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 ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است .                                       

 

 کی از اصول دینی ما مسلمانان توحید است ، یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست . ی

 خداوند یکتاست یعنی مثل و مانندی ندارد .

 هایمان هرروز آن را قرائت دارد که در نماز وجود قدر مهم است که در قرآن کریم سوره ای به نام توحید اصل توحید آن

 می کنیم .

 

 

 توحید را بخوانید و ترجمه آن را بنویسید . سوره

 

 

 

 

 

 ...................................................................................در این سوره به کدام صفت های خداوند اشاره شده است ؟  

 ...........................................................................................به نظر شما چرا این سوره به این نام معروف شده است ؟

 .................................................................................موضوع درس وجود دارد ؟  چه ارتباطی میان معنای این سوره و

 خالصه گفت و گوی خود را بنویس..فت وگوکنگ افیان خود در این موردبا اطر

 

  

 

 

 به نام خداوند بخشنده ی مهربان

 1 .............................................بگو او

 2 است ...........................خداوند 

 3 ........................................فرزندی ندارد و

 4 .......................................و همتا و همانندی

 یکتا درس اول

 سوره حمد اترجمه آیه 

  تمرین

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 



 

 کامل کنید :

 بنویسید و با او گفت و گو کنید .باکلمه های زیر، چند جمله درستایش خداوند 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 او پیام خدا را برای مردم می آورد و آنها را به پرستش دعوت می کند . کسی است که از سوی خدا انتخاب شده است .  پیامبران :

 انتخاب پیامبران 

 پیامبران از بین خود مردم و توسط خداوند بزرگ انتخاب می شدند.

 معجزه پیامبران

 پیامبر هستند از معجزه استفاده می کنند .  که ثابت کنند گاهی پیامبران برای این

 انجام دهند . که مردم عادی نمی توانستند معجزه یعنی کارهایی می کردند

 اند .پیامبران از سوی خدا فرستاده شده این معجزات دلیل خوبی بودند که نشان می دادند 

 اولین و آخرین پیامبر 

 است . )ص( خدا ، حضرت آدم و آخرین حضرت محمد اولین پیامبر

 اصل نبوت :

 .و آنان را به سوی خدا دعوت کنند به هدایت و راهنمایی مردم بپردازند که خداوند ، پیامبرانی را برگزید تا یعنی اعتقاد به این

 اصل نبوت یکی از اصول دینی ما مسلمانان است . 

 تکلیف

 دوست آرزو دانا بخشنده مهربان آفریننده

 یگانه توانایی روشنایی زیبایی صمیمی

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

 
 درس دوم بهترین راهنمایان



 

 

 اطرافیان خود بگو :فرزند دلبندم برای والدین و 

 ..............................................................................................................................................................پیامبران به مردم کمک می کردند تا      

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 .تالشم تدّبر کن  پر

 ره ی پیامبران اشاره می کند ؟اهر آیه به چه مطلبی درب

 164سوره ی آل عمران ، آیه ی 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 52، آیه ی  حدیدسوره ی 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 36سوره نحل ، آیه ی 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 این جا بنویس.را در  و گو کن و نتیجه ی آنگفت ؟ با والدین خود  ز پیامبران اولوالعزم چه می دانیدرباره ی هریک ا

 

 

 

 

 

 

 

  تمرین

 

 خود گفت و گو کن فرزند نازنینم با اطرافیان و والدین

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

 

 



 

 

 داستان حضرت قاسم در کربال 

سال داشت . قاسم با شجاعت وارد میدان  14کربال تنها  هدر واقع و ی امام حسین است قاسم فرزند امام حسن و برادر زاده

 به شهادت رساندند. را نبرد شد . چیزی نگذشت که یزیدیان او

 قیام امام حسین 

خاست . بعد از امام علی ،فرزندش امام حسن نیز با که جانشین پیامبر بود بر )ع( بعد از پیامبر معاویه به جنگ با امام علی

 معاویه به شهادت رسید .نقشه 

ناپسند بود و به نماز اهمیت نمی داد   فرزندش ، یزید که اهل کارهای زشت ومعاویه از دنیا رفت و هجری قمری  06در سال   

 به حکومت رسید . او آشکارا دین اسالم و حضرت محمد را مسخره می کرد .  ،و احکام دینی را رعایت نمی کرد

 و آن را نابود سازد . را ریشه کن کردهیزید می خواست دین اسالم 

 

 

 ه خود بگو : فرزند پر تالشم برای خانواد

 ، علیه ظلم و ستم انجام شده است؟ تن از قیام امام حسین ) ع(گرفشناسید که با الگو  های را می چه قیام

....................................................................................................................................................................................................... 

 .دلبندم در متن درس بگرد و پیدا کن 

 شما را یاد چه چیزهایی می اندازد؟ قاسمحضرت رفتار 

 

        

 

 

 برای راو آن  تحقیق کنسه ی کربال حاضر بودند،ی کودکان ونوجوانان دیگری که درحما درباره                              

 خانواده و والدین خود بیان کن.

 

 درس سوم سرور آزادگان

 تکلیف

 تحقیق کنید



                                               

 

 

 :خداوند در قرآن می فرمایددر رابطه با امر به معروف و نهی از منکر 

 

 ها باید از میان شما جمعی باشند که دیگران را به نیکی دعوت کنند و آن ها را به کارهای خوب فرا بخوانند و از زشتی

 (104 بازدارند ، آن ها همان رستگاران هستند . ) سوره آل عمران آیه 

 .بد ، امر به معروف و نهی از منکر نامیده می شوددر دین اسالم تشویق به کارهای خوب و تذکر در مورد کارهای 

 

 شرایط امر به معروف و نهی از منکر

مثل آینه باش ، آینه  .خیلی آهسته  ،امر به معروف هم می خواهی بکنی اگراستاد حسن زاده آملی می فرمایند : 

خلوت طوری که آبروی شخص ز تو و آینه یعنی باید در ت بد است . هیچ کس خبردار نیست جنمی زند یقه ا داد

 .و با ادب بیان شود نرود

 

 فرزند پرتالشم برای والدین خود بگو

 بچه ها چه کارهای دیگری می توانستند انجام دهند؟هادی ومهدی برای آگاه کردن 

 

 

 پاسخ بده. سوره ی آل عمران را بخوان و معنی آن را کامل کن و به سواالت زیر 104آیه ی ینم ندلبند ناز

 

 

 

 ،زشتی هابا این کلمه ها ،ترجمه ی آیه را کامل کنید :خوب ، نیکی ، دیگران 

 چه می گویند؟اسالم به کار هادی و مهدی دردین ی آیه ، با توجه به معنا

 تشویق کردن دیگران به کارهای خوب چه اثری دارد؟

 تذکر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ضرورتی دارد؟

 درس چهارم باغ سری

.. 

ها را به  باید از میان شما ، جمعی باشند که ................ را به .............. دعوت کنند و آن

 ها همان رستگاران هستند . بخوانند و از .............. باز دارند . آنکارهای .............. فرا 

 تکلیف



 

 

 .به معروف و دو جمله نهی از منکر بنویس فرزند پرتالشم دو جمله امر

 

 

 

 

 

 

 .در مورد سواالت زیر گفت وگو کنیدفرزند دلبندم با خانواده ی خود 

 اگر کسی خطایی کند ، شما چه می کنید؟

 د؟چگونه شما را متوجه خطایتان بکنن اگر شما خطا کنید ، دوست دارید

 

 

 

 

 

 

 شتربان با ایمان

 است در عصر هارون زندگی می کرد . (( ع) امام موسی کاظم)بان با ایمان، صفوان که یکی از یاران امام هفتم در داستان شتر

خود را فردی دیندار ، ،کارانه  او می خواست با سفر حج فریب،برود   آن سال هارون می خواست با درباریانش به سفر حج

 . فراوانی از صفوان کردنشان دهد . به همین خاطر درخواست کرایه ی شترهای 

 

 : امام موسی کاظم در دیدار با صفوان فرمودند

 .هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت

 

  

 امر به معروف 

 نهی از منکر 

  

 ایمانبا  ندرس پنجم شتربا

 تکلیف



 

 تولی و تبری

 .یکی از وظایف دینی ما مسلمانان تولی و تبری است

 .دوست بداریم تولی یعنی ما باید مومنان را که دوستان خدا هستند

 .تبری به این معناست که ما باید کافران ستمکار را که دشمنان خدا هستند دشمن بداریم و از آن بیزاری بجوییم

 

 آیه هایی در مورد تولی و تبری

 :خداوند در قرآن می فرماید

 

  (22نیک رفتارند ) سوره فنح آیه محمد رسول خدا و یارانش در برابر دشمنان کافر ، سرسخت و استوار و با یکدیگر مهربان و 

 حضرت ابراهیم وقتی فهمید سرپرست او بت پرست است و حاضر نیست از کار خود دست بردارد از او بیزاری جست هنگامی

 (11که ابراهیم فهمید سرپرستش دشمن خداست از او بیزاری جیست ) سوره توبه آیه 

 

 .امل کنفرزند دلبندم جدول زیر را با توجه به متن درس ک

 ویژگی های دشمنان خدا               یژگی های دوستان خدا و            

 ستمگر -1   -1  

 5-  5- 

 -3  اطاعت از دستورهای خدا  -3 

 

  فرزند پرتالشم بگرد و پیدا کن .

جمله ی مربوط به هر 

 مفهومی را مشخص کنید.

 

 

 

 

 

 

  نیکو کاراندوستی با 

 آبان  13بهمن و 55راهپیمایی عظیم 

 دشمنی با دشمنان خدا 

 واماماندوستی با اهل بیت 

  ستمکاران مبارزه با 

 ساکت نماندن در برابر ظالمان 

 کمک به انسان های نیازمند

 تبری

 ولیت



 .دلبند نازنینم تحقیق کن

 د؟این حادثه با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟نآبان را روز )دانش آموز(بنام 13موجب شد روز چه حادثه ای 

 

 پرتالش عزیزم با خانواده مشورت کن و به سوال زیر پاسخ بده.

 )تبری(بسیار اهمیت داده شده است؟در کدام یک از مراسم اسالمی به موضوع 

 

 

 

 

 

 

 قرآن کریم :معرفی اهل بیت در 

 قرآن کتاب هدایت و راهنمایی مردم است و بهترین راه هدایت معرفی الگوهای برتر و نسل های نمونه است.

 امامت یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان است. اصل امامت :

 است.ما معتقدیم که خداوند جانشینان پس از حضرت محمد )ص(را نیز تعیین و از طریق پیامبر معرفی نموده 

 شوند. ایشان دوازده نفر هستند و با عنوان امام شناخته می

 اسالمی رابا آگاهی کامل از آموزه های دین بعد از پیامبر رهبری جامعه ی  امام کسی است که به فرمان الهی و تعریف امام:

 بر عهده می گیرد.

 برخی از ویژگی های امامان معصوم :

 .اهل بیت پیامبر امامان پاک ترین انسان ها هستند -

 .نددبا مردم بسیار مهربان وخوش اخالق بودر برخورد -

 .ند و آنان را سرزنش نمی کردندخطای دیگران را به راحتی می بخشید-

 کسی را با القاب زشت و ناپسند صدا نمی زدند.-

 .از هر گونه خطا و اشتباه به دور بودند-

 سیمای خوبان-درس ششم 



 سوی پیامبر:معرفی امامان از 

 مردم معرفی کرده است. را به پیامبر اسالم بارها جانشینان و پیشوایان بعد از خود

 .پرسش زیر گفت و گو کن و پاسخ ها را بنویسفرزند پرتالشم با خانواده  درمورد 

 

 

 

 

 

 

 ایستگاه خالقیت:

 ها را با خط خوش بنویسید. به کمک خانواده خود ،دو حدیث از اهل بیت )علیه السالم(انتخاب کنید، آن

 

 

 

 

 بهترین برخورد چیست؟در موارد زیر 

 .یریدگ کسی شما را مسخره می کند یا به شما ناسزا می گوید. شما از دست او خیلی ناراحت و عصبانی هستید و تصمیم می

.................................................................................................................................................................................. 

 

در بازی ، دوستتان ناخواسته به شما برخورد می کند. روی زمین می افتید و پایتان زخمی می شود. به سرعت بلند می شوید 

 .........................................................................................................................و .. ، به طرف او می روید

 

 .......................................................................از دیگران بد گویی میکند ، شما یکی از صمیمی ترین دوستانتان در حضور شما -

........................................................................................................................................................................................................ 

 

 می دانید؟امامان معصوم دیگری ازشما نیز خصوصیات آیا 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 



 ن نام برده زیر چه می دانی ؟اماما هر کدام ازدرمورد  فرزند گلم نام  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


