
  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
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  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 


