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 نام درس: 

 نماز )کلید بهشت(

 

 موضوع: احکام 

 

 وروش انجام آن آشنا می شوندنماز در این درس با اهمیتدانش آموزان  :هدف کلی

 

  ف جزیی:ده

 . آشنایی با مسائلی پیرامون نماز در قالب جدول.1

 . آشنایی با وضو و نماز در قالب شعر.2

 

  هدف رفتاری :

فرا آموز در آخر برنامه طریقه وضو گرفتن و نماز خواندن را رود دانشانتظار می

    .باشدگرفته

 

  ماژیک - تخته –: تجهیزات

 

 مسابقه –جدول  -داستان –شعر  -نمایش روش انتخابی: 
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 دانام زیبای خ با        کارهامونو شروع کنیم       جاهمیشه و در همه      ه مگی یادمون باشه

 اهلل الرحمن الرحیمبسم 
 

 گل و شکوفه داره                  ــــل بهاره  سالم مث

 ود میارهـه خهمرا        وستی            گ دبوی قشن

حالتون خوبه  الحمدهلل.شاداب و سرحالید شکرهلل.من امروز اومدم پیشتون تا یک  . سالم بچه ها.سالم

 ؟موافقید .بریم سراغ برنامه امروزمون.باشیمروز خوب و شادی و رو همراه هم داشته 

مربی بدون اینکه صحبتی ] ید که من چه کاری انجام می دهم.اال یک نمایش بازی می کنم شما بگح 

ابتدا دست و صورت را شسته بعد مسواک می زند و موها را شانه و بعد هم لباس تمیز می داشته باشد 

ایی رو انجام دادم. بله درسته من می خواهم اماده بشم تا به رهحاال بچه ها اگه گفتید من چه کا .[پوشد

یم سعی می کنیم که با بهترین لباس ها و ظاهر یک مهمونی برم .ما وقتی که می خواهیم به مهمونی بر

یم والبته بچه ها ما تو مهمونی مواظب باشیم که یک وقتی صاحبخونه و بزرگترها رو اذیت نکنیم برتمیز 

یک وقتهای خاصی میشه بریم که مزاحم کسی نشیم مثال سر ظهری نیمه شبی که  هم .مهمونی رفتن

  ....بله ؟نمیشه مزاحم مردم بشیم از قبل هم باید هماهنگی کنیم درست بچه ها

که همیشه دوست داره مهمونهای خوام امروز به شما ادرس یک صاحب خونه ای رو بدم من می اما

ستیم می تونیم به حرفهای ما به مهربانی گوش می ده هروقت هم که خوازیادی داشته باشه تازه همیشه 

بریم.حاال بچه ها اگه گفتیداون راحتر به دیدنش که  خونش رو هم به ما داده کلید بریم در خونش .

 صاحبخونه کیه؟ بله 
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 داـــــــــــــــــــخ
 

 

 

 

 

 

 اگه گفتید بچه ها  کلید که به ما داده چیه؟

 نه   ؟این کلید

 

 

 نه  ؟این کلید

 

 پس اون کلید چیه؟

 هازـــــــاون کلید نم
  

 نماز کلید بهشت است
 

 اسم موضوع جلسه امروز ما هم 

 کلید بهشت
 

ا بگیم اما بچه ها رزوها و خواسته هامون برا خدکه میشه با خدا حرف بزنیم آ بله بچه ها نماز کلیدیه

انجام بدیم تا با بهترین نحو به سوی پروردگارمون بریم  که برای نماز خوندن هم یک کار های اولیه رو 

ما کم کم آشنا می شویم یا دتون باشه بچه ها ما که وقتی می خواهیم ریم مهمونی با بهترین شکل ی ریم 
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شما هم عی کنید برای نماز و راز و نیاز با خدا با بهترین شکل آماده خوندن نماز بشید مثال لباس های 

در قران و همچنین احادیث ما مسواک بزنید جای پاک و تمیز نماز بخونید و خوشبو باشید .تمیز پوشید 

 خیلی سفارش به  نمازخوندن کردند.

 اونهایی که می خوان مسلمون باشند

 رو دستورات قران باشندـــــــــپی

 د تا چیز نیازهـکه چن ن ماــــدر دی

 ه نمازهـــــــــاول چیزی که واجب

 دمو توی راهآاز میاره ـــــــــــنم

 اهــــــــرو از گن دمهاآکنه دور می

 :اهمیت نماز
 .ها می خوام براتون یک داستان بگمحاال بچه 

 اشک شادی
روزگارای قدیمی کاروانی که در حال برگشت از سفرتجارتی بودند .در حال برگشت برای استراحت در 

نهر پر ابی بود عده ای آبی نوشیدند و عده ای سفره غذایی  ایستادند.کنار نهر آبی برای استراحت و نماز 

پهن کردند تا غذایی بخورند و بعضی ها خوابیدند و بعضی ها مشغول نماز خواندن شدنددر آن کاروان 

فردی بود به نام فضل بود او فردی باخدا و مومن بود که همیشه نمازش را اول می خواند او وضو گرفت 

 غذا که دیر نمی شود بهتر است که اول نمازم را بخوانم. را برداشت و با خود گفت: و سجاده اش

او نگاهی به اطراف کرد و به دنبال جایی خلوت و به دور چشم همه می گشت تا با خدای خود راز و 

 نیاز کند.

ه سوی آسمان بپشت تپه ای رفت و کسی او را نمی دید به نماز ایستاد نمازش تمام شد دستهایش را 

والنی لذت می برد در حال سجده بود طبلند کرد و دعا می کرد. سپس به سجده رفت او از سجده های 

 که خوابش برد.

اده که متوجه گذشت زمان نشده بود . سجمدتی گذشت و دیگر عصر شده بود آن قدر خسته شده بود 
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راحتی دید که آنها رفته اند.  نگران شد ا جمع کرد و به طرف محل استراحت کاروان دوید. اما با ناراش 

 اطراف را می دوید و می گشت تا شاید آنها را بیابد اما اثری از آنها نبود.

و تنها باید در این بیابان چه کند راه را که یاد نداشت او با  حاال فضل تککمکم غروب شده بود.

شد گفت: خدایا کمکم کن در این بیابان حیوانات در این بیابان چه کند او به سجده افتاد اشکش سرازیر 

 چه کسی پناه ببرم و او دست به دعا برداشت و امام زمان  را صدا زد.به جز تو به 

خواب  .. ناگهان در پشت سرش خیمه ای دیدکمک می خواست فضل همیشه در مشکالتش از امام زمان

 به طرف آن دوید.نمی دانست بود یا رویا 

ضل گفت: نه مرد پرسید فزیبایی را دید. او از فضل پرسید آیا مرا می شناسی ؟ در خیمه مردی نورانی و 

هستم که روزی خواهم آمد و جهان را پر از  (عج)من مهدی  .مگر تو چند لحظه پیش مرا صدانکردی 

 نور و شادی خواهم کرد.

جلو  .نگران نبوددیگر .د نمی گنجید او به دیدار امام زمان رسیده بودوفضل از خوشحالی در پوست خ

 .ای زدرفت و بر پای حضرت بوسه 

امام به او  .خاسترد برخیز و فضل بوامام زمان با مهربانی دستش را گرفت و از زمین بلند کرد فرم

 تو اهل شهر همدان  عراق و از قبیله بنی اسد هستی درست است؟ :فرمود

سفرانم رفته اند و ی بله موالی من. همد می خواهی که به شهرت برگردوامام به او فرم.بله  :فضل گفت

سپس کیسه پولی به او  .نگران نباش :لبخندی زد و فرمودفضل . امام زمان به تنهایمدر این بیابان من دیگر

 داد و چند قدم با او راه رفت.

با مهربانی از او پرسید آیا اینجا را  (عج)امام زمان  .ناگهان فضل خود را کنار مسجد شهرشان دید

  :این مسجد شهر ماست امام به او لبخندی زد و فرمود .بله سرورم:ناسی فضل با خوشحالی گفت میش

 برداشت دیگر امام را ندید .ضل تا یک قدم .فبرو به سالمت 

 .رده بودکدر کیسه را باز کرد و چهل و پنج سکه طال در آن بود. درست به همان اندازه که در سفر خرج 

تو کارهامون نماز را در اولویت قرار بدیم همیشه تو کارها موفق هستیم و هر  درسته بچه اگه ما همیشه

چی بخوایم خدا به ما میده و این رو باید بدونیم بچه ها هیچ وقت به نماز نگید که کار داریم به کار بگید 
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  1که نماز دارم.

 

 

 

 

 :نماز خصوصیات

 ايـمان                                                   
 هــــدايت

 معـــرفتنور
 بــدنراحـــــــــت 

 رزق بركــــــــــــــــــت
 مونــــــــــس قبــــــــــــــر

 قبـــــــــــــولي اعمـــــــــــــال
 طريــقه پيــغـمـبـــــــــــــــــــران

 خــــــــــداستخشنـــــودي موجـب 
 ــــــــــاسبب مستجــــــــاب شـــدن دع

 در محشر تاجـي است بر سرش بندهنماز 
 پـــــــــرده اي است بيـــــن او و آتـــــــش
 شفيــــــــــــع نزد ملك المـــــــــــــــوت

 توشــــــــه آخـــــرت مومــــــــــــــن
 موجــب نجـــــــــات از جهنــــــم

 عبور از پل صـــــــــــــــــراط
 نكيــر و منكـــــــــرجواب 

 نوري در صورتــــش
 معراج مومنيـــن

 بهاي بهشت

 

 دین است ستون نماز       چه دلنشین است!  ازـــــنم

                                                           
 .اشک شادی .نوشته ابوالفضل هادی منش. 922ص   7. اثبات الهداه ج 1.
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 2تتو زندگی همین اس        اــن کارِ مــتریقشـــــنگ

 
 

 

 

 بریم سراغ مسابقه 

طراح محترم حروف داخل جدول دراین قسمت الک ) مسابقه مسابقه

 گیری شود(

 
 جمعه                                                                              کدام نماز است که دو تا قنوت دارد؟  .1

  اذان                                                                                 های یومیه چیست؟دعوتنامه نماز  .2

 ظهر                                            آخرین نمازی که امام حسین )علیه السالم( خواندند؟ .3

  وضو                                           یکی از مقدمات نماز که از دو طرف خوانده می شود؟ .4

 )سالم اهلل علیها( حضرت خدیجه  اولین زنی که به پیامبر ایمان و پشت سر ایشان نماز خواند؟ .5

  ترتیب                                                                                                    از شرط های نماز؟ .6

 حمد                                                                                    ؟ رآناولین سوره ق .7

  صورت                                                              ؟اولین عضوی که در وضو باید شسته شود .8

                                                           
  . شعر از سید محمد مهاجرانی2



8 
 

 رکوع                                                               یکی از ارکان نماز که نقطه ندارد؟ .9

)علیه  حضرت علی                    اولین مردی که پشت سر پیامبر نماز خواند؟    .11

 السالم(

 

 

 

 

 
 

 

-به پیام جدول مییر زبجای اعدادنوبت به دست آوردن پیام است با جایگزینی حروف جدول  حاال

 رسید:

25-17-3-37-23-5-37-28-37-12-19 

 علی الصلوۀ حی

 بشتابید بسوی نماز

 آموزش وضو
  یاد بدم. ور وضو گرفتنالب یک شعر به شما طریقه قحاال بچه ها من می خوام تو 

 اما در اول هر عبادت
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 شروع میشه نماز ما با طهارت

 وقت می خوای با خدا خو بگیری هر

 قبلش باید حتما وضو بگیری

 یک وضو تشکیل می شه از چند تا کار

 رو در خاطر خود نگه دار اون ها

 ترتیب کارها مواالت و نیت

 سه مسحه با شستن دست و صورت

 برای انجام وضو ابتدا

 باید که اب پیدا کنیم بچه ها

 البته اب و پاک و تازه

 حاال بلند شو با خودت نیت کن

 ترتیب کارها رو مراقبت کن

 حاال باید اب بریزی روصورت 

 از روی پیشونی تا زیر چونت

 حاال بریز از طرفی که باالست

 آب روبادست چپ روی دست راست

 بعدش بریز رو دست چپ یک دو مشت

 از باالی آرنج تا روی انگشت

 بعدش باید دست بکشی رو سرت

 مسح پاها می شه کار آخرت

 البته قبل از پای چپ پای راست

 یادت نره این همیشه کار ماست

 نکردم براتمه واجبات مواالتو معنی هتوی  طحاال فق

 یعنی کارا پشت سرهم باشه
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 فاصله بین اونا کم باشه

 با این حساب درس وضو تمومه

 

 

 

 

 طریقه نماز خواندن
 غاز نماز ابتداآبرای 

 باید قیام کنی بایستی روپا

 یا دلت حاال نیت کن به زبون

 تا که باشه قرب خدا حاصلت

 تکبیره االحرام حاال بگو

 بگو وقتی که دست هات می ره باال

 یعنی کف دست هاتوباال بیار

 حاال زیر الله گوش بذار

 اهلل اکبر بگو و بعد از اون

 حمد و با یک سوره قرائت کنی

 سوره و حمد رو باید از بر کنی

 ]بسم اهلل الرحمن الرحیم* الحمد هلل 

 رب العالمین* الرحمن الرحیم* 

 مالک یوم الدین* ایاک نعبد و ایاک نستعین

 المستقیم* صراط الذین انعمت * اهدنا الصراط

 علیهم غیر المغضوب علیهم و ال الضالین*

 بسم اهلل الرحمن الرحیم* قل هو اهلل احد* اهلل الصمد* لم یلد و لم یولد* و لم یکن له کفوا احد*[ 



11 
 

 

 ی انجام رکوع ابتدابرا                          خوب دیگه وقته انجام رکوعه

 خم میشی و با کمرت تا میشی                       پاها دست ها قرار میگیره روی

 ]سبحان ربی العظیم و بحمده[                      ذکر رکوع رو می گی و پا میشی

 

 هفت جارو بر روی زمین بذاری                             حاال باید سجده بجا بیاری

 از پاها زانوها با سرهای شست                         پیشونی و کل کف هر دو دست

 این ذکرو در سجده بکن قرائت                            البته دو سجده داره هر رکعت

 ]سبحان ربی االعلی و بحمده[

 

 وقتشه حاال دیگه از روی عمد                          حاال همین جور که مهیا میشی

 کف های دستت رو بگیر پیش رو                             اری بعد حمددستهاتو باال بی

 قنوت چون شده حاال دیگه وقته                               ذکر یا دعا یا صلواتی بگو

 

 دیگه باید ذکر تشهد بگی                             حاال بشین با ادب و سادگی

 سر بده این زمزمه دل نشین                        یعنی دو زانو روی پاهات بشین

  ؛الحمد هلل ]

 اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریک له 

 و اشهد ان محمدا عبده و رسوله 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد[

 

 تسبیحات اربعه می گی سه بار                             اما در رکعت سه یا چهار و

 از همه ی ذکر ها حسابش جداست                           ذکر خداستتسبیحات اربعه 

 بذار بگم چیه چهار تا ذکرش                         اما حاال که رفتی توی فکرش
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 ]سبحان اهلل و الحمد هلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر[

 

 دیگه نماز تمامهبا گفتنش                                خرین کار نماز سالمهآ

 تو هر نماز سه تا سالم نیازه                                سالم تمام کننده نمازه

 ]السالم علیک ایها النبی و رحمۀ اهلل و برکاته

 السالم علینـــــا و علی عباد اهلل الصالحین

 3السالم علیــــــــکم و رحمۀ اهلل و برکاته[

 مسابقه دوم
 کردن یک حرف به اول و آخر کلمات واجبات نماز را پیدا کنید. ضافهابچه ها  با 

 ی: نیت                                  مواالت واال:                ترتیب رتی:

 کو: رکوع                : تکبیره االحرامکبیره االحرا                      قیام یا:

 ذکر ک:                                    تئقرا رای:                 سجود جو:

 سالم ال:

 فکر میکنم حاال همه بچه ها

 دیگه نماز خون شده باشید شما

 نماز هاتون قبول باشه بچه ها 

 التماس دعا دارم از شما 

 )الهی آمین یا رب العالمین( خدایا به ما توفیق خواندن نماز اول وقت را بده

 نگهدار خدا

                                                           
  سروده حسین آهو پای است.، مثل کبوتر. اشعار مربوط به وضو و نماز برگرفته از کتاب 3


