
 

 

 درس اول

آب –درختان  –باران  –وجود را نام ببر ؟ خورشید در طبیعت که چند نعمت خدا   

 

پا –سالمتی  –دست  –چند نعمت خدا که در بدن ما وجود دارد را نام ببر؟ چشم   

 

 نعمت های خداوند نشانه چیست ؟ مهربانی خداوند

 

کنیم ؟ما چگونه می توانیم در برابر نعمت های خداوند از او تشکر   

با درست مصرف کردن نعمت های خداوند.   
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های دیگری به من داده است؟ پدر، مادر، میوه و غذا، چشم خدای مهربان چه نعمت -1

 و گوش و عقل و دست و پا و بدن سالم.

 

2-از خدایی که این همه نعمت به من داده تشکر می کنم و می گویم خدایا تورا شکر 

 می گویم و سعی می کنم از نعمت هایت درست استفاده کنم

 

3- اگر خورشید نبود چه می شد؟ هوا تاریک و خیلی سرد می شد و جانوران نابود می 

 شدند. و هیچ موجودی زنده نمیماند.

  

هدیههای زیبای خدا را که در عکس صفحه 15 هست پیدا کن و نام آن ها را بنویس.  

      کوه - رودخانه  -  آسمان -  گیاه – سنگ – آب

 

 



 

 

 درس دوم 

 با نماز خواندن و دعا کردنما چگونه می توانیم با خدا حرف بزنیم ؟ 

 

 نماز خواندنوقتی صدای اذان را می شنویم موقع انجام چه کاری است ؟ 

 18 فحهصسوال کتاب 

من هم با خدا حرف بزنم و وقتی که گنجشک ها می توانند با خدا حرف بزنند 

 کنم.هایی که به من داده ای تو را شکر میخدا به خاطر همه نعمتبگویم.... 

 

 در کنار آنها بایستم و نماز بخوانموقتی پدر یا مادرم نماز می خوانند من هم  .. 

 

 کنیم.خوانیم و دعا مینماز میکنیم؟ خواهیم با خدا سخن بگوییم چه میوقتی می 

سالمتی  –استعداد  –هوش س خواندن از کدام نعمت خدا تشکر می کنیم ؟  با در 

 چشم و.... –

 

  خدایا از روزی که به دنیا آمده ام از تو هدیه های زیادی گرفتم خدایا تو به من

فامیل و  -غذای خوش مزه  -دوست خوب  -گوش  –عقل –معلم  -پدر و مادر 

 .کنمهایت تشکر میتو به خاطر همه نعمتخانه و مهربانی و ... داده ای و من از 

 

 



 

 

 درس سوم

 

فاطمه )س( مادر چه کسانی بودند؟ امام حسن )ع( امام  حسین )ع( و حضرت 

 زینب )س( و حضرت ام الکثوم.

 

 درآن خانه روشن و نورانی چه کسانی مشغول دعا کردن بودند ؟ 

 حضرت فاطمه )س( و امام حسن )ع(

 

 حضرت فاطمه )س( در دعای خود از خداوند چه درخواستی کرد ؟ 

بیماران را شفا دهد-به نیازمندان کمک کند – همه را به راه راست هدایت کند 

. 

 

ه وقتی امام حسن )ع( از مادر خود پرسید چرا برای خودت دعا نمی کنی فاطم

 زهرا چه پاسخی داد ؟ 

 گفت اول برای دیگران و همسایه ها دعا  می کنیم و بعد برای خود 

 

 حضرت فاطمه )س( چه نسبتی با پیامبر )ص( دارند ؟ دختر پیامبر )ص(

 

 

 دو مورد از آداب مهم دعا کردن که در این درس یاد گرفتی چیست ؟ 



 

 

 1( قبل از دعا کردن اول برای دیگران دعا کنیم

 2( دعا کردن در بعضی مواقع مثل نیمه های شب بهتر است

 

 علیه السالم یعنی چه ؟ یعنی سالم بر او
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امام حسن )ع( از مادرش آموخت که .... اول برای دیگران دعا کنیم و بعد 

 برای خودمان.

  

 1- امین: خدایا، به من کمک کن تا کارهایم را به خوبی انجام دهم.

 2- مینا: ای خدای بزرگ کاری کن تا همهی آدمها به راه راست هدایت شوند.

 3- امین: خدایا، به مادربزرگم سالمتی بده تا هیچ وقت بیمار نشود.

4- مینا: ای خدای مهربان، به پدر و مادر و معلمم  کمک کن تا بتوانند از  

 نعمت طول عمر و سالمتی بهره مند شوند...

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس چهارم 

 

 او مهربان ترین مهربانان است)هو ارحم الراحین ( یعنی چه ؟  

 

 پیامبر از مرد مسافر چه درخواستی داشت ؟ 

خواست تا گنجشک ها را به النه باز گرداند چون مادر گنجشک ها 

 خیلی بی تاب جوجه هایش بود

 

 27 فحهفهمی؟ صتصویر نگاه کن: از آنها چه می دوبا دقت به این 

 ترین آفریده های خداست و به بچه هایش محبتمادر یکی از مهربان

 

 چیزهای زیادی را به  حتی یک لحظه از آنها جدا نمی شود ومی کند و 

 

 بچه هایش یاد می دهد.

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس پنجم 

 

 به چه کسی موذن می گویند ؟ به کسی که اذان می گوید

 چگونه برای نماز خواندن آماده می شویم ؟ با وضو گرفتن

 قبل از وضو گرفتن چه کاری میکنیم ؟ اول نیت می کنیم 

 پس از نیت کردن اولین قسمت وضو گرفتن چیست ؟

  شستن صورت از جایی که مو رویش می کند تا چانه

 نحوه شستن درست دست ها در وضو چگونه است ؟

اول دست راست از آرنج تا نوک انگشتان .از باال به پایین  بعد دست 

 چپ مانند دست راست

 مسح کردن یعنی چه ؟ یعنی پاک کردن با دست تر

 

 



 

 

 مسح سر و پا را توضیح بده ؟

  در مسح سر با دست تر روی موهای جلوی سر می کشیم

برای مسح پا اول پای راست از سر انگشتان تا بر آمدگی پا را دست 

 می کشیم بعد هم پای چپ

 

 ترتیب وضو گرفتن را بگو ؟ 

 1- شستن صورت 2- دست راست از از آرنج تا سر انگشتان از

 باال به پایین 3- دست چپ از آرنج تا سر انگشتان 4- مسح سر 5- 

 مسح پای راست 6- مسح پای چپ

 

برای چه کارهایی وضو می گیریم ؟ خواندن نماز – خواندن قرآن و 

 دست زدن به آیات آن – رفتن به مسجد ها و زیارتگاه ها

 



 

 

 

 درس ششم

 

 چرا خداوند پیامبران را فرستاد ؟   تا مردم را راهنمایی کنند .

 

 1- آخرین پیامبر خدا را نام ببر؟ حضرت محمد )ص(

 

 پنج نفررا نام ببر ؟   چند نفر هستند؟ آنها بزرگترین پیامبران خدا

 حضرت نوح )ع( – حضرت ابراهیم )ع( – حضرت موسی )ع(

  – حضرت عیسی )ع( – حضرت محمد )ع(

 

گویند؟چرا به حضرت محمد )ص( آخرین پیامبر می  

 چون بعد از آن پیامبر دیگری نیامده.

  

  چرا باید به پیامبران احترام بگذاریم؟ چون از طرف خدا آمدهاند.
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 امین و مینا

 

 1- پدر: پیامبران مردم را به چه کارهایی دعوت میکنند؟ به کارهای خوب

2- امین: به انجام دادن کارهای خوب مثل نماز خواندن و قرآن خواندن و 

 دروغ نگفتن و راستگویی و درستکاری.

3- مینا: آن ها به ما یاد میدهند که راست گو باشیم و کارهای خوب انجام 

 دهیم و به دیگران کمک  کنیم.

4- امین: به این که نباید دیگران را با مسخره کردن اذیت کنیم و آن ها را 

 دوست بداریم.

5- مینا: مثالً این که نباید هنگام بازی با دوستانمان دعوا کنیم و همدیگر را 

 هل بدهیم.

 

؟ به جز پیامبرانی که در درس خواندیم ، چه پیامبران دیگری می شناسید  

 حضرت آدم )ع(           حضرت هود )ع(      حضرت صالح )ع(   

)ع(      حضرت یوسف )ع(       حضرت لوط )ع(       حضرت سلیمان   

   

 

 

 

            



 

 

 درس هفتم

 

 پیامبر کودکان را چگونه نگاه می کرد ؟  با مهربانی

 

 پیامبر کدام رفتار کودکان را دوست داشت ؟    با ادب بودن

 

 دوست پیامبر چه نام داشت ؟   بالل 

 

آمدندچرا پیامبران مهربان هستند ؟  چون پیامبران از جانب خداوند   

 

 بالل حبشی که بود؟

 یکی از دوستان و یاران باوفای پیامبر

  



 

 

میز و کرد. و خیلی تکرد؟ بسیار ساده زندگی میپیامبر خدا چگونه زندگی می 

پوشید.مرتب بود و لباس پاکیزه می  
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دوست دارم... من هم مانند پیامبر که با کودکان مهربان بود، با برادر و 

 خواهر کوچکم مهربانی کنم.

  

امین: کسی که برای آن کودک خرما آورد دوست باوفای پیامبر -1  

  بالل حبشی بود.

 2-  مینا: پیامبر خوب خدا حتّی در مسجد از کودکان پذیرایی می کرد.

 3- امین: اگر من به جای آن کودک بودم ، از بالل هم تشکر می کردم.

 4- مینا: خدا از کمک کردن به انسانها خیلی لذّت میبرد و دوست دارد.

  

 

 



 

 

 درس هشتم

 

 حضرت محمد )ص( در کجا به دنیا آمد ؟  مکه 

 

مسلمانان برای زیارت حضرت محمد )ص( به کدام شهر می روند ؟  

 مدینه

 

 لقب پیامبر چه بود ؟   محمد امین 

 

چرا به پیامبر )ص( محمد امین می گوییم ؟ چون بسیار امانت دار و 

 درستکار بود

 

نام دختر حضرت محمد )ص( چه بود؟ حضرت فاطمه )س( -  

نام همسر حضرت محمد )ص( چه بود؟ حضرت خدیجه )س( -  

پیامبر در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد؟ در چهل سالگی -  

ار برگزیده شد؟ در مّکه در کوه نور در غپیامبر در کجا به پیامبری  -

 حرا.

 

 



 

 

شوند، صلوات وقتی مردم نام زیبای پیامبر را می جمله مهم:

فرستند.می  
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بدانیم که حضرت محمد )ص( در شهر مکه به دنیا آمد. نام پدرش 

و به او ی مردم او را دوست داشتند عبدهللا و نام مادرش آمنه بود. همه

 دار بود و به همین دلیل مردم به اوگذاشتند. بسیار امانتاحترام می

ن گفتند. ما مسلمانان هرسال روز تولد پیامبر خدا را جشمحمد امین می

گیریم.می  

  

وقتی نام پیامبر خدا را میشنوم صلوات بفرستم یعنی بگویم اللهم صل 

 علی محمد و آل محمد

بدهللا: عحضرت محمد)ص( نام پدر  

: آمنهحضرت محمد)ص( نام مادر  

: مکهحضرت محمد)ص( محل تولد  

: محمد امینحضرت محمد)ص( معروف به  

 



 

 

 درس نهم 

 

 چه کسی آن روز مهمان خانه حضرت علی )ع( بود ؟  پیامبر )ص(

 

گ پیامبر )ص( چه نسبتی با امام حسن و امام حسین )ع( داشتند ؟ پدر بزر  

 

 پیامبر )ص( چه کسانی را اهل یت خود نامید ؟

حضرت فاطمه )ص(–امام حسین)ع(  –امام حسن)ع(  –امام علی)ع(   

 

المهر وقت نام اهل بیت پیامر را می شنویم باید بگوییم ......... ؟ علیه الس  

 

 اهل بیت پیامبر )ع( از چه چیز هایی دور هستند ؟ از همه بدی ها

 

بیت خود چه دعایی کرد ؟پیامبر )ص( برای اهل   

 خدایا بر آنها درود بفرست و آنها را از بدی ها دور کن

 

 چرا ما باید از دوستان اهل بیت باشیم و از دشمنانشان دوری کنیم ؟

مبر چون دوستان اهل بیت دوستان پیامبر هستند و و دشمنانشان دشمن پیا

 هستند 

 



 

 

یم ؟ یت ایشان درود می فرستمسلمانان در کدام قسمت نماز به پیامبر و اهل ب

 تشهد

 

 ما چگونه به اهل بیت پیامبر درود می فرستیم ؟  با صلوات دادن

 

 معنای صلوات )اللهم صل علی محمد و آل محمد( یعنی چه ؟

خدایا بر محمد و اهل بیت او درود بفرست   
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 ها را این همه دوستهایی بودند که خدا و پیامبرش آناهل بیت چگونه انسان

د.های دلسوز و خداپرست و مهربان ایثارگر و فداکاری بودنداشتند؟ انسان  

 

گیریم؟چه چیزهایی یاد می )اهل بیت پیامبر(از این داستان  

دوستان اهل بیت )ع( دوستان ما هستند. -1  

دشمنان اهل بیت )ع( دشمنان ما هستند. -2  

احترام بگذاریم. به اهل بیت )ع(  -3  

های محترم و بزرگواری هستند.اهل بیت )ع( انسان -4  

 

 



 

 

 

 درس دهم

 

؟ کردند (برای سالمتی فرزندشان چهس  )امام علی ع و حضرت فاطمه  

نذرکردند که اگر حال کودکانشان خوب شود، برای تشکر از خدا سه 

 روز روزه بگیرند.

  

 امام علی )ع( و خانم فاطمه )س( هنگام روزه غذای خود را به چه 

کسانی دادند؟ هنگام اذان غذای خود را به دو مرد فقیر و یک کودک 

 یتیم دادند.

  

کردند؟کدام امام به مردم خیلی کمک می   

 امام علی )ع( همیشه به  انسانهای نیازمند خیلی کمک میکردند.

  

خانواده پیامبر چگونه انسانهایی بودند؟ آدمهای دلسوز و مهربانی 

 بودند.
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وقتی آن مردم فقیر با غذا وارد خانه شد فرزندانش چه گفتند؟   

خوش حال شدند و پرسیدند غذا را از کجا آوردی و چه کسی به شما 

 داد

  

آن مردم فقیر به فرزندانش چه گفت؟ گفت ما امشب مهمان خانواده 

 مهربان علی )ع( بودیم

  

به نظر تو، آن شب وقتی بچههای آن مرد خوابشان برد، چه خوابی 

دیدند؟ خواب زن و مردی مهربان را دیدند که با چهره نورانی به آنها 

 لبخند می زدند .

  

 خواستی با چند جمله از حضرتها بودی و میو اگر تو به جای آن بچه

نوشتی؟اش تشّکر کنی، چه میعلی )ع( و خانواده  

 از این که با دهان روزه غذا را به کودکان یتیم دادی از تو تشّکر 

 میکنیم

 شما خانواده دلسوز و مهربانی هستید 

 



 

 

  

 

 درس یازده

کنیم؟ چهارباردر یک نماز دو رکعتی چند بار سجده می-1  

بار 2کنیم؟ در یک نماز دو رکعتی چندبار رکوع می -2  

نماز صبح چند رکعت است؟ دو رکعت -3  

بار 1خوانیم؟ یک نماز دو رکعتی چندبار تشهد میدر  -4  

 4ظهر  -هرکدام از نمازهای شبانه روز چند رکعت است؟ صبح دو رکعت -5

رکعت. 4عشاء  -رکعت 3مغرب -رکعت 4عصر -رکعت  

رکعت 17؟ نمازمی خوانیمشبانه روز چند رکعت در یک -6  

ه را قبله نما قبلچه آدابی را باید در نماز رعایت کنیم؟ وضو بگیریم، با -7

قع نماز بدنمان در مو -مشخص کنیم و رو به قبله بایستیم. حرف نزنیم در نماز

 طرف نگاه نکنیم. نماز را آرام و شمردهطرف و آنبه این -ساکت و آرام باشد

 بخوانیم.

  زنیم؟ خداموقع نماز ما با چه کسی حرف می-8



 

 

  همه مهم هستند.  56  و 55 فحهجمالت ص

برای خواندن نماز: دستها را تا نزدیک گوشها باال می آوریم و می گوییم هللا 

 اکبر

 سوره حمد را می خوانیم و پس از آن سوره توحید را میخوانیم.

 آن گاه برای رکوع خم میشویم و سه مرتبه میگوییم سبحان هللا

 بعد از رکوع میایستیم.

 سپس به سجده میرویم و سه مرتبه می گوییم سبحان هللا

 آنگاه مینشینیم و دوباره به سجده میرویم.

 پس از آن مینشینیم.

 بعد میایستیم و رکعت دوم را مانند رکعت اول با سورهی حمد شروع میکنیم.

 سپس دستهایمان را برای قنوت رو به آسمان بلند میکنیم و دعا میکنیم.

 پس از آن رکوع و دو سجده را انجام میدهیم و مانند رکعت اول...



 

 

حاال نوبت تشهد و سالم است... که متن آن در کتاب آورده شده خوب بخوان و 

.یاد بگیر  

 

   درس 12

امام اول ما مسلمانان چه نام دارند؟ امام علی )ع( -1   

 2- امام علی )ع( درچه روزی به دنیا آمد؟ روز 13 رجب

 3- نام همسر امام علی )ع( چیست؟ فاطمه )س(

4- نام فرزندان امام علی )ع( چیست؟ امام حسن )ع( و امام حسین )ع( و 

 حضرت زینب و ام الکلثوم

 

5- امام علی )ع( چه نسبتی با پیامبر داشت؟ پسر عموی پیامبر بود و از 

 کودکی در خانه پیامبر بزرگ شد.

  

6- اولین کسی که دین اسالم را پذیرفت چه کسی بود؟ امام علی )ع( اولین 

 مردی بود که اسالم را پذیرفت

  

امام علی )ع( در کجا و چگونه شهید شد؟ -7  

8-در ماه مبارک رمضان هنگام نماز صبح در مسجد کوفه به دست دشمن خود 

 ابن ملجم مرادی به شهادت رسیدند.

  

http://dovom-1.blogfa.com/post/24


 

 

9- پیامبر در مورد امام علی )ع( چه فرمود؟ فرمود که امام علی )ع( داناترین 

 مردم است.

  

 

 


