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 آشنایی با رفتار مهربانانه ی پیامبر )ص( در برخورد با کودکان  هدف:

 تقویت احساس  عالقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم ) ص (

آموز را با پیامبر )ص( آشنا کنیم ، داستان هایی از مهربانی  دانشوالدین گرامی ! برای این که 

ایشان مخصوصاً نسبت به کودکان را برای آن ها تعریف کرده تا عالقه و احترام نسبت به ایشان را 

 در کودکانمان پرورش دهیم.

رباره ی خود و خانواده اش گفت و کودک یتیمی نزد پیامبر )ص( به مسجد می رود و با ایشان د

گویی می کندو پیامبر که از ادب کودک خوشحال می شود به .................  می گوید که از منزل برای 

او مقداری خوراکی بیاورد و بالل تعداد ............................ می آورد و حضرت محمد )ص( آن ها را به 

..... دستی بر سر پسرک می کشد و می گوید : هفت تا خرما برای .........  ، او می دهد و از روی..........

 ................. تا برای خواهرت و    هفت تا برای .................. .

 کودک یکی از .................. را در دهان گذاشت . خیلی شیرین بود! 

 به سوی خانه به راه افتاد.از پیامبر )ص( .............. کرد و با خوش حالی 

 چه پیامبر مهربانی ! او حتّی در مسجد ......................................................................... -

 من هم دلم می خواهد مانند پیامبر ) ص ( ..................................................................... -

..................................................................................................................................................... 

 

 

 مهمان کوچک
7درس  



 

 

 

نام پدر و مادر پیامبر اکرم )ص( آشنایی با  آشنایی با یکی از جشن های مسلمانان ، هدف :

 عالقه و احترام به پیامبر اکرم )ص( ، تالش به آشنایی بیش تر با پیامبر )ص( ،احساس

دانش آموزان را با پیامبر )ص( بیش تر آشنا کرده و برای آموزش این در این درس ، والدین گرامی ! 

درس سعی مسی کنیم جشن کوچکی را تدارک ببینیم و حتی از آن ها می خواهیم پیشنهاداتی 

 ن ارائه دهند.برای تدارک جش

زهرا به همراه خانواده و برادر کوچکش محمّد که امروز یک ساله شده برای جشن میالد به مسجد 

است . در این روز همه ی مسلمانان پیامبر )ص( می روند. تاریخ تولّد محمّد کوچولو همان روز تولّد 

 رستند.می ف صلوات  می گیرندو وقتی نام زیبای پیامبر )ص( را می شنوند جشن

 

تا به حال در جشن میالد پیامبر )ص( شرکت کرده ای؟ خاطره ای که از آن جشن داری را برای 

 خانواده بازگو کن!

 حاال ! شما دانش آموز عزیز! در قالب چند عبارت پیامبر ما مسلمانان را معرفی کن.

8درس   جشن میالد 

: ..................نام مادر  :...................نام پدر 

:...................معروف به :...............محل تولد 

(ص)حضرت محّمد 



 

 

 

)ص( ،تقویت احساس عالقه و محبّت نسبت به اهل بیت آشنایی با اهل بیت پیامبر اسالم هدف : 

 پیامبر )ص(  ، تالش برای آشنایی بیش تر با اهل بیت پیامبر )ص(

 

در این درس دانش آموز با  قصه ی مربوط به واقعه ی حدیث کساء  که در مورد اهل والدین گرامی ! 

 بیت پیامبر  )ص( است ،آشنا می شود .

پس از ورود به خانه با بوی خوشی که در خانه پیچیده بود  حسینو  حسنطبق داستان درس ، 

{ نزد  حضرت فاطمه )س(متوجه حضور پدربزرگ در خانه شان شدند. پس از سالم با مادرشان }

پدربزرگ خود } حضرت محمّد )ص( { رفتند و زیر عبایشان قرار گرفتند. پس از آمدن پدر بچه ها 

اه مادر بچه ها به زیر عبای حضرت محمّد رفتند . پیامبر )ص( بود ، به همر حضرت علی )ع(که 

دست به دعا بلند کرد : خدایا ! این چهار نفر اهل بیت من هستند. دوستان آن ها دوستان من 

 هستند و دشمنان آن ها دشمنان من! خدایا ! بر آن ها درود فرست و بدی ها را از آن ها دور کن!

دند و اجازه نمی دادند اهل بیت پیامبر انسان های مهربانی بودند که به مردم کمک می کر

، به همین دلیل ما مسلمانان هر روز در تشهّد نمازمان به پیامبر و اهل ستمگران به مردم ستم کنند

  اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِ ُمحَمَّد بیت او درود می فرستیم و می گوییم :

 ........................................................................یعنی :   ..................................................

9درس   
 اهل بیت پیامبر

.................. ...................

................... ...............

(ص)اهل بیت پیامبر 


