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بسم اهللا الرحمن الرحيم
﴿… و من احياها فكانها احيا الناس جميعًا…﴾

بى سبب نيست كه كار معلمان كودكان استثنايى را به «شغل انبياء و 
مصلحان بزرگ عالم۱» تشبيه كرده اند، چرا كه ماهيت تالش عاشقانه ى آنان جهاد در 

مسير احياء انسان هاست. موفقيت در اين جهاد خداجويانه مرهون تدوين برنامه ى درسى 
متناسب با توانمندى ها و نيازهاى دانش آموزان استثنايى است به نحوى كه نارسايى برنامه هاى 

درسى و شرايط آموزش و پرورش عمومى براى دربرگرفتن اين گروه از دانش آموزان، حذف 
آنان از جريان تعليم و تربيت عمومى را موجب نشود. اينك خدا را شاكرم كه پس از مدت ها تالش 
ايثارگرانه ى معلمان و كارشناسان اين سازمان بار ديگر به بار نشست و بخش ديگرى از مجموعه ى 

نيازها  و  يادگيرى  در  كه  عزيزى  دانش آموزان  استعدادهاى  پرورش  براى  ضرورى  درسى  برنامه هاى 
شرايط متفاوتى دارند براى بهره گيرى آنان به چاپ رسيد.

در اين راستا محتواى كتب درسى كودكان استثنايى در مدارس ويژه به منظور تمهيد زمينه هاى فراگيرى مطالب و 
مهارت هايى كه دانش آموزان را براى زندگى در جامعه ى امروز آماده مى سازد طراحى شده است. اميدوارم تكميل اين حلقه هاى 
نهايى زنجيره آموزش و پرورش عمومى و حرفه اى، با فراهم آوردن كفايت هاى فردى و اجتماعى الزم، آرزوهاى عموم معلمان 

و والدين اين كودكان و نوجوانان را جامه واقعيت بپوشد.
بر خود فرض مى دانم از تمامى دست اندركاران تدوين اين مجموعه در سازمان و نيز مقام محترم عالى وزارت، مسؤولين 
و دست اندركاران سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى به ويژه، اداره ى كل چاپ و توزيع كتب درسى كه با حمايت هاى خود در 

برآورده شدن اين نيازها و آرزوى معلمان و دانش آموزان استثنايى نقش بزرگى را ايفاء كردند، صميمانه سپاسگزارى نمايم.
از آن جا كه هيچ اثر انسان ساخته اى بدون ضعف و كاستى نخواهد بود، مشتاقانه چشم به راه نظريات و پيشنهادهاى 

صاحبان انديشه و تجربه در جهت ارتقاء كيفيت اين برنامه ها خواهيم بود.

و ما توفيقنا اّال بْا… العزيز الحكيم
معاون وزير و رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايى

۱ـ از فرمايشات مقام معظم رهبرى به معلمين استثنايى
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  ۲  

حمد خدا

يكتا خدای  راحمد  ما  آفريده  كه 
ستايش را  او  آسايشكنيم  ما  به  داد  كه 
بردارمي دعا  گذارميدست  يزدان  شكر 
پاك يزدان  ز  تابناكخواهيم  شود  ايران 
پدر مباند  مادرزنده  باشد  آسوده 
سواد با  شومي  هم  آبادما  را  ايران  كنيم 

  ۲  



  ۳  

خداى دانا و توانا
به تصويرهای اين صفحه و صفحه  ی بعد نگاه کنيد و بگوييد هريک چه کاری 

انجام می دهند.



  ۴  



  ۵  

آيا می دانيد، بدن ما برای کار و بازی به چه چيزهايی احتياج دارد؟

بدن ما برای کار و بازی به آب و غذا احتياج دارد.



  ۶  

آيا می توانيد چند غذا را که برای سالم ماندن و بزرگ شدن بدن الزم است، 
نام ببريد؟

بدن ما، برای سالم ماندن و بزرگ شدن به غذاهای گوناگون احتياج دارد.
آيا می دانيد چه کسی آب و غذاهای گوناگون را آفريده است؟

خدای دانا و توانا. او به فکر ما بوده و همه ی چيزهايی را که الزم داريم، 
آفريده است.

همه ی ما خدای دانا و توانا را دوست داريم و او را برای نعمت هايی که به 
ما داده است شکر می کنيم.

کار در کالس
نام چند نعمت خدا را بنويسيد. 



  ۷  

شكر خداى مهربان

ای خدای مهربان! تو را شکر می گويم که ما را آفريدی.
ای خدای مهربان! تو را شکر می گويم که ماه و خورشيد را آفريدی.

ای خدای مهربان! تو را شکر می گويم که باران و برف را آفريدی.
ای خدای مهربان! تو را شکر می گويم که جانوران و گياهان را آفريدی.

ای خدای مهربان! تو را شکر می گويم که اين همه نعمت را آفريدی.
ای خدای مهربان! من تو را خيلی دوست دارم.



  ۸  

پسر راستگو
روز جمعه بود. احمد و رضا در کوچه مشغول توپ بازی بودند. ناگهان توپ 

به شيشه ی منزل آقای اکبری خورد و آن را شکست.
احمد و رضا فرار کردند و به خانه برگشتند. اما احمد از کارش بسيار ناراحت 
بود، برای همين، دوباره به کوچه برگشت. او آقای اکبری را ديد که با حسن 
دعوا می کند و به او می گويد: «چرا شيشه را شکستی؟ مگر نمی دانی کوچه جای 

توپ بازی نيست؟!»
حسن جواب داد؛ «من اين کار را نکرده ام!» ولی آقای اکبری با ناراحتی گفت: 

«به جز تو شخِص ديگری اين جا نيست!»
رفت و  اکبری  آقای  ناراحت شد و به طرف  بسيار  ديدن آن ها  احمد با 
گفت؛ «حسن تقصيری ندارد. من و رضا توپ بازی می کرديم که توپ به شيشه 



  ۹  

خورد و آن را شکست. حاال هم من از کار خود خيلی پشيمان هستم و قول می دهم 
ديگر در کوچه توپ بازی نکنم.»

آقای اکبری وقتی حرف های احمد را شنيد به او گفت: «با اين که از شکستن 
شيشه خيلی ناراحت شده ام ولی چون پسر راستگويی هستی تو را می بخشم. 

اگر راستش را نمی گفتی، من حسن را مقّصر می دانستم و ممکن بود حسن 
برای کاری که نکرده است، تنبيه شود.»

برای همين است که دين اسالم می گويد:
«يک مسلمان بايد راستگو باشد و هيچ وقت دروغ نگويد.»

کار در کالس
اين داستان را در کالس تعريف کنيد.



  ۱۰  

درست كارى
زنگ مدرسه زده شد. محسن برای رفتن به خانه از دوستانش خداحافظی 
کرد. او در حالی که از حياط مدرسه می گذشت، ناگهان چشمش به يک ساعت 

افتاد. جلو رفت و آن را از روی زمين برداشت. 
محسن مدت ها بود که دلش می خواست يک ساعت داشته باشد. برای همين 

آن را به دست خود بست و با خوش حالی به سوی خانه رفت.

وقتی به خانه رسيد، به طرف مادرش دويد و گفت: «مادر جان! من امروز اين 
ساعت را در حياط مدرسه پيدا کردم. ببين چه قدر قشنگ است!»

مادر ساعت را ديد و گفت: «بله خيلی قشنگ است ولی کار درستی نکردی 
که آن را به خانه آوردی. کار درست اين بود که ساعت را به آقای ناظم می دادی 

تا او صاحب آن را پيدا کند. 



  ۱۱  

می دانی پسرم! درست کاری يکی از دستورهای دين اسالم است و يک انسان 
درست کار هرگز مال کسی را بدون اجازه ِی صاحبش برنمی دارد.

خداوند هم کسانی را که درست کار باشند، دوست دارد و به آن ها پاداِش 
خوب می دهد.»

محسن با شنيدن اين حرف ها ساعت را از دست خود باز کرد و در کيفش 
گذاشت و گفت: «مادرجان! فردا که به مدرسه رفتم حتمًا ساعت را به آقای ناظم 

خواهم داد تا آن را به صاحبش برگرداند.»

پرسش
١ــ به کسی که هرگز مال ديگری را بدون اجازه برنمی دارد، چه می گويند؟

٢ــ اگر شما چيزی را پيدا کرديد، چه می کنيد؟



  ۱۲  

زندگى حضرت محّمد (ص)
نام پدر حضرت محّمد (ص) عبداهللا و نام مادرش آمنه است.

حضرت محّمد (ص) شش ساله بود که آمنه از دنيا رفت.
بعد از مرگ مادرش، عبدالمطلب، پدربزرگ محّمد از او نگه داری می کرد. 

عبدالمطلب محّمد را خيلی دوست داشت و با او مهربان بود.
خدا  نام  با  را  غذا  خوردن  هميشه  او  می شناخت.  را  خدا  کودکی  از  محّمد 
شروع می کرد و بعد از غذا ، خدا را شکر می کرد. او هيچ وقت دروغ نمی گفت 

و حرف های زشت نمی زد. با صدای بلند نمی خنديد و هميشه لبخند می زد. 
«محّمد  او  به  مردم  و  بود  درست کار  بسيار  جوانی  در  محّمد(ص)  حضرت 

امين» می گفتند. 
برای  مهربان  خداوند  داشت از طرف  حضرت محّمد(ص) چهل سال  وقتی 

پيامبری انتخاب شد.

پرسش
١ــ نام پدر و مادر حضرت محّمد (ص) چيست؟

٢ ــ بعد از مرگ آمنه، چه کسی از حضرت محّمد (ص) نگه داری می کرد؟
٣ ــ حضرت محّمد (ص)، خوردن غذا را با نام چه کسی شروع می کرد؟

٤ ــ رفتار حضرت محّمد (ص) چگونه بود؟ دو مورد را بنويسيد.
٥ ــ حضرت محّمد (ص) در چند سالگی به پيامبری رسيد؟



  ۱۳  



  ۱۴  

بهترين دين
خدای مهربان دين اسالم را به وسيله ِی حضرت محّمد (ص) برای ما فرستاد 
تا راه درست زندگی کردن را به ما نشان دهد. دين اسالم بهترين و کامل ترين 
دين است. دين اسالم به ما ياد می دهد که: خدای مهربان را بپرستيم؛ راستگو و 
درست کار باشيم؛ به نيازمندان کمک کنيم؛ خوش اخالق و با ادب باشيم؛ به پدر 
و مادرخود خوبی کنيم. پاکيزه باشيم و در کارهای خوب با يک ديگر همکاری 

کنيم.
ما مسلمانان بايد دستورهای دين اسالم را انجام دهيم تا زندگی بهتری داشته 

باشيم. کتاب دينی ما مسلمانان قرآن است.

پرسش
١ــ بهترين و کامل ترين دين کدام است؟

٢ــ پيامبر ما مسلمانان کيست؟
٣ــ دو مورد از دستورهای دين اسالم را بنويسيد.

٤ــ کتاب دينی ما مسلمانان چه نام دارد؟



  ۱۵  

جدول

١ــ ما هر کاری را با نام ................. شروع می کنيم.
٢ــ يک مسلمان هيچ وقت ................. نمی گويد.

٣ــ ما خدا را برای نعمت هايی که داده است ................. می گوييم.
٤ــ ما مسلمانان دستورهای ديِن ................. را انجام می دهيم.

٥ ــ يکی از نعمت های خدا ................. است که بدون آن نمی توانيم زنده 
بمانيم.

٦   ــ به کسی که هرگز مال ديگری را بدون اجازه بر نمی دارد ................. 
می گويند. 



  ۱۶  

دوازده امام
حضرت محّمد (ص) به دستور خدا امامان را انتخاب کرد تا بعد از پيامبر 

راهنمای ما باشند.
و  می کنند  رهبری  را  مردم  ديگری  از  بعد  يکی  که  داريم.  امام  دوازده  ما 

دستورها و پيام های خدا را برای مردم می گويند.
اّول ــ حضرت امام علی (ع)

دّوم ــ حضرت امام حسن (ع)
سّوم ــ حضرت امام حسين (ع)

چهارم ــ حضرت امام سّجاد (ع)
پنجم ــ حضرت امام محّمد باقر (ع)

ششم ــ حضرت امام جعفرصادق (ع)
هفتم ــ حضرت امام موسی کاظم (ع)

هشتم ــ حضرت امام رضا (ع)
نهم ــ حضرت امام محّمد تقی (ع)
دهم ــ حضرت امام علی نقی (ع)

ـ حضرت امام حسن عسکری (ع) يازدهمـ 
دوازدهم ــ حضرت امام مهدی 

                  امام زمان (ع)



  ۱۷  

امام اّول 
حضرت امام على (ع)

نام امام اّول ما حضرت علی (ع) است. پيامبر بزرگ اسالم، حضرت علی (ع) 
را به دستور خدا انتخاب کرد تا پس از پيامبر، مردم را رهبری کند.

حضرت علی (ع)، پسر عموی پيامبر بود. پيامبر از کودکی، حضرت علی (ع) 
را به خانه ی خود ُبرد و مانند يک پدر مهربان از او مواظبت کرد.



  ۱۸  

علی (ع)، محّمد (ص) را بسيار دوست داشت و اخالق و رفتار اسالمی را از 
می گذاشت،  احترام  مردم  به  بود،  ادبی  با  پسر  علی (ع)  حضرت  گرفت.  ياد  او 
راستگو و پاکيزه بود، باکودکان مهربان بود و آن ها را دوست داشت. او بسيار 

قوی و شجاع بود و در کارها به پيامبر کمک می کرد.
حضرت علی (ع) ده ساله بود که دين اسالم را قبول کرد و اّولين مردی بود 

که مسلمان شد. 
مشغول  مسجد  در  (ع)  علی   ِ حضرت  وقتی  رمضان،  ماه  (نوزدهم)   ١٩ در 
خواندن نماز صبح بود، با ضربه ی شمشير، به دست ابن ُملجم زخمی شد و در 

٢١ (بيست و يکم) ماه مبارک رمضان به شهادت رسيد.

پرسش

١ــ نام امام اّول ما چيست؟
٢ــ رفتار حضرت علی (ع) چگونه بود؟ (دو مورد را بنويسيد)

٣ــ اّولين مردی که مسلمان شد، کيست؟
٤ــ حضرت علی (ع) در چه تاريخی به شهادت رسيد؟



  ۱۹  

پدر مهربان
در زمان حضرت علی (ع) پسری بود که با مادرش زندگی می کرد. پدر او 

در جنگ شهيد شده بود.
آن ها بسيار فقير بودند و زندگی سختی داشتند.

پس از آن که حضرت علی (ع) از زندگی سخت آن ها باخبر شد، هر روز به 
خانه ِی آن ها می رفت و برايشان غذا می ُبرد. امام علی (ع) با آن پسر مانند يک 
پدر مهربان رفتار می کرد. آن پسر هم امام علی (ع) را خيلی دوست داشت. روز 
١٩ ماه رمضان بود. مادر آن پسر در حالی که گريه می کرد به خانه آمد و گفت: 

«امام علی (ع) زخمی شده است 
برای  حضرت  آن  می گويند  و 
شير  بايد  زخمش  شدن  خوب 
شنيدن  از  پس  پسر  بخورد. 
حرف های مادرش يک کاسه ِی 
شير برداشت و با گريه به طرف 

منزل امام علی (ع) رفت. 
وقتی به دِر خانه ِی حضرت 
علی (ع) رسيد کودکان زيادی 
از  ُپر  کاسه های  با  که  ديد  را 

شير به ديدن او آمده اند. 
که  فهميد  و  ا روز  آن 
حضرت علی (ع) برای بسياری 
از کودکان مانند يک پدر بوده 

است.



  ۲۰  

جدول

١ــ اّولين مردی که مسلمان شد.
٢ــ امام دّوم ما مسلمانان است.

٣ــ نام مادر حضرت محّمد (ص)
٤ــ امام علی (ع) در اين ماه به شهادت رسيد.

٥ ــ نام کتاب آسمانی ما مسلمانان است.
٦ــ همه چيز را او آفريده است.

٧ــ دينی که حضرت محّمد (ص) برای مسلمانان آورده است.



  ۲۱  

دوست خوب
وقتی مجيد از مدرسه به خانه برگشت، مادرش ديد که او خيلی ناراحت است. 

از او پرسيد: «پسرم چه شده؟! از چيزی ناراحتی ...؟!»
آن ها  چون  نمی آيد،  ما  مدرسه ی  به  ديگر  فردا  از  احمد  گفت: «بله،  مجيد 

اسباب کشی کرده اند و به محّل ِ ديگری رفته اند.
می دانی مادرجان! احمد يکی از دوستان خوب من است. او پسر با ادب و 
مهربانی است. هيچ وقت با کسی دعوا نمی کند در کارها به ديگران کمک می کند. 

دروغ نمی گويد و هميشه کارهايی می کند که ديگران خوش حال شوند.»
مادر پرسيد؛ «اگر احمد پسر بدی بود و کارهای خوب انجام نمی داد باز هم 

از رفتن او ناراحت می شدی؟»



  ۲۲  

مجيد گفت: «نه، اگر احمد پسر بدی بود از رفتن او ناراحت نمی شدم.»
مادر گفت: «برای همين، بايد هميشه کارهای خوب انجام دهيم و از کارهای 

بد دوری کنيم تا همه، ما را دوست داشته باشند.»

کار در کالس

داستان اين درس را در کالس تعريف کنيد.



  ۲۳  

نتيجه ِى كارهاِى ما
مردم دو گروه هستند:

يک گروه به دستورهای خداِی مهربان عمل می کنند و کارهای خوب انجام 
می دهند. آن ها خوش اخالق و مهربان هستند و به ديگران کمک می کنند.

گروه ديگر کسانی هستند که به دستورهای خدای بزرگ عمل نمی کنند.
به نظر شما اين دو گروه با هم مساوی هستند؟

شما کدام يک را دوست داريد؟
آدم های خوب و بد پيِش خدا هم مساوی نيستند.

خداوند کسانی را که کارهای خوب انجام می دهند، دوست دارد و آن ها را 
به بهشت می برد و کسانی را که کارهای بد انجام می دهند دوست ندارد و آن ها 

را به جهّنم می برد.

پرسش

١ــ مردم چند گروه هستند؟ آن ها را نام ببريد.
٢ــ آيا همه ی آدم ها پيِش خدا مساوی هستند؟

٣ــ چند کار خوب را نام ببريد.



  ۲۴  

نماز، بهترين عبادت

گفت:  و  آمد  مادر  پيش  زهرا  بخواند.  نماز  می خواست  زهرا  مادر   روزی 
«مادرجان! چرا نماز می خوانی؟»

مادر گفت: «نماز از بهترين عبادت ها است. ما مسلمانان در نماز با خداِی خوب 
و مهربان حرف می زنيم. کسی که نماز می خواند با ديگران مهربان و خوش رفتار 

است. هيچ وقت دروغ نمی گويد و به ديگران بدی نمی کند.
پيامبر، کسانی را که نماز می خوانند، دوست دارد. خدا هم، کسانی را که نماز 

می خوانند، دوست دارد و به آن ها پاداش خوب می دهد.»
زهرا پرسيد: «مادرجان! شما هر روز چند بار نماز می خوانيد؟»



  ۲۵  

مادر گفت؛ «دخترم! هر مسلمان بايد در شبانه روز، پنج بار نماز بخواند.
رکعت است.  ٢ نماز صبح 
رکعت است.  ۴ نماز ظهر 
رکعت است.  ۴ نماز عصر 
رکعت است.  ۳ نماز مغرب 
رکعت است.   ۴ نماز عشا 

پرسش

١ــ بهترين عبادت چيست؟
٢ــ در هنگام نماز با چه کسی صحبت می کنيم؟

٣ــ هر مسلمان در شبانه روز چند بار نماز می خواند؟
٤ــ نماز صبح چند رکعت است؟

٥ــ نماز مغرب چند رکعت است؟
٦ ــ کدام نمازها چهار رکعت هستند؟



  ۲۶  

وقتى مى خواهم نماز بخوانم ....
٭ اگر لباسم کثيف باشد، آن را عوض می کنم.

٭ با آب پاک وضو می گيرم.



  ۲۷  

٭ جانمازم را رو به قبله پهن می کنم.

٭ چادر و مقنعه ی تميز و پاکی را سرم می کنم.



  ۲۸  

آرام و بدون حرکت رو به قبله می ايستم و سرم را به اين طرف و آن طرف 
بر نمی گردانم.

٭ نمی خندم، گريه نمی کنم، حرف نمی زنم و چيزی نمی خورم.
٭ فقط به خدا فکر می کنم چون می خواهم با او حرف بزنم.

پرسش

١ــ لباس های ما هنگام نماز خواندن بايد چگونه باشد؟
٢ــ هنگام نماز خواندن به کدام طرف می ايستيم؟

٣ــ هنگام نماز خواندن چه کارهايی را نبايد انجام دهيم؟



  ۲۹  

قبله

حميد برای خواندن نماز، جانمازش را پهن کرد.
پدر او را ديد و گفت: «چرا جانمازت را به اين طرف پهن کرده ای؟!»

حميد گفت: «پدر جان! امروز می خواهم به اين طرف نماز بخوانم.»



  ۳۰  

پدر گفت: «تو نمی توانی به هر طرف که می خواهی، نماز بخوانی.
تو بايد فقط رو به قبله نماز بخوانی.»

حميد پرسيد: «قبله کجاست؟»



  ۳۱  

پدر جواب داد: «قبله همان خانه ی کعبه است که در شهر مّکه قرار دارد.
کعبه، خانه ی خدا است. همه ی ما مسلمانان برای خواندن نماز رو به خانه ی 

خدا می ايستيم و نماز می خوانيم.»

پرسش

١ــ مسلمانان برای خواندن نماز به کدام طرف می ايستند؟
٢ــ خانه ی کعبه در کدام شهر قرار دارد؟



  ۳۲  

جدول

١ــ به کسی که دستورهای دين اسالم را انجام دهد ................. می گويند.
٢ ــ نام امام اّول ما است.

٣ ــ بهترين و کامل ترين دين ها است.
٤ ــ نام آخرين پيامبر خدا است.

٥ ــ هنگام نمازخواندن با او حرف می زنيم.
٦ ــ همه ی مسلمان ها برای خواندن نماز به آن طرف می ايستند.



  ۳۳  

چگونه نماز مى خوانم (1)
٭ اول وضو می گيرم.

٭ رو به قبله می ايستم و نّيت می کنم. يعنی تصميم می گيرم برای خشنودی 
خدا نماز صبح يا ظهر يا .... بخوانم.

٭ دست هايم را تا نزديک گوش باال می آورم و اَهللاُ اَكبر می گويم.



  ۳۴  

را  هايم  دست  که  وقتی  ٭ 
پايين آوردم، «سوره ی حمد» و 

«سوره ی توحيد» را می خوانم.

سورة حمد
بِْسِم اهللا الرَّحٰمِن الرَّحيْم

اَلَحمُدلِلّه َربِّ العالَمينْ      الرَّْحٰمِن الرَّحْيم      مالَِك يَوِم الّديْن      ايّاَك نَعُبد َو 
راَط الُْمسَتقيمْ       ِصراَط الَّذيَن اَنَعمَت َعلْيِهْم َغيِر  ايّاَك نَسَتعينْ       اِْهِدنَا الِصّ

الَْمغُضوِب َعلَيِهم َوالّظالينْ

سورة توحيد
بِْسِم اهللا الرَّحٰمِن الرَّحيْم

َمد      لَْم يَلِْد َو لَْم يُولَد     َو لَم يَُكن لَُه ُكُفوًا اََحد َو اهللاُ اََحد      اَهللا الصَّ ُقْل ُهَ

٢

١

٦

٧

٣

٤

٢

٣

٤

٥



  ۳۵  

٭ پس از خواندن سوره ی حمد و توحيد به رکوع می روم و می گويم:
«ُسْبحاَن اهللا؛ ُسْبحاَن اهللا؛ ُسْبحاَن اهللا»

يا می گويم:
«ُسْبحاَن َربَّی الَعظيِم َو بَِحمِده» 



  ۳۶  

٭ بعد از رکوع می ايستم و سپس به سجده می روم و می گويم:
«ُسْبحاَن اهللا؛ ُسْبحاَن اهللا؛ ُسْبحاَن اهللا»

يا می گويم:
مِده» «ُسْبحاَن َربّی االَعلٰی َو بِحَ

٭ از سجده بلند می شوم، می نشينم و دوباره به سجده می روم و همان ذکر 
را می گويم.



  ۳۷  

٭ سپس برای رکعت دوم بلند می شوم و مانند رکعت اول سوره ی حمد و 
توحيد را می خوانم.

٭ قنوت می خوانم يعنی سه بار می گويم:
دْ» د َو آِل ُمَحمَّ «اَللُّهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ

و يا می گويم:
نيا َحَسَنة َو ِفی االِخَرِة َحَسنة َو ِقنا َعذاِب الّنار» «َربَّنا آتِنا ِفی الدُّ

٭ رکوع و دو سجده را مانند رکعت اول انجام می دهم.



  ۳۸  

٭ روی دو زانو می نشينم و «َتَشهُّد» می خوانم. يعنی می گويم:
دًا َعبُدُه َو َرسُولُه.  اَشَهُد اَن  ٰال اِلَه اِال اهللا َوحَدُه ٰال َشريَك لَه َو اَشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

د. د َو آِل ُمَحمَّ اللُّهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ
٭ اگر نمازم دو رکعتی بود، سالم می دهم و نمازم را تمام می کنم هنگام سالم 

می گويم:
الُم َعلَينا َو َعلٰی ِعباِد اهللا  الُم َعلَيَك اَيُّها النَّبیُّ َو َرحَمُة اهللا َو بَرَكاتُه، اَلسَّ «السَّ

الُم َعلَيُكْم َو َرحَمُة اِهللا َو بَرَكاتُه» الّصاِحلْني، اَلسَّ



  ۳۹  

چگونه نماز مى خوانم (2)
٭ اگر نمازم سه رکعتی باشد، بعد از َتَشهُّد بلند می شوم و در رکعت سوم 

سه بار می گويم:
«ُسْبحاَن اهللا َو الَْحْمُدهللا َو ال اِلَه اِال اهللا َو اهللاُ اَكَبْر»

٭ رکوع و دو سجده را مانند رکعت اّول و دّوم انجام می دهم.
و َتَشهُّد و سالم می خوانم و نمازم را تمام می کنم.

٭ ٭ ٭ ٭
اگرنمازم چهار رکعتی باشد:

٭ پس از سجده های رکعت سوم بلند می شوم و رکعت چهارم را مانند رکعت 
سوم می خوانم.

٭ رکوع و دو سجده انجام می دهم.
٭ َتَشهُّد و سالم می خوانم و نمازم را تمام می کنم.



  ۴۰  

کار عملی

٭  خواندن نماز را همراه با آموزگار خود تمرين کنيد تا خوب ياد بگيريد.
٭ در خانه هم، خواندن نماز را تمرين کنيد.

٭ سعی کنيد هميشه نماز خود را اّول وقت بخوانيد.

  ۴۰  



  ۴۱  

وقت نمازهاى هر شبانه روز

نماز صبح: 
از اذان صبح تا طلوع خورشيد.

نماز ظهر و عصر: 
از اذان ظهر تا غروب خورشيد.

نماز مغرب و عشا: 
از اذان مغرب تا نيمه شب



  ۴۲  

وقت نماز است
آمد عمويم
باز از زيارت
سوغاتی آورد

يک دانه ساعت
شکل خروس است

اين ساعت او
می خواند آواز
قوقولی قوقو
وقت سحر را
می داند انگار
امروز ما را

او کرد بيدار
خيلی صدايش

آرام و ناز است 
می گفت: پاشو

وقت نماز است.



  ۴۳  

نماز صبح
رکعت اّول:   

١    تکبيرة االحرام          ٢    قرائت

         ٣    رکوع        ٤    سجده 



  ۴۴  

رکعت دّوم:  

٧    رکوع ٦    قنوت  ٥    قرائت   

٩     َتَشهُّد و سالم   ٨     سجده 
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