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آرزوی توفیق و سالمت شما همکار محترم، به منظور پیشبرد بهتر فرایند  با اهدای سالم و 

آموزش این کتاب، توّجه به چند نکته الزم است: یاددهی ــ یادگیری در 

1.    تدریـس برخـی دروس می توانـد پیمانـه ای صـورت گیـرد؛ یعنـی بـا توّجـه به مناسـبت های 

آمـوزگار می توانـد برخـی دروس را خـارج از ترتیب  گوناگـون و یـا در صـورت احسـاس نیـاز، 

موجود تدریس کند.

2.  بـرای کسـب اّطالعـات بیشـتر دربـاره ی شـیوه ها و ابزارهـای ارزشـیابی توصیفـی در درس 

آسمان به کتاب راهنمای معّلم مراجعه کنید. هدیه های 

آیـات و احادیـث بسـیاری بـه کار گرفتـه شـده اسـت تا  3.  بـه منظـور تحّقـق اهـداف دروس، 

آن )کالم خدا و معصومان(  دانش آمـوزان به تدریـج دریابند کـه دین را باید از منابع معتبر 

دریافت کنند که از هر خطا و اشتباه به دورند.

4.  مراجعـه بـه راهنمـای معّلـم بـرای تدریـس ایـن کتاب ضـروری اسـت. در برخـی دروس بر 

»مراجعه به راهنمای معّلم« در پاورقی تأکید شـده اسـت؛ این نشـان می دهد بخشـی از 

آن،  آموزشـی در کتاب راهنمای معّلم قرار داده شـده اسـت و بدون مراجعه به  محتوای 

آموزش تکمیل نخواهد شد. فرایند 

5.  بـا توّجـه به اینکـه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهّمـی دارند، همکاران محترم در 

آموزش مفاهیم دروس از شیوه ی تصویرخوانی نیز استفاده کنند.

6. توجه به حیطه ی عاطفی در کنار حیطه ی دانشی در دروس از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

فعالیت هایی چون ایستگاه خالقیت، ببین و  بگو، همخوانی کنیم و دعا کنیم، بیشتر با این هدف 

در دروس قرار داده شده است.

7. برای آگاهی شما همکاران محترم، حوزه موضوعی دروس در صفحه فهرست و نیز ابتدای هر 

درس به وسیله رنگ ها از یکدیگر مجزا شده است:

آداب و اخالق اسالمی    آخرت        خداشناسی      پیامبری       امامت       جهان و 

 احکام        مراسم اسالمی      شخصیت های دینی

8.  محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشکیل شده است که به صورت خالصه 

به آنها اشاره می شود. تفصیل مطالب در راهنمای معّلم آمده است.

عنوان درس: عنوان، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و 

آنها تقویت می کند. با ایجاد حّس کنجکاوی در دانش آموزان، انگیزه ی یادگیری را در 

متن درس: شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس است.

عالوه بر این دو بخش، که مفاهیم درس را مطرح می کنند، فّعالیت های گوناگونی متناسب 

با هر درس پیش بینی شده است که با مشارکت دانش آموزان انجام می شود. انتظار می رود 

همه ی دانش آموزان در بخش های گوناگون درس مشارکت کنند و اگر دانش آموزی نتوانست 

آموزگار عزیز همکار گرامی، 



در یـک بخـش فّعالیـت و مشـارکت مؤثّـری داشـته باشـد، در بخـش دیگـر به او توّجه شـود. 

عناوین و شرح فّعالیت هایی که در کتاب طرّاحی شده از این قرار است:

شرح فّعالیتعنوان فّعالیت

جمع بندی و نتیجه گیری درسبرایم بگو

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدیدایستگاه فکر

آیات و احادیث کوتاهتدبّر کنیم جمع بندی و نتیجه گیری مفاهیم درس در قالب 

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس مرور اّطالعاتبررسی کنید

تکمیل و تثبیت اهداف بر اساس دریافت رابطه ی  مفاهیمکامل کنید

ایستگاه خّلقیت
آموزش داده شده در قالب اجرای نمایش، خّط خوش  تثبیت و تعمیق مطالب 

و نّقاشی

گفت وگو کنید
تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظرات و تجربه ها در گروه و مشارکت در 

جمع بندی

تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانیببین و بگو

آموزش داده شده با فّعالیت عینی و ملموسبگرد و پیدا کن تثبیت و تعمیق مطالب 

همخوانی کنیم
آهنگ و لحن  تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با 

مناسب

تمرین کنید
آموزش  تثبیت مفاهیم درس و تعمیق یادگیری با کسب مهارت عملی احکام 

داده شده

به کار ببندیم
آموخته ها در موقعیت  کاربست  تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس 

جدید

دعا کنیم
بیان درخواست و  یا  نیاز  راز و  با  آموزش داده شده  تثبیت و تعمیق مطالب 

احساسات

با خانواده
گسترش یادگیری و تقویت نگرش دانش آموز به مفاهیم دینی برای بروز رفتار دینی 
اعضای  کمک و همفکری  از مفاهیم با  از طریق جست وجوی مصداق های تازه 

خانواده

محتوای  بخشنامه ها،  اخبار،  دادن  قرار  با  اسالمی  معارف  و  قرآن  گروه  اینترنتی  پایگاه 

آموزگاران گرامی است:   کمک آموزشی، کتاب های راهنمای معّلم و... در خدمت شما 

qm-dept.talif.sch.ir

تلفن  روی  QR-code خوان،  برنامه  نصب  با  می توانید  همچنین 

آموزشی  کمک  این تصویر، مستقیماً به محتوای  همراه و اسکن  

و راهنمای تدریس این کتاب در سامانه رشد، دسترسی پیدا کنید.



ناراحت و نگران در زیر خاک نشسته بود؛ دلش نمی خواست جوانه بزند! 

دانه ها کم کم سرشان را از خاک بیرون می آوردند اّما این دانه از روییدن می ترسید! 

درخت هلویی در نزدیکی او بود. 

یکی از ریشه های این درخت، که خیلی به دانه نزدیک بود، به او گفت:  

»دانه جان! چرا جوانه نمی زنی؟ چرا از خاک بیرون نمی روی؟«

دانه گفت: »همین جا که هستم خیلی خوب است! برای چه بیرون بروم؟ 

از کجـا معلـوم؟ شـاید همیـن کـه سـرم را از خـاک بیـرون ببرم، 

بی آب و غذا و گرسنه بمانم.«

ریشه لبخند زد و گفت:

»دوست عزیزم، چه فکرهای عجیبی می کنی؟

ببیـن! یـک درخـت هلوی خیلـی بزرگ در چنـد قدمی 

توسـت. من یکی از ریشـه هایش هسـتم. این درخت 

روزی فقـط یـک دانـه ی کوچـک بـود و در زیـر خـاک خانـه 

داشت؛ درست مثل تو.

آمد. همین که بیرون رسـید،  بعد جوانه زد و کم کم از خاک بیرون 

آماده شـده اسـت؛ نور،  دیـد کـه همـه چیز بـرای رشـدش 

آب و هوا.  گرما، 

سـپس کم کـم قـد کشـید و حـاال بـرای خـودش 

درختی بزرگ و زیبا شـده اسـت با شاخه هایی پر 

دانه ای که نمی خواست بروید!
درس اّول
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از برگ  و  هلوهایی درشت و خوش رنگ و شیرین.«

کم کـم تـرِس دانه ریخـت و دلش گرم 

شد و جوانه زد.

آماده شد  چند روز بعد، دانه 

از خاک بیرون بزند.
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آورد؛ به دور و برش نگاه کرد؛ صد تا مثل  آرام سرش را از خاک بیرون  صبح زود، دانه 

خودش را دید!

ــ »وای خدای من، چه جای بزرگی! چه باغ زیبایی! چه نسیم خنکی!« 

در همین لحظه پروانه ای دور او چرخید؛ کنارش  نشست و به او لبخند زد و گفت:

آمدی!«  »سالم گیاه کوچولو! توّلدت مبارک! به جمع ما خوش 

گیاه کوچولو هم خندید.

ــ »سالم دوست عزیز!«   

پروانه گفت: »باغ ما خیلی زیبا و بزرگ است؛ پر از گل، گیاه، پروانه و پرنده است.

آفریده شده است.« در این باغ  هر چه نیاز داشته باشیم برای ما 

پروانه با بال های لطیفش، گیاه کوچولو را نوازش کرد و ادامه داد: 

آب می دهد. خاک به تو غذا می دهد. نسـیم  »خورشـید گرمت می کند. چشـمه به تو 

ُخَنَکت می کند و بلبل ها برایت شعر می خوانند.  اینجا خیلی زیباست!«

آبی نگاه کرد؛ خیلی خوشـحال بود؛  آسـمان  گیاه کوچولو با چشـم های درخشـان به 

پایش در دل زمین بود و سرش رو به خورشید. 

آوردم! چه دنیای قشنگی! چه  با خودش گفت: »چه خوب شد که سر از خاک بیرون 

زندگی زیبایی!«

دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد؟

برایم بگو
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 این جانوران را درنظر بگیرید.

آنها چه راه هایی قرار داده است؟ خداوند برای برطرف کردن هر یک از نیازهای 

پوششحرکتغذامحّل زندگی نام جانور                          نیازها

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

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

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

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

ایستگاه فکر

11



   به این تصاویر دّقت کنید.  هریک، کدام نیازهای ما را برطرف می کنند؟

گوناگونـی  شـکل های  مـا،     دندان هـای 

دارند.

هر یک از این دندان ها کدام نیاز ما را برطرف می کند؟

  اگر همه ی دندان های ما به یک شکل بودند، چه اتّفاقی می افتاد؟

در کتاب علوم سـال گذشـته خواندیم که بدن انسـان برای رشد به چهار گروه مواّد 

غذایی نیاز دارد. 

غذا خوردن خود را با یک نوزاد مقایسـه کنید.

   خداوند نیازهای نوزاد را به این چهار گروه مواّد غذایی چگونه برطرف می کند؟

بررسی کنید
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ـَه َقـد ـَه َعـلـٰی کُِلّ َشیءٍ َقـدیـر  َو َانَّ الـّلٰٰٰٰ َانَّ الـّلٰٰٰٰ
 َاحـاَط بِـکُـِلّ َشـیءٍ ِعـلـًمـا

خداوند بر هر چیز تواناست و علم او به همه چیز احاطه دارد.  

آیه ی 12 سوره ی طالق، 

خداوندا!

آفریدی ای که شب را   

و روز را  

ای که روز را زمان تالش قرار دادی  

آسایش و شب را زمان   

پروردگارا!

آوردی ای که شب را به دنبال روز   

و روز را به دنبال شب،  

مرا در زندگی موّفق گردان  

و روز و شبی پربار و سودمند نصیبم کن.  

خدایا!

ای که ..............................................................  

یاری ام کن ......................................................  

برگرفته از کتاب »خدای من«، نوشته ی فریبا کلهر    

آیه و برطرف شدن نیازهای ما چه ارتباطی هست؟  میان این 

تدبّر کنیم

دعا کنیم
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آشفته ای دیده بود! سراسیمه از خواب پرید؛ خواب 

نگران و خشمگین دستور داد تعبیرکنندگان خواب را حاضر کنند؛ خواب خود را برای 

آنها با ترس گفتند: آنها تعریف کرد. 

»به زودی در این سرزمین پسری به دنیا می آید که حکومت شما را به خطر می اندازد!«

فریاد فرعون در کاخ پیچید:

آمد، فوراً او را از بین ببرید!« »از امروز هر نوزاد پسری که به دنیا 

٭ ٭ ٭

آب کودکی بر 
درس دوم
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آغـوش فشـرد؛ یک بـار دیگـر او را شـیر داد و لبـاس  مـادر بـا مهربانـی کودکـش را در 

سفیدش را مرتّب کرد. دست های کوچک پسرک به سوی مادر دراز شده بود. 

مـادر لبخنـد غمگینـی زد و گونه هـای نرم فرزندش را بوسـید. او را از خـود جدا کرد و 

بـا دلـی امیـدوار به لطـف خدا، درون صنـدوق خواباند. کـودک بی گناه باید به سـفری 

پرخطر می رفت. قطره های اشک از چشمان مادر فرو می ریخت.
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آب گذاشـت. صندوق، باال و پایین می شـد و در  آرامـی روی  صنـدوق را برداشـت و بـه 

مسـیر رود بـزرگ نیـل به پیش می رفت. مادر رو به دختـرش کرد و گفت: »صندوق را 

دنبال کن و چشم از برادرت برندار!« خواهر موسٰی اشک هایش را پاک کرد و در طول 

ساحل به راه افتاد.

٭ ٭ ٭ ٭٭٭

آسیه، در ساحل نیل قدم می زدند.  فرعون، »پادشاه مصر«، و همسرش، 

آرامی باال و پایین می رفت. فرعون در میان رودخانه صندوقی را دید که به 

آرام گرفت.  آسیه در میان گیاهان کنار رود  آمد و در نزدیکی او و  آب پیش  صندوق با 

آب گرفتند. به دستور فرعون، چند خدمتکار صندوق را از 

آنها به کودکی افتاد که درون  آسیه قرار گرفت، نگاه  وقتی صندوق در برابر فرعون و 

آنها نگاه می کرد.  صندوق دست و پا می زد و به 

فرعون فریاد زد: »این کودک اینجا چه می کند! مگر دستور ندادم هر نوزاد پسری که 

به دنیا می آید، نابود شود؟«

و بعد حرف های پیشگویان را با خود مرور کرد ...

و این بار بلندتر فریاد زد: »این کودک را هم مانند دیگر کودکان از بین ببرید!«

آن کودک عالقه مند شده بود؛  آرزو داشت فرزندی داشته باشد، به  آسیه که سال ها 

پس به فرعون رو کرد و با مالیمت گفت: 

برای  ما سودی  را نکش! شاید  او  باشد.  تو  نور چشم من و  کودک می تواند  »این 

داشته باشد … شاید بتوانیم او را به فرزندی قبول کنیم!«

آسیه به فکر فرو رفت. فرعون که فرزندی نداشت با شنیدن حرف های 

٭ ٭ ٭

آورد و صدای گریه اش بلند شد.  نوزاد انگشتش را از دهانش بیرون 

آسیه کودک را از داخل صندوق برداشت؛ به زن هایی که دورش را گرفته بودند، گفت: 

کودک شیر بدهد. دیگر تحّملش تمام  این  به  تا  کنیم  »باید زودتر یک نفر را پیدا 

شده است!«
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مأموران دربار فرعون روانه ی شهر شدند تا دایه ای برای نوزاد گرسنه پیدا کنند. 

آمدند اّما بی فایده بود؛ کودک شیر نمی خورد. زن های زیادی نزد کودک 

خواهر کودک که از دور ماجرا را زیر نظر داشت، نزدیک شد و گفت: »می خواهید زنی 

را به شما معرّفی کنم که سرپرستى این کودک را به عهده بگیرد و او را شیر بدهد؟« 

آنکه بداند  آسیه دایه را به دربار دعوت کرد؛ بدون  آسیه رساندند.  خیلی زود خبر را به 

او مادر نوزاد است.

٭ ٭ ٭

آغوش مادرش  وقتی کودک در 

آرام شد. جای گرفت، 

کرد؛  نوازش  را  نوزادش  مادر، 

اشک شادی را پشت پلک هایش 

لطف خداوند  به  و  داشت  نگه 

که  بزرگی  خداوند  کرد؛  فکر 

کودکش را در سالمت کامل به 

او بازگردانده بود.
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   متن زیر را بخوانید.

ـ یکی از پیامبران بزرگ است. خدا او را برای مبارزه  ـ علیه الّسالمـ  حضرت موسٰیـ 

با فرعون و  هدایت قوم بنی اسـرائیل فرسـتاد. وقتی موسـٰی به پیامبری رسـید، 

آسـیه را  آورد. فرعون از شـنیدن این خبر خشـمگین شـد و  آسـیه به او ایمان 

آسیه در ایمان خود استوار باقی ماند. تهدید کرد تا از ایمانش دست بردارد اّما 

آخرین نفـس در برابر  ایـن بانـوی مؤمـن یکـی از بهتریـن زنان عاَلم اسـت. او تـا 

آسیه به مردان و  ظلم و ستم فرعون ایستادگی کرد و با شجاعت از دنیا رفت. 

آموخت که از مبارزه با ستمکاران نهراسند. خدا در قرآن این بانوی  زنان با    ایمان 

نیکوکار را الگوی مؤمنان معرّفی می کند.

بگرد و پیدا کن

آب« را از زبان یکی از این شخصیت ها تعریف کنید.  خالصه ی داستان »کودکی بر 

برایم بگو

خواهر موسٰیآسیه ـ ـ علیه الّسالمـ    حضرت موسٰیـ 
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   شیر نخوردن کودک از زنان شهر

بـردن  بیـن  از  بـرای  فرعـون  دسـتور   
نوزادان پسر  

آب انداختن کودک     به 

آسیه در برابر فرعون    ایستادگی 

)ب()الف(

   با توّجه به درس و متن صفحه ی قبل مشّخص کنید هرکدام از مطالب قسمت )الف(

با کدام مطلب قسمت )ب( ارتباط دارد. 

مبارزه با ستم حتّی در کاخ فرعون 
و در مقابل همسر

امید مادر به لطف خدا

خواست و اراده ی خدا

نگرانی از به خطر افتادن حکومت

خدای مهربان، همیشـه و همه جا پشـتیبان انسـان های خوب است. به نظر شما در 

آب« کدام بخش ها به پشـتیبانی خدا از انسـان های خوب اشاره  داسـتان »کودکی بر 

می کند؟

گفت وگو کنید
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آنهـا را به ترتیب داسـتان کودکـی حضرت  آیـه مربـوط اسـت؟  کـدام تصویـر بـه کـدام 

موسٰی ــ علیه الّسالم ــ مشّخص کنید.

این کودک می تواند نور 
چشم من و تو باشد.

 او را نکش.

آیه ی9( )سوره ی قصص، 

برادرت را دنبال کن و 
چشم از او برندار! 

آیه ی 11( )سوره ی قصص،

نترس و اندوهگین 
نباش؛ ما کودک را به تو 

باز می گردانیم.

آیه ی  7( )سوره ی  قصص،

ببین و بگو
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زندگی  از  بخش هایی  تصویرها      این 

حضرت موسٰی ــ     علیه الّسالم  ــ   را نشان 

آنها را تعریف کنید. می دهد. داستان 

1

2

3

   کدام یک از تصویرهای باال با این شعر ارتباط دارد؟

آن   می کنند آنچـه   می گوییـم   مـا ،  رودها از خود نه طغیان می کنند         

ما به دریا حکم طوفان می دهیم        ما به سیل و موج فرمان می دهیم

                                                                                 پروین اعتصامی

ایستگاه فکر
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مصطفٰی با اشتیاق نامه ی خالِد را باز می کند.

خالِد، دانش آموزی فلسطینی است.

کشوِر خالِد اکنون در اشغال دشمنان اسرائیلی است.

مصطفٰی و خالِد از طریق نامه نگاری باهم دوسـت شده اند.

آشـنا  آداب و رسـوم مردم، تاریخ و ویژگی های کشـورهای یکدیگر  آنها از این طریق، با 

می شوند.

مصطفٰی در اّولین نامه ی خود، مطالب زیادی درباره ی محّل زندگی اش نوشته است. 

خالِد هم در بخشی از جواب نامه، پس از سالم و احوالپرسی برای دوست ایرانی اش 

نوشته است:

٭ این درس در مسجد تدریس می شود. برای توضیحات بیشتر به کتاب راهنمای معّلم یا پایگاه اینترنتی گروه 
درسی قرآن و معارف اسالمی مراجعه شود.

در  که  یم داین  حتماً  بودی.  نوشته  جالیب  چزیهای  کشورت  مساجد  درباره ی  تو 

مهه جای دنیا، در روستاهای کوچک و رهشهای بزرگ، بر روی تپّه ها و کنار 

که مسلمانان زندگی یم کنند، مسجدها مه هستند. شلک ظاهری  دریاها، هرجا 

مسجدها بامه رفق دارد. بعیض از آهنا بزرگ و باشکوه و بعیض کوچک و ساده اند.

نم هب تازگی درباره ی مسجدهای مسلمانان کتایب خوانده ام. نم از آن کتاب 

آومخته ام که اّولنی مسجد را پیامرب اسالم و یارانش، در نزدیکی دمینه ساخته اند. 

این مسجد ُقبا نام دارد و هنوز پا برجاست و مسلمانان زیادی در آن عبادت 

یم کنند.

ما به مسجد می رویم ٭

درس سوم
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مسجدی  یکدیگر  کمک  هب  دمینه  رهش  در  یارانش  و  پیامرب  که  خواندم  کتاب  آن  در 

آراماگه  است.  معروف  پیامرب(  )مسجد  یب  مسجُدالنَّ هب  مه اکنون  که  ساختند 

حضرت  حممّد )ص( نزی در مهنی مسجد رقار دارد.

در آن کتاب نوشته بود بزرگ ترین و مهم ترین مسجد اسالیم، مسجُداحلَرام ـ در 

مکّه ـ است و کعبه، قبله ی مسلمانان در میان آن رقار دارد.

االَقیٰص نزی در آن کتاب آدمه است.
ُ

 دیگر مثل مسجد کوفه و مسجد
ّ

نام مساجد مهم

مسجُداالَقیٰص یکی از مساجد مهمّی است که در کشور نم فلسطنی و در رهش نم 

بیُت املقّدس رقار دارد. نم مسجُداالَقیٰص را بارها و بارها دیده ام. مسجُداالَقیٰص 

مسلمانان  یمن دهند  اجازه  آهنا  است.  شده  اِشغال  اسالم  دمشنان  توّسط  ارموز 

هب راحیت در این مسجد مناز خبوانند و عبادت کنند.

در ناهم ات نوشته بودی که در دمرسه تان منازخاهن دارید؛ این خیلی جالب است 

امّا حیف که دمرسه ی ما توّسط دمشنان اسالم خراب شده است!

نم و دوستامن هب کمک بزرگ ترها مسجد کوچکی درست کرده امی. مسجد کوچک 

ما، مه حمّل حتصیل ما و مه حمّلی برای مجع شدن بزرگ ترهاست. بسیاری از 

مشالکت رمدم حمّله نزی در مهنی مسجد حل یم شود. مسجد کوچک ما...

مصطفٰی در پاسـخ به نامه ی دوست فلسطینی اش می نویسد:

دوست عزیزم خالِد، سالم.

امیدوارم...
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 مصطفٰی در نامه اش به خالد چه چیزهایی می نویسد؟

    این تصویرها به چه فّعالیت هایی در مسجد اشاره می کند؟

   شما چه فّعالیت های دیگری در مسجد انجام می دهید؟

برایم بگو

ببین و بگو
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 شاید در مدرسه نمازخانه نداشته باشیم؛ اّما می توانیم وقتی هوا مناسب است، در 

حیاط مدرسه نماز خواندن به جماعت را تمرین کنیم. برای این کار: 

1-وضو می گیریم.

2-جای خوبی برای نماز خواندن انتخاب می کنیم.

3-زیرانداز مناسبی پهن می کنیم.

4-صف های منّظمی تشکیل می دهیم.

آشنایی بیشتری با احکام دینی دارد،   آموزگاران خود که  5-از یکی از 

می خواهیم تا اماِم جماعت ما باشد.

6-یکی از دانش آموزان اذان می گوید.

7-اکنون می توانیم نماز جماعت بخوانیم.

تمرین کنید
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  با توّجه به تفاوت های نماز ُفرادٰی* و نماز جماعت، جاهای خالی را کامل کنید. 

نماز ُفرادٰی

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

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

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

 سپس به رکوع می روم. بعد می ایستم و سپس دو بار به سجده می  روم.

 بعد می ایستم و رکعت دوم را مانند رکعت اّول می خوانم.

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

 بعد از رکوع و دو سجده، تشـهد می خوانم.

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

 و  در  پایان .........................................................................................

٭ نماز ُفرادٰی نمازی است که هر فردی به تنهایی می خواند.

ایستگاه فکر
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نماز جماعت

 نیت می کنیم نماز ظهر را برای خشنودی خدا به جماعت می خوانیم.

 بعد از تکبیر امام جماعت تکبیر می گوییم.

 در رکعت اّول امام جماعت سوره ی حمد و توحید را می خواند ولی ما ............

 بعد از امام جماعت ..................................................................

 بعد می ایستیم و رکعت دوم را مانند رکعت اّول می خوانیم. 

آسمان بلند می کنیم.  بعد دست هایمان را برای قنوت به سوی 

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

 در رکعت سوم و چهارم ذکر ............................................. را می خوانیم.

.................................................................................................... 
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آیه به برخی کارهای پسندیده برای حضور در مسجد سفارش می کند. این 

آیه عمل کنیم؟ فکر می کنید با انجام دادن چه کارهایی می توانیم به این 

 با دوسـتان خـود در گروه 

مشورت کنید.

چـه  تصویرهـا،  ایـن  در 

اشتباه هایی می بینید؟
1

2

تدبّر کنیم

ُخـذوا ز ینَـتَـکُم ِعنـَد کُـِلّ َمسـِجـٍد
زیبا و پاکیزه به مسجد بروید.

آیهی31 سورهیاعراف،

بررسی کنید
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منّظم
جماعت

وحدت
فاصله

آهسته

مشکالت

حمد و سوره

قدمی
مسجد

ُفرادٰی

مسجدجامع خرّمشهر

 پاسخ سؤال ها را از میان کلمه هایی که در تصویر زیر می بینید، پیدا کنید و بنویسید.

ـ ـ صّلی اللّٰه علیه و آلهـ   1-  خواندن نماز به صورت ................. سفارش مهّم پیامبر اسالمـ 

است.

2- بهترین مکان برای نماز خواندن، ................. است.

3- نمازگزاران در صف های نماز جماعت باید بدون فاصله و ........... بایستند.

4- جمع شـدن در مسجد، موجب ..................... مسلمانان می شود.

5- یکی از فایده های حضور در مسجد، چاره جویی برای .................. مسلمانان است.

6- پاداش نماز جماعت از نماز ..................... خیلی بیشتر است.

ـ می فرماید: »هرکس وضو بگیرد و به سوی نماز  آلهـ  ـ صّلی اللّٰه علیه و  7-  رسول اکرمـ 

جماعت حرکت کند، برای هر ................. که برمی دارد، خدا پاداشی به او می دهد«. 

8- در نماز جماعت باید تمام کارها را بدون .............. بعد از امام جماعت انجام بدهیم.

9-  ما نباید در رکعت اّول و دوم نماز جماعت ................. را بخوانیم.

10-  در نماز جماعت، خوب است 

ذکرهایـی٭ را که همراه امام 

جماعـت خوانـده می شـود، 

............................... بخوانیم.

٭ منظور، ذکرهای رکوع، سجده، تشّهد و سالم است.

کامل کنید
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هادی فردوسی

مثل نسیم

می رسد از راه دور

نغمه ی سبز اذان

دست ها پل می زنند

آسمان از زمین تا 

٭ ٭ ٭

بر لبم ذکر و دعا

در دلم حمد و سپاس

پاک و خوشبو می شوم 

مثل شبنم، مثل یاس

٭ ٭ ٭
روشنی گل می کند

 در فضای سینه ها

باز می خوانم نماز

در کنار غنچه ها

٭ ٭ ٭

تا خدا پر می کشد

باز عطر یاکریم

سوی مسجد می روم 

بی صدا مثل نسیم

٭ ٭ ٭

همخوانی کنیم
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 در مسـجد محّلـه ی شـما چـه برنامه هایـی برگـزار می شـود؟ از یکـی از ایـن برنامه ها 

گزارشی تهیه کنید و در کالس برای دوستانتان بخوانید.

با خانواده
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آسمان« را در دست گرفته بود و دور اتاق قدم می زد و شعر  سینا کتاب »هدیه های 

می خواند: 

آسمان، مهتاب از توست آب از توست                    ستاره،  آفتاب و  »خدایا! 

      خدای غنچه های ....................                   .............................................. «

می خوانـد.  نمـاز  اتـاق  گوشـه ی  در  مادربـزرگ 

سـینا بـا خود گفت: »هنـوز کـه اذان نگفته اند! 

مادربـزرگ چـه نمـازی می خوانـد؟« بعـد هـم با 

کنجکاوی در گوشه ای نشست.

مادربزرگ سوره ی حمد را خواند؛ بعد گفت:

»بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم« و خم شد برای رکوع: 

»سبحان اللّٰه، سبحان اللّٰه، سبحان اللّٰه«  

سـپس بلنـد شـد و گفـت: »قل هو اللّٰـه احد«  و 

بعد دوباره به رکوع رفت.

تعّجب سینا بیشتر شد:

»چرا مادربزرگ سوره ی توحید را کامل نخواند؟ 

چرا دو بار به رکوع رفت؟«  

یک نماز و ده رکوع!
درس چهارم
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مادربزرگ در برابر چشم های حیرت زده ی سینا، سه بار دیگر هم به رکوع رفت!

آیه ی دیگر از سوره ی توحید را می خواند. او هر بار که از رکوع بلند می شد، یک 

سـینا به سـرعت به سـراغ مادرش رفت. مادر هم در اتاق دیگر نماز می خواند. سـینا 

کنار سّجاده ی مادر نشست و منتظر ماند. 

مادر سوره ی حمد را خواند و بعد گفت: »بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم« و به رکوع رفت.

سپس بلند شد و گفت: »قل هو اللّٰه احد« و دوباره به رکوع رفت. 

سینا هاج و واج مانده بود!

»وای خدایا! مادرم هم مثل مادربزرگ، نماز می خواند؛ این چه نمازی است!«

آیه ای دیگر از  مادر سـه بار دیگر هم به رکوع رفت و هر بار که از رکوع بلند می شـد، 

سوره ی توحید را می خواند.
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او دو سـجده کـرد و از جـا بلنـد شـد و در رکعـت دوم هـم مثل رکعـت اّول پنج بار به 

رکوع رفت. 

وقتی نماز مادر تمام شد، سینا  جلو دوید؛ دست دور گردن مادر انداخت و گفت: 

»مـادر جـان، چـرا شـما و مادربزرگ امروز این طـور نماز خواندید؟ چرا بـه جای دو بار، 

ده بار به رکوع رفتید!«

آیات می خواندیم. وقتی ماه یا خورشید  مادر لبخند زد و گفت: »من و مادربزرگ نماز 

می گیرد یا حوادثی مانند زلزله و رعد و برق ترسناک اتّفاق می افتد، واجب است نماز 

آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد«. آیات بخوانیم. نماز 

سینا لبخند زد و گفت: »چه نماز جالبی!« 

در این هنگام، توّجه سینا و مادر به خبر تلویزیون جلب  شد:

آغاز شـده  آسـمان ایران  »بینندگان محترم! از چند دقیقه پیش پدیده ی کسـوف در 

است...«.

تلویزیون خورشیدگرفتگی را نشان می داد و سینا به فکر فرو   رفته  بود.

مادر  پرسید: »به چه چیزی فکر می کنی؟« 

سینا نگاهش را از تلویزیون بر داشت و گفت: ... .
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آیات واجب است؟  برای کدام یک از این موارد، خواندن نماز 

ببین و بگو
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آن را مشّخص  آیات را بیان می کند.    تنها یکی از این دانش آموزان، تعریف صحیِح نماز 

کنید.

آن پنج نماز دو     رکعتی می خوانیم. نمازی است که در 

آن، پنج بار رکوع و  نمازی است دو رکعتی که در هر رکعت 
سجده را انجام می دهیم.

آن، یک حمد  نمازی است دو رکعتی که در هر رکعت 
می خوانیم و سوره را به پنج قسمت تقسیم می کنیم و 

بعد از هر قسمت به رکوع می رویم.

آن، پنج حمد و یک  نمازی است دو رکعتی، که در هر رکعت 
توحید می خوانیم و بعد از هر توحید به رکوع می رویم.

بررسی کنید
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  ایـن شـکل نشـان می دهـد یـک 

چگونـه  آیـات  نمـاز  از  رکعـت 

بـه  با  توّجـه  می شـود.  خوانـده 

آن را کامل  آیات سـوره ی توحید 

کنید.

حـیمِ حـٰمـِن  ا لـرَّ بِـسـمِ الـلّٰـِه ا لـرَّ

ُقـل ُهـَو الـلّٰـُه اََحـٌد

ـَمـُد اَلـلّٰـُه ا لـصَّ

  َلـم َیـِلـد َو َلـم یـوَلـد

َو َلـم َیـُکـن َلـهو ُکـُفـًوا اََحـٌد

سوره ی حمد

بسم الّل 
الرّحمن 
ولم یکن له والرّحیم

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

.............
ولم یولد

الّل الّصمد

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

رکوع اّول
رکوع پنجم

رکوع چهارم

رکوع سوم

رکوع دوم

کامل کنید
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آن پاسخ دهید.   این متن را بخوانید و به پرسش پایان 

پیامبر اسالم ــ صّلی اللّٰه علیه و آله ــ پسری به نام ابراهیم داشت. ابراهیم در کودکی از 

دنیا رفت. پیامبر از مرگ فرزندش بسـیار غمگین شـد اّما صبر خود را از دسـت نداد. 

اتّفاقـاً همـان روز خورشـید گرفـت. بعضی از مردم تصّور کردند که خورشـید در مرگ 

فرزند پیامبر عزادار شده است!

پیامبر اسالم ــ  صّلی اللّٰه علیه و آله ــ که همیشه می کوشید مردم را از گمراهی نجات 

دهـد، فرمـود: »خورشـید گرفتگی بـه غـم یـا شـادی ما ربطـی نـدارد بلکه نشـانه ای از 

نشـانه های قدرت خدا و نظم جهان اسـت«. سـپس، به مسلمانان یاد داد که چگونه 

آموخت که  آنها  آورند. پیامبر بـه  آیـات بخواننـد و بزرگـی و توانایی خـدا را به یاد  نمـاز 

آن تفاوت هایی دارد. آیات مانند نماز صبح دو رکعتی است اّما با  نماز 

آیات چه تفاوت هایی هست؟  میان نماز صبح و نماز 

ایستگاه فکر
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آیات را در مدرسه تمرین کنید.٭  به کمک معّلم خود، خواندن صحیح نماز 

آیات را به شکل دیگری هم می توانیم بخوانیم؟ آیا نماز   

٭ آموزگاران محترم، تالش نمایند تا همه ی دانش آموزان این فّعالیت را در مدرسه انجام دهند.
همکاران محترم توّجه داشته باشند که نماز آیات در متن کتاب، بر اساس نظر مشهور مراجع 
تقلید آموزش داده شده است و نظر برخی مراجع تقلید در این باره متفاوت است، جهت کسب 

اطالعات بیشتر به کتاب راهنمای معّلم مراجعه فرمائید.

تمرین کنید

با خانواده
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آن محّله رفتند یک روز خوش هم ندیدند! از روزی که به 

در طـول روز از سـروصدای زیـاد همسـایه در امـان نبودنـد و شـب ها تـا دیـر وقـت از 

آنها خواب راحت نداشتند. صدای بلند خنده های 

صبر مرد تمام شده بود؛ تصمیم گرفت شکایت همسایه ی خود را نزد پیامبر ببرد.

٭ ٭ ٭

آمده ایم، از شّر این همسایه در امان نیستیم؛  »ای رسول خدا! از وقتی به این خانه 

آسایش داریم و نه شب ها می توانیم استراحت کنیم.« نه روزها 

لبخندی که همیشه بر لبان پیامبر بود، محو شد. 

آشکار گردید.  آثار اندوه در چهره ی ایشان 

آزار این همسایه را می گرفت و او را از زشتی کارش باخبر می ساخت.  باید جلوی 

سه نفر از نزدیک ترین یاران خود را صدا کرد و به آنها فرمود: »سخنی را که اکنون به شما 

می گویم، بعد از نماز جماعت با صدای بلند در مسجد تکرار کنید تا همگان بشنوند.«

٭ ٭ ٭

نماز ظهر پایان یافت. علی ــ علیه الّسالم ــ ابوذر و سلمان که هر کدام در گوشه ای از 

مسجد نشسته بودند، از جا برخاستند و با صدای بلند، سه بار این سخن را تکرار کردند:

»رسول خدا فرمودند تا به شما اعالم کنیم:

هر کس همسایه اش ...

هر کس همسایه اش از شّر او در امان نباشد ...

هر کس همسایه اش از شّر او در امان نباشد، مؤمن نیست.«

سخنی که سه  بار تکرار شد!
درس پنجم
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 بـا انجـام دادن چه کارهایـی می توانیم به سـخن پیامبر  ــ   صّلی اللّٰه علیه و آله ــ  عمل 

کنیم؟

برایم بگو

41



 پاس بده ...                 شوت کن ...                ُگل ... ُگل ...

َدرِ یکی از خانه ها باز می شود. پیرزن همسایه است؛ همان که مادرم می گوید مّدت هاست 

مریض است.

رنگش پریده است. کمی نگاهمان می کند؛ می خواهد چیزی بگوید اّما نمی گوید.

به بّچه ها نگاه می کنم. بازی متوّقف شده است. همه به فکر فرو رفته اند ... .

 به نظر شـما، بّچه ها به چه چیزهایی فکر می کنند؟

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

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

گفت وگو کنید
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آیه، در هریک از موارد زیر بهتر است چه کارهایی انجام دهیم؟ با توّجه به معنای 

 اگر همسایه ی  ما بیمار شد، .......................................................................... .

 وقتی همسایه چیزی از ما خواست، .............................................................. .

 اگر در همسـایگی ما پیرمرد یا پیرزنی زندگی می کند، .........................................

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

تدبّر کنیم

َو بِـالـوالِـَدیِن ِاحساًنـا ... َو الـجاِر ِذی الُقربٰی َو الـجاِر الـُجـنُـِب
به پدر و مادر ... و همسایگان دور و نزدیک نیکی کنید.

آیه ی 36 سوره ی نساء، 

 هر کاری می کردم که حواسم به درس باشد، نمی شد. 

داشتم کالفه می شدم؛ پیش مادرم رفتم و گفتم: »من دیگر تحّمل ندارم!

آخر این چه همسایه ای است؟« مگر با این همه سر و صدا می شود درس خواند؟ 

آنها را بزن و  مـادر گفـت: »به جای اینکه پشـت سرشـان چیزی بگویی، بـرو دِر خانه ی 

بگو صدای تلویزیون را کم کنند.«

گفتم: »خجالت می کشم!«

مـادر گفـت: »گفتـن حرف حق کـه خجالت ندارد! با احترام و مؤّدبانه خواسـته ات را به 

آنها بگو!«

تصمیم گرفتم .................................................................................................... .

ایستگاه فکر
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 ایـن قّصـه را بخوانید و جاهای خالی را پر کنید.

پدر دِر حیاط را باز کرد و ما دوان دوان به سمت راه پّله ها دویدیم. 

از پّله ها باال می رفتیم و از اتّفاقات شیرین مهمانی برای هم تعریف می کردیم.

آقـای همسـایه سـرش را از  بـه طبقـه ی دوم کـه رسـیدیم، دِر یکـی از خانه هـا بـاز شـد و 

آورد.  گوشه ی در بیرون 

آن قدر عصبانی بود! چشم هایش هم خواب آلود بود.  نمی دانم چرا 

آقا چقدر  به او سالم کردم و به سرعت از کنارش گذشتم. پیش مادر رفتم و گفتم: »این 

اخموست!«

پدرم گفت: »بهتر نیست به جای اینکه روی دیگران عیب بگذاری، کمی فکر کنی و ببینی 

چه چیزی این وقت شب او را عصبانی کرده است؟«

به فکر فرو رفتم؛ فهمیدم من و خواهرم مقّصر بوده ایم!

کامل کنید

اگر شبی، دیر وقت به خانه رسیدیم ...

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

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

. ....................................................................................................................
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اتوبوس آرام آرام هب راه یم افتد.

رسم را هب صندیل اتوبوس تکیه یم دمه و هب فکر رفو یم روم.  

مهیشه  داشتم.  را  عراق  زیاریت  رهشهای  دیگر  و  کربال  زیارت  آرزوی  که  بود  دّمت   ها 

دعا  یم کردم و این سفر را از خدا یم خواستم؛ تا اینکه امسال آرزومی برآورده شد.

 خدا را شکر یم کردم.باورم یمن شد! زیارت چند امام رهمبان در یک سفر!

رِمنی٭ اگنه یم کنم 
َ َ
 احل

ُ
هب گنبدهای طالیی دو طرف خیابان ِبنی

ـ    علیه الّسالم   ــ خداحافظی ـ  علیه الّسالم ــ و حضرت ابوالفضل  ـ  و در دمل از امام حسنی    ـ

یم کنم.

هچ حلظه ی سخیت است! حلظه ی جدایی!

اتوبوس از رهش کربال هب مقصد رهش اکظمنی خارج یم شود. از پنجره ی اتوبوس هب اطراف 

جاّده اگنه یم کنم؛ هب خاهن ها، ماشنی ها،خنل ها و... .

٭ ِبیُن الَحَرِمین: فاصله میان حرم امام حسین ــ  علیه الّسالم   ــ و حرم 
حضرت ابوالفضل ــ علیه الّسالم  ــ در کربال

حرمی  با  دو  گنبد
درس ششم
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کم کم چشمامن سنگنی یم شود و هب خواب یم روم.

٭ ٭ ٭
صدای پدرم را یم شنوم. رما صدا یم زند. 

آرام چشمم را باز یم کنم. حریم با شکوه، با دو گنبد و لگ دسته های طالیی در وسط رهش 

مانند نگیین یم درخشد. چشم های خیس زائران هب این منظره دوخته شده بود. 

راهنمای اکروان برامیان گفت: »اینجا حرم مطّهر امام ومیس اکظم ــ علیه الّسالم ــ و 

امام جواد ــ علیه الّسالم   ــ است. این دو امام عزیز در زمان حاکمان عّبایس زندگی 

ـ هب دستور  ـ علیه الّسالمـ  یم کردند و با آن حاکمان ظامل مبارزه یم کردند. امام ومیس اکظمـ 

رمدم  راهنمایی  برای  ایشان  کرد.  سرپی  زندان  در  را  سال  چهارده  الرّشید  هارون 

سخیت های زیادی کشید.«

هب صورت دسته مجعی هب سوی حرم حرکت کردمی. 

چزیی هب حتو یل سال منانده بود؛ در کنار پدرم وارد حرم شدمی و با احرتام سالم دادمی:

ــ الّسالم علیک یا ومیس بن جعفر …

ــ الّسالم علیک یا امام جواد …

حلظه ی زیبایی بود. بوی عطر و صدای صلوات مهه جا پیچیده بود. مهه هب یکدیگر تربیک 

یم گفتند و شالکت خپش یم کردند. 

هر وقت هب یاد آن روزها یم افتم، شریین ترین خاطرات زندگی  در ذهنم رمور یم شود.

آیا مطلبی درباره ی ایشـان  ـ چندمین امام اسـت؟  ـ علیه الّسـالمـ   امام موسـی کاظمـ 

شنیده اید یا خاطره ای از زیارت ایشان دارید؟

برایم بگو
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آیه، داستان  آموزگار برای شما تعریف می کند، گوش کنید ٭. میان این  به داستانی که 

و لقب امام   هفتم چه ارتباطی وجود دارد؟

٭  آموزگار محترم می تواند با مراجعه به راهنمای معّلم، داستان مربوط به این فّعالیت را در کالس 
تعریف کند.

تدبّر کنیم

َو الـکاِظـمیـَن الـَغیـَظ َو الـعافیـَن َعـِن الّنـاِس
نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران 

را می بخشند.

آیه ی 134 آل عمران،  سوره ی 

به  کار ببندیم

 دوسـت دارم من هم مانند امام موسـی کاظم ــ علیه الّسـالم ــ خشـم خودم را 

کنترل کنم؛ بنابراین ... 

 وقتی در حال انجام دادن تکالیفم هستم و دوستم، دستم را خط می زند، .........

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

 وقتی دوسـتم به قولی که به من داده اسـت، عمل نمی کند، ..............................

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

 وقتی خواهر کوچکم بدون اجازه به وسـایل من دسـت می زند، ...........................

. ................................................................................
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این داستان را بخوانید.

امام موسٰی کاظم ــ علیه الّسالم ــ با کارگرانش 

و  بحث  که  بود  کار  مشغول  خود  نخلستان  در 

دعوای دو کارگر توّجه او را جلب کرد.

دیدم خوشه های  »خودم  فریاد می زد:  اّول  کارگر 

خرما را پشت دیوار انداختی تا آنها را برای خودت 

برداری و بفروشی!«

با کارگر  امام که متوّجه ماجرا شده بود، همراه 

دوم چند قدم از بقیه دور شد و از او پرسید: »تو 

این کار را کردی؟«

پایین  را  سرش  بود،  کشیده  خجالت  که  کارگر 

انداخت و گفت: »مرا ببخشید! شیطان وسوسه ام 

کرد؛ دیگر این کار را تکرار نمی کنم«.

را  دیگر  کارگر  بعد،  و  کرد  سکوت  کمی  امام 

آرامش گفت: »این مرد مانند  با  صدا زد؛ سپس 

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

ایستگاه فکر
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ــورت  ــه ص ــالم ــ را ب ــام کاظم ــ  علیه الّس ــی ام ــه زندگ ــوط ب ــتان های مرب ــی از داس  یک

نمایــش در کالس اجــرا کنیــد.

اکنون به این پرسش ها پاسخ دهید.

 چه عنوانی برای داسـتان پیشنهاد می کنید؟  ..............................................................

آیـه ی درس چـه ارتباطـی وجـود دارد؟ .....................................  میـان این داسـتان و 

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

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

آن مرد خطاکار رفتار امام را دید بـا خود چه گفت؟  ...............  فکـر می کنیـد وقتـی 

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

آن دو کارگر چه چیزهایی یاد می گیریم؟     از رفتار امام با 

برادرتوست. او اشتباهی کرده است و دیگر آن را تکرار نمی کند. تو هم قول بده این 

ماجرا را برای کسی تعریف نکنی و آبروی دوست خود را نگه داری! «

ـ شرمسار شده بود با چشم هایی  ـ علیه الّسالمـ  آن مرد که از رفتار امام موسٰی کاظمـ 

پر از اشک به امام  نگریست و با خود گفت: … .

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

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

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

ایستگاه خاّلقیت
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هوا هنوز تاریک بود. من، پدر، دایی احمد و پسر دایی ام، حامد  ، پای کوه ایستاده بودیم. 

نسیم بهاری می وزید و هوا بسیار دلپذیر بود.

کم کم باال رفتیم؛ هر چه باالتر می رفتیم، شیب کوه تندتر و راه رفتن سخت تر می شد اّما 

در عوض، نسیم بیشتری به صورتمان می خورد و هوا با صفاتر می شد.

آمده بودیم.  هوا تاریک و روشن شده بود و ما تا دامنه ی کوه باال 

چند لحظه نشستیم تا استراحت کنیم. حامد گفت: »راستی … قرار  است کجا نماز 

بخوانیم؟ «

دایی با تعّجب پرسید: 

»مگر نماز صبح را در خانه نخوانده ای؟« 

حامد گفت: »نه! فکر می کردم روی کوه نماز می خوانیم!« 

آفتاب طلوع نکرده است، نمازت را همین جا بخوان!«  پدرم گفت: »تا 

حامد گفت: »چطور وضو بگیرم؟« 

آوردم.  آن را از کوله پشتی در  آب دارم« و   من گفتم: »نگران نباش! من یک بطری 

اّما تا خواستم بطری را به حامد بدهم، از دستم افتاد و به پایین پرت شد.

آن را قضا کنم.« حامد گفت: »حاال چه کار کنم؟ دیگر نمی توانم نماز بخوانم و باید 

دایی گفت: »نه عزیزم! نماز قضا برای چی؟ همین جا نمازت را بخوان.« 

آب پیدا می شود؟« حامد پرسید: »این اطراف 

آبی پیدا نمی شود.« آمده ام. این اطراف  دایی گفت: »من قبالً اینجا 

حامد با تعّجب پرسید: »پس بدون وضو نمازم را بخوانم؟«

دایی لبخند زد: »بله، بدون وضو! البتّه به جای وضو گرفتن تیّمم می کنی.«

حامد گفت: »تیّمم دیگر چیست؟« 

نماز در کوهستان

درس هفتم
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دایی گفت: »اگر برای وضوگرفتن آب نداشته باشیم و فرصت هم نداشته باشیم تا آب 

آب برای بدن ضرر داشته باشد، باید تیّمم کنیم. تیّمم آسان  پیدا کنیم، یا استفاده از 

است و ما می توانیم روی سنگ، شن یا خاک پاک تیّمم کنیم. 

من االن تیّمم را برایت انجام می دهم. ابتدا نیّت می کنم که به جای وضو تیّمم می کنم«.

سپس کف هر دو دستش را با هم روی سنگی صاف زد و بعد آنها را مثل حالِت قنوِت نماز، 

باالی صورت گذاشت و گفت: 

»از جایی که موی سر می روید تا روی ابروها، دست می کشم«.

بعد با کف دست چپ، تماِم پشت دست راست را از مچ تا نوک انگشت ها مسح کرد.

بعد، با کف دست راست، تماِم پشت دست چپ را از مچ تا نوک انگشت ها مسح کرد.

سپس گفت: »تمام شد؛ به همین سادگی!« 

حامد هم مثل دایی روی همان سنگ تیّمم کرد و سپس نمازش را خواند. 

بعد از نماز گفت: »چقدر نماز خواندن روی کوه با صفاست! دفعه ی بعد همگی اینجا 

نماز بخوانیم! « 

آب را محکم نگه دارد!« آقا بطری  پدرم خندید و گفت: »به شرط اینکه علی 
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 مراحل انجام تیّمم را به ترتیب شماره گذاری کنید. 

 در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتّی اگر.... .

برایم بگو

ببین و بگو
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 در چه مواردی می توانیم تیّمم کنیم؟

 .............. نباشد آ ب 

 .............. نباشد ت و ق

 استفاده از آب.......... داشته باشد رض ر

 تیّمم بر کدام یک از اینها صحیح است؟ 

کامل کنید

بررسی کنید
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 حرف اّول پاسخ ها را کنار هم قرار دهید تا به یک عبارت برسید.

1- ترجمه ی »اللّٰـه« به فارسی: ............................

2- در تیّمم، دست ها را از جایی که موی سر می روید، تا روی ............... می کشیم.

آن، ثواب بیشتری دارد: ................... 3- شهری که تیّمم بر خاک 

4-  در تیّمم با کف دست چپ، تمام ................ دست راست را از مچ تا نوک انگشت 

مسح می کنیم.

5-  سپس با کف دست راست، تمام پشت دست چپ را از ُمچ تا نوک ............... مسح 

می کنیم.

آن را روی خاک یا سنگ می زنیم: .....................  6- قسمتی از دست که در تیّمم 

آیه را کامل کنید.  آمده، ترجمه ی  سپس با استفاده از عبارت به دست 

بگرد و پیدا کن

ـموا َصـعیـًدا طَـِیّـًبا  َفـلَم تَـِجدوا ماًء َفـتَـَیـمَّ
َفامـَسـحوا بِـُوجوِهـکُم َو َایـدیـکُم

اگر آب پیدا نکردید، پس با …………………… تیّمم کنید؛

)یعنی( صورت و دست هایتان را مسح کنید.

آیهی43 سورهینساء،
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 با معّلم خود در کالس، تیّمم را کامل و به نوبت انجام دهید.

٭ آموزگاران محترم به این تمرین توّجه ویژه ای مبذول فرمایند، تا تک تک دانش آموزان به تدریج در 
آن را به خوبی یاد بگیرند. طول سال تیّمم را انجام داده و 

تمرین کنید ٭
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