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مقدمه

پرسش شماکاردستیحوصله ام سر رفته

معماهای نمازاختالف تصویر

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
فهرست مطالب



بچه های عزیز مسجدی، سالم؛

شــاید در ایــن دوران قرنطینــه نتونســتید بــه مســجد بریــد و دلتــون حســابی بــرای 
مســجد و نمــاز جماعتــش و البتــه نشــریه بچه های مســجد تنــگ شــده.

ــای  ــجد رو در فض ــای مس ــریه بچه ه ــال نش ــد فع ــز می تونی ــدان عزی ــما فرزن ش
مجــازی دنبــال کنیــد تــا شــرایط بــرای چــاپ مجــدد نشــریه مثــل گذشــته فراهــم 
ــر کنــه. بشــه و شــور و نشــاط حضــور شــما بچه هــای خــوب فضــای مســجد رو پُ

در سایت امور مساجد منتظرتون هستیم.

www.masjedkh.ir

به ما پیامک بدهید:

30008412000003  



تصویر ارسالی از بچه های خوب مسجد امام علی علیه 
السالم واقع در مشهد مقدس، بلوار دالوران.

تصاویر شما

تصویر ارسالی از بچه های خوب مسجد امام هادی علیه 
السالم بیرجند، بلوار شعبانیه. 4



بچه هــای عزیــز؛ آیــا تــا االن بــه افــراد نیازمنــد کمــک کردیــد؟ بعضــی 
از دوســتان شــما بخشــی از پولهایــی کــه تــوی قلک هاشــون جمــع 

ــد.  ــه کردن ــه افــراد نیازمنــد هدی ــد رو ب کردن
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اختالف تصویر
بین هر کدام از دو تصویر زیر پنج اختالف وجود دارد. با دقت در 

این تصاویر اختالفات را پیدا کنید.
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زنگ نقاشی
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معماهای نماز 
به همراه پاسخ

سبحان 
اهلل

و
الحمدهلل

وال اله اال 
اهلل

و اهلل 
اکبر
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1. دعایی است در نماز که اصالً نقطه ندارد؟
2. جمله ای است در نماز که اصالً نقطه ندارد؟

3. یکی از ارکان نماز است که نقطه ندارد؟
4. از واجبات نماز است که نقطه ندارد؟

5، مثــل آن مثــل درختــی اســت کــه 17 شــاخه دارد. 9 شــاخه از شـاخـــه هایش در 
ســـایه و تاریکــی قــرار دارد و 8 شــاخة دیگــرش در روشــنایی اســت.

6. اولین عضوی که در وضو واجب است شسته شود کدام است؟
7. فــردی ماه هــا نمــاز می خوانــد ولــی حتــی یــک  بــار هــم ســورة حمــد را نمی خوانــد 
ــا نمــازش  ــه تنه ــرد ن ــن ف ــات نمــاز اســت. ای ــن کــه ســورة حمــد جــزء واجب ــا ای ب

درســت اســت بلکــه ثــواب هــم دارد.
8. نمازهایی که مستحب است در فضای باز و طبیعت انجام شود را نام ببرید؟

9. نمازی که یازده رکعت دارد، کدام است؟
ــام  ــه ن ــی چ ــید گرفتگ ــی و خورش ــاه گرفتگ ــیل و م ــه و س ــرس و زلزل ــاز ت 10. نم

دارد؟

         1. الـلـــهم صـــل علــی محمــد و آل محمــد؛ 2ـ ال الــه اال اهلل؛ 3. رکــوع؛ 4. 
ســالم؛ 5. نمــاز؛ 6. صــورت.7. نمــاز جماعــت. چــون در نمــاز جماعــت انســان حمــد 
و ســوره را نمی خوانــد و امــام جماعــت فقــط حمــد و ســوره را می خوانــد. حــال 
اگــر یــک مــاه همــة نمازهایشــان را بــا نمــاز جماعــت بگذرانــد عــالوه بــر ایــن کــه 
حمــد و ســوره را نمی خوانــد ثــواب بســیار زیــادی دارد کــه فرشــتگان آســمان از 
عهــدة نوشــتن ایــن همــه ثــواب بــر نمی آینــد. خوشــا بــه حــال کســانی کــه در نمــاز 

جماعــت شــرکت می کننــد.
8. نماز عید قربان و عید فطر؛ 9. نماز شب؛ 10. نماز آیات پاسخ ها:

30008412000003 برای ما پیامک بفرستید
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حوصلم 
سر رفته!

منتظــر  کــه  بــود  وقــت  خیلــی 
اومــدن فصــل تابســتون بــودم. آخــه 
ــه همــراه  هــر ســال تابســتون مــن ب
داداش کوچولــوم  و  بابــا  و  مامــان 

بــه مســافرت.  می رویــم 
ــه  ــوادم رفت ــراه خان ــه هم ــال ب پارس
ــد.  ــو محم ــه عم ــمال، خون ــم ش بودی
تــوی  خونشــون  محمــد  عمــو 
مازنــدران هســت و دو تــا دختــر 
هــم  امســال  دارن.   مــن  همســن 
خیلــی منتظــر بــودم تــا تابســتون 
ــم  ــه ها بتونی ــی مدرس ــد از تعطیل بع
بریــم خونــه عمــو محمــد امــا مامــان 
ــافرت  ــه مس ــن ب ــال رفت ــن امس میگ
ــه بیمــاری  ــی خطرناکــه. آخــه ی خیل
ــه   ــده ک ــا اوم ــم کرون ــه اس ــد ب جدی
می تونــه  نباشــیم  مراقــب  اگــر 

خطرنــاک باشــه. 
بابــا میگــن عمــو محمــد چنــد روزی 
خشــک  ســرفه های  کــه  هســتن 
دارن و بدنشــون درد میکنــه و شــاید 
ــا  ــن و م ــه باش ــا گرفت ــاری کرون بیم
اگــر بریــم خونشــون شــاید مــا هــم 

ــیم. ــض بش مری
تــوی  بــس  از  مــن  امــا 

مونــدم  خونــه  10
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دوســت داشــتم تــوی فصــل تابســتون 
بریــم مســافرت یــا حداقــل بتونــم تــوی کالس های 
ــاد  ــدی ی ــای جدی ــم و چیزه ــم بنویس ــف اس مختل

ــرم. بگی
 امــا بــا وجــود ایــن بیمــاری نمیشــه بــه کالس رفــت 
ــتون  ــل تابس ــیدن فص ــل از رس ــه ها قب ــی مدرس حت

تعطیــل شــدند.
یــه روز کــه تــو خونــه بــودم و حوصلــه ام ســر رفتــه 
بــود، یهــو دیــدم داره بــارون میــاد.  داد زدم مامــان، 
مامــان، داره بــارون میــاد. مامانــم گفــت، یواش تــر. 

بچــه خوابیــده!
گفتــم مامانــی مــن خیلــی حوصلــم ســر رفتــه، دوس 

دارم بــرم تــو بارون هــا، 
ــا پــدرت  مامــان گفــت باشــه، منتهــی بایــد عصــر ب
ــزرگ، چــون اونجــا کســی نیســت  ــاغ پدرب ــم ب بری
ــم  ــم رفتی ــا ه ــت. ب ــاری نیس ــال بیم ــال انتق و احتم

ــم. ــدم زدی ــا ق ــر بارون ه ــا و زی اونج
ــم  ــم ک ــه ک ــت. دیگ ــوش گذش ــون خ ــی بهم خیل
ــه  ــود ک ــده ب ــش ش ــد و وقت ــروب می ش ــت غ داش
برگردیــم بــه خونــه و مــن بــازم دلــم گرفــت چــون 

ــم ــه بمون ــوی خون ــودم ت ــور ب ــاز مجب ب

12
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بــه مامــان گفتــم: چــرا ایــن ویــروس کرونــا تمــوم نمیشــه تــا 
زندگــی مــا بــه حالــت عــادی در بیــاد؟

مامــان گفــت: دختــرم، مشــکالت زندگــی مثــل بیماری هــا 
حکمتــی دارنــد. مثــال اگــر آدم هــا بــه حــرف خــدا گــوش نــدن و 
گنــاه بکنــن، مشــکالتی براشــون پیــش میــاد مثــل بیماری هــا تــا 

ــی بشــن. ــاره پشــیمون بشــن و آدمهــای خوب دوب
ــاتی  ــاد آزمایش ــش می ــا پی ــرای م ــه ب ــکالتی ک ــم مش ــی ه گاه
ــر و  ــا آدم هــای بهت ــن آزمایش ه ــی در ای ــا قبول ــا ب ــا م هســت ت
قــوی تــری بشــیم و بــه خــدا نزدیک تــر بشــیم. تــو دنیــا همیشــه 
مشــکالت پیــش میــاد. مهــم اینــه کــه مــا قــوی بشــیم و از پــس 

همــه ایــن مشــکالت بــر بیایــم. 
تــو هــم بایــد بدونــی از هــر مشــکلی میشــه درس گرفــت و اونــو 
بــه یــک فرصــت خــوب بــرای پیشــرفت تبدیــل کــرد. مثــال شــما 
ــودی دوس داری بافتــن کامــوا  ــه ب ــم قبــال بهــم گفت دختــر خوب
رو یــاد بگیــری. مــن می تونیــم تــوی ایــن شــرایط کــه مجبوریــم 
بیشــتر تــوی خونــه بمونیــم کامــوا بافــی رو بهــت یــاد بــدم تــا یــه 
شــال گــردن خوشــل بــرای خــودت ببافــی. یــا اینکــه  چنــد تــا 

کاردســتی قشــنگ بــرای خــودت درســت کنــی.
ــاال  ــا ح ــدم. ت ــحال ش ــی خوش ــان خیل ــای مام ــنیدن حرف ه از ش
بــه ایــن فکــر نکــرده بــودم کــه تــوی خونــه هــم میشــه کارهــای 
جــذاب زیــادی انجــام داد. قصــد دارم از فــردا کلــی کار جدیــد 

انجــام بــدم. 
شما بچه ها تو خونه چه کارهای مفیدی انجام می دین؟ 14
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خدای مهربان من

همیشه خوبی تو
خدا، برای من

تو مهربان هستی
خدا! خدای من

تو دوستم داری
چقدر خوشحالم

پرنده هستم من
تویی پر و بالم

تو آفریدی، تو
زمین زیبا را
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گل و گیاهان را
درخت و دریا را

به من تو دادی دست
به من تو دادی پا

دهان و چشم و گوش
و مادر و بابا

تو باغ و جنگل را
پر از غذا کردی

لب من و او را
به خنده وا کردی

مصطفی رحمان دوست
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جوجه را نجات دهید!

به مرغ حنایی کمک کنید تا جوجه 
را نجات دهد

میزان دشواری: 
آسان
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بازی مسیریابی

میزان دشواری: 
متوسط
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کاردستی بسازیم
ــپس  ــد. س ــرش بزنی ــی آن را ب ــا قیچ ــید و ب ــذ بکش ــر روی کاغ ــره ب ــد دای چن
ــه هــم بچســبانید. بــرای  ــا چســب مایــع آنهــا را ب دایــره هــا را رنــگ کنیــد و ب
ــگ  ــمعی رن ــداد ش ــا م ــی ی ــداد رنگ ــا م ــا را ب ــد دایره ه ــتر می توانی ــی بیش زیبای
کنیــد. بــرای چشــم ها و شــاخک ها هــم می توانیــد از برش هــای کوچــک 

ــد ــتفاده کنی ــذ اس کاغ
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ــگام دعــا دســتمان را  مگــر خــدا در آســمان اســت کــه مــا هن
ــم؟ ــمان دراز می کنی ــرف آس ــه ط ب

وقتــی بــه حــرم امــام رضــا علیــه الســالم می رویــم بــرای ســالم دادن دســتمان را روی 
ــمنان  ــه دش ــه ب ــرای اینک ــم ب ــی می روی ــه راهپیمای ــی ب ــم. وقت ــرار می دهی ــینه ق س

ــم. ــت می کنی ــتمان را مش ــم دس ــا می جنگی ــا آنه ــتیم و ب ــدی هس ــم ج ــان دهی نش
وقتی سر کالس از معلم سوال داریم انگشت اشاره را باال می بریم.
ما هرکدام از این کارها را برای نشانه ای با دستمان انجام می دهیم.

خدا همه جا هست و به هر شکل و زبانی دعا کنیم صدای ما را می شنود.
در دعــا کــردن دســتمان را بــه شــکل فقیــری کــه از یــک وجــود بســیار غنــی و مهربان 

و توانمنــد چیــزی می خواهــد بــه ســمت آســمان بــاال می بریــم.
ــد  ــاد دادن ــا ی ــه م ایــن روشــی هســت کــه پیامبــر و اهــل بیــت صلــوات اهلل علیهــم ب

ــم. ــاز اظهــار ادب کنی ــی نی ــزرگ و ب ــه خــدای ب ــرای اینکــه ب ب
          خداشناسی کودکان؛ غالمرضا حیدری
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نشریه بچه های مسجد، ماهنامه ای برای کودکان و نوجوانان عزیز است
که توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان در بین

بچه های مسجدی توزیع می گردد.
شما خواننده گرامی می توانید پیشنهادات و انتقادات خویش را 

به سامانه پیامکی  30008412000003   ارسال نمائید.


