
 
 
 
 
 

󠅝Type equation here. 
 

 هدف کلی :آشنا شدن دانش آموزان با نماز جمعه وجماعت      

 اهداف رفتاری :دانش آموز در پایان درس باید بتواند :

 فایده  های نماز جماعت را بیان کند .-1

 چند مورد از احکام نماز جماعت را شرح دهد . -2

 مطالبی را که امام جمعه در دو خطبه بیان میکند ،توضیح دهد .-3

 شیوه اقامه نماز جمعه را بیان کند .-4

 انجام غسل را به ترتیب نام ببردمراحل -5

 نماز جماعت

رت به صدای اذان مسجد گوش می داد .از اینکه نمی توانست در نماز سوقت اذان که میشد با ح

 جماعت شرکت کند وثواب بزرگی را از دست می داد ناراحت بود .

وگفت که من نابینا هستم ، حضرت رسول به او فرمود از وقتی خدمت رسول خدا )ص( رسید 

 ی ببند وهنگام نماز طناب را بگیر وبه مسجد بیا .طناب دخانه ات تا مسج

 

 چرا پیامبر اکرم )ص( 

 همه مردم ،حتی این فرد نابینا

 

 را به شرکت در نماز جماعت  

 تشویق می کرد؟

  بسمه تعالی                                                            

استان همدان  منطقه سامن .آموزشگاه شبانه روزی    درسنامه                         

 شهید کریمان 
 

 

  های آسمان نام کتاب : پیام 

      پایه هفتم 
        

 طراحان : فیروزه ترکاشوند 

 مینا حمزه لویی             

 درس یازدهم : نماز جماعت  

 

   1399-1400سال تحصیلی 

 *به نام خدایی که بینای به خلق است پیش از آنکه آفریدگانش چشم بگشایند *
 

فعالیت 

 کالسی 



 
 
 
 
 

 

    جواب این فعالیت رو بررسی می کنیم :خوب بچه های خوب ، با هم 

 

   

 موارد زیر فایده های نماز جماعت است :  

 

 

 
 قرار می دهد . لطف ورحمت بیشتریوباالخره اینکه ،خداوند همه ما را مورد 

 

 امام رضا درباره ارزش نماز جماعت  می فرماید :      

 «به تنهایی خوانده می شود ارزش دارد.هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت که »  
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آنقدر نماز جماعت ارزشمند است که مستحب است برای  شروع نماز صبر کرد واگر کسی نمازش 

را به تنهایی خوانده باشد وبعد نماز جماعت شروع شود، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت 

 بخواند.

 

 

 

 

 ما نباید قبل از امام جماعت تکبیره االحرام بگوییم .-1

 به غیر از حمد وسوره بقیه قسمت های نماز را باید خودمان بخوانیم.-2

اگر به مسجد رسیدیم ومتوجه شدیم  که امام جماعت در رکوع است ،باید تکبیره االحرام -3

 گفته وبه رکوع برویم .

دوم نماز رسیدیم ،اقتدا کرده وقنوت وتشهد را می خوانیم .موقع خواندن تشهد  اگر به رکعت-4

به حالت نیم خیز می نشینیم .وبعد با امام برخاسته وحمد وسوره را بخوانیم .ودر رکعت دوم 

نمازکه رکعت سوم نماز جماعت است بعد از دوسجده ،دوباره نشسته وتشهد را بخوانیم وبرخیزیم 

. 

امام سر از رکوع برداریم ، وامام هنوز در رکوع باشد ،باید به رکوع برگردیم وبا امام اگر قبل از -5

 سر برداریم .

 

                   : نماز جمعه

 

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است وبه اضافه دو خطبه که توسط امام جمعه خوانده می 

 شود ،جایگزین نماز ظهر می شود .

 

 

 احکام نماز جماعت 



 
 
 
 
 

                             جمعه دو خطبه دارد.  مطالبی که در دو خطبه گفته می شود به این شرح است :نماز     

                                                    

       :خطبه دوم                         اول :                            خطبه

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 شیوه اقامه نماز جمعه :

 مانند نماز صبح دو رکعت است وبه شیوه زیر اقامه می شود :

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                             

 

 روز قدس                                                 

                                    

 

 ستایش خداوند -1

صلوات بر پیامبر -2

 ودعوت به تقوا 

مسایل اخالقی -3

 واجتماعی 

مسایل اخالقی -4

 واجتماعی ووو

ستایش خداوند -1

-وصلوات بر پیامبر 

 دعوت به تقوا-2

مسایل مختلف --3

 ایران وجهان 

 تکبیره االحرام -1

 نیت --2

 هللا اکبر -3

 رکعت اول :

امام حمد وسوره را می خواند وما 

سکوت می کنیم ،بعد قنوت را خوانده 

به رکوع می رویم ودو سجده را به جا 

 آورده ، بر می خیزیم 

 رکعت دوم :

باز هم هنگام قرائت حمد وسوره 

سکوت می کنیم،به رکوع رفته ،وبعد 

از برخاستن از رکوع ،به همراه امام 

 قنوت را خوانده وبه سجده می رویم

 .وسپس تشهد وسالم را می خوانیم 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 روز قدس

 

شود ، ولی نماز  روز جهانی قدس سالی یکبار ،در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ،برگزار می

روز جهانی قدس از مردم بی دفاع ومظلوم فلسطین حمایت می شود . جمعه هر هفته برگزار می

 کنیم .

 
                                          

       

 :مستحب است قبل از ظهر روز جمعه ،غسل انجام شود .این غسل چهار مرحله دارد :غسل جمعه 

 

 نیت                                     یعنی قصد داشته باشیم که برای خشنودی خداوندغسل کنیم .-1

                                              

یعنی شستن همان مقدار از سر وصورت که دیده می شود                    سر وگردن                    -2

. 

 

.یعنی شستشو می دهیمدر این مرحله طرف راست بدن را                               سمت راست      -3

 از باالی شانه راست تا کف پای راست را می شوییم .     

            

در این مرحله طرف چپ بدن را مانند طرف راست کامال                                   سمت چپ    -4

 می شوییم .

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 نکات مهم در باره غسل :

 

تفاوت غسل ها با همدیگر :تمام غسلهای واجب ومستحب به همبن صورت انجام می شود -1

 وتنها نیت های آنها با یکدیگر فرق دارد .

همه اعضای بدن برسد ،بنابراین اگر چیزی به بدن چسبیده باشد که مانع در غسل باید آب به -2

 از رسیدن آب شود ،باید قبل از غسل آن را برطرف کنیم .

 سواالت درس :

 حاال که مطالب درس را خوب مطالعه کردید،عزیز به پایان درس یازدهم رسیدیم ، دانش آموزان 

 سعی کنید به سواالت زیر پاسخ دهید :

 فایده های نماز جماعت را بیان کنید :-1

 امام رضا )ع( درباره نماز جماعت چه می فرماید :-2

 امام جمعه در خطبه های اول ودوم چه سخنانی را مطرح می کند ؟-3

 شیوه خواندن نماز جمعه را شرح دهید :-4

 روز قدس چه روزی است ؟-5

 :مراحل انجام غسل را به ترتیب بیان کنید -6

 خالی را با کلمه مناسب پر کنید :جاهای 

در نماز جماعت ماموم باید غیر از .................. و................... همه قسمت های نماز را خودش -7

 بخواند .

 نماز جمعه مانند دارای ...............خطبه است .-8

 نماز جمعه جایگزین نماز .....................است .-9

 ز جماعت برسیم وامام در رکوع باشد :اگر به نما-10

باید صبر کنیم امام از رکوع  -باید تکبیره االحرام بگوییم       ج-باید به رکوع برویم       ب-الف

 بلند شود

 مورد الف وب -د

 

 

 

 

                                                            



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 جواب های خودتان را با این پاسخ ها مطابقت دهید : دانش آموز عزیز

توجه بیشتر قلبها به خداوند  همدلی واتحاد،راز ونیاز با خداوند، با خبر شدن از حال یکدیگر ،-1

 واینکه همگی مورد لطف ورحمت خداوند قرار می گیریم .

که به تنهایی خوانده هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز فرادی )یعنی نمازی -2

 ارزش دارد . شود (

مطالب امام جمعه در خطبه اول :ستایش خدا وپیامبر اکرم واهل بیت ایشان ،دعوت به -3سوال 

 تقوا ،بیان مسائل اخالقی واجتماعی

خطبه دوم :ستایش خداوند وپیامبر واهل بیت ایشان ،دعوت به تقوا ،بیان مسائل مختلف ایران 

 وجهان 

 

 نماز جمعه دو رکعت دارد :-4سوال 

   -قنوت     -حمد وسوره توسط امام .   -نیت واهلل اکبر     -   ) رکعت اول   :تکبیره االحرام 

 رکوع وسجده 

تشهد    -سجده         -بعد از رکوع قنوت       -رکوع     -رکعت دوم :  حمد وسوره توسط امام  

 (وسالم 

ک رمضان است ومسلمانان برای حمایت از مردم مظلوم روز قدس آخرین جمعه ماه مبار-5

 راهپیمایی می کنند .بعد از نماز فلسطین 

 مراحل انجام غسل :-6

ابتدا نیت می کنیم .سپس سر وگردن را می شوییم .بعد طرف راست بدن را از باالی شانه تا کف 

 .پای راست می شوییم .ودر آخر طرف چپ بدن را مانند طرف راست می شوییم 

 مورد الف وب -10ظهر   -9دو خطبه      -8حمد وسوره       -7

 

 

 

 پاسخنامه سواالت 


