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 یکتا: 1 درسی درسنامه

 

 

 

 

 

 گوییم:ای از قرآن که ما در آن خداوند را سپاس میآیه

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 خداوند یکتاست و جز او خدایی نیستاعتقاد به اینکه 

 ی موجوداتاعتقاد به عدالت الهی در آفرینش همه

 اعتقاد به پیامبران به عنوان فرستندگان خداوند برای راهنمایی مردم به یکتاپرستی

 اعتقاد به امامان به عنوان جانشینان پیامبر)ص( برای راهنمایی مردم

 اعتقاد به جهان آخرت و روز قیامت

 

 

دارد که در نمازهایمان هر روز آن  وجودتوحید اصل توحید آن قدر مهم است که در قرآن کریم سوره ای به نام 

 .را قرائت می کنیم

مین به ه مانندی خداوند اشاره دارد.آیه به طور خالص به یکتایی و یگانگی و بی 4هر آیه دارد که  4ی توحید سوره

 گویند.هم میاخالص ی دلیل به این سوره، سوره

فرزندی ندارد و  فرزند  -3نیاز اسووت. خداوند بی -2بگو خداوند یکتاسووت.  -1ی توحید: های سووورهمعنای آیه

 و همتا و همانندی ندارد. -4کسی نیست. 

 

 نکته:

ّ َربهّ العالَمنی  َاحلَمُدالِّله

 .ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان استپاس و س

 حمد سوره لاو آیه  

  اصول دین:

  :توحید 1

  :عدل 2

  :نبوت 3

  :امامت 4

  :معاد 5
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 : بهترین راهنمایان2درسی درسنامه

 

 

 

انی هستند که رسانند اما راهنمایان اصلی و حقیقی ما کسکنند و به ما کمک میها ما را در زندگی راهنمایی میخیلی

ها با دلسوزی و مهربانی . آنپیامبران و امامان بهترین راهنمایان ما هستند. ها را انتخاب کرده استخدای مهربان آن

 .کردندها را هدایت میبودند و به بهترین شیوه انسانمراقب همه 

 

به ها را آن آورد وای مردم می. او پیام خدا را برب شده استاسوی خدا انتخاز کسی است که پیامبر 

 .کنددعوت می یکتاپرستی

 .شدندپیامبران از بین خود مردم و توسط خداوند بزرگ انتخاب می

، کشاورزی چوپانی کردند. کارهایی مثل:ها هم مثل مردم دیگر کار میآنآنان مثل همه مردم بود. زندگی 

 .کشیدندشان زحمت میو کارهای دیگر و برای خانواده

 . در کتابی گردآوری نمایند یفه داشتند دستورات خداوند راوظپیامبران از بعضی 

 

 

ستند که خداوند به آنبزرگپیامبران اولوالعزم  شریعت ها کتاب عطا کرده ترین پیامبران خدا ه و دارای آیین و 

 .بوده است و جهانی ها همگانیو دعوت آن جدید بوده

 

 

 حضرت نوح)ع( .1

 حضرت ابراهیم)ع( .2

  حضرت موسی)ع( .3

 عیسی)ع( حضرت .4

 حضرت محمد)ص( .5

 

 صحف

 صحف

 تورات

 انجیل

 قرآن مجید

1 

2 

3 

  های پیامبران:ویژگی

4 

  :پیامبران اولوالعزم

 کتابشان اولوالعزمپیامبران 
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 .ندردکاستفاده میمعجزه کنند پیامبر هستند از ن که ثابت گاهی پیامبران برای این: ی پیامبرامعجزه

ها را اما پیامبران به خواست خداوند آن توانستند انجام دهندمعجزه یعنی کارهایی که مردم عادی نمی

  .انددادند پیامبران از سوی خدا فرستاده شدهیل خوبی بودند که نشان میالاین معجزات د دادند وانجام می

 .است )ص(حضرت محمد پیامبر خدا، آخرین             و          حضرت آدم ، پیامبر خدااولین 
 

 

 

 است.  ما مسلمانان ینیاصول داز  گرید یکییا پیامبری نبوت 

 ییو راهنما تیتا مردم را هدا دیبرگز کوکاریخوب و ن یهاانسان انیرا از م یامبرانیخداوند مهربان، پ نبوت یعنی

. داشتندیها باز میکردند و از بدیها دعوت میها را به خوبها انسانآشنا کنند. آن یاله یکنند و آنان را با دستورها

 بودند.  کوکارانیمظلومان و ن اری کردند ویبا ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه مها آن
 

 

 

 

 اند:اشاره به اینکه پیامبران از بین مردم عادی و از طرف خداوند انتخاب شده

نگامی که برای آن ها پیامبری هبزرگی به ایشان بخشید  مومنان منت گذاشت و نعمتخداوند بر "

 ".فرستاد از میان خودشان

 *164ه سوره آل عمران آی* 

 ی:های آسماناشاره به معجزه به عنوان دلیل روشنی بر درستی دعوت پیامبران و همچنین اشاره به کتاب

 " ها کتاب آسمانی نازل کردیم.با آن یل روشن فرستادیم والن خود را با دالما رسو"

 *25سوره حدید آیه  *

 فرستادن پیامبران از سوی خداوند که همان دعوت مردم به یکتاپرستی بوده است:اشاره به دلیل 

 "ما برای هر امتی پیامبری فرستادیم که می گفت : خدای یکتا را بپرستید ."

 *32سوره نحل آیه * 

  معجزه چیست؟

 نکته:

1 

2 

3 

  ی پیامبران و اصل نبوتآیات مهم درباره

  :اصل نبوت

 پسرم باشی پیروز و هپایند


