
 

 
 
 
  
 
 

 های آسمانی()هدیهرویم می مسجد به ما: سوم درس                       نام و نام خانوادگی:

  1396/--/--تاریخ:   خانم خزائی آموزگار:   چهارمی: پایه

 تاری

 

 مذهبی، و دینی مسائل آموزش جماعت، نماز برگزاری ؟شودمی انجام هاییفعالیت چه مسجد در 1

 قدر هایشب مراسم برگزاری مذهبی، اعیاد هایجشن و اداریبرگزاری عز قرآن، تالوت

  دٍسـجـ مَ  لِّکـُ نـدَع   مکُتـَزیـنـَ ذواخـُ  " آیه به توانیممی کارهایی چه دادن با انجام 2

 هالباس کردنمعطر ،زدنمسواک ،موها زدنشانه ،پاکیزه و مرتب هایلباس پوشیدن ؟کنیم عمل"

 پهن ،هاقفسه در هاکفش دادن قرار ؟دهیم انجام مسجد در توانیممی ایپسندیده کارهای چه 3

 .نکنیم ایجاد صدا سرو ،مسجد در نظافت رعایت ،جماعت نماز برای ایپارچه نوار کردن

 .است پیامبر مهم سفارش جماعت صورت به نماز خواندن 4

 .است بیشتر خیلی فرادی نماز از جماعت نماز پاداش 5

 الحرام مسجد ،االقصی مسجد ،النبی مسجد ،قبا مسجد ؟اندکدام مسلمانان مساجد ترینمهم 6

 پیامبر یوسیله به و مدینه در ؟شد ساخته کسی چه یوسیله به و کجا در النبی مسجد 7

 قبا مسجد ؟دارد نام چه ساختند یارانش و پیامبر که مسجدی لیناوّ 8

 قرار دارد. مسجدُالنّبی)مسجد پیامبر(آرامگاه حضرت محمّد)ص( در  9

 مسجدُالحَرام ـ در مکه است؟ شهر کدام در و دارد نام چه اسالمی مسجد ترینمهم و ترینبزرگ 10

 کعبهدارد؟ نام چه مسلمانان قبله 11

 دبستان غیردولتی هوشمند نیکنام



نامنیکدبستان غیردولتی هوشمند   
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 مسجدُالحَرام دارد؟ قرار مسجد کدام میان در کعبه 12

 مسجدُاالَقصی در کدام کشور و در چه شهری قرار دارد؟ کشور فلسطین ـ شهر بیتُ المقدَّس 13

 مسجدُاالَقصی امروز توسط دشمنان اسالم اشغال شده است. 14

 شود.خواند و به صورت جماعت خوانده نمینمازی که هر کس به تنهایی می چیست؟ فرادی نماز 15

 امام جماعت کنند؟ان در نماز جماعت نماز خود را به چه کسی اقتدا میمؤمن 16

به هم پیوسته و های مسلمانان هنگام نماز جماعت، در صف شود؟چگونه خوانده می جماعت نماز 17

کنند و اعمال نماز را بعد از او ای به عنوان امام جماعت اقتدا میم نماز خود را به شخص شایستهمنظّ

 دهند.انجام می

 است. مسجدخواندن،  بهترین مکان برای نماز 18

 .شود می مسلمانان وحدت موجب، مسجد در شدن جمع 19

 بایستند منظّم و فاصله بدون باید جماعت نماز هایصف در نمازگزاران 20

 .است مسلمانان مشکالت برای جوییچاره، مسجد در حضور هایفایده از یکی 21

 قدمی هر برای، کند جماعت حرکت نماز سوی به و بگیرد وضو هرکس: »فرمایدرسول اکرم )ص( می 22

 .«دهدمی او به پاداشی خدا، دارد برمی که

 .بدهیم انجام جماعت امام از بعد فاصلهبدون  را کارها تمام باید جماعت نماز در 23
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 را بخوانیم. حمد و سورهاوّل و دوم نماز جماعت  رکعت در نباید ما 24

 .بخوانیم آهسته ،شودمی خوانده جماعت امام همراه که را ذکرهایی است خوب، جماعت نماز در 25


