًْؽد : ایي ؼذیصی اعد کَ ؼضشخ فاؼة االهش )ػط ( تَ آى خثش داد ّ تَ آى ؼ

 ساٌُوایی کشد. یکی اص داًؾوٌذاى هی ًْیغذ:

(435) هي آى کراب سا دیذم ّ دس ؼاؽیَ آى ؼذیس ، خظ ػالهَ ؼلی سا ًیض هؾاُذٍ کشدم .  

 غشّب عراسٍ ؼلَ

هشگ ّی آغاص دفرش اعد هؽشم عال پایاى صًذگی ُش کظ تَ هشگ اّعد ظض هشد ؼك کَ 

ق . تشای ؽیؼیاى ّ پیشّاى ساعریي اعالم فشاهْػ ًؾذًی اعد . ػضا ّ هاذن آًاى افضّى  326

اعد . تْیژٍ ؼلَ ایي عشصهیي هشداى پاک عشؽد ّ ػاؽماى اُل تید ػلیِن الغالم ؽْس ّ

 هاذن تیؾرشی داسد.

یؼَ ، ػالهَ ؼلی ، ّالدذؼ دس هاٍ ػعة ذماسى ّ اذفالی ! پاعذاس تضسگ اعالم ّ فمیَ ؽ

پشتشکد ّ تا فضیلد سهضاى ّالغ ؽذ ّ صًذگی اػ تا خیش ّ تشکد فشاّاى گشدیذ ّ تؼذ اص 

عال ػوش پش تاس، پشّاص سّؼؼ تا ػؾك ّ هؽثری کَ تَ اُل تید ًثْخ ّ ساتطَ 37گزؽد 

س ؽِیذاى ًاگغغرٌی تا ّالید داؽد ، دس هاٍ ؽِادخ تَ ّلْع پیْعد ّتَ سّغ هطِش عاال

 اهام ؼغیي ػلیَ الغالم پیًْذ خْسد.

هؽشم ایي عال هشظغ ذملیذ ؽیؼَ ، فمیَ ّ ػاسف فشصاًَ ، عراسٍ پشفشّؽ آعواى  21آسی ، دس 

ػلن ّ فماُد ، آیَ هللا ػالهَ ؼلی داس فاًی سا ّداع گفد ّ سّغ هلکْذی اػ تَ عْی خذا 

ّ اًذٍّ تش چِشٍ ُوَ عایَ افکٌذ. ؽرافد . غن   پشّاص کشد ّ تَ سضْاى ّ لمای هؼثْدػ 

تغض ، گلُْا سا فؾشد ّ چؾوِا سا اص فشط سیضػ اؽک داؽ ، ُوچْى آذؼ گزاخرَ عْصاًذ. 

اص ؼضْس ّ اصدؼام هشدم هقیثد صدٍ هؽؾشی تپا ؽذ ّ دس فضای آکٌذٍ اص غن ّ آٍ ، پیکش 

عف ذؾییغ پاک عراسٍ ذاتٌاک ؽیؼی تش دّػ ُضاساى ػاؽك ّ ؽیفرگاى ساُؼ اص ؼلَ تَ ً



گشدیذ ّ دس ظْاس تاسگاٍ هلکْذی هْالی هرمیاى ػلی ػلیَ الغالم دس ؼشم هطِش تَ خاک 

 عپشدٍ ؽذ.

اص ایْاى طالی اهیشالوْهٌیي ػلیَ الغالم دسی تَ سّاق ػلْی گؾْدٍ اعد . پظ اص ّسّد تَ

عود ساعد ، ؼعشٍ ای کْچک داسای پٌعشٍ فْالدی ، هخقْؿ لثش ؽشیف ػالهَ ؼلی 

ائشیي تاسگاٍ ػلْی دس هماتل ایي ؼعشٍ ذْلفی کشدٍ ، هشلذ ؽشیفؼ سا صیاسخ هی اعد . ص

 کٌٌذ ّ اص سّغ تلٌذػ هذد هی ظْیٌذ

 آشاس:

 اسؽاد االرُاى الی اؼکام االیواى

 کراب االلفیي

 الثاب الؽادی ػؾش

 ذثقشج الورؼلویي فی اؼکام الذیي

 ذؽشیش االؼکام الؾشػیح ػلی هزُة االهاهیَ

اءذزکشج الفمِ  

 ذِزیة الْفْل الی ػلن االفْل

 لْاػذ االؼکام فی هؼشفح الؽالل ّ الؽشام

 االدػیح الفاخشج

 االعشاس الخفیح فی الؼلْم الؼملیح

 االؽاساخ الی هؼٌی االؽاساخ

 الرؼلین الرام فی الؽکوح ّ الکالم

 ظْاُش الوطالة فی فضائل اهیشالوْهٌیي ػلی تي اتی طالة

ْال الشظالخالفح االلْال فی هؼشفح اؼ  



 المْل الْظیض

 کؾف الوشاد فی ؽشغ ذعشیذ االػرماد

 هخرقش ؽشغ ًِط الثالغح

 هخرلف الؾیؼح فی اؼکام الؾشیؼح

 الوطالة الؼلویح فی ػلن الؼشتیح

 الوٌِاض فی هٌاعک الؽاض

 ًِایح الوشام فی ػلن الکالم

 الذس ّ الوشظاى فی االؼادیس القؽاغ ّ الؽغاى

حظْاتاخ الوغائل الوٌِائی  

 ذعشیذ االتؽاز فی هؼشفح الؼلْم الصالز

اشثاخ سظؼح



«دٌران غیبت»هشتم درش 

زضؽت يٓعی )ػح(:  خٕاة    يعٌ کعاو ايبو ؼا ثّ يؽظو ظاظ؟آثّ ظَیب  ی پیبيجؽ يژظِ -1

ٔهتی ؼقٕل ضعا َبو ظٔاؾظِ ايبو:   خٕاة پیبيجؽ ظؼ يٕؼظ ايبو ؾيبٌ ثّ يؽظو ؾيبٌ ضٕظ چّ كؽيٕظَع؟ -2

يٓعی اقت، ثب ظبنًبٌ يجبؼؾِ يی کُع  ؼا ثؽای يؽظو ثیبٌ يی کؽظ، ثّ آٌ ْب كؽيٕظ: آضؽیٍ ايبو کّ َبيم

.ٔ زکٕيت ْبی قتًگؽ ؼا اؾ ثیٍ يی ثؽظ

ايبو  : خٕاة پف اؾ نٓبظت ايبو ػكکؽی )ػهیّ انّكالو( چّ اتلبهی ثؽای ايبو يٓعی )ع( اكتبظ؟ -3

يٓعی، ثّ كؽيبٌ ضعأَع اؾ چهى يؽظو پُٓبٌ نع، تب ْؽ ؾيبَی کّ ضعا ثطٕاْع ٔ يؽظو آيبظگی ظانتّ

.ع، هیبو کُع ٔ خٓبٌ ؼا پؽ اؾ َیکی ٔ ػعانت قبؾظثبنُ  

:  خٕاة ايبو يٓعی ظؼ ظٔؼاٌ ؿیجت چگَّٕ ضٕظ چگَّٕ يؽظو ؼا ؼاًُْبیی يی کؽظ؟ -4

ايبو يٓعی )ػهیّ انّكالو( ثؽای اؼتجبط ضٕظ ثب يؽظو ظؼ ظٔؼاٌ ؿیجت، چٓبؼ َلؽ اؾ ػبنًبٌ ظیُی ؼا ثؽگؿیع.

ط ثب ايبو تؼییٍ نعِ ثٕظٌ چّ کكبَی خبَهیٍ ايبو ؾيبٌ نعَع؟پف اؾ چٓبؼ َلؽی کّ ثؽای اؼتجب -5

پف اؾ آٌ چٓبؼ َلؽ، ایهبٌ اكؽاظ ضبّيی ؼا ثب َبو يهّطى، ثّ ػُٕاٌ خبَهیٍ ضٕظ يؼّؽكی :    خٕاة

.َکؽظِ اقت؛ ثهکّ ػبنًبٌ پؽْیؿکبؼ ٔ ظیٍ نُبـ ْؽ ؾيبٌ ؼا ثّ ػُٕاٌ خبَهیُبٌ ضٕظ هؽاؼ ظاظِ اقت  

یکی اؾ ایٍ خبَهیُبٌ ظؼخٕاة      ٌ ايبو ؾيبٌ ظؼ ظٔؼِ يب چّ کكی ثٕظ ٔ چّ کؽظ؟یکی اؾ خبَهیُب -6

ؼٔؾگبؼ يب، ايبو ضًیُی )ؼِ( ثٕظ. يؽظو ایؽاٌ، ثّ ؼْجؽی ایٍ ػبنى ٔ يؽخغ ثؿؼگ ظیُی تٕاَكتُع زکٕيت 

.ضّع يؽظيی ٔ ضّع ظیُی نبِ ؼا قؽَگٌٕ کُُع ٔ خًٕٓؼی اقاليی ؼا ثّ ٔخٕظ آٔؼَع  



ايبو ضًیُی )ؼِ( :  خٕاة ؽ ضع نبِ هیبو کؽظ ٔ خًٕٓؼی اقاليی ؼا ثّ ٔخٕظ آٔؼظ؟چّ کكی ث -2

ؼ ؾيبٌ زبضؽ، يؽاخغظ : خٕاة  ظؼ زبل زبضؽ چّ کكبَی خبَهیُبٌ ايبو ؾيبٌ نُبضتّ يی نَٕع؟ -8

 .توهیع ظیُی خبَهیُبٌ ايبو ؾيبٌ )ػهیّ انّكالو( نُبضتّ يی نَٕع

اؾ يؽاخغ توهیع ظیُی ٔ ظقتٕؼانبٌ : خٕاة ٔظیلّ يب چیكت؟ ظؼ ؾيبٌ ؿیجت زضؽت يٓعی )ػح( -9

.پیؽٔی کُیى

ثؽای آگبْی اؾ ازکبو ظیٍ ثبیع ثّ :   خٕاة ظؼ ؾيبٌ زبضؽ ، يب چؽا ثبیع ثّ يؽاخغ ظیُی ؼخٕع کُیى؟ -16

.آٌ ْب يؽاخؼّ کُیى ٔ اؾ ظقتٕؼاتهبٌ پیؽٔی ًَبییى  

ؼْجؽی خبيؼّ اقاليی ثؽ ػٓعِ ی:  خٕاة  ت؟ؼْجؽی خبيؼّ اقاليی ظؼ زبل زبضؽ ظؼ ظقت کیك -11

اؾ يؽاخغ اقت کّ ثّ ػُٕاٌ ٔنی كویّ نُبضتّ يی نٕظ. ٔنی كویّ ثب آگبْی کبيم اؾ ظقتٕؼات ظیُی   یکی

ٔ نؽایظ قیبقی ٔ اختًبػی ثّ اظاؼِ ی ايٕؼ خبيؼّ يی پؽظاؾظ.

mailto:Mohsens1214s@gmail.com
mailto:Artwoofer@yahoo.com


«جهان دیگر»درش وهم 

ّ يبِ ظؼ نکى يبظؼ (، کٕظکی، َٕخٕاَی،خُیُی) َ :خٕاة  ثّ تؽتیت يؽازم ؾَعگی اَكبٌ ؼا ثُٕیكیع.  -1

 خٕاَی، ثؿؼگ قبنی، پیؽی ٔ کٍٓ قبنی. 

نیٍ ٔ آضؽیٍ يؽزهّ ی ؾَعگی اَكبٌ ؼا ثُٕیكیع.  -2 ّٔ خُیُی ٔ پیؽی ٔ کٍٓ قبنی :خٕاة  ا

ضیؽ، چٌٕ ٔاؼظ يؽزهّ ی ظیگؽی ٔ زیبت پف :خٕاة  آیب ؾَعگی اَكبٌ پف اؾ يؽگ پبیبٌ يی یبثع؟  -3

.ی نٕظاؾ يؽگ ي  

ؾَعگی ظؼ آٌ خٓبٌ ) خٓبٌ آضؽت ( :خٕاة  ؾَعگی ثؽتؽ ٔ ؾَعگی ايهی يب کعاو اقت؟  -4

ؾَعگی ظَیب ، يسعٔظ اقت ٔ ؼٔؾی ثّ پبیبٌ يی: خٕاة  ؾَعگی ظؼ ظَیب ٔ آضؽت ؼا ثبْى يوبیكّ کُیع.  -5

ٕظ ؼا آثبظ کُُع.ؼقع؛ اّيب ؾَعگی آضؽت ًْیهگی اقت . ظؼ ایٍ ظَیب يؽظو كؽيت ظاؼَع تب آضؽت ض  

کبكؽاٌ ٔ يدؽيبٌ :خٕاة  چّ کكبَی ظؼ آتم خُٓى گؽكتبؼ ضٕاُْع نع؟  -6

هؽآٌ ظؼ خٕاة ثّ يؽظی کبكؽی کّ ثب آٔؼظٌ یک يهت اقتطٕاٌ پٕقیعِ ، هیبيت ؼا اَکبؼ يی کؽظ، -2

قت ، اقتطٕاٌ ای پیبيجؽ ثگٕ ًْبٌ کكی کّ آٌ ْب ؼا ظؼ آؿبؾ آكؽیعِ ا :خٕاة  ثّ پیبيجؽ چّ كؽيٕظ ؟ 

(29ٔ  28ْبی پٕقیعِ ؼا ؾَعِ يی کُع. ) قٕؼِ یف/ آیّ 



: کكبَی کّ هعؼت ضعأَع ؼا ضیهی کى يی نًبؼَع.خٕاة  چّ کكبَی َكجت ثّ هیبيت نک ظاؼَع؟  -8

آیب: خٕاة  ضعأَع ثؽای کكبَی ثّ هیبيت ٔ هعؼت ضعا نک ظاؼَع چّ يی كؽيبیع؟ ظؼ کعاو قٕؼِ؟  -9

بؼِ ی نًب ظؼ هیبيت قطت تؽ اقت یب آكؽیعٌ آقًبٌ کّ ضعا آٌ ؼا ثؽ پب کؽظِ اقت؟ ) قٕؼِآكؽیُم ظٔث

(22َبؾػبت، آیّ 

اهعؼت ضع :خٕاة  کكبَی کّ ثّ هیبيت نک ظاؼَع ، کعاو يلت ضعأَع ؼا َبظیعِ يی گیؽَع؟  -16

 

 

 
النُّشُوَر اِذْکَر بيعفَاْکِثرُو ِاذاَرأَْیـُتُمالرَّ

از  بسيار  دیدید، را بهار هرگاه

د. قيامتیادکني

بـقٰی وََا َخيـٌر اآلِخَرُئ َو
پایدارتراست. وزندگیآخرت،بهترو …

آیهی17 سورهیاعلی،

اَلَسـریـُعالـِحساِب  ـَيوَم،ِانَّ ال نَفٍسِبماَکـَسـَبتالُظلـَم ُتجـزٰیُکلُّ َالـَيوَم
امروزهرکسدربرابرکاریکهانجامدادهاست،پاداشدادهمیشود.

امروزهيچظلمینيست؛خداوندسریعبهحسابهمگانمیرسد.

سورهیغافر،آیهی17

اشارهمیکند؟ بهچهمطلبی هرآیه 11-اینآیاتوترجمهیآنهارابخوانيد.

 
دانشآموزیکهبهخداوجهانآخرتایماندارددربرخوردباهمکالسیهایخودچگونه

رفتارمیکند؟

-12

رفتاري بسيار خوب و با مهر و محبت و بخشندگي و دلسوزي

معاد



من معتقدم 

  امام نوادگان از و باایمان و دانشمند مردی حسنی، عبدالعظيم حضرت
 در او مرقد1 و میگویند  شاه او به ایرانیها است. بوده )عليهالّسالم(

امام حضرت و جواد امام حضرت ویاران عبدالعظيمازشاگردان زیارتگاهمؤمناناست.
هادی)عليهالّسالم(دربارهی امام با بودهاستوماجرایگفتوگویوی هادی)عليهمالّسالم(

اعتقاداتدینیشنيدنیاست.

مناعتقاددارماميرمؤمنانعلی)عليهالّسالم(جانشينپيامبرخداوولّیمسلماناناستوبعد
)عليهالّسالم(و )عليهالّسالم(وپسازایشان،حضرتامام ازایشان،حضرتامام
يهالّسالم(یعنی فرزنداناو،امامانوراهنمایانمردمهستند؛سپسنامفرزندانامامحسين)عل

  برد امامصادق،امامكاظم،امامرضا)عليهمالّسالم(رایكییكی امامسّجاد،امامباقر،

عبدالعظيم 

حسينحسن

1ــ »والیت« یعنی اطاعت کامل از خدا و رسول و امامان معصوم )علیهم الّسالم( و دوست داشتن آنها.

منمعتقدم

توحيد

نبّوت

امامت

معاد

یعنی………………………………………………………………………

یعنی………………………………………………………………………

یعنی………………………………………………………………………

یعنی………………………………………………………………………

اعتقاد به يگانگي خداوند در آفرينش و اداره ي  هر دوجهان

اعتقاد به اين که خداوند براي هدايت ما پيامبراني فرستاده است

اعتقاد به اين که خداوند بعد از پيامبران  ص، امامان معصوم ع را فرستاده است

اعتقاد به اين که پس از مرگ زندگي جديدي را آغاز مي کنيم

واليت چيست



« آداب زودگی»  11درش 

ظؼ قالو:   خٕاة   ظؼ اؼتجبط ضٕظ ثب ظیگؽاٌ ؼػبیت يی کؽظ چیكت؟ )و( ثطهی اؾ آظاثی کّ پیبيجؽ -1

کؽظٌ ثؽ آٌ ْب پیهی يی گؽكت. ًْیهّ نجطُع ثؽ نت ظانت ظؼ کُبؼ يؽظو يی َهكت ٔ ثؽای ضٕظ خبی 

اظ اؾ يًٓبٌ ثّ ضٕثی ٔ يطًٕيی َعانت. ضٕل ؼٔ ٔ ضٕل اضالم ثٕظ ثّ قطُبٌ ظیگؽاٌ گٕل يی ظ

.ازتؽاو پػیؽایی يی کؽظ  

ثّ ؼكتبؼْبیی کّ يب ُْگبو ؼٔثّ ؼٔ نعٌ ثب ظیگؽاٌ ٔ ثؽای ؼػبیت:  خٕاة    آظاة يؼبنؽت چیكت؟ -2

.اظة ظؼ ثؽاثؽ آَبٌ اَدبو يی ظْیى، آظاة يؼبنؽت يی گٕیُع  



ؼػبیت ایٍ آظاة َهبٌ ظُْعِ ازتؽايی اقت کّ يب ثّ:  خٕاة ؼػبیت آظاة يؼبنؽت َهبَّ ی چیكت ؟ -3

.كؽظ يوبثم ضٕظ يی گػاؼیى

.ثب يؽظو ثّ َیکی قطٍ ثگٕییع:   خٕاة ظؼ هؽآٌ ظؼثبؼِ آظاة يؼبنؽت چّ قلبؼنی نعِ اقت؟ -4

ػًم ثّ آظاة يؼبنؽت يی:    خٕاة  اَدبو ظاظٌ آظاة يؼبنؽت يی تٕاَع ثبػث چّ چیؿ ْبیی ثهٕظ؟ -5

ًیًیّت ٔ يٓؽثبَی ؼا ظؼ ثیٍ يب اكؿایم ظْع ٔ خهٕی ثؽضی َبؼازتی ْب ٔ کعٔؼت ْب ؼا ثگیؽظ.تٕاَع ي  

قكٕت ثّ ُْگبو يسجت:    خٕاة  چُع ًََّٕ اؾ آظاة يؼبنؽت کّ ظؼظیٍ يب ٔخٕظ ظاؼظ ؼا ثُٕیكیع؟ -6

بازتؽاو ثّ ثؿؼگ تؽْ -ظٔؼٖ اؾ يكطؽِ كؽظٌ  - ظؼگٕنٗ يسجت َكؽظٌ  -ظیگؽاٌ   

آؼاو قطٍ ثگٕییى، يعای ضٕظ ؼا ثهُع:   خٕاة ُگبو يسجت ثب ظیگؽاٌ چگَّٕ ثبیع ػًم کُیى؟ظؼ ْ -2

َکُیى ٔ ثب ظاظ ٔ كؽیبظ زؽف َؿَیى. ٔهتی کكی ثب يب يسجت يی کُع، َیؿ يؽاهت ثبنیى قطٍ أ ؼا هطغ 

.َکُیى

قطٍ ْؽکف  : خٕاة زضؽت يسًع )و( ظؼ يٕؼظ هطغ کؽظٌ قطٍ ظیگؽاٌ چّ كؽ يٕظِ اقت؟ -8

.ظیگؽی ؼا هطغ کُع، گٕیب ثّ يٕؼتم چُگ ؾظِ اقت

ؾیؽا ظیگؽاٌ كکؽ يی کُُع کّ يب ظؼثبؼِ آٌ ْب:    خٕاة  چؽا ظؼ خًغ َجبیع ظؼ گٕنی يسجت کؽظ؟ -9

.زؽف يی ؾَیى ٔ ایٍ کبؼ يٕخت َبؼازتی آَبٌ يی نٕظ 

ٕنی يسجت کؽظٌ، اؾ ظؼگ :   خٕاة ضعأَع ظؼ هؽآٌ ظؼثبؼِ يسجت ظؼ گٕنی چّ كؽيٕظِ اقت؟ - 16

 کبؼْبی نیطبٌ اقت.

ٌ، ازتؽاو گػانتٍازتؽاو ثّ قبنًُعا:     خٕاة  پیبيجؽ ظؼثبؼِ ازتؽاو ثّ ثؿؼگتؽْب چّ كؽيٕظِ اقت؟ -11   

 ثّ ضعأَع اقت.

خهٕتؽ اؾ:     خٕاة  چُع ًََّٕ اؾ يٕاؼظی کّ ثؽای ازتؽاو ثّ ثؿؼگتؽْب ثبیع ؼػبیت کؽظ ثُٕیكیع؟ -12

زؽکت َکُیى، ُْگبو َهكتٍ ثّ آٌ ْب پهت َکُیى، پبی ضٕظ ؼا پیم آٌ ْب ظؼاؾ َکُیى ٔ اؾ ْؽ  ثؿؼگتؽْب

.کبؼی کّ ثی ازتؽايی ثّ آٌ ْبقت، ضٕظظاؼی کُیى  



آیاتدهتادوازدهسورهیحجراترابخوانيدوترجمهیآنهاراکاملکنيد.
............................... اِنَّـَماالـُمـؤِمـنـوَنِاخـَوٌئ:مؤمنان
َفـَاصـِلـحـواَبيَنَاَخـَویُکم:پسميانبرادرانتاناصالحکنيد.

َواتَّـُقوااَل:وتقواراپيشهکنيد.
َلـَعـلَّـُکمُترَحـموَن)10(:تاموردلطفورحمتاوقرارگيرید.

یاَایُّـَهاالَّـذیَنآَمـنوا:…….…………………
الَیسـَخرَقوٌمِمنَقوٍم:گروهی)ازشما(گروهدیگریرا……….

َعـسیَانَیـکونواَخيًراِمنـُهم:چهبساآنهاازاینهابهترباشند.
َوالنِـساٌءِمنِنـساٍء:و…….…………………….

:چهبساآنهابهترازاینهاباشند. َخيًراِمنـُهـنَّ َعـسیَانَیـُکـنَّ
َوالَتلـِمـزواَانـُفـَسـُکم:………………………………

َوالَتـنابَـزواِبااَللـقاِب:……………………………..
بِئـَسااِلسـُمالـُفـسوُقَبعـَداالیماِن:بسياربداستکهبرکسیبعدازایمان،نامکفرآميز

بگذارند.
َوَمنَلمَیـُتب:وآنهاکهتوبهنکنند،

موَن)11(:ظالموستمگرهستند. َفـُاولـِئـَکُهـُمالّظالـِ
یاَایُّـَهاالَّـذیَنآَمـنوا:………………

:از……………زیادبپرهيزید. ـنِّ ِاجـَتـِنـبواَکـثيًراِمـَنالظَّ
ِاثـٌم:چراکهبرخیازگمانهاگناهاست. ـنِّ بَعـَضالظَّ ِانَّ

ـسوا:وهرگزدرکاردیگران…………… َوالتَـَجـسَّ
َوالیَـغـَتبَبـعـُضـُکمَبـعـًضا:و…………………………….

َاَحـُدُکمَانَیأُکـَلَلحـَمَاخيِهَمّيـًتا:آیاکسیازشمادوستداردگوشتبرادرمردهاش َاُیـِحـبُّ
رابخورد؟

َفـَکـِرهـُتـموُه:حتمًاشماچنينکاریراناپسندمیشمارید.
َواتَّـُقوااَل:پستقوایالهیپيشهکنيد.

 اَلَتـّواٌبَرحيٌم)12(:قطعًاخداتوبهپذیرومهرباناست. ِانَّ

تدّبر کنيم

برادر يکديگر هستند

اي کساني که ايمان آورده ايد
مسخره نکند

و نه زنان ، زنان را

اي کساني که ايمان آورده ايد
گمان

تجسس نکنيد

و هرگز عيبجويي  از خودتان نکنيد

و با نام و لقب هاي زشت يکديگر را مخوانيد

غيبت يکديگر روا مداريد

زنان ، زنان آن ها را مسخره نکنند

mailto:Mohsens1214s@gmail.com
mailto:Artwoofer@yahoo.com


«راي تىدرستی »11درش 
تیؽاَعاؾی ، نُب، اقت قٕاؼی ٔ کهتی:  خٕاة  ظیٍ اقالو ثّ چّ ٔؼؾل ْبیی قلبؼل کؽظِ اقت ؟ -1

ٔؼؾل کؽظٌ  ،  ظؼقت ؿػا ضٕؼظٌ:   خٕاة کبؼْبیی ؼا ثبیع اَدبو ظْیى؟ثؽای زلع قاليتی ضٕظ چّ   -2

ٔيجر ؾٔظ اؾ ضٕاة ثؽ ضبقتٍ  ،ثّ يٕهغ ضٕاثیعٌ ،  ؼػبیت ثٓعانت  ،  

ثعٌ يب ضؼیق ٔ:    خٕاة  ثی تٕخٓی ثّ زلع قاليتی يب ؼا ثّ چّ يهکالتی ظچبؼ ضٕاْع کؽظ؟ -2

بی يطتهق ؼا اؾ ظقت يی ظْع .َبتٕاٌ نعِ ٔ تٕاٌ يوبٔيت ظؼ ثؽاثؽ ثیًبؼی ْ

ظؼ ظیٍ يب، ضؼق ٔ َبتٕاَی ٔ قكتی ٔ تُجهی :   خٕاة  ظؼ ظیٍ يب چّ چیؿ ْبیی َکْٕم نعِ اقت ؟ -3

.َکْٕم نعِ اقت

يؤيٍ هٕی ٔ َیؽٔيُع،:    خٕاة  زضؽت يسًع )و( ظؼ يٕؼظ تٕاًَُعی يؤيُبٌ چّ كؽ يٕظِ اَع ؟ -4

.ثٓتؽ اؾ يؤيٍ ضؼیق ٔ َبتٕاٌ اقت

یکی اؾ ؼا ْبی نکؽاَّ قاليتی ایٍ :  خٕاة  چگَّٕ يی تٕاَیى نکؽاَّ ی قاليتی ؼا ثّ خب آٔؼیى ؟ -5

اقت کّ ثّ اكؽاظ ضؼیق ٔ َبتٕاٌ خبيؼّ کًک کُیى



:هٕ ػهی ضعيتک خٕاؼزی:   خٕاةزضؽت ػهی )ع( ثؽای قاليتی ضٕظ اؾ ضعأَع چّ يی ضٕاقت ؟ -6 

.ؼ ؼاِ ضٕظت تٕاَبیی ثعِضعایب! ثّ اػضبی ثعَى، ثؽای ضعيت ظ

ؼٔزیّ ی:   خٕاة    ٔؼؾل کؽظٌ ثّ خؿ زلع قاليتی ٔ تُعؼقتی چّ كبیعِ ْبیی ثؽای يب ظاؼظ؟ -2

.گػؼاَعٌ أهبت كؽاؿت ضٕة ٔ قبنى ٔ.. ،   نبظاة ٔ قؽؾَعگی  

پیبيجؽ )و( كؽيٕظِ اَع : -8

قاليتی ٔ:  خٕاة   ؼا َبو ثجؽیع .  . آٌ ْبظٔ َؼًت اقت کّ اؼؾل آٌ ْب ظؼ َؿظ يؽظو َبنُبضتّ اقت» 

«ايُیت 

دربارهیپوریایولیچهمیدانيد؟مهمتریناّتفاقزندگیاوچيست؟

دارد؟ وجود الّسالم( )عليه علی حضرت از زیر سخن و اّتفاق این ميان ارتباطی چه

َعلیِخدَمـِتـَکَجواِرحی َقـوِّ
خدایا!بهاعضایبدنمبرایخدمتدرراهخودتتواناییبده.

بخشيازدعايكميل

ميانمحيطزیستوسالمتیماچهارتباطیهست؟

پهلوان  ، صوفي  و شاعر ايراني  است که در ورزش هاي زورخانه اي  پيشينه ي زيادي داشته است

نزديکانش خدمت کندباشد بهتر و بيشتر مي تواند به هر چه انسان سالم تر و تواناتر 

هر چه محيط زيست ما سالم تر باشد ، بدن ما نيز سالم تر است

و کمتر دچار بيماري مي شود

-9

-10

-11

mailto:Mohsens1214s@gmail.com
mailto:Artwoofer@yahoo.com


 

«سفرهای با برکت»درش دٌازدي 

کمتراز22/5کيلومتر:کامل

بيشتراز22/5کيلومتر

ازدهروزآنجامیماند:شکسته کمتر

دهروزوبيشترآنجامیماند:کامل 

نمازدرمسافرت

عشامغربعصرظهرصبح

عاطفهبههمراهخانوادهاشبرایزیارتمرقدمطهرامامعلی)عليهالّسالم(بهنجفرفتهاند
وقصددارندسهروزدرآنجابمانند.آنهاکدامیکازایننمازهارابایدکاملبخوانندوکدام

راشکسته؟

شکستهکامل کاملشکستهشکسته

بنویسيد. یکیازدوکلمهی»صحيح«یا»باطل«رادرجایخالی
 

 

 
 

 

 

سفردرماهرمضان

ازظهرازشهرشحرکتکند:روزهاش...........است. بعد

سفررفتن

پيشازظهرازشهرشحرکتکند:روزهاش...........است.

پيشازظهربهشهرشبرسد:روزهیآنروز...........است.

بازگشتازسفر

برسد:روزهیآنروز.........است. بعدازظهربهشهرش

باطل

باطل

صحيح

صحيح

صحيحاگرنمازمسافردرشهریکاملباشد،روزهاشدرآنجا.......................است.



 

 

 

1ــخانوادهیسعيددرتهرانساکنهستند.
درمواردزیر،نمازسعيدشکستهاستیاکامل؟

و رفتهاند مشهد به )عليهالّسالم( رضا امام زیارت مادرخودبرای و پدر آنهاهمراه ـ ـ
میخواهندهفتروزدرآنجابمانند.

کيلومترازشهربرایتفریحخارجشدهاست. باخانوادهیخود،پنج ـ ـ
بزرگبهاصفهانرفتهاندوقصددارنددوهفتهآنجابمانند. ـبرایدیدنمادر ـ

2ــخانوادهیریحانهدرشيرازساکنهستند.

درکدامیکازمواردزیر،روزهیریحانهصحيحاست؟
در خودبهروستایی دیدارخویشاوندانبههمراهخانوادهی برای جمعه روز صبحیک ــ

15کيلومتریشيرازمیرود.
وعصربهسمتقم دراّولينروزماهرمضان،بعدازخواندننمازظهر ــباخانوادهیخود

حرکتمیکنند.
درآنجابمانند. ــصبحروزبعدبهقممیرسندوتصميممیگيرند12روز

ــدرپایانسفر،شبهنگامازقمحرکتمیکنندوساعتدوبعدازظهربهشيرازمیرسند.

درسفرمکانهاییهستکهمیتوانيمنمازراکاملبخوانيم؛حّتیاگرکمترازدهروزآنجا
بمانيم.آنمکانهاکداماست؟

شکسته
کامل

کامل

کامل

کامل
کامل

کامل

شهر مکه 2 - شهر مدينه 3 - شهر کوفه «شامل مسجد سهله هم مي شود   -1

اطراف ضريح مبارک امام حسين ع  - 4»« }{حائر حسيني يازده متر و نيم

در چهار مکان مسافر اختيار دارد که  نماز را کامل يا شکسته بخواند



(عید مسلماوان ) 13رش د  

ظٔ پیبيجؽ ثؿؼگ ضعا، : خٕاةضبَّ ی ضعا ظؼ يکّ نعَع ؟   کعاو پیبيجؽاٌ يأيٕؼ تدعیع ثُبی -1

ضؽت اثؽاْیى ٔ اقًبػیم يأيٕؼ نعَع کّ ضبَّ ی ضعا ؼا ظؼ يّکّ تدعیعثُب کُُع.ز

پف اؾ زضؽت اثؽاْیى، يهؽکبٌ يّکّ ثت ْبی  :خٕاة پف اؾ زضؽت اثؽاْیى يهؽکبٌ چّ کؽظَع ؟  -2

ضٕظ ؼا ظؼ ضبَّ ی کؼجّ هؽاؼ ظاظَع ٔ ُْگبو طٕاف ظؼ ثؽاثؽ آٌ ْب تؼظیى يی کؽظَع. 

ع ثؼع اؾ ؼقیعٌ ثّ پیبيجؽی چّ كؽيبَی ظاظ؟ ضعأَع ظؼيٕؼظ  -3 ًّ  :خٕاة  کؼجّ ثّ زضؽت يس

ضعا ثّ أ ظقتٕؼ ظاظ ضبَّ ال ؼا اؾ ثت ْب پبک کُع ٔ آٌ ؼا يطًٕو ػجبظت ضعا پؽقتبٌ هؽاؼ ظْع.

يكهًبَبٌ پیم اؾ ٔؼٔظ ثّ يّکّ، نجبـ اِزؽاو يی پٕنُع ٔ ثب : خٕاة آظاة ؾیبؼت ضبَّ ضعا چیكت ؟ -4

کكبٌ ٔاؼظ يكدع انسؽاو يی نَٕع. قپف ثّ ظٔؼ ضبَّ ضعا ْلت ظٔؼ طٕاف يی کُُع، ثّ قًت نجبقی ی

ِِٔ ؼا َیؿ ْلت ثبؼ طی يی ًَبیُع ٔظؼ  کؼجّ ًَبؾ يی ضٕاَُع ٔ آٌ گبِ كبيهّ ی يیبٌ ظٔ کِٕ يلب ٔ َيؽ

ؼٔؾ ػیع هؽثبٌ ثّ كؽيبٌ ضعا گٕقلُعی هؽثبَی يی کُُع. 

يكهًبَبٌ ظؼ آٌ ؼٔؾ ثّ ػُٕاٌ ؾکبت، : خٕاةکبؼی اَدبو يی ظُْع ؟  يكهًبَبٌ ظؼ ؼٔؾ ػیع كطؽ چّ  -5

پٕنی ثّ َیبؾيُعاٌ يی ظُْع.

ٔیژگی ػیع يب يكهًبَبٌ ایٍ اقت کّ كویؽاٌ َیؿ نبظ ٔ : خٕاةػیع يب يكهًبَبٌ چّ ٔیژگی ظاؼظ ؟   -6

  ضٕل زبل نَٕع.

ظؼ ؼٔؾْبی ػیع كطؽ ٔ ػیع هؽثبٌ،    : خٕاة  ظؼ ؼٔؾ ػیع كطؽ ٔ هؽثبٌ چّ آظاثی ؼا اَدبو يی ظْیى ؟ -2

ؿكم يی کُیى، ثٓتؽیٍ نجبـ ْبی ضٕظ ؼا يی پٕنیى ٔ ظٔ ؼکؼت ًَبؾ ػیع يی ضٕاَیى قپف ثّ ظیعٌ اهٕاو 

ٔ كبيیم ٔ آنُبیبٌ ٔ... يی ؼٔیى.



(راز مٍفقیت )  14درش   

کٕنم ٔ پهتکبؼ:     خٕاة ػٕايم يًٓی کّ يبؼا ثّ يٕكویّت يی ؼقبَع چیكت ؟ -1

ثؽای اَكبٌ خؿ آَچّ تالل : خٕاة تالل ٔ کٕنم چّ كؽ يٕظِ اقت؟ ضعأَع ظؼ هؽ آٌ ظؼثبؼِ ی  -2

کؽظِ)ْیچ ًَیت ٔ ثٓؽِ ای( َیكت .

ظؼ يٕؼتی يٕكّویّت ؼا :  خٕاةتالل ٔ کٕنم ظؼ چّ يٕؼتی يٕكویت ؼا ثّ ظَجبل ضٕاُْع ظانت ؟  -3

 ثّ ظَجبل ظاؼَع کّ ثب َظى ٔ ثؽَبيّ ؼیؿی ًْؽاِ نَٕع.

یؼُی اثتعا كّؼبنیّت ْبیی ؼا کّ الؾو اقت ثؽای ؼقیعٌ :خٕاة کبؼْب یؼُی چّ ؟ َظى ٔثؽ َبيّ ؼیؿی ظؼ  -4

ثّ ْعف اَدبو ظْیى، يهّطى کُیى ٔ قپف ْؽ کبؼی ؼا ظؼ ٔهت ضٕظ اَدبو ظْیى ٔ تؽتیت کبؼْب ؼػبیت 

نٕظ. 

نًب ؼا ثّ :  خٕاةزضؽت ػهی ػهیّ انّكالو ظؼيٕؼظ َظى ظؼ کبؼْب چّ قلبؼنی ًَٕظِ اقت ؟   -5

ػبیت َظى ظؼ اَدبو کبؼْبیتبٌ قلبؼل يی کُى.ؼ

كکؽ کٍ ٔ ثگٕ 

يی تٕاَیى ظؼـ    : خٕاة   ؟يب اَكبٌ ْب اؾ ؾَعگی يٕؼچّ ْب چّ ظؼـ ْبی ظیگؽی يی تٕاَیى ثگیؽیى

ثگیؽیى کّ ثبیکعیگؽ اتسبظ ظانتّ ثبنیى ثؽای آیُعِ تالل ٔکٕنم کُیى ٔ ظؼ اَدبو کبؼْب يوبٔو ثبنیى .
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میافتد؟ یکیازچرخدندههاخرابشود،چهاّتفاقی اگر

بهنظرشماچرابرایرسيدنبهموّفقيتبایدهمهیپنجگامراطیکنيم؟


اهّميت از موّفقيت گامهای از کدامیک نظرشما به  موّفقيتاست. نردبان  شکلزیر،

بيشتریبرخورداراست؟

آیاتاکنونتجربهیموّفقیداشتهاید؟
تجربهیناموّفقچطور؟

نقاطضعف تراشناختيد، ایندرسآموختيدوراههایکسبموّفقي باتوّجهبهنکاتیکهدر

وقّوتشمادراینکارهاچهبودهاست؟

-6

-7

-8

-9

،  ديگر کار نمي کند وسيله

اوصيـُکم……َوَنظـِمَامِرُکم
»شمارابهرعایتنظمدرکارهایتانسفارشمیکنم«.
نهجالبالغه،نامهی47

وََاْنَليَسِلاْلِْنساِنِاالماَسعی
برایانسانجزآنچهتالشکردهاست

)هيچنصيبوبهرهای(نيست.
سورهینجم،آیهی39



گاماّول

گامدوم

گامسوم

گامچهارم

گامپنجم

زيرا هر گام  مثل نرده هاي يک پله 
توان  به موفقيت رسيداست که بدون رد شدن از آن نمي 

همه ي گام ها به يک اندازه اهميت دارند
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«سرزمیه های همیشً سبس» درش پاوسدي

 

 

رّدپایبسياریازشهيدانوسردارانشهيدمانندشهيدهّمت،شهيدزینالّدینودیگران
دراینجادیدهمیشود.دوکوهه،کوهیازخاطراتشنيدنیدرسينهدارد«.

اَعـظيـًما َسـبيـلِاِلَفـُيقـَتلَاوَیغـِلْب،َفَسوَفُنؤتيـِهَاجًر َوَمنیُقاِتلفی

»هرکسدرراهخدابجنگد؛کشتهشودیاپيروزگردد،

پاداشبزرگیبهاوخواهيمداد«.
نساء،آیهی74 سورهی

خداازهمهچيزخودگذشتند.آنهاجانشانرافداکردندتاميهناسالمی درراه ــشهدا

عليهوآله(میفرماید: ازشهدادرسبگيریم.پيامبراسالم)صّلیال

باالترازهرکارنيک،نيکیدیگریاستو

شهادتدرراهخداباالتریننيکیاست.

اشارهمیکند؟ بخوانيد.هرآیهبهچهمطلبی 1-اینآیاتوترجمهیآنهارا

حفظ شود2



زیباتر درسگرفتنازآنهامیتوانيمبهترو با هم ما يکیهارسيدندو شهدابهباالترینن
زندگیکنيم.

بخشی از وصّيت نامه ی يک دانش آموز شهيد

بههمهسفارشمیکنمکهزیادقرآنبخوانيدودعاکنيد.

ومادرعزیزم!شمایکعمربرایمزحمتکشيدیدولیمنبرای پدر
شود، پاک که»اگرمیخواهیگناهت کردهام؟حدیثیهست شماچه

نبودم!ازشما ومادرتکمککن«؛ولیمنبرایشمااینگونه بهپدر

میخواهمکهمراحاللکنيد.

دردوراندفاعمقّدس،غيرازشهداچهکساندیگریدرحمالتدشمنصدمهوآسيبدیدند؟

نبود،چهوضعی باتوّجهبهآنچهخواندیمبهنظرشمااگرفداکاریهایشهداورزمندگان
برایماپيشمیآمد؟

٭بهنظرشما،مادانشآموزانچهدرسهاییمیتوانيمازشهدابگيریم؟

حسين رفتار و عاشورا روز در )عليهالّسالم( قاسم حضرت رفتار ميان شباهتهایی چه ٭ 

فهميدهدرجنگمیشناسيد؟

بهجزشهدایدفاعمقّدس،چهشهدایدیگریدراینزمانمیشناسيد؟

-3

-4

-5

-6

-7

ي زنان و مردان و کودکان در شهرهاو روستاهاجانبازان  معلوالن جنگ تحميلي و همه 

ما هم خداي نکرده گرفتار دشمن مي شديم و  ناموس و جان و  مال و شرف ما مي رفت
و بازماندگان ،  ديگر هيچ امنيتي نداشتند 

زير بار ذلت نرفتن ، تسليم نشدن ، سرافرازيشجاعت ، ايثارو فداکاري ، مهرباني  ،وطن دوستي 

و شهيد شدندهر دو با شجاعت ، از جان خود گذشتند و در مقابل دشمن ايستادند

شهداي حرم



(زیارت )   16درش   

یکی اؾ ؾَبٌ ظاَهًُع ٔ پؽْیؿکبؼ ظؼ ؾيبٌ ضٕظ  :اةخٕزضؽت يؼًٕيّ )ـ( چگَّٕ ؾَی ثٕظ ؟  -1

 ثٕظَع.

كبطًّ  :خٕاةت يؼًٕيّ )ـ( چّ ثٕظ ؟ َبو زضؽ -2

ثّ ضبطؽ ظٔؼی اؾ کبؼْب ؾنت ٔ :  خٕاةچؽا ثّ ظضتؽ ايبو ْلتى يب نیؼیبٌ )يؼًٕيّ( يی گلتُع ؟  -3

.يهٕٓؼ نعِ اَع« يؼًٕيّ » گُبْبٌ 

.پبک ٔ پبگیؿِ اؾ ثعی ٔ گُبْبٌ : خٕاة يؼًٕيّ یؼُی چّ ؟ -4

ایهبٌ ثؽای ظیعاؼ ثؽاظؼنبٌ اؾ    :خٕاةؼ ظاؼظ ؟ چؽا آؼايگبِ زضؽت يؼًٕيّ )و( ظؼ هى هؽا -5

يعیُّ ػبؾو ضؽاقبٌ نعَع ايب ظؼ يكیؽ طٕالَی ٔ ظنٕاؼ ثیًبؼ نعَع ٔ ظؼ نٓؽ هى اؾ ظَیب ؼكتُع.

ؾیبؼت َبيّ ضٕاَعَع ٔ ثؽای ضٕظ ٔ ظیگؽاٌ ظػب   :خٕاةثچّ ْب ٔهتی ٔاؼظ زؽو نعَع چّ کؽظَع ؟  -6

کؽظَع.

ؼکؼت ًَبؾ ثطٕاَیى ٔ ثٕاة آٌ ؼاظٔ    :خٕاةيی ؼٔیى ضٕة اقت چّ کُیى ؟  ٔهتی ثّ ؾیبؼت ايبيبٌ -2

. ثّ ایهبٌ ْعیّ کُیى

نبْچؽاؽ  :خٕاةثؽاظؼ ايبو ؼضب )ع( ثّ چّ َبيی يهٕٓؼ اقت ؟  -8



ایهبٌ يؽظی ظاَب ، ثطهُعِ ، ندبع ٔ پؽْیؿکبؼ    :خٕاةثؽاظؼ ايبو ؼضب )ع( چگَّٕ يؽظی ثٕظ ؟  -9

 .ثٕظ

ؾیؽا أ ثؽای ظیعٌ ثؽاظؼ ضٕظ ايبو ؼضب     :خٕاةآؼايگبِ نبْچؽاؽ ظؼ نیؽاؾ هؽاؼ ظاؼظ ؟ چؽا  -16

)ع( اؾ يعیُّ ؼاِ اكتبظِ ٔ اؾ ؼاِ ثّ نیؽاؾ ؼقیع. زبکى نیؽاؾ کّ اؾ ظنًُبٌ ايبو ؼضب )ع( ثٕظ ثّ أ ٔ 

یبؼاَم زًهّ کؽظ ٔ آَٓب ؼا ثّ نٓبظت ؼقبَع.

اؾ َٕاظگبٌ ايبو زكٍ يدتجی )ع( ٔ اؾ نبگؽظاٌ    :خٕاة ت ؟زضؽت ػجعانؼظیى زكُی چّ کكی اق -11

.ٔ یبؼاٌ ايبو ؼضب )ع( ، ايبو خٕاظ )ع( ٔ ايبو ْبظی )ع( ثٕظ

زبکًبٌ آٌ ؾيبٌ ايبيبٌ ٔ نبگؽظاٌ آَٓب ؼا   : خٕاةچؽا زضؽت ػجعانؼظیى ثّ نٓؽ ؼی آيعَع ؟  -12

ی آيع ٔ يطلیبَّ ؾَعگی يی کؽظ تب ایُکّاغیت يی کؽظَع . ػجعانؼظیى ثؽای َدبت خبٌ ضٕیم ثّ نٓؽ ؼ

ثیًبؼ نع ٔ اؾ ظَیب ؼكت .

... ثٕظ.ايبو ْلتىزضؽت يؼًٕيّ )ـ( ظضتؽ ... -13

.. ثٕظ.يؼًٕيّ .نوت ظضتؽ ايبو ْلتى ...  -14

... هؽاؼ ظاؼظ. نیؽاؾزؽو نبْچؽاؽ ظؼ نٓؽ ...  -15

... هؽاؼ ظاؼظ. نٓؽ ؼیزؽو ػجعانؼظیى ...  -16

66و  گٕكکؽ کٍ ٔ ث  

ظؼ ثطهی اؾ ؾیبؼت َبيّ زضؽت يؼًٕيّ )ـ( يی ضٕاَیى : قالو ثؽ تٕ ای ظضتؽ ايبو ؛ قالو ثؽ تٕ ای 

ّ ايبو . ؼاقتی يی ظاَیع َبو ایٍ قّ ايبو ثؿؼگٕاؼ چیكت ؟ ًّ  :خٕاة ضٕاْؽ ايبو ، قالو ثؽ تٕ ای ػ

ّ ايبو خٕاظ )ع( اقت.زضؽت يؼًٕيّ )ـ( ظضتؽ ايبو يٕقی کبظى ) ًّ ع( ، ضٕاْؽ ايبو ؼضب )ع( ٔ ػ  

62و                            گلت ٔ گٕ کُیع

 :خٕاة ثّ َظؽ نًب چؽا ؾیبؼت ایٍ ثؿؼگبٌ ظیٍ ثّ يب قلبؼل نعِ اقت ؟



تب يب اؾ قؽگػنت آَٓب ثبضجؽ نٕیى ٔ ؼكتبؼ آَٓب ؼا ثؽای ضٕظيبٌ قؽيهن هؽاؼ ظْیى. كؽايٕل َکُیى کّ

ٓب ثّ قطتی ظیٍ اقالو ؼا ؾَعِ َگّ ظانتُع ٔ ایٍ ٔظیلّ يبقت کّ اؾ ایٍ قؽيبیّ اؼؾنًُع ثب تًبو آَ

ٔخٕظ يسبكظت کُیى.

(داوش آمٍز ومٍوً )  17درش   

–اؾ كؽيت ْبیم ضٕة اقتلبظِ کُع . ة  –انق :   خٕاة ٔیژگی ْبی یک ظاَم آيٕؾ ًََّٕ چیكت ؟-1

.توهت َکُع–ظ  ْى اْم يطبنؼّ ٔ ْى اْم تلؽیر ثبنع .–ثّ يؼهى ضٕظ ازتؽاو ثگػاؼظ . ج   

:   كؽيت ْب يبَُع اثؽ ثّ قؽػت خٕاةايبو ػهی )ع( ظؼثبؼِ ی اؼؾل ؾيبٌ ٔ كؽيت چّ كؽيٕظَع ؟  -2

.يی گػؼَع، اؾ كؽيت ْب ثّ ضٕثی اقتلبظِ کُیع  

زن کكی کّ ثّ  :  خٕاة زضؽت قدبظ )ع( ظؼثبؼِ ی ازتؽاو ثّ يؼهى ضٕظ چّ قلبؼنی کؽظِ اقت ؟ -3

قت کّ ازتؽاو ؼا َگّ ظاؼی . ظؼ زضٕؼ أ ثب ظیگؽاٌ قطٍ َگٕیی ٔ ثّ ضٕثی ثّتٕ ػهى يی آيٕؾظ ایٍ ا

.قطُبٌ أ گٕل كؽا ظْی   

21و                                          كکؽ کٍ ٔ ثگٕ

خٕاة : ثب تٕخّ ثّ قطٍ ايبو قدبظ )ع( اَدبو چّ کبؼْبی ظیگؽی ثؽای زلع ازتؽاو يؼهى الؾو اقت؟   

ظة ثبنیى ، ظؼ کبؼْبی کالـ ثّ أ کًک کُیى ، تًبيی کبؼْبیی ؼا کّ قلبؼل يی کُع ثب اَضجبط ٔ يؤ

ضٕة ظؼـ ثطٕاَیى ، ثؽای يٕكویت ضٕظيبٌ َٓبیت تالل ؼا ظانتّ ثبنیى .اَدبو ظْیى ،   
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21گلت ٔ گٕ کُیع                                         و   

خٕاة : اؼظ کّ ظؼ ظؼـ ثّ آٌ ْب انبؼِ َهعِ اقت ؟یک ظاَم آيٕؾ ًََّٕ چّ ٔیژگی ْبی ظیگؽی ظ  

يجٕؼ ٔ ثب زٕيهّ ثبنع ، اؾ ؼكتبؼ َبپكُع ظٔقتبَم چهى پٕنی کُع ،ؼكتبؼْبی يُبقت قُم ظانتّ

 ثبنع ، يبظم ثبنع.

  21و  کبيم کُیع             

خعٔل ؾیؽ ؼا کبيم کُیع.

َتیدّ ی ػعو اقتلبظِ ی ظؼقت اؾ كؽيت ْب قتلبظِ ی ظؼقت اؾ كؽيت ْبا َتیدّ ی

اگؽ ظؼـ َطٕاَیى  ثّ يهکم ثؽيی ضٕؼیى  ثب ضٕة ظؼـ ضٕاَعٌ ظاَم آيٕؾ يٕكوی نٕیى

یىيٓؽثبٌ يی نٕاگؽ يسجت َکُیى َب  يسجت ثّ اػضبی ضبَٕاظِ ؼا ثب کًک ثّ یکعیگؽ  

 ؾیبظ کُیى

یآيٕضتٍ كٍ ٔ زؽكّ ظؼخٕاَ اگؽ کبؼ َکُیى نـم ٔ ظؼآيع َعاؼیى  




