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 تشای کِ است کسی .است دادى گَاّی ٍ تَدى حاضش ٍ ضاّذ: هعٌای تِ تاختِ جاى یاضْیذ 

یخَاستِ  یا کٌذ پطتیثاًی تاٍسی اص تا هیشد هی یا تیٌذ هی ضکٌجٍِ  آصاس صّذ، ًپزیشفتي، طشفذاسی،

 الثتِ» :پشداصد هی ضْیذاى همام تِ  عوشاى آل سَسُ دس لشآى [1] .تشآٍسد سا تیشًٍی گشٍّی 

 خَاٌّذ هتٌعن خذا ًضد دسٍ  ضذًذ اتذی حیات تِ صًذُ تلکِ اًذ هشدُ خذا ساُ ضْیذاى کِ ًپٌذاسیذ

 :اًذ دستِ پٌج ضْیذاى کِ داسد هی تیاى )ظ( هحوذحضشت  اسالم، پیاهثش اص حذیثی.تَد

هسلن صحیح [2] .خذا ساُِ دس ضْیذ ٍ آٍاس لشتاًی ضذُ، غشق هثطَى، صدُ، اعَىط  

 علی تي حسیيٍ  حوضُ سپس.ضَد هی ضوشدُ سویِ اسالم، دس ضْیذ ًخستیي پٌجن، دستِ ی دس

 هعٌای تِ  :است گًَاگَى اسالهی هتَى دس ضْادت تعشیف .اًذ گشفتِ لمة  الطُْذاء سَیََّذ تِ

 ساُ دس سا خَد  جاى کِ ضَد هی گفتِ کسی تِ  ضْیذ اسالم دس. است خذا ساُ دس  ضذى کطتِ

 کفيٍ غسل تِ ًیاص سسیذُ ضْادت تِ کِ کسی اسالم احکام طثكکٌذ فذا هسلواًاى خذای

ٍ  سؤال ّیچ تذٍى  ضیعِ اهاهاىٍ  اسالم پیاهثش اص  سٍایات ٍ احادیث تعضی دس حتی ٍ ًذاسد
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 کساًی چٌیي. تاضٌذ الٌاس حك گَی پاسخ تایذ ّوچٌاى ّشچٌذ. ضًَذ هی تْطت ٍاسد جَاتی 

 ًواص خَاًذى اص تعذ  لثاسْایطاى ّواى تا  سا آًْا تایذ تلکِ ضًَذ، ًوی  حٌَط ٍ کفي ٍ غسل

 کطاف تفسیش کتابدس صهخطشی جاساهلل ٍ کثیش فسیشت کتاب دس ساصی فخش. کٌٌذ دفي هیت

:است آٍسدُ اسالم پیاهثش اص سا حذیث ایي  

«.است سفتِ دًیا اص ضْیذ تشٍد اصدًیا هحوّذ آل هحثّت تا ّشکس! تاضیذ آگاُ»  

 تِ جٌگ دس کِ افشادی توام. کشد پیذا تیطتشی ًوَد 1357 اًمالب اص تعذ ضْیذ ٍاطُ ایشاى دس

کطتِ ضًَذ ، تِ دسجِ ی سفیع   هستمین غیش چِ هستمین چِ اسالهی، جوَْسی دضوٌاى   دست

 ایشاى جٌگ دس ایشاًی ضذگاى کطتِ اص دستِ آى تِ اصطالحاً گوٌام ضْیذ ضْادت سسیذُ اًذ.

دس ایي سال ّا دضوٌاى اسالم تِ لصذ .است ًاهعلَم َّیتطاى کِ ضَد هی گفتِ عشاق ٍ

 ٍتِ  ًاتَدی هسلواًاى ٍ اص تیي تشدى دیي اسالم ، گشٍُ ّایی تشٍسیستی تِ جاى هشدم اًذاختٌذ

ِ هی ضذًذ ، ضْیذ کساًی کِ دس ایي جٌگ ّا تشای حفظ جاى ٍ هال ٍ ًاهَس هسلواًاى کطت

  هذافع حشم هی گَیٌذ.

:ضْیذ یک ی ًاهِ ٍصیت  

 ساُ دس تتَاًن کِ دادی هي تِ سا تَفیك ٍ افتخاس ایي کِ ینگَ هی فشاٍاى سپاس سا تَ خذایا

 اسالم هجاّذاى جوع دس تتَاًن ٍ کٌن تالش اسالهی حکَهت ضذى تشپا ٍ دیٌت استمشاس

 تا تکَضیذ ٍ ًگْذاسیذ هحکن ّوچٌاى سا جثِْ پطت ٍ جثِْ:  پشٍس ضْیذ اهت ، اهام ٍ.  تاضن
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 دٍختِ ضوا تِ جْاى هسلواًاى تواهی چطن کِ ىاکٌَ گَین هی ضوا تِ ٍ ًپَضیذ رلت ی جاهِ

 لطوِ ضْذا خَى تِ صَست ایي دس کِضَیذ دلسشد هثاسصُ اص ًاکشدُ خذایی هثادا.  است ضذُ

ٍ تخَاًیذ سا دسستاى تواهتش چِ ّش عاللِ ٍ  تا ، آهَص داًص خَاّشاى ٍ تشادساى . ایذ صدُ

 هسائل دس تضًیذ اسالم دضوٌاى دّاى تش کویهح هطت هذسسِ ٍ علن سٌگش دس کٌیذ سعی فعاالًِ

 ٍ للثی پیًَذ ٍ تاضیذ خذا یاد تِ دّیذ هی اًجام کِ کاسی ّش تاضیذ کَضا تسیاس اخاللی ٍ ضشعی

. خذاست اص داسین چِ ّش ها صیشا.  کٌیذ ًضدیکتش اٍ تا سا خَد دسًٍی  

. سسذ فشا آًْا کشدى عول هَلع هطالة ایي سٍصی ایٌکِ اهیذ تِ  

افظح خذا  

سَلی اصغشضْیذ   

21/10/63:  تاسیخ  
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هسلن صحیح [2] 
تهيه کننده : محسن سوقي آموزگار ششم دبستان شهيد سيد احمد آلبوشوکه  شهرستان اميديه
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شهید به چه کسی گفته می شود ؟

قرآن درباره ي شهید چه می فرماید ؟

بعد از انقالب اسالمی ایران، واژه ي شهید چه نمودي پیدا کرد ؟

شهید مدافع حرم کیست ؟

 برخی از کلمات جدید در فارسی با پسوند هاي مختلف ساخته می شوند  مانند

.طاعون زده،  یعنی کسی که به بیماري طاعون مبتال شده است

.گرما زده : یعنی کسی که بر اثر گرما مریض شده باشد

سیل زده : افراد گرفتار سیل

طوفان زده ، آفت زده ، زنگ زده و ...

، برخی از کلمات به شکل خاصی جمع بسته می شوند: متون ، کتب ، اشکال

 بیشتر این کلمات عربی هستند

.اما در زبان فارسی براي جمع بستن از (ها) ، (آن)  استفاده می شود

... و

 و در کالس بخوانید

.درباره ي یکی از شهداي شهر یا روستاي خود مطلبی یا وصیت نامه اي تهیه کرده

«ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد» : درباره ي این کالم تحقیق کنید

مبطون : صاحب درد شکم

حنوط : مالیدن کافور 



                          

بنویسید.
        های صدای هایی را که در آنها یکی از شکل  واژه 1

 

به
 

کار رفته است، از درس پیدا کنید و 

فهم خود را از سخن  (ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد ) را در یک بند بنویسید 

ع ع ع ع 

متنعم

و جمله بسازید

   

      امال و دانش ادبی

چرا به امام حسین (ع) سید الشهدا می گویند ؟  



      نگارش

1  متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید.

 

2 واژه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرّتب کنید، سپس با استفاده از آنها، یک بند درباره ی یکی 
از نام آورانی که می شناسید، بنویسید.

پایداری، جمع آوری، تحقیق، اندیشمندان، یادگار، آثار، تأثیرگذار، جاودانگی 

اکنون به عنوان یک دانش آموز مسلمان

، شهید ، شهادت ، مدافع حرم ، اسالم ، وطن ، خاك ، ایران
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