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راهنمایگام به گام هدیه های آسمان ششم

درس نهم :آداب زندگی
فكر كن و بگو صفحه 04
 -1نمونه هايي از احترام به افراد سالمند در خانواده و جامعه را بيان كنيد.
با صداي بلند با آن ها حرف نزنيم .هنگام عبور از خيابان به آنها كمك كنيم .اغلب سالمندان فراموشي پيدا مي كنند پس بايد با
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 ...
-2چه نمو نه هاي ديگري از آداب معاشرت ،كه نزد خانواده و فاميل بايد رعايت شود ،ميشناسيد؟
لباس مناسب بپوشيم ،در كارهاي خانه كمك كنيم ،با صداي بلند صحبت نكنيم ،حرف زشت نزنيم و ...
گفت و گو كنيد صفحه 04
-1رعايت آداب معاشرت ،چه فايده هايي در زندگي ما دارد؟
همه شخصي را كه آداب و معاشرت را رعايت كند ،دوست دارند و به او احترام مي گذارند .مورد اعتماد همه قرار مي گيرد و همه
در كارها از او مشورت مي گيرند .با افراد به راحتي ارتباط برقرار ميكند و همه با او صميمي ميشوند.
 -2متن زير را با دقت بخوانيد .....الف) چه رفتارهاي ناپسندي در اين داستان ميبينيد؟
جلو تر خارج شدن بچه ها از معلم ،با صداي بلند خنديدن مريم و معصومه ،جواب سالم عاطفه را ندادند ،صحبت كردن پشت سر
دانش آموز ديگري و او را مسخره كردن ،در گوشي صحبت كردن مريم و معصومه ،قطع كردن سخن مريم.
ب)اگر ببينيد دوستانتان كسي را مسخره ميكنند ،چه ميكنيد؟
به آنها ميگوييم اين كار زشت است و سعي ميكنم موضوع صحبتشان را عوض كنم.
ج)نتيجه ي صحبت كردن در كالس درس چيست؟ و چه مشكالتي را به دنبال دارد؟
عقب ماندن از درس و بقيهي دانش آموزان ،البته با اين كار به معلم هم بي احترامي ميكنيم و باعث مي شويم از دستمان ناراحت
شود .همچنين وقتي با كسي سر كالس حرف ميزنيم او نيز حواسش پرت ميشود و از درس جا ميماند.
همراه با خانواده صفحه 04
با كمك خانواده ،به ترجمهي آيهي  11سوره حجرات مراجعه كنيد .چرا خدا ما را از مسخره كردن ديگران نهي كرده است؟
اي كساني كه ايمان آورده ايد؛ (هرگز) گروهي از مردان شما گروه ديگري را مسخره نكنند ،شايد آنها از اينها بهتر
معن ي آيه«:
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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ناپسند يكديگر را يا د نكنيد ،بسيار بد است كه بر كسي پس از ايمان نام كفر آميز بگذاريد و آنها كه توبه نكنند ستمكارند ».چون
طبق گفتهي خداوند ،شايد گروهي كه مسخره ميشوند از كساني كه مسخره ميكنند بهتر باشند.
درس دهم :راه تندرستی
گفت و گو كنيد صفحه 04
شما براي حفظ سالمتي خود چه كارهايي را انجام ميدهيد؟
شب ها زود مي خوابم و صبح ها زود از خواب بر مي خيزم .ورزش مي كنم و  ...صبحانه ،ناهار و شام را كامل و به موقع مي خورم و
بعد از هر وعده غذا مسواك ميزنم.
سوال متن صفحه 00
فكر ميكنيد چگونه مي توانيم وظيفه ي خود را انجام دهيم و شكرانه ي سالمتي را به جا آوريم؟
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 ...
فكر كن و بگو صفحه 00
به نظر شما ورزش كردن به جز حفظ سالمتي و تندرستي چه فايده هايي براي ما دارد؟
باعث شادي و نشاط ما ميشود .ذهن را فعال تر مي كند و در نتيجه باعث ميشود درس ها را بهتر ياد بگيريم.
كامل كنيد صفحه 04
پاسخ اين سواالت را بنويسيد؛ سپس حرف اول پاسخ ها را در ك نار هم قرار دهيد و با كلمه اي كه به دست مي آوريد ،حديث را
كامل كنيد.
-1يكي از واجبات نماز كه بعد از ركوع ميآيد :سجده
-2نام گلي كه يادآور شهيدان است :الله
-3قبل از نماز گفته ميشود و اعالم كنندهي وقت نماز است :اذان
-4نام كسي كه همهي مسلمانان منتظر آمدنش هستند :مهدي
-5اين بيت را كامل ميكند:
شكرانهي بازوي توانا

بگرفتن دست ناتوان است.

-6يكي از فرزندان حضرت يعقوب( عليه السالم) كه مورد حسادت برادرانش قرار گرفت :يوسف
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رسول اكرم( صلي اهلل عليه و آله) ( :دو نعمت است كه ارزش آنها در نزد مردم ناشناخته است سالمتي و امنيت).
گفت و گو كنيد صفحه 04
براي شكرانه ي سالمتي چه راه هاي ديگري ميشناسيد؟
-1وقتي دوست شما بيمار ميشود به عيادت او برويم و از احوال او باخبر شويم.
-2هنگام غذا خوردن با نام خدا شروع كنيم و در پايان نيز خدا را شكر كنيم و براي فقيران دعا كنيم.
-3به افراد ضعيف و ناتوان كمك كنيم.
-4به پدر و مادر خود احترام بگذاريم.
درس یازدهم :پاداش بزرگ
كامل كنيد صفحه 04
در جدول زير چه كساني نسبت به مريم و حميد محرم و چه كساني نامحرم اند؟ در خانه هاي خالي بنويسيد.
نسبت به مريم:
دايي

پسرعمو

شوهر خواهر

عمو

پسرخاله

پسربرادر

شوهرعمه

محرم

نامحرم

نامحرم

محرم

نامحرم

محرم

نامحرم

نسبت به حميد:
دخترعمه

خاله

دختردايي

دخترخواهر

زن عمو

دختر برادر

زن برادر

نامحرم

محرم

نامحرم

محرم

نامحرم

محرم

نامحرم

فكر كن و بگو صفحه 04
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:
او بدون جوراب به خانه ي شوهر عمهي خود ميرود .غلطعمويش به خانه ي آنها آمده است و او بدون روسري از او پذيرايي ميكند .صحيحدر حضور نامحرم وضو ميگيرد .غلط-در مجلس مهماني با دايي و پسر دايي خود دست ميدهد .دايي :صحيح و پسردايي :غلط
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گفت و گو كنيد صفحه 04
رعايت احكام محرم و نامحرم و استفاده از پوشش مناسب چه فايده هايي دارد؟
رعايت احكام محرم و نامحرم و همين طور حجاب فوايد زيادي دارد .مثل :ايجاد امنيت /باال رفتن ارزش زن در جامعه /استحكام
خانواده /دوري از گناه و پليدي /سالمت جسماني /جلوگيري از مد و چشم و هم چشمي /از بين نرفتن فرهنگ و ...
درس دوازدهم :احكام سفر
سوال متن صفحه 44
آيا تاكنون به سفر رفته ايد؟ بله
سفر براي ديدن آشنايان و فاميل ،براي زيارت و يا براي تفريح و گردش؟ براي ديدن فاميل و آشنايان و هم چنين براي زيارت.
به نظر شما اين سفر ها چه فايده هايي براي ما دارد؟ با انسان هاي مختلف آشنا مي شويم ،سرزنده و بانشاط ميشويم ،پديده ها و
آفريده هاي گوناگون خدا را ميبينيم و ...
گفت و گو كنيد صفحه 44
خانواده سعيد در تهران ساكن هستند.
در موارد زير ،نماز سعيد شكسته است يا كامل؟
 آنها به همراه پدر و مادر خود براي زيارت امام رضا(ع) به مشهد رفته اند و ميخواهند  7روز در آنجا بمانند .شكستهبا خانوادهي خود 5 ،كيلومت ر از شهر براي تفريح خارج شده است .كامل براي ديدن مادربزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند .كاملفكركن و بگو صفحه 44
چه مسافري نميتواند در ماه رمضان روزه بگيرد؟
 -1مسافري كه نماز هاي چهار ركعتي را شكسته ميخواند-2 .مسافري كه بعداظهر به محل سكونتش برسد.
گفت و گو كنيد صفحه 44
خانواده ي ريحانه در شيراز ساكن هستند.
در كدام يك از موارد زير ،روزهي ريحانه صحيح است؟
 -صبح يك روز جمعه ،براي ديدار خويشاوندان به همراه خانوادهي خود ،به روستايي در  15كيلومتري شيراز ميرود .صحيح
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 با خانواده خود در اولين روز ماه رمضان ،بعد از خواندن نماز ظهر و عصر به سمت قم حركت ميكنند .صحيحصبح روز بعد به قم ميرسند و تصميم ميگيرند  12روز در آنجا بمانند .صحيح در پايان سفر ،شب هنگام از قم حركت ميكنند و ساعت  2بعداظهر به شيراز ميرسند .اشكال دارد و نميتواند روزه بگيرد.درس سيزدهم :عيد مسلمانان
فكر كن و بگو صفحه 44
با توجه به آنچه در درس خوانديم ،مراسم حج چه فايده هايي دارد؟
همه ي مسلمانان جهان در يك مكان جمع مي شوند و اعالم مي كنند كه ما خداي واحد و كتاب واحد و پيامبر واحد داريم .مراسم
حج و پوشيدن لباس يكسان نشان دهنده ي وحدت بين مسلمانان است و دشمنان اسالم از اين وحدت وحشت دارند .همچنين
باعث مي شود بيشتر به ياد فقيران باشيم و به آنها كمك كنيم ،همچنين زيارت خانه ي خدا باعث نزديك تر شدن به خدا ميشود
و . ...
گفت و گو كنيد صفحه 44
عيد ما مسلمانان چه ويژگي دارد؟
فقيران و نيازمندان نيز در آن روز شاد و خوش حالند.
خاطره گویی صفحه 44
خاطره اي از شركت خود در مراسم نماز عيد فطر ،در كالس براي دوستانتان بيان كنيد.
در روز عيد فطر به همراه خانواده ام براي خواندن نماز به مصلي شهر خود رفتيم در آنجا نمازگزاران زيادي وجود داشتند و آمده
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
را خوانديم .و بعد از پ ايان آن خطبه ي نماز بيان شد و همه به يكديگر فرا رسيدن اين روز را كه يكي از اعياد بزرگ مسلمانان
است تبريك گفتند.
همراه با خانواده صفحه 44
با يكي از آشنايان كه به سفر حج رفته اند گفت و گو كنيد و خاطرات شيرين آنها را در كالس بيان نماييد.
عمويم تعريف كرد  ...وقتي كه وارد محدوده ي حرم شديم با هر قدمي كه نزديك تر ميشدم ضربان قلبم شديدتر ميشد .كعبه در
پشت اين ديواره هاي بلند قرار داشت و من در جلوي اين ديواره ها .روحاني كاروان گفت كه سرهايمان را پايين بيندازيم و وارد
شويم .داخل راهرويي طويل شديم .بعد از مدتي روحا ني كاروان با صدايي بغض آلود گفت سرهايتان را باال بياوريد لحظهي وصف
نشدني بود همه بي اختيار سجده كردند.

