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        ٢٧  

ه مريض  ه است. مثل اين  ه ان ولى خلبان هنوز نيام مسافران هواپيمايى سوار ش
مقص  به  را  مسافران  تا  ارن  مى گ جايش  به  را  سى  چه   . بياي نمى توان  و  است  ه  ش

ى از مسافران؟ يا…   . ار هواپيما؟ ي ؟ مهمان برسان
ارد مى توان به جاى خلبان، هواپيما  ن هواپيما ن افى از خلبانى و ران ه اطالع  سى  آيا 
سى مى توان جانشين خلبان  ؟ چه  ه هواپيما را بران  ١ نن ؟ آيا مسافران به او اعتماد مى  را بران
. حاال با  ت در م آورن ه چگونه هواپيما را به حر ان  ه خلبانى بل باش و ب سى  شود؟ حتماً، 

ه: توّجه به اين مثال مى تواني بگويي 
؟ سى مى توان امام و جانشين پيغمبر باش چه 

 ، ن مى  گناه  و  اشتباه  خودش  و  نمى شناس  درست  را  دين  دستورهاى  ه  سى  آيا 
او  به  و  يرن  مى پ را  او  حرف هاى  مردم  آيا  ؟  باش پيغمبر  براى  خوبى  جانشين  مى توان 
ه براى جانشينى پيامبر چه شخصى خوب و مناسب  سى بهتر مى دان  ؟ چه  نن اعتماد مى 

ا بهتر مى دان يا مردم؟ است؟ خ
براى  را  شايسته ٢اى  و  آگاه  شخص  ا  خ همين،  براى   . مى دان بهتر  ا  خ ه  البته 
ه امام را به عنوان جانشين خود  ن و به پيامبر فرمان مى ده  جانشينى پيامبر انتخاب مى 
ه دستورهاى دين  سى مى توان امام و جانشين پيامبر باش  ؛ بنابراين،  ن به مردم معرفى 

. امل به مردم برسان ان و آن ها را درست و  را ب
ار و امين   ، درست نن ؛ يعنى، گناه نمى  پيامبر و امامان (دوازده امام) همه معصوم ان
. ارن امل به مردم مى رسانن و اشتباه و فراموشى ن ، دستورهاى دين را درست و  هستن

. نن ١ــ اطمينان م 
٢ــ خوب و مناسب.

چه كسv مv تو»ند جانشني پيغمبر شوœ؟

œ—” هفتم



   ٢٨   

ا و اهل بيتم١را. تاب خ ارم:  من دو چيز ارزشمن در ميان شما مى گ

؟ سى مى توان امام و جانشين پيغمبر باش ١ــ چه 
. ني ٢ــ دو مورد از خصوصيات امامان معصوم را بيان 

ان پيامبر (ص). ١ــ خان

. ن ا شخص آگاه و شايسته ا را برا ......... انتخاب مى  ١ــ  خ
. ن ٢ــ پيامبر  .........  را به عنوان جانشين خود به مردم معرفى مى 

سخنv »“ پيامبر (’)

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها
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 ...................... ه  يرم  سى را مى پ گى خود، حرف   من در زن
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 ................................................................

”—œ —œ جو Ë جست

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «—  جمله
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اسامى چهارده معصوم را به ترتيب روى مقوايى بنويس و آن 
ن. الس يا اتاقت نصب  را در 
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فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم

.Áبد Âمعّلم »جنا vبا —»هنماي



        ٣١  

. ني ه انجام داده اي .........  ١ــ پيامبر (ص) فرموده است از گناهان 
ه ما را دوباره در جهان آخرت  رت را دارد  اون اين ........... و ق ٢ــ خ

. ن ه  زن
اپرستان را از  شتى بسازد و خ اون به حضرت ……… فرمان داد تا  ٣ــ خ

. اب الهى نجات ده ع
. ٤ــ به جانشين پيامبر مى گوين

» پس امام ……… است. ن ـ «امام گناه و اشتباه نمى  ٥ ـ 

١

٤

٣

٢

٥

با مشو— هم جدË‰ حل كنيم.
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        ٣٣  

رسه  ه اى از دانش آموزان در حياط م ساعت هشت صبح روز جمعه بود. من و ع
رمان  ه بوديم؛ چون قرار بود آن روز، همگى براى اردوى ي هفته اى به  جمع ش
رد و در مورد وظايف هر گروه و برنامه هاى  ى  ا آقاى ناظم ما را گروه بن برويم. ابت
يم.  رد. سپس، همگى به ايستگاه راه آهن رفتيم و سوار قطار ش سفر با ما صحبت 

رديم. ر صلوات، سفر خود را شروع  رد و ما با ذ ت  پس از چن دقيقه، قطار حر
ه تصاوير زيبايى از شهر  تابى را  سرپرست گروه ما، آقاى رضايى بود. او 

رد. رمان داشت، به ما نشان داد و در مورد جاهاى تاريخى آن براى ما صحبت 

منا“ مسافر

œ—” هشتم



   ٣٤   

ن نماز از  رد و ما براى خوان ى از ايستگاه ها توقف  هنگام ظهر، قطار در ي
يم و پس از وضو گرفتن، به نمازخانه ى ايستگاه رفتيم. قبل از شروع  قطار پياده ش
رد و  ن نماز در سفر، براى ما صحبت  نماز، آقاى رضايى در مورد چگونگى خوان
نمازهاى  سته به جا آوريم؛ يعنى،  نمازمان را ش گفت: «بّچه ها، هنگام مسافرت باي 

نيم: عت بخوانيم و اين گونه نّيت  عتى را دو ر چهار ر
دو  نمازهاى  ول  الى الّله).  قربت  مى آورم  به جا  سته ى…  ش نماز  عت  ر (دو 

عتى را مثل هميشه م خوانيم.» عتى و سه ر ر
سته بخوانيم؟» : «آيا نمازها عصر و عشا را هم باي ش ى از دانش آموزان پرسي ي

.» پس از صحبت هاى آقاى رضايى،  عتى  هستن آقاى رضايى گفت: «بله؛ چون چهار ر
يم. در آن سفر به ما خيلى خوش  ه و دوباره سوار قطار ش سته خوان نماز ظهر خود را ش
شت و من چيزهاى زيادى ياد گرفتم. و خاطرات سفرم را در دفترى نوشتم و هر موقع  گ

ّت مى برم. آن را مى خوانم، ل



        ٣٥  

ارزش هيچ عبادتى مانن به جا آوردن نمازهاى واجب نيست.

: عت بخوان عتى را در مواقع زير، دو ر ١ــ مسافر باي نمازهاى چهار ر
. م تر از ده روز باش ت مسافرت او  ٭ م

يلومتر  يلومتر يا بيش تر باش (رفت و برگشت او در سفر جمعاً ٤٤  ود ٤٤  ٭ سفر او ح
.( باش

. ٭ شغل او در ارتباط با سفر نباش
. ، محّل تول او نباش ن ه به آن سفر مى  ٭ جايى 

بخوان  سته  ش را  نمازش  اگر   ، ن مى  مسافرت  رمضان  ماه  در  ه  سى  ٢ــ 
ديگرى،  وقت  در  رمضان،  ماه  از  بع  را  خود  روزه ى  باي  و  بگيرد  روزه  نمى توان 

بگيرد.

 (Ÿ) vحضر عل “« vسخن

Êخو»ند È«بر
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سته يعنى چه؟ ١ــ نماز ش
سته به جا آوريم؟ ٢ــ چه موقع باي نماز را ش
نيم؟ سته ى ظهر چه نّيتى مى  ٣ــ در نماز ش

سته بخوانيم. ١ــ به هنگام ....…… باي نمازمان را ش
عت مى خوانيم. عتى را دو ر ٢ــ ما در سفر، نمازهاى ....…… ر

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها
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مى خوانيم؟  امل  را  ام ي  و  سته  ش را  نمازها  از  ام ي  سفر،  هنگام 
. عالمت × بزني

امل سته                   نمازها                ش

نماز صبح

نماز عصر

نماز مغرب

نماز ظهر

نماز عشا

‰Ëجد



        ٣٩  

ه در سفر داشته اى، بنويس  ى از بهترين خاطرات خود را  ي
الس براى دوستانت بخوان. و در 
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.........................................................

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم

ÁيژË فّعالّيت



٤٠

. ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

اةِ…    . ل اٌح    َاْن   تَْقُصُرواا ِمَن   الـالـصَّ ُْم    ُجن  َو ِاذا    َضَربْـُتْم    ِفـى اى اْالَْرِض   َفلَيَْس َعلَيْ

.    … سته بخواني ه نمازتان را ش ارد  الى ن ، اش ني ه سفر مى  و هنگامى 
                                                                                             (سوره ى نساء، آيه ى ١٠١)

ابـًا َمْوُقوتـًا. ِت انَْت َعلَـى اى الُْمْؤِمنيَن  الَة  الَة ِانَّ الـالـصَّ  َفاَقيُموا الـا الـصَّ
ه نماز براى افراد با ايمان، امر واجب و داراى وقت معين است. ؛ به درستى   و نماز بخواني

                                                                                             (سوره ى نساء، آيه ى ١٠٣)

ْرى. ِ الَة لِ ْنى َو َاِقِم الـالـصَّ ّلُه ال ِالـَه ِاّلـا َانَـاا َفااْعُب ِانَّنى َانَـا الا ال
ن و به ياد من نماز  ايى نيست؛ پس، من را پرستش  ه غير از من خ تايى هستم  اون ي من خ

را به جا آور.
                                                                                                 (سوره ى طه، آيه ى ١٤)

 ”—œ
نهم



٤١

َضَرْبُتْم
َتْقُصُرواا
َفَلْيَس
نى ْ َفااْعُب

َضـ                َرْبـ                ُتْم
 َتْقـ                 ُصـ                 ُرواا
َفـ                    َلْيـ                 َس
ْ                   نى َفااْعـ                ُب

. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

ن نماز مسافر است؟ با  ام آيه بيانگر خوان تمرين ٢: با توجه به معناى آيات، 
. ني عالمت✓ مشخص 

ُع َاْجَر االُْمْحِسنيَن. ّلَه ال ُيضي  َوااْصِبْر َفِانَّ الال

اران را از بين نمى برد. و اون پاداش ني ه خ ن؛ به درستى    و صبر 
                                                                     ( سوره ى هود، آيه ى ١١٤)

الةِ…   . اٌح َاْن تَْقُصُرواا ِمَن الـالـصَّ ُْم ُجن َو ِاذا َضَربُْتْم ِفـى اى اْالَْرِض َفلَيَْس َعلَيْ

.  … سته بخواني ه نمازتان را ش ارد  الى ن ، اش ني ه سفر مى  و هنگامى 
                                                            (سوره ى نساء، آيه ى ١٠١)



   ٤٢   

ا بازگشته بود و همه ى فاميل در خانه ى  ر طاهره از سفر خانه ى خ آن روز، پ
ارى انجام مى داد. طاهره با دختر خاله اش، مريم، درحال  سى  . هر  آن ها جمع بودن

. نن يرايى  ن ميوه و شيرينى بودن تا از مهمانان پ چي
. ناگهان طاهره با  ن ه متوجه غروب خورشي نش ار بودن  آن ها آن چنان سرگرم 
ه ايم!» سپس هر دو با   عجله  ؟ هنوز نماز نخوان ناراحتى گفت: «مريم، مى دانى چه ش
رد  ر  ، ف . وقتى مادر طاهره آن ها را دي وضو گرفتن و به اتاق رفتن تا نماز بخوانن
؛ براى همين گفت:  ن نماز مغرب و عشا آماده شون ه آن ها مى خواهن براى خوان
وقت،  اّول  نماز   . آوري به جا  وقت  اّول  را  خود  نماز  مى خواهي  ه  شما  بر  «آفرين 
ار  گى گفت: «خاله جان، ما آن چنان سرگرم  ثواب١ بسيار زيادى دارد.» مريم با شرمن
يم و چون نتوانستيم نمازظهر و عصر را در وقت  شت زمان نش ه متوجه گ يم  ش

خودش به جا آوريم، مى خواهيم قضاى نماز٢ خود را بخوانيم.»
 «. هي ار ديگرى اهميت ب ن نماز بيش تر از هر  ني به خوان مادر گفت: «هميشه سعى 
طاهره گفت: «بهترين موقع براى به جا آوردن نماز، نماز اّول وقت است. ما خودمان هم از 
ارى  ن نمازمان خيلى ناراحت هستيم و تصميم گرفته ايم از اين به بع قبل از هر  قضا ش

نماز خود را اّول وقت به جا آوريم.»
اون خواستن تا آن ها را در انجام دادن وظايف  آن ها در پايان نماز خود، از خ

. ن دينى خود يارى 
١ــ پاداش

٢ــ نماز را بع از وقت خودش به جا آوردن(نماز قضا)

œ ”—œهم
بهترين تصميم



        ٤٣  



   ٤٤   

. ازي هرگز نماز را از اّول وقت به تأخير نين

١ــ چه موقع نماز خود را قضا به جا مى آوريم؟
٢ــ بهترين موقع براى اداى نماز چه زمانى است؟

١ــ نماز ……… ثواب بسيار زيادى دارد.
. هي ار ديگرى اهميت ب ني به ……… بيش تر از هر  ٢ــ هميشه سعى 

 (Ÿ) ضا—  Âما«  “« vسخن

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها
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ه است؟ چه احساسى داشته اى؟ ــ آيا تا به حال نمازت قضا ش
هى؟ ــ چگونه مى توانى به نمازت اهميت بيش تر ب

ردن آن،  امل  شي و پس از  ول زير را روى مقوايى ب ج
. ني رسه نصب  الس يا نمازخانه ى م مقوا را در 

وقت نمازها هر شبانه روز

صبح

ظهر و عصر

مغرب و عشا

نماز                    از                      تا

ÁيژË فّعالّيت

با —»هنمايv معّلم œ— كال” با Ëœستانت گفت Ë گو كن.
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فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم
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 . ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

يَّتى…    . الةِ َو ِمْن ُذِرّ َرِبّ ااْجَعلْنى ُمقيَم الـالـصَّ
ه…   . ان مرا از نمازگزاران قرار ب پروردگارا، من و فرزن

                                                                      (سوره ى ابراهيم، آيه ى ٤٠)

الَة…   . يا ُبـنَىَّ َاِقِم الـالـصَّ

م، نماز بخوان…    . اى فرزن
                                                                    (سوره ى لقمان، آيه ى ١٧)

يَن. ُوُنواا ِمَن االُْمْشِر الَة َوال تَ … َو َاقيُموا الـا الـصَّ
. ان نباشي … و نماز را به جاى آوري و از مشر

                                                                    (سوره ى روم، آيه ى ٣١)

 ”—œ
يا“œهم



٤٩

. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

با  است؟  نماز  اهّمّيت  بيانگـر  ام  آيه  ـ آيات،   معناى  بـه  تـوجه  با   :٢ تمرين 
. ني عالمت✓ مشخص 

الَة…   . يا ُبنَىَّ َاِقِم الـالـصَّ

م نماز بخوان…   . اى فرزن
 (سوره ى لقمان، آيه ى ١٧)

َو ِاذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشفيِن.

. ا) مرا شفا مى ده ه مريض مى شوم، او (خ و هنگامى 
                                                     (سوره ى شعراء، آيه ى ٨٠)

ُمـ              قيـ           َم
يـ            َن  ُمْشـ            ِر            

ُبـ               َنـْيـ            َى
َا                 قيـ           ُمواا

ُمقيَم
يَن ُمْشِر

ُبَنىَّ
َاقيُمواا


