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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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