
 باسمه تعالی

 گی تبلیغی آسمان انتظار گروه فرهن

 2نمازموضوع درسنامه : 

 دقیقه 50مدت برنامه : 

 ي مهربانخداوند بخشنده                  به نام خداوند رنگين كمان

گویند و در جایی ها میمربی گرامی پس از شروع با بيت فوق ، شعر زیر را با همکاري بچه ها بخوانيد. دقت شود سالم آخر را بچه
 دختر هستند بيت آخر شعر تبدیل به دختر خوبم شود.آموزان كه دانش

 هاي خوب سالمبچه

 گل تو گلدون، سالم                            قند تو قندون، سالم

 ي بی دندون، سالمبچه         ي خندون، سالمپسته

 دوست مهربونم، سالم    عزیز جونم، سالم

 سالم سالم مرتب،                 سالم مودب، سالم

 شيري ، پلنگی، سالم    اگر زرنگی، سالم

 كوشی، سالمدائم می   اي كه باهوشی سالم

 سالم عزیزم، سالم    پسر تميزم، سالم

 آفرین خيلی خوب جواب دادید

 خواهمي شما مهربون و شيرین زبون و با ادب و منظم و مرتب و تميز و درسخوان و گل و بلبل و سنبل هستيد میحاال كه همه

 همگی با هم یك صدا یك صلوات خيلی خيلی بلند بفرستيد.

خب بچه هاي خوب این صندلی رو ببينيد ، اگر این صندلی نو باشه ، حتی پالستيکش هم باز نشده باشه اما یك پایه نداشته باشه ، 

 نشست. درسته ؟ یعنی به جاي چهار پایه ، سه تا پایه داشته باشه ، با یك انگشت من می افته . دیگه نميشه روش

اما اگر چهار تا پایه داشته باشه حتی اگر خيلی داغون و قدیمی باشه ، من با دو تا پا هم روش برم محکم سر جاش می مونه! هم 

 ميشه روش نشست و هم ميشه روش ایستاد . به این راحتی هم سقوط نميکنه.

ن می كنيد نسبت به صندلی معلم كالس اجرا كنيد تا مفهومی كه مربی گرامی : براي دریافت بهتر مطلب می توانيد آنچه را كه بيا

همچنين براي درک بهتر می توانيد از مثال ها دیگر مانند تختخواب و... هم بيان می شود به خوبی توسط بچه ها درک شود . 

 استفاده كنيد.

سقوط می كنيم. اما اما اما اگر باشه هر چقدر هم ما توي دین هم ستون و پایه داریم كه اگر نباشه خيلی راحت و زود ، خب بچه ها

پس خيلی مهمه آدم حواسش به  داغون و قدیمی باشيم و خداي ناكرده شيطون گولمون زده باشه به این راحتی سقوط نمی كنيم .

 ستون دینش باشه . اگر گفتيد اون چيه ؟



 

 

ه ها بخواهيد تا حدس بزنند . و پس از حدس بچه ها دایره ها را به یکدیگر وصل مربی گرامی : ابتدا دایره ها را بکشيد و از بچ

 .نمایيد تا شکل زیر به دست آید

 

 

آفرین بچه هاي خوبم . نماز ستون دین ماست. ما خيلی باید حواسمون به نماز باشه. شيطون خيلی با نماز بده ، همش ميگه )آقا 

نمی خواد نماز بخونی ، كی حال داره صبح زود ازخواب بيدار  نم ، زینب خانم ، نرگس خانم(محمد ، علی آقا ، آقا محسن( ) زهرا خا

بشه ، راحت بخواب ، ببين چقدر رختخواب خوبه ! یا ميگه اگر خسته اي نماز نخون ! شما به حرف شيطون گوش می كنيد ؟ 

رتالش می كنه كه شما حتی اگر ميشه یك آفرین به شما بچه هاي خوب كه به حرف شيطون گوش نمی كنيد. شيطون اینقد

ركعت نماز نخونيد تا ستون دین تون از بين بره و راحت بتونه شما رو به زمين بزنه ! اما شما كه اینقدر خوب و باهوش و 

 هوشيارهستيد حتی یك ركعت نماز تون رو هم ترک نمی كنيد تا شيطون پيروز نشه .

)تالش كنيد تعداد زیادي از بچه ها پاسخ بدهند خوب بچه هاي خوب یه سوال دیگه : بگيد ببينم شما چند روز یکبار ميرید حمام ؟ 

 دو روز یکبار ؟ سه روز یکبار ؟ یك روز در ميان ؟ تا در بحث شركت فعال داشته باشند.(

معلومه كه  حمام چقدر تميزه ؟ ز هستن ! حاال اگر هر روز كسی برهاونهایی كه یکروز درميان ميرن حمام چقدر تمي ، ببينيد بچه ها

خيلی زیاد ! حاال اگر كسی دو بار در روز بره حمام چقدر تميز و پاكيزه است ؟ اوووه اون كه خيلی زیاد . اصال شبيه مرغابی ها 

چ گرد خاكی هم روش نميشينه. چون تا در روز بره حمام ! اون كه دیگه خيلی تميزه ، هي ميشه . حاال فکر كنيد كسی سه بار

)تالش شود روزي چهار بار نه پنج بار ، بره حمام ! اون دیگه كثيف ميشه ؟ بشينه ميره حمام و دوباره تميز ميشه. حاال فکر كنيد 

رند هميشه معلومه كه نه ! شما دوست دارید اینقدر تميز باشيد ؟ خب همه دوست داسواالت با پاسخ هاي خود بچه هاي حل شود( 

 تميز باشند.

خداي خوب و مهربون هم براي ما یك چشمه آفریده ! چشمه اي تميز و صاف و زالل كه روزي پنج بار در آن خودمون رو شست 

 و شو می كنيم. به نظر شما با این كار ، دیگه ما كثيف می شيم ؟  حاال اون چشمه ي پاک و تميز و زالل چيه ؟                         

 مزان )حروف نماز جا به جا نوشته شود(

 كی می تونه بگه ؟ آفرین به شما اون نماز است. ) حروف بهم ریخته پاک شود و كلمه ي صحيح نماز نوشته شود.(

چند تشویق )حاال بچه هاي خوب كه اینقدر باهوشيد خودتون رو تشویق كنيد : همه با هم طيّب طيّب اهلل احسنت بارک اهلل 

 شود.(بارتکرار 

بچه ها پاسخ خاي حاال دوست هاي خوبم ، شما كه اینقدر درس تون خوبه بگيد ببينم اگر جایی آتش بگيره چيکار باید كرد ؟ )

خب بچه ها اگر بخواهيم آتش را خاموش كنيم با چی می تونيم این متفاوتی می دهند . ميتوانيم هركدام را پاي تخته بنویسيم.( 

شما با خاک ، آب ، كپسول آتش نشانی و... . بچه ها دقت كردید اگر این وسيله ها نبودن آتش ما رو می  كار رو بکنيم ؟ آفرین به

 سوزاند ؟ دقت كردید اگر وسایل آتش خاموش كن رو نداشتيم چقدر بد بود ؟ 



خيلی خوب هم براي اینکه ما بتونيم آتش كارهاي بد مون رو خاموش كنيم یك كپسول آتش نشانی خداي خوب و مهربون 

برامون قرار داده. كپسولی كه اشتباهاتمون ، خطاهامون ، گناهانمون و همه ي كار هاي بد مون رو كه توي روز انجام دادیم و 

 تبدیل به آتش شده رو خاموش می كنه و ميشوره ! اگر گفتيد اون چيه ؟

ه خودتون رو تشویق كنيد : طيّب طيّب اهلل احسنت آفرین به شما كه مثل هميشه خوب حدس می زنيد : اون نماز است . حاال دوبار

 بارک اهلل

 نفر را انتخاب كنيد و به پاي تخته دعوت كنيد.( دو)خب بچه ها حاال یك مسابقه داریم : 

بنویسد و اگر نقطه گذاشت ، تند و سریع خوانم بدون نقطه زیبا را كه  می حدیث هاي پاي تخته سياه بياید و نفر اول خواهيم حاال می

دانش آموزان دیگر نيز تکرار كنيد  تا تعداد بيشتري در مسابقه )می توانيد این مسابقه را با  .ادامه دهدباید برود بنشيند و نفر بعدي 

 (شركت كنند. یا می توان به افراد بعدي گفت نقطه هاي حدیث را بگذارند.

 ب ترین كارهانزد خداوند نمازاست و آن ، آخرین سفارش پيامبران است.امام صادق عليه السالم می فرمایند : محبو

امام باقر عليه السالم می فرمایند : نخستين چيزي كه بنده براي آن حسابرسی می شود نماز است ؛ اگر پذیرفته شد سایراعمالش 

 هم پذیرفته می شود.

 ب طيّب اهلل احسنت بارک اهللخب بچه ها حاال دوستان خوب تون رو تشویق كنيد : همه با هم طيّ

 دید؟ بلهبا صداي بلند جواب می    اید؟همه نگفتند، آماده       ي نماز بخوانيم؟اید با هم یك شعر قشنگ دربارهها آمادهبچه

مصرع ها با همين را بلند بگویند و تمام « نماز است»يخواهيم كلمهها میبار تکرار كرده  و از بچه 3مربی گرامی : مصراع  اول را 
 كلمه پاسخ دهند.

شود. می توان هر مصراع را دو بار تکرار كرد در صورت كم بودن وقت چند آهنگ خوانده میتذكر: این شعر  با سرعت و ضرب
 خوانيم.مصراع را گزینشی می

 ز خالق برترین فرمان   نمــاز اسـت////////////  ستون دین هر انسان نماز است

 تو را گفتار با جانان  نمــاز اسـت///////////////  غفران  نمــاز اسـت سبب بر بخشش و

 اميد و شافع انسان  نمــاز اسـت/////////////  به جنت مهر مهرویان  نمــاز اسـت

 ي ایمان  نمــاز اسـتنخستين جلوه /////////////////نبرد و جنگ با شيطان  نمــاز اسـت

 ي خوبان  نمــاز اسـتپيام جمله /////////////// سـتسپر بر آتش سوزان  نمــاز ا

 لطيف و پاک چون باران  نمــاز اسـت////////////////  ثناي خالق سبحان  نمــاز اسـت

 براي هرگلی بستان  نمــاز اسـت///////////////  سرود بلبل خوشخوان  نمــاز اسـت

 اي درد بی درمان  نمــاز اسـتدو/////////////  پلی بر جنت و رضوان  نمــاز اسـت

 كه بهتر از گل و ریحان  نمــاز اسـت ////////////////بهار سبز و روح جان  نمــاز اسـت

 


