سال تحصیلی 1399 – 1400

پایه ششم
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حضرت معصومه(س)
حرم حضرت معصومه (س) در قم قرار دارد  .نام او فاطمه است و لقبش معصومه  ،به دلیل دوری از کارهای زشت و
پرهیزاز گناهان به او لقب معصومه را دادند  .معصومه یعنی پاک  .او فرزند امام هفتم یعنی امام موسی کاظم (ع)  ،خواهر
امام رضا(ع) و خواهر امام جواد(ع) است.
ده سال بیشتر نداشت که پدر گرامی اش ،توسط خلیفه ی ستمگر عباسی به شهادت رسید و برادر عزیزش امام رضا
سرپرستی او را بر عهده گرفت.
او در سایه ی تربیت پدر و برادر که هر دو امام بودند به درجات باالیی از ایمان و دانش رسید.
عقاید و احکام دین اسالم را خیلی خوب می دانست و بانوان شهر مدینه را راهنمایی می کرد.
او برای دیدار برادرش امام رضا از مدینه عازم خراسان شده  ،اما در آن سفر طوالنی و دشوار  ،نزدیک شهر ساوه بیمار
شد سپس به قم آمد و بعد از چند روز در این شهر از دنیا رفت.
دانش آموز خوبم ،شما چه چیزهای دیگری در مورد حضرت معصومه(س)
می دانی؟ در این جا سه خط در مورد ایشان بنویس .

بدانیم
شاهچراغ
ایشان از دیگر فرزندان امام موسی کاظم بود که حرم او در شهر شیراز قرار دارد  .نام او احمد و برادر امام رضا و حضرت
معصومه (س) است  .او مردی دانا بود و مسایل دینی را خیلی خوب برای مردم بیان می کرد  .خط زیبایی داشت  .قرآن
کریم را با خط خوش می نوشت و در اختیار مردم می گذاشت  .بسیار نیز بخشنده بود .
زمین بزرگی داشت آن را فروخت و پولش را به نیازمندان داد .ایشان نیز برای دیدن برادرش  ،امام رضا از مدینه به ایران
آمد  .نزدیک شهر شیراز که رسید حاکم فارس که از دست نشاندگان مامون ،خلیفه ستمگر عباسی و از دشمنان اهل بیت
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بود .سپاهی را آماده کرد و در برابر احمد و یارانش ایستاد ،احمد و تمام یارانش به شهادت رسیدند.

دانش آموز خوبم،تاکنون به مکان های زیارتی رفته ای ؟ درمورد کار هایی که
هنگام زیارت انجام دادی چند خط بنویس .

آداب زیارت
بهتر است با وضو باشیم .زیارت نامه بخوانیم .دورکعت نماز بخوانیم وثواب آن را به ایشان هدیه کنیم.

دانش آموز خوبم ،نقاشی زیبایی از یک مکان زیارتی بکش .
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پرسش ها
 -1حضرت معصومه (س) چگونه زنی بود ؟
 -2نام حضرت معصومه (س) چه بود ؟
 -3چرا به دختر امام هفتم ما شیعیان (معصومه) می گفتند ؟
 -4معصومه یعنی چه ؟
 -5چرا آرامگاه حضرت معصومه (ص) در قم قرار دارد ؟
 -6بچه ها وقتی وارد حرم شدند چه کردند ؟
 -7وقتی به زیارت امامان می رویم خوب است چه کنیم ؟
 -8برادر امام رضا (ع) به چه نامی مشهور است ؟
 -9برادر امام رضا (ع) چگونه مردی بود ؟
 -11چرا آرامگاه شاهچراغ در شیراز قرار دارد ؟
 -11حضرت عبدالعظیم حسنی چه کسی است ؟
 -12چرا حضرت عبدالعظیم به شهر ری آمدند ؟
 -13حضرت معصومه (س) دختر  ...امام هفتم  ...بود.
 -14لقب دختر امام هفتم  ...معصومه  ...بود.
 -15حرم شاهچراغ در شهر  ...شیراز  ...قرار دارد.
 -16حرم عبدالعظیم  ...شهر ری  ...قرار دارد.

4

در حفظ محیت زیست کوشا است.

به معلم احترام می گذرد و پیش از معلم در کالس درس حاضر می شود.

در ارتباط با خدا و پیشوایان دینی می داند.

از فرصت به خوبی استفاده میکند و وقت خود را تلف نمی کند.

ویژگی های یک
دانش آموز نمونه

خجالتی نیست و بدون ترس و نگرانی هر سال ای دارد از معلم یا دیگران می پرسد.

برنامه ریزی در کارها و نظم دارد.

در ارتباط با خود

بدقولی نمیکند و به موقع به مدرسه می رود.

انسان های موفق و دانشمندان و بزرگان دین ،از تمامی دوران زندگی خود به خصوص در دوره نوجوانی و جوانی به خوبی و
با نظم و برنامه ریزی استفاده می کردند و تمامی روز خود را با برنامه و هدف سپری می کردند.
شما دانش آموزان نیز باید از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.
در ارتباط باخدا  :از خداوند بابت تمام نعمت های او سپاس گزاری می کند  .در زندگی از دستورات خداوند پیروی
می کند.
در ارتباط با اطرافیان  :با خانواده بسیار مهربان است .به همه ی اعضای خانواده کمک می کند  .با دوستان خود خوش
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برخورد و صادق است .در کارها به دوستانش کمک می کند .در رفت آمد با همسایگان نهایت ادب و احترام را دارد .آن ها
را اذیت و آزار نمی دهد.
در ارتباط با خود  :برنامه ریزی دارد و ازفرصت هایش خوب استفاده می کند .در کار هایش نظم دارد و هر کاری را سر
وقت انجام می دهد.
درارتباط با محیت زیست  :محیط زیست را آلوده وکثیف نمی کند .دیگران را برای حفظ محیط زیست تشویق می کند
و به گیاهان و درختکاری عالقه نشان می دهد.
در ارتباط با پیشوایان دینی  :درباره زندگی وشخصیت آنان مطاله می کند .به سخنان آن ها احترام می گذارد و در
زندگی خود بکار می برد.

دانش آموز خوبم ،شما هم دو مورد از ویژگی های یک دانش آموز خوب را بنویس.

حضرت علی درباره استفاده از فرصت ها می فرمایند:

فرصت ها مانند ابر (به سرعت ) می گذرند  ،از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

امام سجاد درباره ی احترام به مقام معلم و استاد می فرمایند :
حق کسی که به تو علم می آموزند این است که احترامش را نگه داری و در حضور او
بادیگران سخن نگویی و به سخنانش گوش فرا دهی.

پیامبر اکرم درباره پرسشگری می فرمایند:

پرسش کلید گنجینه دانش است.
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پرسش ها
 -1ویژگی یک دانش آموز نمونه چیست ؟

 -2امام علی (ع) درباره ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند ؟

 -3حضرت سجاد (ع) درباره ی احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است ؟

دانش ثروتی همیشگی است.
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