
 بسمه تعالی

 سؤاالت درس دهم )ستون دین( پیام های آسمانی پایه هفتم

 خودت را امتحان کن

 االحرام، رکوع، سجود ةپنج تا، نیت، قیام، تکبیر .ببرید نام چندتاست؟ نماز ارکان .1

 داشت؟ خواهد پاداشی چه بخواند، وقت اوّل را آنها و دهد اهمیت اش گانه پنج نمازهای به که کسی. 2

 قول من بخواند، خود وقت در را آنها و دهد اهمیت اش گانه پنچ نمازهای به کس هرپروردگارتان می فرماید: 

 .ببرم بهشت به را او آید می من مالقات به که روزی در دهم می

 نمازش پایان تا ایستد می نماز به ایمان، با انسان که گاه آن گویند؟ می چه ایمان با نمازگزار به فرشتگان. 3

 می او به و گیرند می را او اطراف فرشتگان. گستراند می او سر بر را رحمتش و کند می توجّه او به خداوند

 هرگز کنی، می مناجات کسی چه با و ای گرفته قرار کسی چه توجّه مورد دانستی می اگر نمازگزار، ای: گویند

 .کردی نمی رها را نماز

 فعّالیت کالسی

نماز باال ترین واجب الهی است که باید  آموزیم؟ می چه یارانش و السّالم علیه حسین امام عاشورای ظهر نماز از

 همیشه و در هر حالی به جا آورده شود.

 مطالب متن

 خواست مردم آنان از و آموخت پیامبرانش تمام به را آن که است ارزشمند خداوند نزد قدر آن نماز داشتن برپا *

 .کنند سفارش نماز داشتن برپا به نیز را

 به شود، خوانده وقت اوّل در که نمازی؟ فرماید می چه وقت اوّل نماز ارزش درباره السّالم علیه باقر امام* 

 حفظ را تو هم خداوند کردی، حفظ خوب مرا تو: گوید می و گردد برمی صاحبش سوی به درخشان صورتی

 .کند

 بی آن به و شمرده سبک را نماز برپایی در خداوند دعوت بیندازد، تأخیر به دلیل بدون را نمازش که کسی* 

 .شود می شیطان از دوری و خداوند به انسان بیشتر هرچه نزدیکی موجب وقت اوّل نماز. است کرده احترامی
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 نماز شک بدون کهچیست؟ ونماز را به پا دار « المُنکَرِ وَ الفَحشاءِ عَنِ تَنهی الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ اَقِمِ وَ»* معنی آیه 

 .دارد می باز ها زشتی و گناهان از

 از انسان قدر هر. شود دور ها زشتی و گناهان از انسان شود می موجب نماز، موقع به و درست داشتن پا بر* 

 .شود می تر نزدیک بهشت به شود دور گناه

 فقط. بخواند ایستاده را نمازش دارد امکان برایش که جایی تا باید نمازگزار، است نماز واجبات از یکی ایستادن* 

 .بایستند توانندی نم بیماری، یا ناتوانی دلیل به که بخوانند نشسته را نمازشان توانند می کسانی

 می نماز خداوند خشنودی برای کند می قصد ابتدا ایستد، می قبله به رو که هنگامینماز:  هر رکعت *  مراحل 

 اندازه به ادامه، در و خواند می را قرآن از دیگر سوره یک و حمد سوره بعد. گوید می«  اکبر اللّه» سپس خواند،

 می سجده بار دو سپس ایستد، می بعد، گوید می را رکوع ذکر و شود می خم برسد زانوهایش به دستش که ای

 .گوید می را سجده ذکر و کند

«  اللّه سُبحانَ» بار سه« ، بِحَمدِه وَ االَعلی رَبِّیَ سُبحان» و ،« بِحَمدِه وَ العَظیمِ رَبِّیَ سُبحانَ» جای به* می توان 

 .گفت

 بِحَمدِه وَ العَظیمِ رَبِّیَ سُبحان* ذکر رکوع: 

 بِحَمدِه وَ االَعلی رَبِّیَ سُبحان* ذکر سجده: 

 عَلی صَلِّ اللّهُمَّ رَسولُهُ وَ و عَبدُه مُحَمَّدًا اَنَّ اَشهَدُ وَ و لَه شَریکَ ال و وَحدَه اللّهُ اِلَّ اِلهَ ال اَن اَشهَدُ* ذکر تشهد: 

 مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ

 عَلَیکُم السَّالمُ الصّالِحینَ اللّهِ عِبادِ عَلی وَ عَلَینا السَّالمُ بَرَکاتُهُ وَ اللّهِ رَحمَةُ وَ النَّبِیُّ اَیُّهَا عَلَیکَ السَّالمُ* ذکر سالم: 

 بَرَکاتُهُ وَ اللّهِ وَرَحمَةُ

 « اَکبَرُ اللّهُ و اللّهُ اِلَّ اِلهَ ال وَ لِلّهِ الحَمدُ وَ اللّهِ سُبحانَ»* ذکر رکعت سوم و چهارم: سه بار 

 یا کند فراموش را آنها نمازگزار اگر که است نماز زا هایی قسمت ارکان،* فرق بین ارکان و غیر ارکان چیست؟ 

، ترتیب،  سالم ،تشهّد ،ذکر ،قرائت) دیگر واجبات اگر ولی شد، خواهد باطل نمازش دهد انجام اضافه اشتباه، به

 .شد نخواهد باطل نمازش دهد، انجام اضافه اشتباه، به یا کند فراموش را (مواالت
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