
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

یکی از جذابترین روشهای اجرای برنامه دینی برای مخاطب کودک ونوجوان  سخنرانی چندرسانه ای یا 

همان پرده خوانی میباشد که در این مجموعه نرم افزارهای پرده خوان اموزش داده میشود ومحتوا در 

 اختیار مربیان گرامی  قرار داده شده است

 دنیا به فوتبالموضوع:شباهت 

 :پخش کلیپ فوتبالیستها برای جلب توجه بیشتر مخاطب وشروع با نام خداوند4تا 1اسالید

 :اولین شباهت تمرین وتالش بازیکنان برای پیروزی همراه با پخش کلیپ تمرین بازیکنان5اسالید

 :تمرین وبندگی در دنیا برای رسیدن به سعادت ورستگاری7و6اسالید 

 

«عنکبوت 69»  

 و آنها که در راه ما تالش کنند، قطعا به

های خود، هدایتشان خواهیم کرد؛راه  
سرمربی ومربی در هدایت تیم نقش بسزایی دارنددومین شباهت ، : 8اسالید   
: اطاعت ازپیامبراسالم صلی اهلل علیه واله وسلم وامامان علیهم السالم انسانهارا به 9اسالید

 سعادت جاودان میرسانند

 

 

 اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو األمر ]= اوصیای پیامبر[ را!
درزمین بازی توپ در چرخش است ونزد بازیکنی باقی نمیماند سومین شباهت ،:10اسالید 

 وباید به دیگری پاس دهد
:دردنیا پست ومقام نزد کسی باقی نمی ماند11اسالید  
دفاع از دروازه میباشد وبا کلیپی که بازیکنان از دروازه دفاع  ،:شباهت چهارم13و112اسالید

 میکنند این مفهوم را بهتر اموزش میدهیم
و پخش  وگل نخوردن از شیطان میباشد دل :مهمتراز دفاع  دروازه ، دفاع از19تا  14اسالید

 کلیپهایی از گل خوردن دروازبان به خاطر عدم توجه



 

خط قرمز میباشد خطوطی که در زمین بازی کشیده شده ونباید ازقوانین  ،:پنجمین شباهت20اسالید 

 .بازی تجاوز کرد

اوز از انها ظلم به خود میباشد تج :دین برای زندگی بشر خطوط وقوانینی ترسیم کرده که22و21اسالید
به ضرر خودبازیکن وتیمش می باشد  همانگونه که شوت به طرف دروازه خودی

 

 

 

اخطار دارور به بازیکنی که خطایی مرتکب شده است در دنیا هم برخی بالها ،:ششمین شباهت 23اسالید

غفلت ها که انسان را به یاد خدا می اندازد و به مسیر بندگی بازمیگرداند مثل ماشینی تلنگری است در 

ب غفلت بیدار می کند و مانع که در اثر بی توجهنی راننده به کارد کنار اتوبان برخورد میکند واورا از خوا

 سقوط در دره می شود.

 .مرگ3.تنگدستی 2.مرض 1دروایت امده اگر سه چیز نبود بنی ادم هیچوقت سرفرونمی اورد 

شاهدان بازی میباشندکه تمام رفتار وگردار بازیکنان را زیر نظر دارن ،:هفتمین شباهت 26و25اسالید

ان حواسشان را بیشتر جمع کنند در دنیا هم دوربینهای واین نگاهها ودوربینها باعث میشود بازیکن

 لحظه به لحظه انسانهارا زیر نظر داردخدا

 4واهلل بماتعملون بصیر الحدید 

 وخداوند به تمام کارهای شما بینایی دارد.

:27اسالید  

 د 

 

 لحظه های ارزشمند در بازی فوتبال است که برای بازیکنان بسیار مهم ،:هشتمین شباهت 28اسالید

کوتاهی از طرف بازیکنان رخ دهد اورا بسیار مالمت میکنند واز کوتاهی وقت میگویند است واگر وحیاتی 



ه ندارندکه لحظات در زمین  زندگی هم به گفته امیرالمومنین علیه السالم در نهج البالغه  مثل ولی توج

 ابر میگذرد

این دنیا:پخش کلیپ مراحل تکامل انسان وتوجه دادن به زودگذر بودن 03اسالید  

 

 

 تفاده از شعر در برنامه به جذابت بحث می افزاید:اس31اسالید

 

 

: نهمین شباهت این است که در فوتبال تا سوت پایان مسابقه زده نشده نتیجه 34و 33اسالید
وباپخش کلیپ جام جهانی فوتبالیسته برنامه را جذابتر میکنیممعلوم نیست   

ها  دردنیاهم تاپایان عمر معلوم نیست عاقبت به خیر میشویم یا نه وهمیشه در دعا:35اسالید 
 از خدا عاقبت به خیری طلب می کنیم ودر زیارت حضرت معصومه سالم اهلل علیه میخوانیم:

ازی فوتبال راتحلیل وبررسی میکنند  :آخر شب دربرنامه نود ب36اسالید  
وبااستغفاربه خواب میرویم یا به غفلت عمررا میگذرانیم؟ میکنیم محاسبه آیا ما آخرشب اعمال روز خود را   

 
 

 امیراخوان 
95مشهد مقدس  شهریور   

والسالم   


