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1درس  
ص کنم می 41فکر  

آسمان برادر ,خواهر زبان ؛عقل ,پا  دست

ص دارم 41دوست  

آن قدر هایت نعمت از درست ی استفاده ,با بزرگ و مهربان نمازخدای خواندن با . دانم می را

. کنم می تشکر تو از الهی انبیای از گرفتن کمک و تو دستورات به عمل و  ,قران

ص کنیم گو و 41گفت

موجودات و حیوانات تمام و کرد نمی رشد زمین روی گیاهی ,هیچ زد می یخ و بود تاریک جا همه

ز ی کره در زندگی ی نشانه هیچ و رفتند می بین از .زنده نبود مین

ص ونمایش 41بازی  

دفعه یک . بخوریم آب برویم گوید می زهرا به مریم تفریح زنگ .در هستند دوست دو مریم و زهرا

امروز بیا گوید می مریم به زهرا رود می هدر آب و است باز آب های شیر از یکی کنند می نگاه

های بچه تمام نباشه آب اگر میدونی باشیم آب نگهبان میمامور سختی در چقدر امروز مدرسه

قدر خوب انقدر که کرد تشکر ها آن از هم مدیر و گفتند را ماجرا و رفتند مدیر پیش ها آن افتند

. دانند می را الهی های  نعمت

ص کن پیدا و 41بگرد

درخت آب ابر  کوه
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2درس  
ص کنم می 41فکر  

ببینم تا دادی چشم من به تو مهربان و بزرگ کنمخداوند فکر تا دادی عقل بروم راه تا دادی پا

از صحیح ی استفاده با و ممنونم هایت مهربانی ی همه خاطر به مهربان ...خدای دادی سالمتی

. کنم می تشکر تو از هایت  نعمت

ص دارم 41دوست  

بزنم حرف خدا با و بخوانم نماز ها آن مانند و بگیرم  وضو

ص گوکنیم و 41گفت

خوانم-1 می نماز و گیرم می وضو  

و-2 کنیم فکر موردشان در و ببینیم را خوب چیزهای تا است داده عقل و چشم ما به خداوند

انجام و خواندن درس با شویم سواد با تا بفرستند مدرسه به را ما مکه مهربانی مادر و پدر همچنین

کنیم می استفاده درستی به خود چشم و عقل از خوب میکارهای خوشحال را خود مادر پدر و

. است ماداده به نعمت همه این که ی خداوند از تشکر یعنی این  کنیم

هستند- من یاور یارو همیشه که مهربان ی مادر و ,پدر ای داده زیادی های نعمت من توبه خدایا

دوستان باشم گزارت شکر خودم سالم تن با تا دادی .سالمتی کنند می مراقبت من از مهربانیو

شکر کردی عطا من به که هایی نعمت ی همه خاطر .به باشم شاد و کنم بازی ها آن کنار تا دادی

. هستم  گزارت
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3درس  
ص کنم می 22فکر  

خودت برای بعد و کنی دعا دیگران برای باید  اول

ص دارم 22دوست  

ر دوستی و و کن زیاد را مسلمانان روزی ,خدایا بد سالمتی همه به کنخدایا زیاد مسلمانان بین ا

کن خیر به عاقبت اخر مارا و

ص مینا و 22امین  

باشیم- مهربانی و خوب های انسان و بخوانیم درس

. باشد شاد هایشان دل و باشند سالمت

. باشیم شاد وجودش با و باشد کنارمان در همیشه  تا

کن حفظ خودت پناه در

ص کنیم وگو 22گفت

مادر و پدر ی سایه و باشیم سالم همیشه کن کمکمان و کن هدایت راست راه به مارا ی همه

باشد برسرمان

خرم و شاد دلشان و زیاد ها مسلمان ی همه روی و رزق و شود زیاد ما بین مهربانی و دوستی

ماع به که هایی نعمت تمام خاطر ازتوبه مهربان خدای .طباشد کنم می تشکر کردی ا
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4سدر  
ص دارم 22دوست  

او به داشت نیاز کمک که دیدم را ای پرنده نرسانماگر ها ان به ازاری تا هستم مراقب همیشه

کنم کمک

ص بخوانیم 22باهم  

مهربان خداوند

ص مینا و 22امین  

سپاسگزارم ای کشیده ما برای که زحماتی تمام از جان مادر

باشیم داشته راحتی و خوب زندگی تا کند می فراهم را اسایش و  رفاه

است بخشیده

دهیم گوش هایشان حرف به و باشیم خوبی های بچه باید

ص بگو و 22ببین  

می قرار ها ان ی غریزه در را مهرمادری میدهد فرزندی حیوانات به وقتی مراقبخداوند تا دهد

به جانشان تا باشند نیفتدفرزندانشان خطر

5درس  
ص بگو و 22ببین  
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خواندن خواندن–نماز قران

بگیریم وضو هم سجد و ها زیارتگاه به  رفتن

6درس  
ص کنم می 22فکر  

پیامبران حرف به کردن گوش خایبا از توانم می زشت کارهای از دوری و درست کارهای انجام و

کنم تشکر مهربان

ص دارم 22دوست  

باشم سفید رو پیامبران و خدا پیش و باشم خوشبخت اخرت جهان در هم و دنیا این در  هم

ص وبگو 22ببین  

در جفت یک حیوان هر از و راساخت کشتی اولین جبریل کمک با و خدا دستور نوحبه حضرت

شروع شدیدی طوفان خداوند فرمان به شدند سوار هم نوح حضرت یاران تمام داد قرار کشتی

وش شدن غرق بودند زمین روی که کسانی تمام و فراگرفت اب را جا همه و بارید زیادی باران دو

. ماندند زنده بودند اورده ایمان نوح حضرت به که کسانی  فقط

دنیا به که پسرانی بود داده دستور او مصربود پادشاه امد,فرعون دنیا به موسی حضرت که زمانی

حضرت مادر بکشند را این نیلمی رود در دادو قرار سبدی در را او خداوند فرمان به موسی

به اورا و برداشت را سبد فرعون همسر اسیه فرستاد فرعون قصر به ا سبد رودخانه اب گذاشت

شد. بزرگ فرعون قصر در موسی حضرت و کرد قبول فرزندی

ص مینا و 22امین  

کردن- مهربانی و گرفتن روزه خواندن نماز یکتاپرستی  
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پیروید خداوند دستورات از و کنیم دوری زشت کارهای از و باشیم خوبی های انسان زندگی ر

 کنیم

نکنیم اذیت

کنیم ناراحتشان یا بدهیم هل ها  ان

ص گوکنیم و 22گفت

کرد گریه بسیار فرزند دوری غم در بود یوسف حضرت پدر یعقوب حضرت

و شد مصر حاکم او بود یعقوب حضرت :پسر پوسف نجاتحضرت قحطی و خشکسالی از را مردم

داد

شد می خرم و سرسبز جا ان گذاشت می پا کجا هر که بود موسی حضرت خضر:راهنمای  حضرت

هستند مشهور شکیبایی و صبر به :ایشان ایوب حضرت

راساخت کعبه ی خانه پدر کمک با )ع(است ابراهیم حضرت فرزند اسماعیل  حضرت

7درس  
ص کنم می 14فکر  

مهربان او با باید و خداست حبیب مهمان فرمایند می ایشان داد خرما اش خانواده و کودک ان به

بود رفتار خوش و

ص دارم 14دوست  

کنم مهربانی مهامانان و کودکان مخصوصا  همه

ص مینا و 14امین  
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بود بالل

است دیگران فکر به  هم

شود می  خوشحال

8درس  
ص دارم 11دوست  

بر بفرستخدایا درود و سالم او خاندان و محمد  

ص کن پیدا و 11بگرد

:امین معروف :مکه تولد محل امنه مادر:  پدر:عبداهلل

9درس  
ص کنم می 11فکر  

می عمل خدا دستورات به همیشه که بودند خداپرستی و کار درست و مهربان های انسان ها ان

و نمیکردندکردند اذیت را کسی وقت هیچ  

ص دارم 11دوست  

را ها ان احترام و ادب با باید و داشتند تفاوت عادی های انسان با ها ان :چون السالم علیه

یادکرد

ص کنیم گو و 11گفت
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کردن دعا مهمان به احترام و توجه بیت براهل فرستادن درود ترها بزرگ به  احترام

کار صیک 14خوب  

بفرست درود و سالم او خاندان و و محمد بر  خدایا

11درس  
ص دارم 12دوست  

کنم کمک نیازمند و فقیر ها انسان به  همیشه

ص کنیم 12کامل  

)ع( حسین امام و حسن امام

)س( فاطمه حضرت )ع( علی  حضرت

ص کنم می 12فکر  

توسپاسگزاریم از اوردی غذا ما برای اینکه از جان پدر

ها آن چون باشید سپاسگزار ایشان ی خانواده و علی حضرت و فاطمه حضرت از باید شما فرزندانم

مادادند به را غذا این

امام و حسن امام با ان از تشکر از پس و اند )ع(رفته علی حضرت و فاطمه حضرت ی خانه به

کردند )ع(بازی  حسین

ص خوب کار 12یک  
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ای نیازمندان ی دهنده یاری خانهای راهی خالی دست را ما پدر که این از مهربان پدر

ما تا ماندید گرسنه خودتان و دادید ما به را خودتان غذای که دانیم می ما نکردیدسپاسگزاریم

باد شما بر خدا درود نمانیم  گرسنه

11درس  
ص 11خاطره  

من به مدرسه نمازخانه در مهربانم و خوب معلم کنم نمی فراموش گاه هایمهیچ کالسی هم و

توانم می که شدم خوشحال خیلی خواندم نماز بار اولین برای وقتی داد یادد من به را خواندن نماز

. کنم گو گفت خدا با

ص کن پیدا و 14بگرد

اکبر اهلل

حمد ی سوره  خواندن

رکوع

 سجده

 تشهد

12درس  
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ص کنم می 22فکر  

. کند خوشحال را ها ان مهربان پدری مثل

صد دارم 22وست  

شوم او خوشحالی باعث و کنم کمک او به توانم حد در دیدم را نیازمندی انسان اگر  پس

ص کنیم گو و 22گفت

میا قرار نیازمندان و مردم ی همه ی استفاده برای ها چاه ان و کندند می اب (چاه )ع علی امام

. کرد می برخورد مردم ی همه با عدالت با ع علی امام  دادند

ص مینا و 22مین  

امام اولین

مردم داناترین

)ع( حسین امام و حسن امام پدر

)س( فاطمه حضرت  همسر

13درس  
ص کنم می 22فکر  

مدینه شهر در مرد ان دانستند می و ند کرد می رفتار مردم با رویی خوش و مهربانی با همیشه

. شناسد نمی را کسی

ص گوکنیم و 22گفت
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کمک-2 دیگران .به باشد ما دشمن اگر حتی کنیم  

کنیم-3 حمایت داشت نیاز کمک که را هرکسی و باشیم مهربان همه  

ص مینا و 22امین  

علی :امام پدر

)س( :فاطمه مادر

امام دومین

معاویهدشمنش :  

14درس  
ص کنم می 24فکر  

فرستاد باران او دعای  با

ص مینا و 24امین  

)ع( علی پدر:حضرت نام

:فاطم )س(مادر ه

:عاشورا روز  شهید

:یزید دشنمش نام

ص کنیم گو و 24گفت
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ها ان کنداما اشتباهشان متوجه را ها ان تا کرد صحبت یزید سپاهیان با جنگ از قبل حسین امام

. رساندند شهادت به را امام عاشورا روز در و نکردند  قبول

15درس  
ص کنم می 21فکر  

گذاریم می احترام دیگران به کردن سالم با است زیبایی و خوب  کار

ص دارم 21دوست  

دهم می سالم زودتر و شوم می قدم پیش کردن سالم  در

ص کنیم گو و 21گفت

گذاریم-2 می هماحترام به  

گیریم-3 می پاداش خدا از

ص خوب کار 21یک  

باد برتو خدا رحمت و پیامبر توای بر سالم

صام مینا و 21ین  

کنم سالم او به

باشند ترها کوچک کردن م سال منتظر  نباید

است واحترام ادب

کنم نمی ترک را کودکان به کردن  سالم
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16درس  
ص کنم می 21فکر  

. دارد دوست را پاکیزگی خداوند

ص کنیم گو و 21گفت

کالس در نریزیم زمین روی را یخود شده استفاده های زباله و کوچکیکاغدذ ی زباله سطل خود

را ان دیدیم ای زباله زمین روی اگر و بریزیم ان در را خود های تراش اشغال تا باشیم داشته

. بیندازیم زباله سطل در و برداریم

صنامی مینا 21و  

بپردازم- تفریح و شادی به

است مهربان و بزرگ خداوند ی هدیه

نظافت و

آورم نمی وجود به زباله وقت هیچ

ریزم می زباله سزل در و برمیدارم زمین روی از را آن دیدم ای زباله زمین روی اگر و طور  همین

ص کن پیدا و 24بگرد

رز الله نرگس ن افتابگردا

ن جدا شاخه از گاه هیچ تا کنیم مراقبت ها آن از خوبی به باید و هستیم .مسعول شوند
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17درس  
ص کنم می 12فکر  

عشا و ومغرب عصر و ظهر و صبح  نماز

ص دارم 12دوست  

خوشحال و راضی بخوانیم جماعت به و بخوانیم وقت سر را نمازمان که این از خداوند دانم می من

. دهد می پاداش ما به و شود  می

ص مینا و 12امین  

صبح 2نماز

ظهر 4نماز

عصر 4نماز

3مغربنماز

عشا 4نماز

ص بگو و 12ببین  

عشا و مغرب ظهر صبح  نماز

18درس  
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ص کنم می 12فکر  

گوییم. نمی دروغ  هرگز

ص کنیم گو و 12گفت

انسان هم .خداوند دارند دوست را راستگو انسان .همه شود می خوشبختی :باعث راستگویی فایده

. دارد دوست گورا  راست

ها بدی ی همه ی ریشه دروغ ندارند دوست و ندارند اعتماد دروغگو انسان به دروغ:مردم ی نتیجه

شود می زندگی در زیاد مشکالت باعث .  است

ص مینا و 12امین  

گفت - دروغ آن با  نباید

گو -  راست

است - خوشبختی و خوب  انسان

دوست - را گو دروغ های انسان خداوند و است بد بسیار گویی .دروغ ندارد

ص نمایش و 12بازی  

ص خانواده با 12همراه

می او سوی کمک برای بار هر مردم و آمده گرگ که گفت می دروغ گاه بی و گاه که بود چوپانی

چو اما  دویدند

.چوپان زد گله به گرگی روزی است گفته دروغ که فهمیدند می مردم و خندید می هربار پان

کمکش به کسی زد فریاد وهرچه گوید می دروغ دارد او باز که کردند می فکر مردم چون نیامد

کرد شکار را او گوسفندان ی همه گرگ و ماند تنها  چوپان
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19درس  
ص دارم 44دوست  

ها ان به و کنم توجه خدا دستورات به و باشم گویی راست و خوب انسان کنم می سعی همیشه

کنم عمل

ص بگیریم 44جشن  

ها تر بزرگ کمک کنیمبا چراغانی را ها خیابان و کوچه

کنیم پاشی اب و تمیز روز آن را کوچه

. کنیم پذیرایی مردم از شربت و شیرینی با

. کنیم شادی جا آن و برویم محله مسجد به شعبان ی نیمه جشن برای

بنویسیم ای نوشته دل و بفرستیم صلوات )عج( زمان امام آقا ظهور و سالمتی  برای

خو کار 44بیک  

را جا همه و بجنگم ها بدی تمام و ستم و ظلم با شما کنار در خواهد می دلم کنی ظهور زودتر که

. کنیم پر دوستی و مهربانی و عدالت  از

21درس  
دارم 41صدوست  
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سپاسگزارم تو از بخشیدی ما به که که هایی نعمت ی همه خاطر به  خداوندا

ص کنیم گو و 41گفت

برداریم-2 دهانمان اندازه به و کوچک را غذا های لقمه  

کنیم-3 استفاده حیوانات غذای برای ها آن از توانیم می بریزیم دور نباید

. کنم می تشکر بزرگ خدای و خورم می را آن لذت  با

ص مینا 41امین  

. کنیم شروع خدا نام با را غذا

. جویم می شمرده و ارام را ها لقمه

داریم می بر تر کوچک را ها لقمه

کنیم می شکر هایش نعمت خاطر به را خدا غذا از  بعد
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