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  پدر، مادر و مربي محترم!

شناسي سخن گفته شده كه براي  موضوع مهم اسالم 15ين كتابچه از در ا

آموزان ابتدايي،  و جوانان بسيار مفيد خواهند بود. اضافه بر دانش نوجوانان

  توانند از آن استفاده كنند. هاي راهنمايي و دبيرستان نيز مي آموزان دوره دانش

همچنان كه معلوم است مطالب اين كتاب به دو بخش تقسيم شده است. 

ايم؛ كه اميدوارم در ايجاد و  ول قرار دادهرا در بخش ا تر پنج درس مهم

  باور اسالمي در فرزندانمان مفيد واقع گردند. تقوت

ايم  درس اساسي اخالقي و تربيتي اشاره كرده» 10«در بخش دوم نيز به 

  و سن نوجوانان مناسبت بيشتري دارند.كه با مقطع درسي 

در بخش اول كه ويژه مسائل اعتقادي است، عمدتاً آن پنج درس را به 

ايم، زيرا كه ذهن كودكان و نوجوانان در  صورت كوتاه مورد بحث قرار داده

  آن دوران كشش فهم بيش از اين را ندارد. 

  پدران، مادران و معلمين گرامي!

آن موضوعات را به عنوان يك موضوع  توانيد هر يك از شما مي

گونه كه مولوي  را بيشتر شرح دهيد. همان  آموزشي در نظر بگيريد و آن

  فرمايد: رومي مي
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  هم زبان كودكي بايد گشاد            چون با كودك سر و كار فتاد           

گذاري بر كودكان و نوجوانان  كه عامل اصلي تأثيرمشخص است 

ش درست آنان، ظاهر زيبا، سخن سنجيده و شيوه شيرين آموزش و پرور

  بيان مطالب مربي و معلم است. 

توانند با استفاده از مطالب اين كتاب در زمان  مادران و پدران نيز مي

  مناسب و با روشي مناسب آغازگر برنامه تربيتي فرزندان خود باشند.

رد محبت و پيروز و موفق باشيد! خداوند مهربان همه دلسوزان را مو

  حمايت خويش قرار بدهد!
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        بخش اول:بخش اول:بخش اول:بخش اول:

را ايمان و اعتقادمان 

 بايد تقويت كنيم!



 

  درس اول: ايمان و باور به خداي بزرگ
  

چه  ي آن پيش از هر چيز بايد بدانيم كه به وجود آمدن اين جهان و همه

ها و زمين، انسان و تمام  پديد آمدن آسمان ،در آن است، از آن جمله

  دليل بر وجود پروردگاري آگاه و تواناست.  هاي ديگر نعمت

ي جهان و موجودات آن به ويژه انسان با خواست خدا  هنگامي كه همه

چيزي شايسته پرستش و پناه   كس و هيچ اند، به غير از او هيچ پديد آمده

بردن نيست، چون تنها او آفريننده و پديد آورنده است. تنها اوست كه بايد 

رسي را داشته باشد؛ و در عبادت نيز نبايد كسي و يا  فريادمقام فرمانروايي و 

  چيزي با او شريك بشود.

بر اساس همين حقيقت است كه سود و زيان تنها در اختيار خداست و 

اوست و تنها خود اوست كه ي روز قيامت تنها  گيرنده مالك و تصميم

  شايسته است از او درخواست كمك و ياري بشود.

ها در جهان هستي، خداونداز روي  آن حقيقتبراي روشن نمودن 

هايي آسماني را به وسيله پيامبران فرستاده تا  و نامهمهرباني و دلسوزي پيام 

هاي خود آشنا شوند و از سرگرداني و  ها با حقيقت و مسئوليت انسان

  گمراهي رهايي پيدا كنند. 

هاي  زندگي خود از برنامهمعناي پرستش خداوند اين است كه در همه 

هاي او، زندگي دنيايي خود را سر  خداوند پيروي كنيم و در سايه راهنمايي

  و سامان بدهيم.
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  ها درس دوم: ايمان و باور به فرشته
  

هاي  ايمان داريم كه خداي مهربان فرشتگان زيادي را آفريده و مسئوليت

و همه هميشه به عبادت و انجام  بسياري را به ايشان سپرده است

  ايي كه به ايشان سپرده شده مشغول هستند. ه موريتما

باور داريم كه فرشتگان را خداوند آفريده است. آنها گوش به فرمان 

  شوند. گاه مرتكب گناه نمي كنند و هيچ خداوند هستند، او را نافرماني نمي

ها از طرف خداوند براي پيامبران وحي و  باور داريم كه بعضي از فرشته

كنند و رييس  ديگر هم از آن وحي و پيام پاسداري ميآورند. بعضي  پيام مي

  است. » جبرييل«و بزرگ آنها 

كنند.  كنند. از ما نگهداري مي گروه ديگري از فرشتگان ما را همراهي مي

خواهند كه ما  كنند و از خداوند مهربان مي همه كارها و سخنان ما را ثبت مي

  را مورد بخشش خود قرار بدهد.

ديگري هستند كه كارهاي ديگري به آنها سپرده شده  راهاي بسي فرشته

مانند: تقسيم كردن رزق و روزي در بين مردم جهان، دعا كردن براي 

مسلمانان، ياري نمودن آنان، طلب شفاعت و بخشش از خداوند براي 

هاي  ها به هنگام مرگ، مجازات كردن آدم مسلمان، گرفتن جان انسان

دميدن در شيپور اعالم قيامت و بسياري  ايمان در قبرها و در دوزخ، بي

  ... كارهاي ديگر
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  هاي آسماني رس سوم: ايمان و باور به كتابد
  

هاي  ايمان داريم كه خداوند مهربان پيامبراني را در ميان بسياري از ملت

هايي براي راهنمايي مردم فرستاده  روي زمين مأموريت داده و به آنها كتاب

  اند. م خداوند بودهي آنها وحي و كال كه همه

  ها عبارتند از:  ترين آن كتاب مهم

صحف ابراهيم، زبور داود، تورات موسي، انجيل عيسي و قرآن كه بر 

  فرود آمده است.  <حضرت محمد

ها مقررات و قوانين بسيار خوبي  ايمان و باور داريم كه ابتدا در آن كتاب

هترين نوع زندگي ها مردم را به ب وجود داشتن و خداوند به وسيله آن

  راهنمايي نموده است.

هاي آسماني به غير از قرآن براي مدتي  ايمان و باور داريم كه آن كتاب

اي آدم بد  كم و براي ملتي مشخص فرستاده شده بودند و پس از مدتي عده

  اند.  ها را دستكاري و كم و زياد كرده و از خدا نترس آن

هاي آسماني قرآن  ن آن كتابايمان و باور داريم كه آخرين و بهتري

عزيزاست كه حتي يك كلمه از آن زياد و كم نشده و نخواهد شد. زيرا 

ها است و خود خواسته كه دست  برنامه و راهنمايي خدا براي همه انسان

  نخورده باقي بماند. 
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فرمايد، وسيله هدايت و راهنمايي  گونه كه خداوند درباره قرآن مي همان

ها و برنامه زندگي را  ترين پايه اور است كه در آن مهمبراي اهل ايمان و ب

  بيان فرموده است. 

  

  ايمان و باور به پيامبراندرس چهارم: 
  

ايمان و باور داريم كه خداوند هزاران پيامبر را براي راهنمايي هزاران 

  ملت و اقوام مختلف فرستاده است.

و سالم خداوند درود ي آن پيامبران را دوست داريم و بر آنان  ما همه

ها برادر  گذاريم، زيرا كه همه آن فرستيم و ميان آنها فرق و تفاوت نمي مي

  ي خداوند بزرگ هستند.  ايماني يكديگر و فرستاده

ايمان داريم كه هر يك از آن پيامبران براي راهنمايي ملتي فرستاده 

دگي اند و با زبان همان مردم آنها را به پيروي از روش و برنامه زن شده

  اند.  خداپسندانه دعوت كرده

 <ها حضرت محمد ترين آن پيامبران و آخرين آن ترين و گرامي بزرگ

است، او را بسيار دوست داريم و در هر فرصتي بر او سالم و رحمت 

  فرستيم. خداوند را مي

انسان و مخلوق خداوند هستند. اما  عليهم السالم باور داريم كه پيامبران

و الگو و پيشگام بوده و از هر گونه گناه و آلودگي به از هر نظر نمونه 

  دورند.



  9                 ايمان و آداب
 

ي زندگي پيامبران را الگو و سرمشق زندگي خود قرار  و ما بايد شيوه

دهيم. به همين دليل است كه خداوند داستان زندگي بسياري از آنها را براي 

  است.   ما نقل فرموده

  

  پنجم: ايمان و باور به دنياي پس از مرگدرس 
  

ها در روزقيامت دوباره زنده خواهيم شد  ي ما انسان ايمان داريم كه همه

از هيچ گونه كه ما را  و اين كار براي پروردگار بسيار آسان است زيرا همان

  آفريد پس از مرگ به آساني دوباره زنده خواهد كرد.

كنند و در پيشگاه خداوند گرد  ها را جمع مي ي ما انسان در آن روز همه

دهند. در  كنند و مورد بازجويي قرار مي و از ما سؤال مي آورند هم مي

ايم گواهي  آنجاست كه همه اعضاي بدن ما درباره كارهايي كه انجام داده

  دهند.  مي

دهند. اگر  ي كردار و گفتارمان را در دنيا به ما نشان مي در آن روز پرونده

اگر خداي  دهند و بهشتي باشيم آن پرونده را به دست راست ما مي

ناخواسته دوزخي باشيم آن پرونده را از پشت سر يا طرف چپ به دست ما 

  دهند. مي

در روز قيامت خداوند مهربان بهشت را براي مسلمانان آراسته و آماده 

دهند كه و با احترام بسيار مؤمنان را به  ها به آنها مژده مي كند و فرشته مي

هايي كه انسان آرزو دارد  نعمت ها و بهشت انواع لذتبرند. در  بهشت مي
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هاي  برايش مهيا شده است. در آن روز درهاي دوزخ هم به روي آدم

ها با خشم و عصبانيت آنان را به  شود و فرشته كار و ستمكار باز مي جنايت

كنند. دوزخي كه در آن انواع سختي و آزار وجود  داخل دوزخ پرتاب مي

  دارد.



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        دوم:بخش 

خوب و بياييد اخالق و رفتارمان 

و روز به روز آن مؤدبانه باشد 

 را بهتر كنيم
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  عايت ادب و احترام در برابر پروردگاردرس يكم: ر
 

اولين ادب و رفتار مهمي كه ما مسلمانان بايد در ارتباط با خداوند آن  •

را مورد توجه قرار بدهيم اين است كه او را آگاهانه و صادقانه 

 ستايش كنيم.

رسي با او شريك ننماييم و  روايي و فرياد كسي و چيزي را در فرمان •

 نكنيم. ذكر و يادش را فراموش

گونه كه خود ما را آگاه فرموده بهترين نوع ذكر و ياد او  همان •

خواندن نماز است به همان شيوه و دستوري كه خداوند، خود معين 

فرموده است. يعني با فروتني و خشوع آن را انجام بدهيم و از 

ها  هايش آگاه شويم، تا با خواندن نماز از بدي حكمت و منفعت

 دوري كنيم.

داوند بزرگ و مهربان خود را دوست بداريم و اين دوست بايد خ •

و از او بخواهيم كه ما را در  داشتن ما را به اطاعت از او تشويق كند

 جهان آخرت به بهشت پر از ناز و نعمتش راه دهد. 

م و از دوزخ و مجازات آن چه كه نهي شده دوري كني همچنين از آن •

 بترسيم.

و را ياد كنيم. درباره قدرت و بزرگي او توانيم ا ايي كه مي به اندازه •

هاي زيبا و  ها و صفت فكر كنيم و تالش نماييم او را به وسيله نام

آگاهي، دانايي، ها سخن گفته شده مانند:  گرامي كه در قرآن از آن
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رزق و روزي دادن، قدرت و توانايي، ديدن و شنيدن و ... او را 

 بشناسيم.

 ادقانه و مخلصانه انجام بدهيم. هر كار درستي را به خاطر او ص •

 از هر فرصتي براي طلب بخشش از او استفاده كنيم.  •

 هر كاري را با نام و ياد او آغاز نماييم. •

ي امور زندگي خود را به او بسپاريم و تنها او را ياريگر خود  همه •

 بدانيم. 

هرگاه مرتكب گناهي شويم بدون درنگ پشيمان شويم و توبه كنيم و  •

يم تا خطاهاي ما اي انجام ده كارهاي خوب و پسنديده پس از آن

 بخشوده شود.

بينيم. اگر هم ما او  گونه او را بستاييم گويي او را مي سعي نماييم آن •

بيند و بر آشكار و  بينيم او هميشه و در هر شرايطي ما را مي را نمي

ي رفتارهاي ما آگاه است و به خاطر تمام  نهان فكر و دل و همه

ايش از او سپاسگذاريم، بايد به هنگام رو به رو شدن با ه نعمت

ها صبور و استوار باشيم و مطمئن باشيم هر  ها و مصيبت سختي

 آيد، به خير و مصلحت ماست. اتفاقي كه براي ما پيش مي
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  درس دوم: ادب و رفتار با پدر و مادر
 

 شويم، به خيزيم و هر وقت كه وارد منزل مي صبح كه از خواب بر مي •

 كنيم. آنان سالم مي

كنيم، هر گاه وارد منزل  هميشه با ادب و احترام با ايشان رفتار مي •

شويم و براي بخشش آنها  ها از جاي خود بلند مي شدند به احترام آن

 كنيم. به درگاه خداوند دعا مي

كنيم كه باعث  دهيم و كاري نمي در كارهاي خانه آنان را ياري مي •

اه نسبت به پدر و مادرمان اظهار ناراحتي گ زحمت ايشان بشود. هيچ

 كنيم. نمي

ها را  پذيريم و دستورات آن اگر ما را نصيحت كردند با دل و جان مي •

كنيم و آنها را بر هم  نماييم، وسايل خانه را دستكاري نمي اجرا مي

 شويم.  زنيم و بدون اجازه از منزل خارج نمي نمي

زنيم و  هرگاه خواستيم به اتاق خواب پدر و مادر برويم، ابتدا در مي •

شويم، سر  هنگام خواب و استراحت بدون اجازه وارد اطاق آنها نمي

 شان را بر هم نزنيم. كنيم تا خواب و استراحت و صدا نمي

گذاريم و هر وقت آنها را ديديم  به دوستان پدر و مادر احترام مي •

 نشينيم.  م نشستن باالتر از آنها نميكنيم. هنگا سالم مي

گيريم، به هر اندازه كه به ما  خواهيم، بهانه نمي چيز زيادي از آنها نمي •

 نماييم.  كنيم و از آنان تشكر مي دادند، اظهار نارضايتي نمي
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خواهيم كه پدر و مادرمان را مورد لطف  گاهي اوقات از خداوند مي •

 و بخشش خود قرار دهد.

  

  ها و رفتار با همسايه درس سوم: ادب
 

 گذاريم. هر بار كه همسايگان را ديديم به آنها سالم كرده و احترام مي •

رويم و به داخل حياط و خانه آنها  ي همسايه نمي به پشت با خانه •

 كنيم. نگاه نمي

 كنيم. اگر كاري داشتند به اندازه توانايي خود به آنان كمك مي •

شويم و به  د با آنان دوست ميهايي به سن و سال ما داشتن اگر بچه •

 گذاريم. مي آنها احترام 

رويم و از خدا  ي ما مريض شد به ديدنش مي اگر دوست همسايه •

 خواهيم كه او را شفا بدهد و بيماريش را برطرف كند. مي

ها فوت كرد براي عرض تسليت نزد  هنگامي قوم و خويش همسايه •

 گوييم. رويم و به ايشان تسليت مي آنها مي

 گوييم.  شان را به آنها تبريك مي زهاي عيد و وقت شادمانيرو •

ها  بام همسايه منزل يا پشتآشغال و چيزهاي ديگر را جلوي  •

 اندازيم. نمي

زنيم و اجازه  ها برويم اول در مي هرگاه خواستيم به منزل همسايه •

 شويم.  خواهيم. به هنگام استراحت مزاحم آنها نمي مي
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مان ديداري داشته  ا رفتيم تا از دوستانه هر وقت به منزل همسايه •

نشينيم به وسايل منزل آنها دست  باشيم مؤدبانه در جاي مناسبي مي

كنيم خيلي كم در  شويم و سعي مي شان نمي زنيم، مزاحم نمي

 شان بمانيم. منزل

  

  درس چهارم: ادب و رفتار با دوستان و رفيقان
 

كنيم و با احترام  رويي سالم مي هر وقت آنها را ديديم با گشاده •

 كنيم. برخورد مي

 زنيم. با هر نامي كه دوست دارند آنها را صدا مي •

 داريم. شان مي مانند برادر و خواهر خودمان دوست •

چه را كه  پرسيم، هر آن هر چيزي را كه ندانستيم از آنان مي •

دهيم. در كارهي  دانستند، اگر ما اطالعاتي داشتيم به آنان ياد مي نمي

چون  ليف مدرسه به آنها كمك كنيم و دوست داريم همدرس و تك

 شان موفق باشند. ن خود ما در درس خواند

كنيم، تا  سر كالس و وقت درس معلم با دوستانمان صحبت نمي •

 باعث سردرگمي آنان نشويم.

رويم و شفايش را از  هر يك از آنان كه مريض شد به عيادش مي •

 خواهيم. خداوند مي
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گذاريم، و هر جان آنها را ديديم  مان احترام مي انبه پدر و مادر دوست •

 كنيم. ايشان سالم مي به

كنيم و در  وقتي كه حضور ندارند هرگز از آنها بدگويي و غيبت نمي •

 كنيم. چيني نمي ميان دوستان و همسايگان سخن

اي كه  نماييم و به اندازه در معاشرت با آنها حد وسط را رعايت مي •

 كنيم. و آمد مي الزم است با آنان رفت

كنيم و به هنگام شادي به آنها  به هنگام ناراحتي از آنها دلجويي مي •

 گوييم. تبريك مي

  

  درس پنجم: ادب و رفتار با معلم و مربي
 

معلم مانند پدر يا مادر دوم ماست، هر وقت او را ديديم سالم  •

 گذاريم. كنيم و به او بسيار احترام مي مي

كنيم  كه مطلبي را بيان مييم. وقتي كن در حضور او پرحرفي نمي •

 كنيم. صدايمان را بلند نمي

 كنيم. در حضور او بازي و شوخي نمي •

 شويم. از جاي خود بلند مي هر وقت وارد كالس شد به احترام او •

كنيم، وسط سخن  وقتي درس و سخن را شروع كرد خوب گوش مي •

 زنيم. او حرف نمي

 شويم. بدون اجازه او از كالس خارج نمي •
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پذيريم و در انجام تكاليف خيلي  هر وقت ما را نصيحت كرد مي •

كنيم. اگر از ما خواست كه كاري را براي او انجام  دقت و توجه مي

 كنيم. بدهيم از او اطاعت مي

كنيم،  كنيم و وقت او را ضايع نمي سر كالس زياد از او سؤال نمي •

 يم. پرس ولي اگر چيزي از درس خود را متوجه نشديم از او مي

وقتي خواستيم در پيشگاه خداوند دعا كنيم، دعا براي معلم و مربي  •

ايم  كنيم. زيرا كه چيزهاي زيادي را از او آموخته خود را فراموش نمي

خواهيم كه او را  نصيحت و راهنمايي نموده و از خدا ميو ما را 

 گرفتاري و مشكالت ننمايد و مورد بخشش خويش قرار بدهد. دچار

معلم ما همان مدرسه باشد، هر كسي مطلبي به ما بياموزد  الزم نيست •

و دلسوز ما باشد، معلم ماست و بايد به او احترام بگذاريم و 

 كنيم.  پذيرم و از او تشكر مي دلسوزي و نصيحش را مي

  

  درس ششم: آداب ورود به مسجد
 

گيريم و هر نوع آلودگي را از  قبل از ورود به مسجد وضو مي •

 كنيم. پاك ميهايمان  لباس

نهيم و  وقتي خواستيم وارد مسجد بشويم اول پاي راست را جلو مي •

 كنيم. بر كساني كه داخل مسجد هستند سالم مي
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اگر پيش از نماز جماعت فرصت داشتيم دو ركعت نماز هديه در  •

 خوانيم. مسجد مي

شوييم، وقتي  نشينيم و منتظر خواندن نماز جماعت مي اي مي در گوشه •

گويد  چه را مؤذن مي كنيم و آهسته آن ميشد، سكوت  اذان گفته

نماييم. و اگر پيشنماز يا كسي ديگر درس و نصيحتي داشت  تكرار مي

 كنيم. خوب به سخنان او توجه مي

كنيم تا باعث  هنگام نماز خواندن ديگران صحبت نمي در مسجد •

حواس پرتي و آشفتگي فكري حاضرين در مسجد كه در حال نماز 

 خواندن هستند، نشويم.يا قرآن 

ايستيم و  هنگام برخاستن براي نماز همراه دوستان خود به صف مي •

 ترها باشيم. بهتر است پشت سر بزرگ

ي نماز عجله  خوانيم و در خواندن اقامه آرام و آهسته نمازمان را مي •

 كنيم. مان را بلند نمي نماييم و صداي نمي

نشينيم  كنيم و آرام مي پس از سالم دادن امام جماعت سر و صدا نمي •

 شويم.  ترها برخيزند يا زودتر به آرامي از مسجد خارج مي تا بزرگ

كنيم و سخن  خوريم، بازي نمي وقت داخل مسجد چيزي نمي هيچ •

ي خداست و بايد احترام آن  گوييم، زيرا كه مسجد خانه بيهوده نمي

 را رعايت نماييم.
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كنيم و خود  را تميز مياگر جايي از مسجد تميزكردن نياز داشت آن  •

سازيم و فرش و سجاده آن را  وقت مسجد را آلوده نمي ما هم هيچ

 كنيم. نامرتب نمي

  

  درس هفتم: ادب و رفتار مناسب در مدرسه 
 

 كنيم دير به مدرسه نرويم. رويم و سعي مي سر وقت به مدرسه مي •

م كنيم و به ايشان احترا هايمان را كه ديديم به آنها سالم مي معلم •

 گذاريم. مي

زنگ رفتن به سر كالس را كه زدند آرام و بدون سر و صدا به سر  •

 رويم. كالس مي

هنگام درس دادن معلم بدون بلند كردن دست و اجازه او چيزي  •

 گوييم. نمي

كنيم و اگر چيزي را  وقتي معلم درس را شروع كرد، خوب گوش مي •

 كنيم. بر روي تخته سياه نوشت خوب آن را نگاه مي

كنيم  و سر و صدا بر پا نمي كنيم ها بازي نمي كالس با همكالسي سر •

 شويم. و به خواندن و نوشتن مشغول مي

شويم و سر و  زنگ تفريح كه زده شد به آرامي از كالس خارج مي •

كنيم. با دوستان خود  اندازيم و با كسي دعوا نمي صدا به راه نمي
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هاي  ان و همكالسيكنيم و هيچ سخن زشتي به دوست عاقالنه بازي مي

 گوييم. خود نمي

ايي  در كالس و محيط مدرسه از ريختن هر نوع آشغال و زباله •

 كنيم. كنيم و به اين طريق به مستخدم مدرسه كمك مي خودداري مي

زنيم، اگر چيزي را  آموزان دست نمي به كيف و كتاب ديگر دانش •

 گيريم. الزم داشتيم از آنها اجازه مي

حياط مدرسه چيزي را پيدا كرديم آن را به معلم اگر سركالس يا در  •

 دهيم تا آن را به صاحبش برگرداند. يا مدير مدرسه مي

 كنيم از كيف و كتاب و دفترهايمان خوب نگهداري كنيم. سعي مي •

ها و دفاتر و تخته سياه  هاي نامناسب و ناپسند را بر روي كتاب گفته •

 نويسيم. نمي

و پنجره، شير آب، تخته سياه و ... را  گاه وسايل مدرسه مانند: در هيچ •

كنيم و از نوشتن بر روي در و ديوار مدرسه خودداري  خراب نمي

  نماييم. مي
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  درس هشتم: آداب غذا خوردن
  

 شوييم. ها و دهان خود را مي قبل از غذا خوردن دست •

 ترها غذا خوردن را شروع كنند. كنيم تا بزرگ صبر مي •

 گوييم. مي» الرحمن الرحيمبسم اهللا «قبل از غذا خوردن  •

 داريم. با دست راست غذا را بر مي •

 داريم. مي  از بشقاب خودمان غذا را بر •

هر غذايي را كه برايمان درست كرده بودند، دوست داريم چون  •

 كنيم. نعمت پروردگار است از آن بدگويي نمي

را  جوييم و بعد آن داريم و به خوبي غذا را مي ي بزرگ بر نمي لقمه •

 خوريم. مي

 خوريم. كنيم و آرام غذا مي در غذا خوردن عجله نمي •

بهتر است در حالت نشستن غذا بخوريم؛ غذا خوردن به حالت  •

 ايستاده و يا دراز كشيدن مناسب نيست.

گوييم؛ و بيش از اندازه الزم  پس از سير شدن خداوند را سپاس مي •

 شود. خوريم، زيرا كه پرخوري سبب بيماري مي غذا نمي

خيزيم و  ي ما بودند، قبل از آنها بر نمي دوست و مهمان سر سفره اگر •

كنيم،  اگر سير هم شده بوديم خود را با اندك نان و غذايي سرگرم مي

 شان را ميل كنند. تا آنان نيز به راحتي غذاي

كشيم كه بتوانيم آن را بخوريم، تا غذايي در  ايي غذا مي به اندازه •

 بشقاب نماند و اسراف نشود.
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كردن سفره به مادر و خواهرمان كمك  بعد از صرف غذا در جمع •

 شوييم. كنيم. سپس دست و دهان خود را مي مي

  

  درس نهم: بهداشت و نظافت
 

زنيم زيرا اگر  هايمان را خوب مسواك مي پيش از خواب دندان •

ها،  بهداشت دهان و دندان را رعايت نكنيم عالوه بر پوسيدگي دندان

 بيند. ز آسيب ميدستگاه گوارش ما ني

صبح كه از خواب برخواستيم قبل از خوردن صبحانه دست و صورت  •

هايمان  چنين قبل و بعد از هر وعده غذا دست شوييم. هم خود را مي

شوييم. سپس موهاي سرمان را شانه  را تميز با آب و صابون مي

 كنيم. مي

را مان  رويم و خوب بدن ام ميماي يك يا دو بار به ح دست كم هفته •

 دهيم. شستشو مي

كنيم و كاغذ باطله و آشغال را داخل  خانه را كثيف و نامرتب نمي •

ريزيم، تا مادر و خواهرمان براي تميز كردن خانه خسته و  خانه نمي

 ناراحت نشوند.

داريم، چون مادر و  لباس، كفش و وسايل خود را پاكيزه نگاه مي •

د و ناراحت شون خواهرمان براي شستن آنها خسته و ناراحت مي

 كردن آنها گناه است.
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وقتي خواستيم وارد دستشويي شويم با پاي چپ وارد دستشويي  •

كنيم و  شويم، در دستشويي نكات مهم بهداشتي را رعايت مي مي

 هايمان هستيم. مراقب نظافت لباس

نماييم و پس از آن مقداري آب را  با دست چپ خود را پاك مي •

 م.كني داخل كاسه دستشويي خالي مي

اندازيم و  هنگام خارج شدن از دستشويي پاي راستمان را جلو مي •

شوييم. اگر اين كار را  هاي خود را با آب و صابون به خوبي مي دست

 نكنيم ممكن است كه مريض بشويم.

هيچ نوع آشغالي را در خيابان، پارك، كوچه، مدرسه، بيمارستان و  •

استيم چيزي را ريزيم. اگر خو جايي كه محل رفت و آمد است نمي

آوري زباله  را داخل سطل آشغال و يا محل جمع دور بيندازيم آن

 اندازيم. مي

هاي  كه ممكن است هيچ نوع مواد خوراكي را از فروشنده تا جايي •

خريم، زيرا معموالً روي اين مواد غذايي باز است و گرد  گرد نمي دوره

اين و غبار و ميكروب زيادي روي آن نشسته و ما با خوردن 

  شويم. ها بيمار مي خوراكي
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  درس دهم: ادب و رفتار در كوچه و بازار
  

مان بيهوده  شويم تا وقت فقط به هنگام ضرورت از خانه خارج مي •

 تلف نشود. 

مان سر رفته بود با  پس از مطالعه و انجام تكاليف مدرسه اگر حوصله •

كه داريم  رويم و با دوستان خوبي اجازه پدر يا مادر از خانه بيرون مي

هاي بد اخالق و بد زبان و اهل جنگ و دعوا  كنيم و با بچه بازي مي

 شويم. دوست نمي

كنيم، اگر هم  نشينيم و بازي نمي ايستيم و نمي م نميدجلوي خانه مر •

اي باز  ايستيم. اگر درب خانه يستيم در كناري مي الزم بود چند لحظه با

 كنيم. را نگاه نمي بود داخل آن

واستيم از خياباني عبور كنيم طرف چپ و راست خود را وقتي كه خ •

كنيم، اگر مطمئن بوديم كه اتومبيلي در حال عبور نيست آرام  نگاه مي

 كنيم.  از خيابان عبور مي

ها ايستاده بودند، از  اتوميبيلاگر چراغ قرمز چهارراه روشن بود و  •

ه پليس توج ياه  راهنماييكنيم و به  كشي شده عبور مي محل خط

 . كنيم مي

اگر انسان نابينايي يا شخص بيماري براي عبور از خيابان يا رفتن به  •

گيريم و به آنها كمك  شان را مي جايي به كمك احتياج داشتند، دست

 كنيم.  مي
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گاه آشغال را  كنيم و هيچ براي پاكيزه نگاه داشتن شهر خود تالش مي •

 ريزيم. در كوچه و خيابان و پارك نمي

و خيابان و پارك چيزي را ديديم كه باعث زحمت و  اگر در كوچه •

گذاريم تا مردم دچار مشكل  شود آن را به كناري مي ناراحتي مردم مي

  و ناراحتي نشوند.


