
 تعالی باسمه

 گروه فرهنگی تبلیغی آسمان انتظار 

 

 (1موضوع درسنامه : نماز )

 شروع کالس :

 همیشه سرافراز است //////هر آنکس با نماز است 

 دهد جان را طراوت //////نماز آرد سعادت 

 ز حق یک لحظه غافل ////////مشو ای طفل عاقل

 خدا را در نظر دار/////////  به هر جا و به هر کار

 ترسم ببازی که می//////////  مکن کاهل نمازی

 معراج مومنین است                     )محمدحسین بهجتی ( ///////////نماز اساس دین است

 ها دیشب ماست و دوغ خوردن و شل و ول هستند . درسته ؟ نخیر خب مثل اینکه بچه

 خوب برای اینکه یک کم خواب از سرتون بپره چند تا چیستان می پرسم ببینم کی حواسش جمعه !

 ین چیزی که در کالس می گذاریم چیست ؟ مدق )قدم(اول -1

 چهارمین روز هفته چارشنبه است یا چهارشنبه ؟ )هیچ کدام ، سه شنبه است( -2

 آن چیست که سنگین است ولی بی وزن ، شیرین است ولی بی مزه ؟ باوخ )خواب( -3

 نام یکی از سوره های قرآن که اعمال نماز هم به آن نام است ؟ جسده )سجده( -4

مثل اینکه خیلی هم شل و ول نیستید . حاال دو نفر که نقاشی شون خوبه می خوام بیان برای من دو تا نقاشی بکشن.  خوب

 مربی بکشد()یا می تواند خود  حرایی و یکی هم نقاشی یک خونه !صیکی نقاشی یک چادر 

******************************** 

شوخی و جدی با می توانید با )خوب چه خونه ی خوبی ! چقدر قشنگه ، چه مهندس خوبی هم داره ، حاال چند متره ؟    

 (درباره چگونگی نقاشی ها نظر بدید.هم 

 .نمایدبا تخته پاک کن ستون های خونه را پاک  سپس مربی می بایست

 ر ستون نداشته باشه چی میشه ؟ستون نداشته باشه چی میشه ؟ چادعزیز های من ، اگر خونه 



 اصال میشه بهش خونه یا چادر گفت ؟ نه نمیشه.

، پس هر چیزی که بخواهیم محکم و پا برجا بمونه و درست عمل کنه و به درد بخوره باید یک ستون محکمی داشته باشه 

 ؟ درسته

 خب حاال چندتا سوال ازتون می کنم ببینم می تونید جواب بدید یا نه ؟

 را که می بینیم اول چی کار می کنیم ؟  سالمهر کس 

 کسی که زرنگ نیست چیه ؟ تنبل

 بزرگترین حیوان دریایی ؟ وال

 نام مادر امام زمان علیه السالم ؟ نرجس

 به منطقه ای جغرافیایی که با مقداری زیادی آب تشکیل شده است چی میگن ؟ دریا

 معروف است  ؟ یزد شهری در مرکز ایران و کنار کویر که به دارالعباده

 نام پیامبر الوالعزمی که کشتی ساخت ؟ نوح

 خوب حاال اول این کلمات را به یکدیگر وصل کنید ببینید چی درمیاد ؟ ستون دین

 نماز ستون دین است.خب با توجه به شکل قبلی جمله را کامل کنید : 

 هم طیّب طیّب اهلل احسنت بارک اهلل حاال خودتون رو که اینقدر باهوش و زرنگ هستید تشویق کنید : همه با

دین ما که بهترین و آخرین و کامل ترین دین جهان است و آخرین پیامبر خدا اون رو برای ما آورده یک آفرین بچه ها ، 

است . اون چیزی که باعث میشه دین ما پا برجا بمونه و حفظ بشه نماز  نمازستون دارد. اسم اون ستون چیه ؟ آفرین 

عمود الدین  یعنی نماز  د ؟ پیامبر ما می فرمایند : الصالةبچه ها می دونستید این جمله حدیثی از پیامبر اسالم بواست. خب 

 ستون دین است.

 بچه ها دیدید چه خوب و راحت با هم یک حدیث را کامل کردیم و حفظ شدیم.

ه خونه ناقص است اما باز هم خونه است و پا بر ک هدرست،بچه های گلم اگر یک خونه در نداشته باشه یا پنجره نداشته باشه 

اما خونه هست و میشه اون رو درست کرد و در و پنجره براش میاد خونه و سرما داخل  جاست. اگر پنجره نداشته باشد گرما

 کنیم.  گذاشت. اما اگر ستون نداشته باشه خونه ای نیست که بخواهیم درستش کنیم. باید اول خونه رو بسازیم و بعد کاملش



نماز نخونیم ایمان و دین مان مشکل پیدا می کند و ستون ندارد. اما اگر خطایی انجام دهیم و نماز هم همینطور است . اگر 

نماز هم بخوانیم درست است که کارمان اشتباه است و باید آن را اصالح کنیم اما دین مان و ایمان هست .چون ستون آن 

 که نماز باشد برقرار است.


