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                                                                   تنها او: اولدرس              

 7 سوال متن صفحه

 وجود خداي يكتا نظم و هماهنگي كه در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه چيست؟ 

 8سوال متن صفحه 

 آمد؟ كرد، اين هماهنگي به وجود ميكنيد اگر دو يا چند خدا جهان را اداره ميفكر مي

 داد.گرفت و جهان نظم و هماهنگي خود را از دست ميخير، زيرا هر خدا مطابق نظر و سليقه خود تصميم مي

  9ببين و بگو صفحه 

 يد. ميان اين موجودات با محيط اطراف خود، چه هماهنگي وجود دارد؟با دقت به اين تصاوير نگاه كن

خداوند بدن ماهي را طوري آفريده تا متناسب با فضاي اطراف خود در دريا زندگي كنند، تنفس كنند و غذاي خود را بيابند. اگر 

يا نبود امكان زندگي براي آنها وجود آب دريا ها بيشتر از حد شور بود يا غذاي كافي براي اين همه ماهي كوچك و بزرگ در در

نداشت. در مورد زنبور عسل هم مواد مورد نياز براي تغذيه زنبور عسل و توليد عسل در شهد گل ها وجود دارد، ساختمان بدني 

 تواند شهد گل ها را مكيده و آن را تبديل به عسل كند. اين نظم و هماهنگي ميانزنبور عسل نيز طوري طراحي شده كه مي

 موجودات و محيط زندگي خود نشان از وجود ناظمي واحد دارد.

 9 گفت و گو كنيد صفحه

 به نظر شما در هر يك از موارد زير چه مشكالتي رخ خواهد داد؟

 يك مدرسه دو مدير داشته باشد.-

شت، بچه ها دو گروه كنند. آنگاه مدرسه نظم نخواهد داهر كدام نظر و عقيده خود را بيان كرده و طبق آن تصميم گيري مي

 شوند.مي

 يك تيم ورزشي دو سرمربي داشته باشد.-

افتد و به اين وحدت در ورزش خيلي مهم است. اگر مربي ها هر كدام برنامه خواص خود را بيان كنند بين اعضاي تيم تفرقه مي

 يابد.ترتيب اصلي ترين هدف تيم كه پيروزي است تحقق نمي

 فرمانده داشته باشند.سربازان يك لشكر دو -

دهد و به اين ترتيب وحدت ميان سربازان از بين رفته و دشمن به راحتي آن ها هر كدام از فرمانده ها نقشه و نظر خود را ارائه مي

 دهد.را شكست مي

 9همراه با خانواده صفحه

 د و در كالس براي دوستانتان بخوانيد.ي ديگري از نظم و هماهنگي در جهان آفرينش را بنويسيبه كمك اعضاي خانواده نمونه

استخوان هاي پرندگان تو خالي است و هوا در آنها جاي دارد، اين موضوع به دليل آن است كه وزن آنها سبك تر گردد و پرواز 

 براي آنها آسان باشد.
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 21 اجراي نمايش صفحه                                                                  تنها تو را می پرستيم: دومدرس             

ماجراي بت شكني حضرت ابراهيم)عليه السالم( را كه در سال هاي گذشته خوانده ايد، براي دوستانتان تعريف كنيد و آن را به 

 صورت يك نمايش در كالس به اجرا در آوريد.

وقتي حضرت ابراهيم)عليه السالم( در نبود مردم شهر به بتكده رفت، همه بت ها به جز بت بزرگ را با تبر از بين برد و سپس تبر 

را در دستان بت بزرگ گذاشت. زماني كه مردم به شهر بازگشتند و بت ها را شكسته ديدند، ابراهيم)عليه السالم( را متهم كردند 

دانستند بت خواهيد از خودش سوال كنيد. مردم كه ميت بزرگ است و او اين كار را كرده است. اگر مياما او گفت تبر در دست ب

بزرگ فقط يك مجسمه است و نمي تواند سخن بگويد و كاري كند به ابراهيم)عليه السالم( اعتراض كردند و ابراهيم در پاسخ 

 كاري انجام دهد؟  تواندپرستيد كه جاني ندارد و نميگفت، چگونه چيزي را مي

دانش آموزان عزيز، اين داستان را با همكاري دوستان و هماهنگي با معلم خود به صورت يك نمايش در كالس به اجرا در "

 "آوريد.

 21 گفت و گو كنيد صفحه

 ي پرستش و عبادت است؟ چرا؟،سوره ابراهيم( چه كسي شايسته23ي با توجه به اين آيه )آيه

آفرين، زيرا اوست كه جهان و همه موجودات آن را با نظم و هماهنگي آفريده و به خاطر محبتي كه نسبت به آنها خداوند جهان 

 دارد، نعمت هايش را در اختيار آنها قرار داده است.

 21 فكر كن و بگو صفحه

انه و ياري خواستن از اوست؟ خوانيم، كدام جمله اين سوره، درباره پرستش خداي يگما هر روز سوره حمد را در نماز خود مي

 معناي آن چيست؟

 جويم.پرستم و تنها از تو ياري مياياك نعبد و اياك نستعين: يعني تنها تو را مي

 21 ببين و بگو صفحه

 ي ياري خواستن و استعانت است؟ چرا؟با دقت در داستان تصاوير بگوييد چه كسي شايسته

و بر هر كاري قادر و تواناست. او محافظ ما در برابر خطرات و گرفتاري هاست و به  خداوند يگانه، چون او خالق تمام جهان است

 كند. همان طور كه آتش را بر حضرت ابراهيم)ع( گلستان كرد و حضرت محمد)ص( را از دست كافران نجات داد.ما كمك مي
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 21 فكر كن و بگو صفحه                                                                  جهان ديگر: سومدرس              

آوريد؟ از آن چه درسي ي زنده شدن مردگان در اين دنيا، به خاطر مياز آنچه در سال هاي گذشته خوانده ايد، آيا داستاني درباره

 گيريد؟ مي

را زنده كرد تا مردم شاهد باشند كه در  خداوند عزيز و اصحاب كهف را ساليان متمادي به خواب و مرگ افكند ولي مجدد آنها

قيامت نيز خداوند انسان هاي مرده را مجددا زنده خواهد كرد. همچنين حضرت عيسي)ع( به اذن و دستور خداوند مردگان را 

ه ما را گيريم كه خداوند قادر و متعال با قدرت نامحدود خود پس از مرگ ما انسان ها، همكرد. از اين اتفاقات درس ميزنده مي

 دوباره زنده خواهد كرد تا جوابگوي اعمال خود باشيم.

 21 گفت و گو كنيد صفحه

براي ساختن يك خانه ... اگر ساختمان خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل شكل قبلي بسازد، ساختن اوليه سخت 

 تر است يا دوباره ساختن آن؟

ي اول نياز به طراحي نقشه و ... بوده است ولي در كار را انجام داده و در مرحله ساختن اوليه سخت تر است. چون يك بار اين

 تواند دوباره آن را تكرار كند.شود. پس ميمرحله دوم بخشي از مراحل پيشين حذف مي

  21 كامل كنيد صفحه

 زندگي آخرت برتر از زندگي دنياست، زيرا: 

االخره روزي از دنيا خواهيم رفت، ولي زندگي در آخرت باقي و هميشگي است و زندگي ما در اين جهان فاني و گذرا است و ب-1

 مرگ و پاياني براي آن وجود ندارد.

در اين دنيا مشكالت و گرفتاري هاي زيادي وجود دارد ولي در صورت رستگاري ما در جهان آخرت و ورود ما به بهشت -3

گي سراسر لذت در انتظار آدمي است. در واقع در جهان آخرت خلوص گرفتاري و مشكالت معني و مفهومي نخواهد داشت و زند

 نعمت و عذاب وجود دارد.

 كنند ولي در جهان آخرت اين افراد از هم جدا خواهند شد.در اين دنيا انسان هاي خوب و بد در كنار هم زندگي مي-2

 27 ببين و بگو صفحه

هر گاه بهار را ديديد، بسيار از قيامت ياد كنيد. درباره تصاوير باال گفت و گو اذ رايتم الربيع فاكثروا ذكر النشور با توجه به سخن: 

 كنيد.

خداوند با آفرينش بهار جهان آخرت را براي ما بازسازي كرده است. همچنان كه درخت خشك و ظاهرا مرده در  زمستان با فرا 

نشيند. انسان مرده نيز روزي در جهان آخرت به خواست و قدرت رد و سرسبز شده و به بار ميگيرسيدن بهار، جاني دوباره مي

 خداوند دوباره زنده خواهد شد.
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 28 سوال متن صفحه                                                                  ياد آن روز بزرگ: چهارمدرس              

 گفت همين دو آيه براي من كافي است؟!اين دو آيه چه نكته اي آمده است كه او ميكنيد در فكر مي

شود. به با آموختن اين دو آيه فهميد روز قيامتي وجود دارد كه در آن، اعمالش به دقت برسي شده و به همه چيز رسيدگي مي

 بيند.د كند حتي اگر يك ذره باشد جزا ميگيرد و اگر كار بطوري كه اگر كار نيك كند حتي اگر يك ذره باشد پاداش مي

 12 سوال متن صفحه

 شود دروغ بگويد و يا به ديگران ستم كند؟به نظر شما اگر كسي ياد قيامت باشد، آيا به راحتي حاضر مي-

 داند روز قيامت جزاي دروغ گويي و ستم به ديگران را خواهد ديد.خير، زيرا مي

كند با انجام كند؟ يا اين كه سعي ميداشته باشد، از مال ديگران بدون اجازه آنها استفاده مياگر كسي واقعا به قيامت ايمان -

 كارهاي نيك به سعادت هميشگي برسد و در روز قيامت به بهشت وارد شود؟

پس كارهاي  بيند،داند مالي كه بدون اجازه برداشته شود، حرام است و در روز قيامت جزاي حرام خواري را مياين فرد چون مي

 دهد. تا به سعادت هميشگي برسد.نيك انجام مي

 12 فكر كن و بگو صفحه

 خدا در سوره حمد، با چه نامي از قيامت ياد كرده است؟

 بينند.() روزي كه همگان جزاي كار هاي نيك و بد خود را مي -يوم الدين

 12 گفت و گو كنيد صفحه

 كند؟رد، در برخورد با همكالسي هاي خود چگونه رفتار ميدانش آموزي كه به خدا و جهان آخرت ايمان دا

كند و آنها را به كند، با آنها بد رفتاري نميدر درس ها به آنها كمك مي -گويدزند و به آنها دروغ نميبه دوستان خود تهمت نمي

 شد.خواهد در روز قيامت پشيمان و حسرت زده نباكند و ... زيرا او مينماز خواندن تشويق مي

 12 قرآن بخوانيم صفحه

 ي پيام هاي آنها گفت و گو كنيد.ي بعد را به همراه ترجمه آن در كالس بخوانيد و دربارهآيات صفحه

اين آيات اشاره به اين نكته دارد كه ما پس از مرگ بايد جوابگوي اعمال و رفتار خود در اين جهان باشيم، در صورتي كه اعمال و 

دستورات خداوند مهربان باشد و اعمال نيكو و پسنديده انجام داده و از گناهان دوري كرده باشيم، در جهان رفتارمان مطابق با 

آخرت پاداش خوبي در انتظار ما است ولي اگر از دستورات خداوند سرپيچي و نافرماني كرده و گناهي را مرتكب شده باشيم جزا و 

است به اين موضوع كه روز قيامت به دقت و سرعت به حساب همه رسيدگي  عاقبت بدي در انتظار ما است. همچنين اشاره اي

  شود و ظلمي به كسي نخواهد شد.مي
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 42 گفت و گو كنيد صفحه                                                                  شتربان با ایمان: پنجمدرس              

 كنيد؟سوره فتح با دوستانتان گفت و گو  92ي در مورد پيام آيه

ما بايد دوستان خدا و مومنان را دوست داشته باشيم  و از دشمنان خدا و دشمنان اولياي خدا بيزاري جوييم اگر اين گونه باشيم 

تواند ما را شكست دهد. دوستي با دوستان خدا)تولي( و دشمني با دشمنان خدا شود و هيچ دشمني نميوحدت بين ما زياد مي

دارد كه از وظايف ما مسلمانان است. در اين آيه شيوه ارتباطات مومنان ترسيم شده است و بيان مي)تبري( نام دارد و يكي 

 تفاوتي در اسالم ممنوع است و مالكت دوستي و دشمني ايمان و كفر است.بي

 42 فكر كن و بگو صفحه

 كنيم؟از دشمنان اسالم اعالم مي شناسيد كه در آنها ما بيزاري خود راآبان، چه مناسبت هاي ديگري مي 31غير از روز 

 بهمن، روز جهاني قدس) آخرين جمعه ماه رمضان( و نيز هر ساله در اعمال حج برنامه برائت از مشركان. 99روز 

 42 كامل كنيد صفحه

 ويژگي هاي دشمنان خدا ويژگي هاي دوستان خدا

 بي توجهي به نماز -3 اهميت دادن به نماز-3

 انجام دادن كارهاي ناپسند و گناه كردن -9 دوري از گناهان-9

 اطاعت كردن از دستورات خدا -1 اطاعت كامل از دستورات خدا-1

 42 تحقيق كنيد صفحه

 آموز( بنامند؟آبان را روز)دانش 31چه حادثه اي موجب شد كه روز 

انشگاه تهران رفتند و در آنجا تظاهرات آموزان به نشانه اعتراض به رژيم پهلوي به دتعدادي از دانش 3131آبان سال  31در روز 

ي آموزان با رژيم پهلوي بود. اين روز مصادف با دو واقعهكردند و تعدادي از آنها به شهادت رسيدند. اين روز اوج مخالفت دانش

 .3131و تسخير النه جاسوسي توسط دانشجويان در سال  3131ديگر نيز هست: تبعيد امام خميني به تركيه در سال 

 42 گفت و گو كنيد صفحه                                                                  سرور آزادگان: ششمدرس              

 دهيد؟شما به عنوان يك نوجوان مسلمان براي زنده نگه داشتن نام امام حسين )عليه السالم( چه كارهايي امجام مي

خوانم. در مراسم عزاداري و روم. زيارت عاشورا ميكنم. به مزار شهدا، مخصوصا شهداي جوان ميمي امر به معروف و نهي از منكر

 كنم.خوانم و در جشن روز تولد امام حسين )عليه السالم( در مسجد شركت ميكنم. نمازم را به موقع مينوحه خواني شركت مي
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 42 تحقيق كنيد صفحه

 ه در حماسه كربال حاضر بودند، تحقيق كنيد و در كالس براي دوستانتان بخوانيد.در مورد ديگر كودكان و نوجواناني ك

ماهه، حضرت رقيه )س(، حضرت علي اكبر )ع( و حضرت قاسم )ع( و ...  6عبداهلل پسر امام حسن مجتبي )ع(، حضرت علي اصغر 

ي كربال حضور و نوجواناني كه در حماسهتوانيد كودكان )با مراجعه به كتاب ياران كوچك حسين )ع(، انتشارات قدياني مي

 داشتند بيشتر بشناسيد.(

 42كامل كنيد صفحه 

پاسخ سواالت زير را به ترتيب اعداد داده شده از راست به چپ در جدول قرار دهيد؛ سپس حروف را به ترتيب كنار هم بخوانيد. 

 رمز جدول يكي از سخنان امام حسين )ع( است.

 زينب (3-1-39-31)-3

 گريه (1-9-31-3)-9

 سالم (36-92-33-1)-1

 سي (36-93)-3

 كم (33-33)-3

 دي (93-91)-6

 مثلث (31-32-32-2)-1

 كند.بيعت نمي هرگز كسي مثل من با كسي مثل يزيدفرمايد: امام حسين )عليه السالم( مي

 به نظر شما اين جمله چه ارتباطي با موضوع درس دارد؟

ي پيامبر و فرزند واليت است هرگز با يزيد كه اهل كارهاي زشت و ناپسند بود، بيعت نكرد و تن وهامام حسين )عليه السالم( كه ن

به ذلت نداد. امام حسين )عليه السالم( سرور آزادگان است چرا كه شهيد شدن در راه خدا را بر زندگي راحت و دوستي با 

 دشمنان خدا ترجيح داد.

 42 خاطره گویي صفحه

 ي خود تهيه نماييد و آن را در كالس براي دوستانتان بازگو كنيد.برگزاري برنامه هاي عزا داري ماه محرم در محلهگزارشي از 

)پاسخ پيشنهادي( هنوز يك هفته مانده به اين ماه ساكنان محله خود را براي برگزاري هر چه باشكوه تر مراسم سوگواري سيد و 

ع( آماده كردند و در تالش و تكاپو هستند كه هر چه بهتر مراسم عزاداري ساالر شهيدان ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين)

را برگزار نمايند. از چند روز پيش پير و جوان با برافراشتن علم هاي حسيني، نصب پرچم ها، پارچه هاي عزاداري و تابلو و بنر 

. امروز از هر كوچه و خيابان و شهري كه بگذريم نشاني از برنامه هاي سوگواري هيات هاي حسيني، كار خود را شروع كرده اند
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شود و بر سر كوچه داربست هايي زده شده كه بر روي آنها پرچم هاي عزاداري امام حسين )ع( و شهداي كربال با محرم ديده مي

آنجا شد. هيات امناي مسجد دهد اين مكان، مكان عزاست و بايد با احترام وارد مهتابي هاي قرمز و سفيد نصب شده كه نشان مي

 محل نيز براي هر چه آبرومندانه تر برگزار كردن مراسم سوگواري حضرت سيدالشهداء )ع( جلساتي را برگزار كردند.

 13 سوال متن صفحه                                                                  سيمای خوبان: هفتمدرس              

 كنيد امامان )عليهم السالم( چه ويژگي هايي داشتند كه خداوند ايشان را پيشواي ما قرار داده است؟ميفكر 

بخشيدند، و خود را از ديگران آنها دور از پليدي و ناپاكي بودند، خطا و لغزش نداشتند، مهربان بودند، خطاي ديگران را زود مي

 دانستند و ... .برتر نمي

 12 گفت و گو كنيد صفحه

 در موارد زير بهترين برخورد چيست؟

 گويد. كند يا به شما ناسزا ميكسي كه شما را مسخره مي-

 به او محبت كنيم و خوبي هاي او را بگوييم تا از رفتار بدش شرمنده شود.

 افتيد.كند و روي زمين ميدر بازي، دوستتان به شما برخورد مي-

 م و با لبخند از زمين بلند شويم.به او با اخم نگاه نكنيم، حرف بدي نزني

 شود.در حضور شما از ديگران بدگويي مي-

 حرف را عوض كنيم و جلوي بد گويي را بگيريم و اگر نشد آنجا را ترك كنيم.

 در مسير شما تكه ناني روي زمين افتاده است.-

 انات ديگر از آن استفاده كنند.آن را برداريم و در جايي قرار دهيم كه محل رفت و آمد نباشد تا پرنده ها و حيو

 12 پيشنهاد صفحه

از كتاب)داستان راستان( نوشته دانشمند شهيد مرتضي مطهري، داستانهايي از زندگي امامان)عليهم السالم( را انتخاب كنيد و در 

 كالس براي دوستانتان بخوانيد.

دانست اين كار را ياد بدهند. براي اين كه او را يخواستند به پيرمردي كه وضو گرفتن نمامام حسن )ع( و امام حسين)ع( مي

گيرد، نزد پيرمرد، رفتند و امام حسن )ع( از پيرمرد خواست وضو گرفتن او را نگاه ناراحت نكنند و مستقيم نگويند اشتباه وضو مي

رد كرد. در پايان، پيرمرد آنها گيرد يا نه. بعد از آن امام حسين)ع( نيز همان درخواست را از پيرمكند و ببيند كه درست وضو مي

 گيرم.را نگاه كرد و گفت شما هر دو درست وضو گرفتيد اين من هستم كه اشتباه وضو مي

 12 روزنامه دیواری صفحه

 با كمك دوستان خود، در مورد زندگي يكي از امامان، يك روزنامه ديواري تهيه كنيد و در راهروي مدرسه نصب نماييد.
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تواند شامل قسمت هاي سير اجمالي زندگي امام، داستان هايي از زندگي ايشان، ويژگي هاي اخالقي و روزنامه ديواري شما مي

رفتاري امام و نيز احاديث و سخنان امام )ع( باشد.با دوستانتان مسوليت ها را تقسيم كنيد و هر كس مسئول تهيه بخشي از 

سانتيمتر بنويسيد ولي طول آن بستگي به تعداد كلمه ها دارد، بايد توجه  2ي به عرض مطالب باشد. مطالب را روي كاغذ هاي

70توانيد كاغذ مقوايي داشت كه اگر طول مطالب زياد شد، آنها را در دو ستون جاي دهيد. براي روزنامه ديواري مي × 100 

و قسمتي هم در پايين و سمت چپ كه شناسنامه و سانتيمتر تهيه كنيد. قسمتي در باالي كاغذ براي نام نشريه در نظر بگيريد 

ي اهميت بگذاريد و آنها را نام تهيه كنندگان روي آن نوشته شود. مطالبي كه روي كاغذ داريد، مطالعه كنيد براي هر يك درجه

ا خير. چنان كه دسته بندي كنيد. پس از آن تمام مطالب را روي كاغذ مقوا قرار دهيد تا آزمايش شود كه مطالب اندازه است ي

توانيد كاغذ ها را چسب زده و يكي يكي با دقت الزم روي كاغذ مقوا  بچسبانيد يا در كادر هايي با همان همه چيز مرتب بود، مي

 اندازه روي مقوا بنويسيد. در پايان با چند خودكار يا ماژيك رنگي اطراف مطالب را خط كشي كنيد.

 12 كامل كنيد صفحه

در جدول زير آمده است. نام ايشان را پيدا كنيد و دور آنها خط بكشيد.با حروف باقي مانده، كلمه اي پنج حرفي نام دوازده امام 

 ي زير را با آن كامل كنيد.شود. جملهساخته مي

 است. اطاعت وظيفه ما در برابر امامان، 

 امام سجاد)ع(-3امام حسين)ع(                      -1  امام حسن )ع(                    -9امام علي)ع(                        -3

 امام رضا)ع(-1امام كاظم)ع(                        -1امام صادق)ع(                        -6امام باقر)ع(                        -3

 امام مهدي)ع(-39امام عسكري)ع(                   -33امام هادي)ع(                      -32امام جواد)ع(                      -2

 

 

 

 ح ك ا ه ق د ا ص *

 س ا م ا ط ن ي س ح

 ن ظ ه د ر ق ا ب س

 ا م د ي ي ل ع ر ج

 ت ع ي د ا و ج ض ا

 * * ي ر ك س ع ا د

 ت-ع-ا-ط-احروف باقي مانده: 

 به نظر شما چه وظايف ديگري نسبت به امامان داريم؟

ي فرا گيري احاديث و گفته هاي ايشان، آشنايي با سبك زندگي آنها و الگو قرار دادن اين روش ها در زندگي خود، تبليغ شيوه

 زندگي امامان در جامعه و ...  
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 13 متن صفحهسوال                                                                   دوران غيبت: هشتمدرس              

 ي خود عمل كنيم؟اكنون كه در دوران غيبت هستيم، چگونه به اين وظيفه

شوند كه براي آگاهي از احكام دين بايد به آنها مراجعه كنيم و از در زمان غيبت، مراجع تقليد ديني جانشينان امام شناخته مي

 دستوراتشان پيروي كنيم.

 13 گفت و گو كنيد صفحه

 خود را براي ظهور امام زمان عليه السالم آماده كنيم؟ توانيمچگونه مي-3

با در يافت درست تعاليم و دستورات دين از طريق مراجعه به متخصص امور مربوط به دين و دين شناسان كه همان مراجع تقليد 

 ويم.و عالمان ديني هستند. بايد از اين طريق به شناخت صحيح احكام دين بپردازيم تا گمراه و سرگردان نش

 آيد؟اگر براي شناخت وظايف ديني به مراجع تقليد مراجعه نكنيم، چه مشكالتي براي ما پيش مي-9

 شويم.شويم و وظايف ديني خود را به درستي انجام نخواهيم داد. در اين صورت مرتكب گناه و خطا و اشتباه ميگمراه مي

 13 كامل كنيد صفحه

اده شده در جدول قرار دهيد. پاسخ سواالت زير را به ترتيب اعداد د

ي به دست سپس حروف را به ترتيب كنار هم گذاشته و بخوانيد. جمله

 باشد.آمده، يكي از سخنان امام زمان)ع( مي

 (39-31-3-36تيمم)-3

 (1-33-33-3مشهد)-9

 (1-31-2ماه)-1

 (3-9نه)-3

 (1-33-6اسب)-3

 (32ه)-6

 هستم.( ) من به ياد همه شمافرمايد: امام زمان )ع( مي

 به نظر شما اين جمله چه ارتباطي با موضوع درس دارد؟

كنند ما را كنند و نگران ما هستند و سعي ميبردند ما را فراموش نمييعني امام مهدي)ع( در زماني هم كه در غيبت به سر مي

  هدايت كنند.
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 04 فكر كن و بگو صفحه                                                                  آداب زندگی: نهمدرس              

 بيان كنيد.نمونه هايي از احترام به افراد سالمند در خانواده و جامعه را -1

كنند پس بايد با با صداي بلند با آن ها حرف نزنيم. هنگام عبور از خيابان به آنها كمك كنيم. اغلب سالمندان فراموشي پيدا مي

حوصله و صبر با آنها رفتار كنيم. در حضور آنها پايمان را دراز نكنيم. پشت به آنها ننشينيم و كاري نكنيم كه باعث بي احترامي 

 شود و ... 

 شناسيد؟ نه هاي ديگري از آداب معاشرت، كه نزد خانواده و فاميل بايد رعايت شود، ميچه نمو-2

 لباس مناسب بپوشيم، در كارهاي خانه كمك كنيم، با صداي بلند صحبت نكنيم، حرف زشت نزنيم و ... 

 04 گفت و گو كنيد صفحه

 رعايت آداب معاشرت، چه فايده هايي در زندگي ما دارد؟-1

گيرد و همه گذارند. مورد اعتماد همه قرار ميكه آداب و معاشرت را رعايت كند، دوست دارند و به او احترام مي همه شخصي را

 شوند.كند و همه با او صميمي ميگيرند. با افراد به راحتي ارتباط برقرار ميدر كارها از او مشورت مي

 بينيد؟دي در اين داستان ميمتن زير را با دقت بخوانيد. ... الف( چه رفتارهاي ناپسن-2

جلو تر خارج شدن بچه ها از معلم، با صداي بلند خنديدن مريم و معصومه، جواب سالم عاطفه را ندادند، صحبت كردن پشت سر 

 آموز ديگري و او را مسخره كردن، در گوشي صحبت كردن مريم و معصومه، قطع كردن سخن مريم.دانش

 كنيد؟كنند، چه ميمسخره ميب(اگر ببينيد دوستانتان كسي را 

 كنم موضوع صحبتشان را عوض كنم.گوييم اين كار زشت است و سعي ميبه آنها مي

 ي صحبت كردن در كالس درس چيست؟ و چه مشكالتي را به دنبال دارد؟ج(نتيجه

شويم از دستمان ناراحت باعث ميكنيم و آموزان، البته با اين كار به معلم هم بي احترامي ميي دانشعقب ماندن از درس و بقيه

 ماند.شود و از درس جا ميزنيم او نيز حواسش پرت ميشود. همچنين وقتي با كسي سر كالس حرف مي

 04 همراه با خانواده صفحه

 سوره حجرات مراجعه كنيد. چرا خدا ما را از مسخره كردن ديگران نهي كرده است؟ 11ي ي آيهبا كمك خانواده، به ترجمه

اي كساني كه ايمان آورده ايد؛ )هرگز( گروهي از مردان شما گروه ديگري را مسخره نكنند، شايد آنها از اينها بهتر » ي آيه:معن

باشند؛ و نه زناني زنان ديگر را شايد آنان بهتر از اينان باشند؛ و يكديگر را مورد طعن و عيب جويي قرار ندهيد  و با القاب زشت و 
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چون « د نكنيد، بسيار بد است كه بر كسي پس از ايمان نام كفر آميز بگذاريد و آنها كه توبه نكنند ستمكارند.ناپسند يكديگر را يا

 كنند بهتر باشند.شوند از كساني كه مسخره ميي خداوند، شايد گروهي كه مسخره ميطبق گفته

 04 صفحه گفت و گو كنيد                                                                   راه تندرستی: دهمدرس              

 دهيد؟شما براي حفظ سالمتي خود چه كارهايي را انجام مي

خورم و كنم و ... صبحانه، ناهار و شام را كامل و به موقع ميخيزم. ورزش ميخوابم و صبح ها زود از خواب بر ميشب ها زود مي

 زنم.ميبعد از هر وعده غذا مسواك 

 00 سوال متن صفحه

 توانيم وظيفه ي خود را انجام دهيم و شكرانه ي سالمتي را به جا آوريم؟كنيد چگونه ميفكر مي

از جسم و بدن سالم خود در كار هاي خوب و خداپسندانه استفاده كنيم. اگر كسي به كمك احتياج داشت به او كمك كنيم تا 

 مشكلش حل شود و ... 

 00 فحهفكر كن و بگو ص

 به نظر شما ورزش كردن به جز حفظ سالمتي و تندرستي چه فايده هايي براي ما دارد؟

 شود درس ها را بهتر ياد بگيريم.كند و در نتيجه باعث ميشود. ذهن را فعال تر ميباعث شادي و نشاط ما مي

 04كامل كنيد صفحه 

آوريد، حديث را نار هم قرار دهيد و با كلمه اي كه به دست ميپاسخ اين سواالت را بنويسيد؛ سپس حرف اول پاسخ ها را در ك

 كامل كنيد.

 سجدهآيد: يكي از واجبات نماز كه بعد از ركوع مي-1

 اللهنام گلي كه يادآور شهيدان است: -2

 اذاني وقت نماز است: شود و اعالم كنندهقبل از نماز گفته مي-3

 مهديهستند: ي مسلمانان منتظر آمدنش نام كسي كه همه-4

 كند:اين بيت را كامل مي-5

 بگرفتن دست ناتوان است.                         تواناي بازوي شكرانه

 يوسفيكي از فرزندان حضرت يعقوب) عليه السالم( كه مورد حسادت برادرانش قرار گرفت: -6
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 و امنيت.( سالمتيرسول اكرم) صلي اهلل عليه و آله( : )دو نعمت است كه ارزش آنها در نزد مردم ناشناخته است 

 04 گفت و گو كنيد صفحه

 شناسيد؟ي سالمتي چه راه هاي ديگري ميبراي شكرانه

 به عيادت او برويم و از احوال او باخبر شويم. شودوقتي دوست شما بيمار مي-1

 با نام خدا شروع كنيم و در پايان نيز خدا را شكر كنيم و براي فقيران دعا كنيم. گام غذا خوردنهن-2

 به افراد ضعيف و ناتوان كمك كنيم.-3

 به پدر و مادر خود احترام بگذاريم.-4

 04 كامل كنيد صفحه                                                                  پاداش بزرگ: یازدهمدرس              

 در جدول زير چه كساني نسبت به مريم و حميد محرم و چه كساني نامحرم اند؟ در خانه هاي خالي بنويسيد.

 نسبت به مريم:

 شوهرعمه پسربرادر پسرخاله عمو شوهر خواهر پسرعمو دايي

 نامحرم محرم نامحرم محرم نامحرم نامحرم محرم

 نسبت به حميد:

 زن برادر دختر برادر زن عمو دخترخواهر دختردايي خاله دخترعمه

 نامحرم محرم نامحرم محرم نامحرم محرم نامحرم

 04 فكر كن و بگو صفحه

 سعيده تازه به سن تكليف رسيده است. با جدا كردن موارد صحيح از غلط به او كمك كنيد تا احكام خود را به درستي ياد بگيرد: 

 غلطرود. ي خود ميي شوهر عمهاو بدون جوراب به خانه-

 صحيحكند. ي آنها آمده است و او بدون روسري از او پذيرايي ميعمويش به خانه-

 غلطگيرد. در حضور نامحرم وضو مي-

 دايي: صحيح و پسردايي: غلطدهد. با دايي و پسر دايي خود دست مي در مجلس مهماني-
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 04  گفت و گو كنيد صفحه

 چه فايده هايي دارد؟ رعايت احكام محرم و نامحرم و استفاده از پوشش مناسب

رعايت احكام محرم و نامحرم و همين طور حجاب فوايد زيادي دارد. مثل: ايجاد امنيت/ باال رفتن ارزش زن در جامعه/ استحكام 

 هم چشمي/ از بين نرفتن فرهنگ و ...  خانواده/ دوري از گناه و پليدي/ سالمت جسماني/ جلوگيري از مد و چشم و

 44 سوال متن صفحه                                                                  احكام سفر: دوازدهمدرس              

 بلهآيا تاكنون به سفر رفته ايد؟ 

 براي ديدن فاميل و آشنايان و هم چنين براي زيارت.، براي زيارت و يا براي تفريح و گردش؟ سفر براي ديدن آشنايان و فاميل

شويم، پديده ها و شويم، سرزنده و بانشاط ميبا انسان هاي مختلف آشنا ميبه نظر شما اين سفر ها چه فايده هايي براي ما دارد؟ 

 بينيم و ...را مي آفريده هاي گوناگون خدا

 44 گفت و گو كنيد صفحه

 خانواده سعيد در تهران ساكن هستند.

 در موارد زير، نماز سعيد شكسته است يا كامل؟ 

 شكستهروز در آنجا بمانند.  7خواهند آنها به همراه پدر و مادر خود براي زيارت امام رضا)ع( به مشهد رفته اند و مي-

 كاملر از شهر براي تفريح خارج شده است. كيلومت 5ي خود، با خانواده-

 كاملبراي ديدن مادربزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند. -

 44 فكركن و بگو صفحه

 تواند در ماه رمضان روزه بگيرد؟ چه مسافري نمي

 محل سكونتش برسد. مسافري كه بعداظهر به-2خواند.  مسافري كه نماز هاي چهار ركعتي را شكسته مي-1

 44 گفت و گو كنيد صفحه

 ي ريحانه در شيراز ساكن هستند.خانواده

 ي ريحانه صحيح است؟در كدام يك از موارد زير، روزه

 صحيحرود. كيلومتري شيراز مي 15ي خود، به روستايي در صبح يك روز جمعه، براي ديدار خويشاوندان به همراه خانواده-
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 صحيحكنند. با خانواده خود در اولين روز ماه رمضان، بعد از خواندن نماز ظهر و عصر به سمت قم حركت مي-

 صحيحروز در آنجا بمانند.  12گيرند رسند و تصميم ميصبح روز بعد به قم مي-

 تواند روزه بگيرد.رد و نمياشكال دارسند. بعداظهر به شيراز مي 2كنند و ساعت در پايان سفر، شب هنگام از قم حركت مي-

 44 فكر كن و بگو صفحه                                                                  عيد مسلمانان: سيزدهمدرس              

 با توجه به آنچه در درس خوانديم، مراسم حج چه فايده هايي دارد؟

كنند كه ما خداي واحد و كتاب واحد و پيامبر واحد داريم. مراسم شوند و اعالم ميميي مسلمانان جهان در يك مكان جمع همه

ي وحدت بين مسلمانان است و دشمنان اسالم از اين وحدت وحشت دارند. همچنين حج و پوشيدن لباس يكسان نشان دهنده

شود ي خدا باعث نزديك تر شدن به خدا مينهشود بيشتر به ياد فقيران باشيم و به آنها كمك كنيم، همچنين زيارت خاباعث مي

 و ... .

 44 گفت و گو كنيد صفحه

 عيد ما مسلمانان چه ويژگي دارد؟

 فقيران و نيازمندان نيز در آن روز شاد و خوش حالند.

 44 خاطره گویی صفحه

 خاطره اي از شركت خود در مراسم نماز عيد فطر، در كالس براي دوستانتان بيان كنيد.

عيد فطر به همراه خانواده ام براي خواندن نماز به مصلي شهر خود رفتيم در آنجا نمازگزاران زيادي وجود داشتند و آمده در روز 

بودند تا نماز اين روز را به جا آورند، مسلمانان در صف هاي مرتبي در كنار يكديگر ايستاده بودند و با همياري با امام جماعت نماز 

ايان آن خطبه ي نماز بيان شد و همه به يكديگر فرا رسيدن اين روز را كه يكي از اعياد بزرگ مسلمانان را خوانديم. و بعد از پ

 است تبريك گفتند.

 44 همراه با خانواده صفحه

 با يكي از آشنايان كه به سفر حج رفته اند گفت و گو كنيد و خاطرات شيرين آنها را در كالس بيان نماييد.

شد. كعبه در شدم ضربان قلبم شديدتر ميي حرم شديم با هر قدمي كه نزديك تر ميقتي كه وارد محدودهعمويم تعريف كرد ... و

پشت اين ديواره هاي بلند قرار داشت و من در جلوي اين ديواره ها. روحاني كاروان گفت كه سرهايمان را پايين بيندازيم و وارد 

ي وصف ني كاروان با صدايي بغض آلود گفت سرهايتان را باال بياوريد لحظهشويم. داخل راهرويي طويل شديم. بعد از مدتي روحا

 نشدني بود همه بي اختيار سجده كردند.
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 75 فکر کن و بگو صفحه                                                                  راز موفقیت: چهاردهمدرس              

 بگیریم؟توانیم ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های دیگری می

تالش به همراه برنامه ریزی، پشتکار داشتن و با اراده بودن، رسیدن به هدف های بزرگ با تالش و صبوری در کارها، وحدت، 

 نظم، آینده نگری و سخت کوشی.

 75 گفت و گو کنید صفحه

 شوند؟به نظر شما چه عوامل دیگری باعث موفقیت می

 ی کارها، داشتن پشتکار و صبر در انجام کارها و ...بزرگتر ها، توکل بر خدا در همهاستفاده از تجربه های دیگران و مشورت با 

 75 تحقیق کنید صفحه

 درباره ی راز موفقیت دانشمندان مسلمان تحقیق کنید و نتیجه ی آن را در کالس بازگو نمایید.

هضت ترجمه، آثار دانشمندان یونانی، ایرانی و دادند و از طرفی با روی دادن ندانشمندان مسلمان به قرآن و احادیث اهمیت می

هندی را به زبان عربی ترجمه و آنها را با قرآن و حدیث آمیخته کردند از طرفی امامان شیعه از جمله امام باقر)ع( و امام جعفر 

 0444بیش از صادق)ع( نیز در پیشبرد علم و دانش در جهان اسالم تالش های فراوان کردند به طوری که امام جعفر صادق 

شاگرد را تربیت نمودند. از نظر علمای دین اخالص در کار نیز از عوامل موفقیت دانشمندان مسلمان بوده است. و هر قدر نیت ها 

 خالص تر بوده موفقیت ها هم بیشتر شده است.

 

 06 گفت و گو کنید صفحه                                                                  رهبر کوچک: پانزدهمدرس              

 در دوران دفاع مقدس، غیر از شهدا چه کسانی در حمالت دشمن مورد صدمه و آسیب قرار گرفتند؟

ی خانواده هایی که در اثر اصابت موشک و بمب، خانه و کاشانه –اسیران جنگی  –جانبازان که سالمتی خود را از دست داده اند 

 خود را از دست دادند.بچه هایی که پدران خود را از دست دادند و ... 

 06 گفت و گو کنید صفحه

 توانیم از شهدا بگیریم؟ به نظر شما ما دانش آموزان چه درس هایی می-1

ی، تالش برای جلب رضایت خداوند، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان گذشت و ایثار جان خود برای دفاع از میهن اسالم

 اسالم و ...
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 شهدای هسته ایشناسید؟ بجز شهدای دفاع مقدس، چه شهدای دیگری در این زمان می-2

 06 فکر کن و بگو صفحه

 آمد؟برای ما پیش می با توجه به آنچه خواندیم، به نظر شما اگر فداکاری های شهدا و رزمندگان نبود، چه شرایطی

توانستیم به این راحتی درس دادیم و دیگر نمیکرد و استقالل و آزادی کشورمان را از دست میدشمن به سرزمین ما نفوذ می

 کردند.بخوانیم و زندگی کنیم و دشمنان بر ما حکومت می

 06 پیشنهاد صفحه

دوستانتان بخوانید. جمالتی از این وصیت نامه ها را با خطی زیبا بخشی از وصیت نامه یا خاطرات یک شهید را در کالس برای -1

 روی مقوا بنویسید و در کالس یا راهروی مدرسه نصب کنید.

گیریم و خدا ی شهید حسام اسماعیلی فرد: اگر شهادت نصیبمان شد آن را دو دستی میپاسخ پیشنهادی: بخشی از وصیت نامه

شود به کمال رسیده است. یزی نیست که نصیب هر کس بشود. هر کس که شهید میکند زانو هایمان سست نشود، شهادت چ

 شهدای شما نمرده اند بلکه زنده اند و ناظر اعمال شما هستند.

 06 کامل کنید صفحه

 در این جدول نام تعدادی از شهدای دفاع مقدس آمده است. در زیر بخشی از نام آنها، خط کشیده شده است. این بخش ها را در

جدول پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. حروف باقیمانده را به ترتیب در کنار هم قرار دهید و یک کلمه بسازید.این کلمه، عنوان 

 کسانی است که به شهیدان زنده معروف هستند. به نظر شما وظیفه ی ما در برابر آنها چیست؟

رگداشت مقام آنها و ادامه دادن راه و دفاع از آرمان های آنان و شهدا وظیفه ی ما در برابر این مردان بزرگ و تالشگر احترام و بز

 است.

 باباییعباس  همتمحمد ابراهیم 

 خرازیحسین  باکریحمید و مهدی 

 جهان آرامحمد  چمرانمصطفی 

 باقریحسن  محمدیبهنام 

 شیرازی صیادعلی  کاوهمحمود 

 

 جانباز شهید زنده است.
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 ن ه ا ب ن ا ا ا

 آ م ه و ا ک ن ز

 ر ت ی د م ح م ی

 ا ی ی ا ب ا ب ز

            

 00 فکر کن و بگو صفحه                                                                  زیارت: شانزدهمدرس              

، سالم بر تو ای خواهر امام، خوانیم: سالم بر تو ای دختر امامحضرت معصومه) سالم اهلل علیها( میی در بخشی از زیارت نامه

 این سه امام بزرگوار چیست؟دانید نام ی امام، راستی میسالم بر تو ای عمه

 ی امام جواد)ع(عمه –خواهر امام رضا)ع(  -دختر امام موسی کاظم)ع(

 05 گفت و گو کنید صفحه

 نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است؟به 

تا دوستی خود را به این بزرگان نشان دهیم. از زندگی این بزرگان الگو بگیریم. سعی کنیم مانند آنان زندگی کنیم. پس از مرگ 

 آنها هم به زیارت ما خواهند آمد و ما را شفاعت خواهند کرد.

  05 کامل کنید صفحه

کارهایی هستند که خوب است هنگام زیارت انجام دهیم. آنها را در ‹ آداب زیارت› تعدادی از آداب زیارت آشنا شده اید. تاکنون با 

 جاهای خالی بنویسید.

 داشتن وضو و طهارت             با احترام وارد شدن و اذن دخول گرفتن             خواندن زیارت نامه

 خواندن نماز زیارت            برای خود و دیگران دعا کردن     
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 05 خاطره گویی صفحه

 اگر خاطره ای از سفر به یکی از این سه امام زاده دارید، در کالس بازگو کنید.

من همراه با خانواده ام به شهر ری سفر کردم و وارد حرم شاه عبدالعظیم شدیم، به زیارت رفتیم و نماز زیارت را به جا آوردیم و 

 ال در حیاط امام زاده نشستیم و به مناظر آنجا که بسیار زیبا بود نگاه کردیم.بعد از این اعم

 05 تحقیق کنید صفحه

 ی یکی از این سه امام زاده که در این درس با آنها آشنا شدید، تحقیق کنید و در کالس برای دوستانتان بخوانید.درباره

سن)ع( است. ایشان در جنوب غربی تهران در شهر ری به خاک پاسخ پیشنهادی: حضرت عبدالعظیم حسنی از نوادگان امام ح

سپرده شده اند. ایشان از شاگردان امام هادی و امام جواد)ع( و امام رضا)ع( بودند که برای تبلیغ دین اسالم و مالقات امام رضا)ع( 

را سخن امام هادی  به ایران آمدند. حضرت عبدالعظیم حسنی دانشمندی آگاه بودند به طوری که مردم سخن ایشان

 سالگی بر اثر بیماری در شهر ری وفات یافتند. 97دانستند.ایشان در می

 57 فکر کن و بگو صفحه                                                                  دانش آموز نمونه: هفدهمدرس              

 کارهای دیگری برای حفظ احترام معلم الزم است؟با توجه به سخن امام سجاد)ع( انجام چه 

با او با صدای بلند سخن نگوییم. اگر کسی از او سوال کرد در جواب دادن به آن پیش دستی نکنیم. به حرف های او گوش داده و 

 با نهایت مهربانی و ادب با او صحبت کنیم و ... .

 57 گفت و گو کنید صفحه

 های دیگری دارد که در درس به آنها اشاره نشده است؟آموز نمونه، چه ویژگی یک دانش

در زمان سختی به دوستش کمک کند. به معلم در کارهای کالس کمک کند. نظم مدرسه و کالس را بر هم نزند و سعی کند با 

 آموزان دیگر الگو باشد. همیشه درسهایش را خوانده و تنبلی نکند.رفتار خوبش برای دانش

 57 کامل کنید صفحه

 ی درس از فرصت هانتیجه های عدم استفاده ی درست از فرصت هانتیجه های استفاده

 به هدف نمی رسیم.-1 رسیم.زودتر به هدف می-1

 شویم.در رسیدن به هدف دچار مشکالت فراوان می-2 شویم.کمتر دچار سختی و رنج می-2

 های کالنی مصرف کنیم.برای رسیدن به هدف باید هزینه -3 کنیم.کمتر هزینه صرف می-3
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

پیشنهاد این فایل »

| | جزوه آموزشی | | گام به گام ششم | | نمونه سوال ششم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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