
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :سرّه( )قدسخمینی امام

های عمدر و اسددادااهای ادوا    بخواهید عزیز و سربلند باشید، بایدد ا  سدریای  اگر»
 .اسدفااه کنید

های  شما اوا ان یسلمان ال م است ک  ار تحقیق و بررسد  ققدایق اسد م، ار  ییند 
اس م را ا  هم  ها را ار  ظر گرفد  و ایدیا ات  ک   سیاس ، اقدصاای، اادماع  و غیره اصالت

 «سا ا فرایوش  کنید. یکاتب ایگر ادا ی 
 

 

 (:العالی ظله مد)یاسالم انقالب معظم رهبر

این را هم  بدا ند؛ تدین اایا ، تدین اوا ان یا، ار ایور ا یای  هد  بد   ... عزیزان ین!»
رو هدای کند. خیال  کنند ک  یددین شدن اوا ان، اثرش فقط ار  یلت و ب  اایا  کمک ی 

اعدکاف ار یسااد یا ار شبهای اما  ار اعای کمیل است. اگر یک یلت اوا ا ش یددین 
باشند، ا  هر گ  اور خواهند شد؛ ا  اعدیاا اور خواهندد شدد؛ ا  زیزهدای  کد  ادوان را 

کنندد؛  کنند، تد ش ی  افدد، کار ی  کند، اور خواهند شد؛ اسداداا آ ها ب  کار ی  گیر ی   یین
هدای سیاسد ، کردور  ی فاالیت های اادماع ، ار  یین  ی فاالیت ی عل ، ار  یین   ار  یین

ی یانویت و تدین،  قش بسیار یهم   اور است. روقی  کند. ار اقدصاا ه  همین پیررفت ی 
 «.اارا

 10/10/0101 ،09حرم مطهر رضوی در آغاز سال  در بیانات
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 سخن نخست
ْوََلَدُكْم » فرمود: خدا رسول

َ
ْكِرُموا أ

َ
ْحِسُنوا آَداَبُهم  أ

َ
فرزندان خود را محترم بداريدد و آندان را  1؛ َو أ

  .«با آداب خوب و ملكات پسنديده پرورش دهید

ی و نخبگددان فرهنگدد هددای هتددرين دغدغددمهددم يكددی ازتعلددیم و تربیددت كودكددان و نوجوانددان  
 است.  تعلیم و تربیتاندركاران  دست

تدرين آرزويدی كده در دل داری   كه سدرراط را محاكمده كنندد  از وی پرسدیدند: بزر  پیش از آن
ترين آرزوی من  اين است كه به باالترين مكان آتن صعود كدنم و بدا    بزر»چیست؟ پاسخ داد: 

های  زتدرين سدالصدای بلند به مردم بگويم: ای دوستان! چرا با اين حرص و ولد،  بهتدرين ویزي
گونه كه بايد و شايد    گذرانید؛ در حالی كه آن آوری ثروت و سیم و طال می زندگی خود را به جم،

ها باقی بگذاريد  همدت  تان كه مجبور خواهید شد ثروت خود را برای آن در تعلیم و تربیت اطفال
 2«گماريد؟  نمی

 زيدرا موتدور تحدولی شدگرف در جامعده رخ خواهدد داد   به شايستگی تربیت شونداگر كودكان 
 آنهداتوسط كشورها  رفی، موفریت های قله و دينما یحركت م آنانجوام، به دست توانمند حركت 
جوامد،  در باشند  از ايدن رو اسدت كده سازان هرجامعه می آينده مديران و كودكان  ؛گردد فتح می

از ایمدال و  یاریبسهمچنین  گیرد. كالن صورت می گذاری نوجوانان سرمايه تربیت برای تعلیم و
                                                           

  69  ص101 بحار األنوار ج1. 
 .1  مجله طوبی  ش «هايی پیرامون تربیت فرزند نكته»فردوسیان   فرحناز. 2
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 گر يد یاست. از سو یخردسال یزندگ یها  دهيبرخاسته از پد یواكنش  یدوره بزرگسال یها كنش
همراه او است و روشدن اسدت  كودكیكه از دوران  دهیبخش یفراوان یخداوند به انسان استعدادها

فدراوان و  جيشدود  نتدا یزير برنامده آنور كدردن بدار یاستعدادها شناخته شدوند و بدرا نيكه اگر ا
 ی  گناهكودكان یغفلت و نداشتن برنامه برا  یتوجه یب ن يبنابراشد. خواهد حاصل  یا دهيپسند

 .خواهد داشت یجامعه اسالم یبرا یناگوار یامدهایاست و پ ینابخشودن
رسمی كافی نیسدت كالسیک و دستوری های  روشن است كه برای آموزش يک نسل تنها آموزش

نوجدوان دوران كه بخش قابل توجهی از زنددگی  گیری بهتر از اين  كردن سایات فراغت و بهرهو پر
 شود  اهمیت فراوانی دارد.را شامل می

پركردن اوقات فرغت اين گروه سنی اهمیت بیشتری پیددا  تربیت و حاضر اهمیت تعلیم ودر یصر
را تهديدد  به شددت كودكدان های آن مجازی و آسیبفضای  تهاجم فرهنگی و زيرا ؛ نموده است

 هدای خدويش را چندد برابدر نمايندد. زيدرا اندركاران فرهنگی فعالیت نمايد. بنابراين بايد دست می
شايسدته  مندد و روش بیشتر در معرض اين تهديد هستند. تبلیغ زمان ديگریهر كودكان از  امروزه
زمدان و مكدان و مخاطدب را بده بايد نیازمند برنامه و دقت و هماهنگی است. مبلغ  كودک برای 

 كدودکخوبی بشناسد. با مشكالت و نیازهای آنها آشنا باشد و از روش صحیح برخورد بدا قشدر 
آگاه باشد. آنگاه با زبانی شیوا  جذاب و با استفاده از توانمندی شخصی خود معارف ناب مكتب 

بددين . ه نسل نوپای جامعه منترل كند و آنان را از اين چشمه زالل سیراب نمايدرا ب اهل بیت
سدامان  منظور معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اثر حاضر را برای مبلغدان گرامدی

 گیری از آن به آموزش و هدايت كودكان بپردازند. داده است تا با بهره
های  سدال كودكدانتوشده  هدای ره از مجموع درس  شدهتهیه  درس 11در قالب كه  كتاب حاضر

 رانیمبّلغدان و سدف اسدت دیامت  اس گرديده میتنظ زيمبّلغان یز ازیمتناسب با نگذشته انتخاب و 
 را ارايه نمايند.ارزشمند خود  اتیسازنده و تجرب یشنهادهایپمندی از آن  ضمن بهره ت يهدا

سدازی ايدن در آمدادهكه  جناب آقای محمدحسین فكورفاضل گرامی از  یضمن قدردان ان يدر پا
 دند یكتداب حاضدر كوشد دهیتهیه و سامانكه در امر  یاز تالش تمام كسان اثر همت گماشتند 

منداب،  نیمحتدرم گدروه تد م سیرئ  یمؤمن اكبر ییل نیاالسالم والمسلم از زحمات حجت ژهيو به
 .سپاسگزارم مانهیصم  یغیتبل
 

 سعید روستاآزاد

 و تبلیغیی معاون فرهنگ

 حوزه علمیه قمی اسالمدفتر تبلیغات 



 

 

 فصل اول

 

 

 اعتقادی



 راز آفرينش
 

ابههنامههدااند رمههداكماهه  ا  ههد اا
ا

ارامهربهههههد ند رمهههههداب  ههههه د ااا
ا

 يدکد. با یروز باشیدوارم در همه حال موفق و پیخوب سالم! حال شما خوب است؟ ام یها بچه
اللهدم »م: ینك یبرنامه را یوض م یامام زمان)یج( حال و هوا یسالمت یصلوات قشنگ شما برا

 «محمد و آل محمد یصل یل
  م؟ینكد برنامه را با شعر شروع يخوب! حاضر یها بچه

 یهدا از نعمت یس بعضدكد  من هم یینك یم یخوان را هم« قدرت خدا»ه شعر ك یشما در حال
 1د.یشم. حاال با هم بخوانك یه در شعر آمده است در تابلو مكخداوند را 

 قدرت خدا
اهراچنا ناب  داديهد  انهههد يآاــهههريهههد ااا

ا

ا

انوكشههه دارامهههد ا دبهههد  اشههه دك ادكن هههد اا
ا

اشه ب،ادكنتاراشبز اراگه، اشوشه اراشهرراراااا
ا

ا

اج هههها،ارادشهههتارادكيهههد ايرمهههدگد ا يبهههداا
ا

ا2 ي اه ناك ابناقدكت اند امهه ههود انههلقت

ا

                                                           
 نمايد. آموزان مربی شروع به كشیدن نراشی در تابلو را می . در حالی خواندن شعر توسط دانش1
 . شعر از محمد حسین بهجتی.2
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ابريم؟ااشؤ ل:ا  ا ي اه نا و ارادكيدارادشتارادكنتاراچ  نابناچناچ زيا  اند اييامي

 م.يبر یم ین  به یظمت و قدرت خداوند پيآفر
پرسدم. شدما هدم  یه از شما مك يیها چگونه؟ با سؤالم. یراز مهم برس يکشما به  کمكحاال به 

م یه به جدواب سدؤال برسدكن يا ید. برایده یمشخص شده قرار م یها ها را در خانه حرف اول آن
 نم.ك یم یگذار ها را شماره رهيشم و داك یره را در تابلو ميدا 03من 

 
 

 

 

 

 ردم. كهم  یگذار دم و شمارهیشكها را  رهيدا
دام سه سدؤال كه از هر كشوند  یاب  انتخاب مید قریه شماره دفتر حضور و غیبه ق سه نفر از شما
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ه زودتدر بده كد یسدكدهم.  یمشخص قرار م یها ها را در خانه شود. حرف اول جواب یده میپرس
 شود. یها برسد  برنده م رهيام دایپ

  
1:ها سؤال

 

ا(5را2كح د ا)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا د ااصفتاند رمدابنامع دياب   د ا شت؟ا

(11را7مد ا)ااي دمبراـرمودا گراچناچ زيابناشفر اـركد اشد ام  ظراغذ يادياريامبدش د؟

اا(11را11 ا1دعدا)اااااااااااااااااااااااااااهداچنامدااد كد؟امغزا  دااعبددت

اااااااا(11را1 د ا)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااگوي د؟ام د ابنارقتانو مد اك اچنامي

(9ندداا)ااااااااااااااااااااااااااااااااااا2؟بزكگاندمناچنا سيا شتابناـرمديآاي دمبر

اا(1ـص،ا)ااااااااااااااااااااااااااااااااا ر.اچنامدااد كد؟اا را شتارا  اشدلا ما  امد اب آ

ااا(6يسا)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقلباقرـ ا د ااشوك اقرـ ا شت؟

ا(8شه دا)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكرداچنامدااد كد؟ا سيا نادكاك  اند ا  ادم دامي

(12رضوا)اااشود اچنامدااد كد؟ايكيا  امقدمدتام د ا نا  اهراطرفاب و م م انودشامي

 د؟ يآ ید. چه به دست مینار هم قرار دهكشماره ب یحاال حروف را به ترت
 «نش خداونديدر آفر»احسنت  

اـيد؟اهداك ابناهمارص،ا   م اچنابنادشتاميا مدا گراد ير 

                                                           
 كند. نماید و كامل می ها را به هم وصل می آموزان دایره مربی به صالحدید خود به كمك دانش .6
 .732، ص27خادمهم، عالمه مجلسی، بحاراالنوار، نشر اسالمیه، جسید القوم  .2
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اشود؟احدالا ي ادراك ا  دكاهماقر كاده داچنامي

 نش خداوندير در آفركاحسنت  تف
 ه فرموده: كاست  از جمله امام رضا یام قسمتین پيا

ا.«1 فكرادكاــري آاند رمدابدال ري اعبددتا شتا»

 م.ینكر كرده و در باره آن تفكقدرت خدا را با هم مرور  یها  حاال با هم چند نمونه از آثار و نشانه
 .7ديیه در دست من است  خوب دقت نماك يیها ارتكد به يشما با

                                                           

یبادت بده نمداز و روزه ؛ التفكر فی امر الله یزوجل... ةو الصوم انما العباد ةالصال ةكثر ةلیس العباد . امام رضا1
 .711  ص71بحاراالنوار  ج «بسیار نیست  بلكه یبادت همانا تفكر و انديشه در امر خدا است.

 د ن و ا د خ ش ن ی ر ف آ ر د
0 1 7 3 1 7 7 1 5 01 00 01 07 03 

 
دهد تا كلمه مورد نظدر  دهد. آرام  آرام كارت سفید را حركت می یكارت نوشته شده قرار م یكارت سفید رو ی. مرب2

 شود. یها به درس م مرحله به مرحله مشخص شود. اين كار بایث انگیزه و توجه بچه
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نم. شدما هدم بده ك یم ميشما تردها به  ارتكاطالیات در باره  یارت  مرداركامل كدن يبعد از د
 د.ینكدقت گوش 

 د.ینكها خوب دقت  ارتكبه 

   

خاص هسدتند. بدر خدالف  یب و شگفتيیجا یه داراكهستند  یها از جمله موجودات آبز یماه
تدنفس اسدتفاده  یها از آبشدش بدرا یتنفس برخوردارند  ماه یه از ُشش براك كیموجودات خش

 نند.ك یله آبشش جدا و تنفس میرا به وسژن داخل آب یسكه اكنند ك یم
ان یدها همانند ماه یآبز یها برخوردارند  ول ُشش یعنيهوا   یها سهكیهمه از  كیوانات خشیح   

ه كدندد كیمدل  یلترید از آبشش برخوردار باشند تا همانند فينند  باك یم یم در آب زندگيچون دا
 ند.كش يآب جدا و پاال یژن را از ال به الیسكا

ه كدس وجدود دارد یلیكو به نام هكدر رودخانه آمازون و اورن یجنوب یايكدر آمر ینوع ماه يک   
چ یه هدكند ك ید میولت برق تول 711در مرابل دشمن  يیا قدرت نمايگر و يان دیار ماهكش یبرا

چ یته  هدیسديتركال یبدودن آب بدرا یرا ندارد. با توجه به هاد ین برق فشار قويطاقت ا یموجود
شود. خداوند در  ید ميشد یه دچار برق گرفتگكشود  چرا  يکنزد ین ماهيتواند به ا ینم یوانیح

و  یزرو بدودن در غواصدیدهدا ت یثر ماهكا یقرار داده است. برا یخاص یسالح دفای یهر موجود
 ین طور بدرایش و همییررب و مار ن یگاو  شاخ و برا یو برا یوجود برق قو ین نوع ماهيا یبرا

 دفاع از خودشان را آموخته است. یها ل و قدرت  راهكگر به تناسب وزن  حجم  شيت دموجودا
رده كددا نیدها نوع از انواع مختلف موجودات  خطا و اشتباه راه پ ونیلین میمورد از ب يکدر  یحت   

 است. 

   

 د.یبا هوش هست یلیه خكن بر شما! يآفر
ند. ك ید و تالش ميآ یرون میها ب ه شبكست  بلیپرواز نه در روزها قادر به كپره  ا شبيخفاش     
ه كدشدود  چدرا  یخود م یرو یمتوجه وجود مان، در جلو یوان با ارسال امواج مخصوصین حيا

ند و مردار فاصله خدود ك یافت ميوان امواج را درین حيگردد. ا یپس از برخورد امواج به مان، برم
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 ند. كند تا به مان، برخورد نك ییوض مر خود را ین زده و مسیبا مان، را تخم

 

 

 

دن يددر حدال جو یا مزریده يکموش در  يکه اگر ك یدارد به طور یبییج يیجغد قدرت شنوا
رسد.  یدن موش به گوش جغد در حال پرواز با ارتفاع باال ميجو یباشد  صدا یا گندميحبه جو 

بدا مهدارت و اسدتتار بدر شداخه تواند  یه مكند ك یم یزندگ یجغد یشمال یايكن در امریهمچن
 از چشمان پنهان شود. یدرختان جنگل

 ، است.يسر یا با و دوندهيوان زینام ح یارت بعدك

 

 

 

د یم در معدرض خطدر صديده داكهستند  یوانات حالل گوشتیاز جمله ح یوهكش و بز یآهو و م
م يشدو یوه و صدحرا مكددنش در يدتر موفق به د مكادان قرار دارند. اگر چه یا صيوانات درنده و یح
 یها ز و شداخیددن و تماشا هستند. البد بده چشدمان تيها قابل د به طور غالب در باغ وحش یول

 یبدرا یه دارندد  ابدزار خدوبكخاص  يیبايه یالوه بر زكد يا ردهكوانات دقت ین حيچ ایبلند و ُپرپ
 ادند.یدفاع از دشمن و ص

ن يده اكدندد يگو یادان میم. صديرحم بشدنو یبد ادانیآهو و همنویانش را از زبان صد یاریهوش   
 ین و گوش حساس خود متوجه امور هسدتند   دارایزبیله چشم تیه به وسكن يوانات یالوه بر ایح

بداروت تفندگ را بدا فاصدله چندد  یاب  بدویدمكواندات ین حيباشند. ا یهم م یقو يیايحس بو
 یه جهدت بدوكدنند ك یق یمل میر دققد آن  گذارند. آنان یشوند و پا به فرار م یمتوجه م یصدمتر

 شوند.  یاد دور میررس صینند و از تك یرده و خالف آن فرار مكباروت تفنگ را مشخص 
را بده  ینیزبین تيا یسكچه  یم؟ راستيا دهیشيبعت اندیاد در طین رابطه آهو و صيا تا به حال به ايآ   
ه خطدر دور كدخودشدان را از معرزرو  یدت یه بدا پاهداكدرده اسدت كدت يینا یوهكوانات ین حيا
آندان و وجدود  یط زندگیوانات و محیدفاع از خود را در مرابل ح یبرا یزهوشین نوع تينند؟ اك یم

ره چگونه و به دست چه شخص یوانات درنده از ببر و پلنگ و گر  و غیا حيادان و یدشمنان از ص
 «خداوند مهربان.»ن  يآفر  شده است؟ یطراح یقدرتمند
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 د.یده ین قدر زود جواب ميه اكممنون  یلیخ
مورد یالقه و متناسدب بدا  یها نیها به سرزم پرندگان  مهاجرت آن یزندگ یها یاز شگفت يكی   
فرمود  نسل  یزه مهاجرت را به پرندگان یطا نمين غريباشد. اگر خداوند ا یآنان م یداخل یازهاین

پرندگان مهاجر با تمام شدن فصل مدورد یالقده خدود بده شد. لذا  یاز پرندگان منررض م یاریبس
شدور كبده  یشدوركگدر و از يبه قداره د یا از قاره ینند  حتك یمسافرت م يکدور و نزد یها انكم
 ن نویند.یاز هم يیمختلف هوا یها یها و مرغاب نند. پرستوها و چلچلهك یگر سفر ميد
 1111ل بده فاصدله يدا بده مرصدد برزيكدد در آمرخو یاز خانه تابستان کنیبه نام بابول یا پرنده   
لدومتر كی 01111به فاصله  یبارن یند. پرستوك یاش مهاجرت م یانه زمستانیآش یلومتر به سوكی

ندان كن مرددار فاصدله را پدرواز یندده همديشدود و سدپس در سدال آ یخود دور م یاز محل زندگ
 ند.ك یدا میانه سال گذشته خود را پیه آشك یگردد  به طور یبرم

ندده همدان ين پرندگان قرار داد. سال آياز ا يكی یرا به پا یمخصوص یفلز ۀاز محرران حلر يكی
ن موجدودات يدا یابيد رد. حال جهدتكانه خود مشاهده یپرنده با همان حلره مخصوص را در آش

 یباشدد؟ پرنددگان دارا یر ميپدذ انكچگونده ام یكدیترونكنما و دستگاه ال قطب یریارگكبدون به 
ن و هوا درحال پدرواز محفدو  یها را از هر گونه ضربات در زم ه چشمان آنكهستند  یسوم کپل

سوم است تا در هنگام شدنا در آب   کپل یاست  دارا یه از پرندگان آبكدارد. پنگوئن هم  ینگه م
گدر موجدود در يوان در مرابل آب و مواند، دین حيا یها گر باشد و چشميد کدو پل یبرا یپوشش

 .1بماندآب مصون 
وانات در زمان مر  گدوش یشدن ح یدر مورد مخف ته جالب از امام صادقكن يکها به  بچه   
 د.ینك
 يینند در جداكوانات چون آثار مر  را در خود احساس یمفضل! ح یا»فرمود:  امام صادق   
هدا  آن رندد و گرنده یفوندت بددنیم یجا م شوند و در آن یم ید  مخفيایرون نیها ب الشه آن یه بوك

                                                           
 جهان پرندگان.های  . كتاب شگفتی1
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 .1شود یهمچون طایون م كیخطرنا یماریموجب ب
 «خداوند.»ن  يوانات داده است؟ آفرین حيبه ا یسكن یرل و هوش را چه يها! ا ُخب بچه

 د.ینكر نگاه ين تصاويها به ا بچه

  
 

   

   
ا2؟   دا  ا ي ا صدريراچنابرد ش يامي

 پرندگان از دشمنوانات و یها و ح شدن انسان یاستتار و مخف
نشان  یالعمل سكها از ترس شما چه ی د؟ پرندهيا ها رفته ا تا به حال به جنگليز! آيآموزان یز دانش

 دهند؟ یم
ه كددهندد  یازخدود بدروز م یات مختلفدك  حریاستتار در مرابل خطرات احتمال یپرندگان برا   

                                                           
 .70. مفضل بن یمر جعفی كوفی  توحید مفضل  قم  انتشارات مكتبه الداوری قم  ص1
 كند. یكه الزم است در كالس بیان م یگیرد و هر مردار یم کها كم دهد و از بچه یها را گوش م حرف بچه یمرب  2
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شدن از دشمن  یمخف یه براكاز پرندگان هستند  یز است. به ینوان نمونه  نوییانگ ار شگفتیبس
ن ندوع یص نخواهند بدود. همچندیه قابل تشخك ینند  به صورتك یخود را جم، م یاد  پرهایو ص

ه كددهندد  یده قدرار میشكه منرار و گردن خود را به سمت باال به طور كاز پرندگان هستند  یگريد
له خود را یوس نيپرنده  لذا بد يکبود تا به ه خواهند یها شب در مرداب کچوب خش يکتر به  شیب

دهندد تدا از  یط مطابرت میانه را با رنگ محیتر پرندگان آش شیدارند. ب یاز دشمنان محفو  نگه م
 د دشمن محفو  بماند. يد

اهديادـدعياك ابنا ي ايرمدگد ا عل ماد د ا شت؟اچنا سيا ي اح لن

ندد تدا در ك یمد کمكوات به آنان یاز ح یبعضعت بر پوست یطب یها ها و طرح رنگ یهماهنگ   
 نگاه دارند. یاد مخفیر  خود را از چشم صيوكا يشه و یا بيجنگل  

م  از ینك یاش م یاریم  آبيارك یم  دانه میزن ین را شخم میبه دست آوردن آذوقه خود زم یما برا   
ش يخدو یبردا یو بدراندارندد  یا شدهين اندیوانات چندیم  اما حینك یدستبرد سارقان حراستش م

 ند.يآ یبعت در میل طكنند و هم رنگ و هم شكعت استتار یناچارند خود را در طب
ننددد و در ك یمدد یه در جنگددل زندددگكدد یواندداتیو ح يیايددان دريددا آبزيدد  یز موجدودات مددرداب   
و برخدورد بدا  یل و نحدوه زنددگيل و شدماكنند  با هم از نظر شدك یم یها روزگار سپر وهستانك

 ستند.یل نكش يکارتباط به  یو برقرار التكمش
 یها هكدمرندگ بدا لكه مانند بر  درختان است. سدبز كشش پا وجود دارد  یا خزنده یدر مالز   

و  یوانیدند  محال اسدت حكت نكان نخورد و حركدن هستند. اگر تيه قابل دك يیها و رگه یا قهوه
ه نده كدرسدد  یخزنده شش پا! بده نظدر م يکا يه آن بر  است  كص دهد یبتواند تشخ یا انساني

ار ندادر و یده بسديدن پديدگر. قدرت او در استتار او اسدت. ايموجود د کشود و نه خورا یار مكش
 یاسدتتار زنددگ کمدكه بده كددارد  یاریوال مشهور است  انواع و اقسام بسدیه به ملخ هكاب یمك
گدر درختدان يد یها قسدمتل كهدا و بده شد ها و بر  ها  شداخه ند  آنان بده صدورت سداقهك یم

 ند.يآ یدرم
ختده در آن  يد و با حدروف بده هدم رینكه در دست من است خوب دقت ك يیها ارتكحاال به    
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 1.دینكمناسب درست  یها لمهك

  

 ممنون از همه شما. یلید خيص دادیها را خوب تشخ لمهكه كها حاال  بچه
را بدا  یخدال یسدم. شدما جداينو یدر تابلو م د. من چند یبارت راینكها! به تابلو خوب دقت  بچه

 7.دینكمناسب باال پر  یها لمهك
اشود.ا گرابناقدكتاراعظ تاــري آاند ايياببريم اموجبا......امدابنا دكهديانوبامي  .1

 گرابناقدكتاراعظ تاــري آاند ايياببهريم اموجهبا......امهدادكادم هداراجههد اـنهرتااااااا  .2

شود.امي

ي آاند ايياببريم اموجبا......اا لهيابر يامدادكا  هداامر حه،ااا گرابناقدكتاراعظ تاــر  .3

شود.ا مدگيامي

شود.ا گرابناقدكتاراعظ تاــري آاند ايياببريم اموجبا......اامي  .4

شود.ا گرابناقدكتاراعظ تاــري آاند ايياببريم اموجبا......امدادكا دكهدامي  .5

شود.ا......امدامي گرابناقدكتاراعظ تاــري آاند ايياببريم اموجبا  .6

شودا گرابناقدكتاراعظ تاــري آاند ايياببريم اموجبا......مدادكا دكهدامي  .7

شود.ا گرابناقدكتاراعظ تاــري آاند ايياببريم اموجبا......امدامي  .8

ههديانهد اااا گرابناقدكتاراعظ تاــري آاند ايياببريم اموجبا......امدادكامقدبه،امع هتاا  .9

شود.امي

                                                           
نويسدد.  كند؛ يك رو حروف به هدم ريختده و يدك طدرف آن كلمده كامدل رامی ها را دو رو درست می مربی كارت  1

لعلكدم   لعلكم تهتدون »هدايت  رستگاری  پیروزی  تروا  يرین  ياد خدا  رحمت  شكر  بر اساس اين آيات قرآنی: 
 ن.تترون  لعلكم توقنون؛ لعلكم تذكرون  لعلكم ترحمون  لعلكم تشكرو

 
 دهد. یها توضیح م بچه یبرا یبه صالح ديد خودش مردار یمرب .2
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 «نیالحمد لله رب العالم» م:يیبا هم بگو
 م.ینك یم یخوان گرهميديكرا با  یدر خاتمه شعر

 
شهههكرانهههد يامهربهههد اراد مهههداا

ا

يرركدگهههههههدكانهههههههدل ارا و مهههههههد 
ا

بههرادكداب ههدگد  ادر ا ههواهسهه يااا
ا

  ههههدا م هههدامههه  انهههد ا هههواهسههه ي 
ا

مهه اب ههد اه   ههنا ههواهسهه ماااا
ا

  ههههدا هههواك  ا  ههههدا هههواك ايرشههه مااا 
ا

 شاءالله د. انیه خداوند باشيدر سا یمراحل زندگدوارم شما در تمام یام
 

 اتهكم و رحمه الله و بركیوالسالم یل
 



 اه خورشید خوبی
ابههنامههدااند رمههداكماهه  ا  ههد اا

ا

اند رمهههههداب  ههههه د ارامهربهههههد ااا
ا

 گوش و زبان 1؟به نام خداوند خوب و مهربان كه داده است به ما چی و زبان
شايد برای اين كه يكی را مامان بكشد و ديگدری  خدا چرا به ما دو تا گوش داده است؟ ها  بچه

)گوش بكنیم(  حرف بدد را  2؟را بابا بكشد! خدا دو تا گوش داده تا ما بهتر بتوانیم  حرف خوب را
)گوش نكنیم( حرف خدا  حرف آمريكا  حرف شیطون  حرف قدرآن  حدرف امامدان  پیدامبران  

 ن  دوستان بد  دوستان خوب  حرف تنبل ها  حرف بی دين ها  دیوايی ها.رهبرما
خواهید بدانید كده خددا دربداره  می کنید؟ اگر کسی بخواهد با شما دعوا کند شما چه کار می

َو ـ اَل نويسید  باال بیاوريد و روی تخته خیالی بنويسدید: فرمايد. دستی را كه با آن می دیوا چه می
يعنی با همديگر دیوا؟ نكنیم. چرا دیدوا نكندیم؟ چدون  معنی آيه چیست؟ 3َفَتْفَشُلواْ  ـ َتَناَزُعوْاـ

شدويم  بده ويدژه امسدال كده سدال همبسدتگی و مشداركت  رود و ضعیف می قدرتمان از بین می
كنیم. از هشدت  اجدرا مدی ای  شود مسدابره تر  باشد. برای آن كه مشاركت و همكاری شما بیش می

 كه در مسابره شركت كنند. حاال دو گروه شويد:كنم  نفر تراضا می

 1گروه 
اـرمد ااادهد:ابداچرندمد اـ امدش  ا غ  رامس رامي  .1

                                                           
 . مربی بگذارد بچه ها جواب بدهند و بعد با خط فانتزی بنويسد: گوش.1
 . مربی از بچه ها بخواهد جواب بدهند كه گوش بكنیم يا گوش نكنیم.2
 حركت دست و بدن خويش نمايش دهد.(. )در صورت امكان مربی حالت دیوا و سستی را با 37. سورۀ انفال  آيۀ 3



11    کودکان( 9316 ويژة طرح هجرت تابستان ،توشه راهيان نور ره( 

كبا لعدل   ااااااا لح دهلل:  .2

رك شاا   د ا مگ:اـعدل تاميا راادكاشدع يا نادكامدكشناب آ  .3

غ چنااااااگ،ابد ام د :  .4

 :2گروه 

اكمضد ااااابهدكاقرـ ارامد اند :  .1

مددكااااابه تا يرايديا رشت:  .2

حس نااااااكب داـ  داـيا لدم د:  .3

يو شااااااـهس ناراـك ا:  .4

احسنت به همه شما  حاال اين مسابره يک مرحلۀ ديگر هم دارد. مرحله بعد مسابره آن است كده 
ذكدر رسد. الزم بده  می ای  به يک واژۀ چهار كلمه ها  هر گروه با كنار هم گذاشتن حرف اول جواب

شدود و كلمدۀ گدروه دوم بدا  خدتم می« ر»شروع و با حرف « غ»است كه كلمۀ گروه اول با حرف 
 .1شود ختم می« م»شروع و با حرف « ر»حرف 

 دانید؟ آفرين  غفور و رحیم. آيا معنای اين دو كلمه را می
مهربان و بخشنده. ايدن دو كلمده صدفت  رحیم يعنی؟آمرزنده و بخشندۀ خطاها.  غفور يعنی؟

 شود؟ الله. چه كسی است؟ خدا. خدا به زبان یربی چه می
خداوندد بسدیار  تواند معنا کنـد؟ آيه را چه کسی می 2«َوالّلُهَغُفوٌرَرِحیٌم»حاال با هم بخوانیم: 

 آمرزنده و همواره مهربان است.
بسدم اللده »هید: در ركعدت اول نمداز  چندد ها! آماده باشید تا چند سؤال رياضی را جواب د بچه

گدويیم؟  می« بسم الله الرحمن الرحیم»تا. در هر نماز چند مرتبه  1گويیم؟  می« الرحمن الرحیم
. ببینید خداوند چردر مهربان است كه مدا 3مرتبه 1خوانیم؟  تا. در شبانه روز چند مرتبه نماز می 3

                                                           
 . مربی بچه ها را راهنمايی كند كه با ايستادن در كنار هم كلمۀ مورد نظر را مشخص كنند.1
 .015. مربی آيه را كامل در تخته بنويسد. سوره آل یمران  آيه 2
 .1×1=3 3×1= 11. مربی ایداد را روی تخته بنويسد.3
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گويیم. برای اين كه بدانید خداوند چرددر مهربدان  مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم می 11در روز 
 است به اين داستان توجه كنید.
نشسته بودند تا اين كه ديدند زنی نفس زنان وارد مجلدس شدد  روزی جمعی نزد پیامبر اسالم

و به اين سو و آن سوی مجلس نگاه كرد. هنگامی كه چشمش به كودک خردسالش كده او را گدم 
رو بده  كرده بود  افتاد به سریت خود را به آن كودک رسداند و او را در آغدوش گرفدت  پیدامبر

يداران حضدرت « ن زن كودكش را در میان آتش بینددازد؟كنید كه اي گمان می»ياران كرد و فرمود: 
خداوندد بده بنددگانش »فرمدود:  كند  پیدامبر یرض كردند كه تا بتواند هرگز چنین كاری نمی

چون زمانی كه كار خطايی انجام بدهید يدا ...  .« 1از اين مادر نسبت به فرزندش است تر  مهربان
شدود. همچندین اگدر كدار  و از دست شما ناراحت می كند رفتار مادرتان با شما مرداری تغییر می

شود  ولی خداوندد همده بنددگانش را  خوبی كنید و يا نمرۀ خوبی بگیريد  مادرتان خوشحال می
بده چشدم  ها  كه از روی اشتباه كار خطايی انجام داده اند. خداوند به آن هايی  دوست دارد حتی آن

 2.شه به رحمت خدا امیدوار باشندهمی ها  كند تا آن مهربانی و بخشش نگاه می
داخدل  هدای  بدا مرتدب كدردن حرف دوست دارد؟ تر  بچه ها! خدا چه دانش آموزانی را بیش

 كارت  اين جمله را كامل كنید.
 را دوست دارد. 3(و ش ا ـــ م ه ر ب ا ن ـــ ن ی ک و ک ا ر کخدا دانش آموزان )

م بهتر اسدت بده كسدی نگدويیم. چدون خددا از راستی دوستان یزيز اگر ما كار خوبی انجام دادي
كارهای پنهانی ما با خبر است و شاهد همۀ ایمال ما است. یدالوه بدر خددا  معصدومان هدم از 

 ایمال ما با خبر هستند.
 امام صادق حاال بگويید نام معصوم هشتم چیست؟

ار خدوبی من از كار شما خوشحال هستم  چون در اين هفته كد»روزی ايشان به شخصی فرمود: 
يكدی از اقوامدت »آن شخص یرض كرد كه آقا من چه كاری انجام داده ام؟ امام فرمود: « كردی.

آن شخص گفت كه از اين قضیه هیچ كس به جز مدن و او و « با تو قهر بود و تو با او آشتی كردی.

                                                           
 .730  ص 1. معارف معاريف  ج 1
 .731  ص 1معارف معاريف  ج . 2
 . مربی داخل كارت يا تخته كلمه های درهم ريخته را بنويسد. البته برای راحتی  حرف اول را مشخص كند.3
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ما را داندی كده ایمدال شد مگر تدو نمی»خدايمان با خبر نبود. شما از كجا فهمیديد؟ امام فرمود: 
بینیم كده شدیعیانمان كدار خدوبی  دهند و ما وقتی مدی دو بار به ما گزارش می ای  مالئكه خدا هفته

 .«1شويم كرده اند  خوشحال می
حاال زود جواب بدهید: دو روز پیش سه شنبه بود. فردا چند شنبه است؟ جمعه  اين روز متعلدق 

لمانان اسدت. در روز جمعده خددای باشد و روز بزرگی اسدت و ییدد مسد به امام زمان )یج( می
كند. همچندین كارهدايی كده طدی  بخشد و ثواب ایمال خوب را دو برابر می مهربان گناهان را می

 رسد. می 2هفته انجام داده ايم به دست اما زمان )یج(
شود. شعار همه انبیدا و امامدان  اگر ما كار خوبی انجام داده باشیم  امام زمان )یج( خوشحال می

شود؟ ال اله ال الله چده  شروع می« ال»خورد و با  به هم نمی ها  لمه است؟ در گفتن آن لبكدام ك
 تواند آرم جمهوری اسالمی ايران را روی تخته بكشد.  كسی می

 
 نوشته ايم. ای  با اين یالمت چه كلمه

 
 خدايی جز الله وجود ندارد. ال اله اال الله به چه معناست؟

 است:اين چه شكلی  ها  بچه

 
 

 افتد. يک راهنمايی: اين شكل در جايی قرار دارد كه انسان در آن جا به ياد خدا  می
                                                           

 .001. حائری شیرازی  مثل ها و پندها  ص 1

 . مفاتیح الجنان  شیخ یباس قمی  ایمال روز جمعه.2
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 راهنمای ديگر: اين شكل در خانۀ خدا قرار دارد يعنی كجا؟ مسجد
كنیم. و مدن چندد تدا سدؤال  نام اين شكل چیست؟ محراب. اين شكل را تبديل به يک جدول می

 مشخص شود.  ها بپرسم تا حروف داخل اين خانه
 

 
 

ا(8راا7 ا15 ا9 ا1 ا1ك شتاگوا)اااادكرغاگوام ست:  .1

(12را19 ا5 ا2د مدا)ااا و مدابوداهرا نا)....(ابود:ا  .2

(11راا18 ا6 ا11)اشف رااـرش دد  ام دي د اش دشيادكا  وكاديار:  .3

(11راا17كُ ا)ااااگ،اشرخادراحرـي:  .4

ا(9راا11 ا16يدسا)اااگليانوشابواراشناحرـي:ا  .5

(1كا)ااادر  ده   احرفا لفبد:  .6

 تا با هم بشماريم تا رمز جدول مشخص شود: 1تا  1حاال حروف جدول را 

كسی جز خداوند مهربان نیست. خدای مهربانی كده در زنددگی يدار و « 1آفريدگار روزی رسان»
 ياور ماست و روزی همه را به یهده دارد.

 شما فرط قسمت دوم هر بیت را تكرار كنید.آماده ايد كه يک شعر بخوانیم.  ها  بچه
                                                           

 . مربی رمز را در تخته بنویسد.1
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 خدای دانا

اند رمههههداجهههههد اد مدشههههتا
ا

ا(2نهههههد يامهربهههههد اب  دشهههههتا)اا
ا

ابههناهههراحههدليا ههنامههدابدشهه مااا
ا

ا(2نهههههد يامهربهههههد اب  دشهههههتا)اا
ا

انهههد امهههداك ابهههناههههرا هههدكيا
ا

ا(2بهههنامههههرانهههودا  هههدايهههدكيا)ااااا
ا

انهههههد امهههههداك اماهههههناد كداا
ا

ا(2چهههنادكانهههو باراچهههناب هههد كيا)اااا
ا

انهههد يامهههدبهههناههههراجهههديياا
ا

اكشهههههههههههدمداكر يامهههههههههههداك اا
ا

اند رمههههههدا ههههههريمامههههههدا
ا

ا1مهههههههد كدادكاجههههههههد اه  هههههههدا
ا

 خواهیم دیا كنیم. حاال می
 كنیم دیا به همديگر می  بريم باال دستامون و می

اع ههههرا يههههددابههههد انههههد اا
ا

اههههمابهههنامدمهههد اههههمابهههنابدبهههداااااا
ا

ادر يههمابههناـشهه د ااچ ههمامههيا
ا

امهههههياگههههه مانهههههد يامهربهههههو ا
ا

اغصهههههناك ا  امهههههدابهههههرد كاا
ا

ا2 مههد اماهههد كاكهبرمههد اماههناد ك مههدااا
ا

 «  خدايا تو را دوست دارم»با اين ینوان:  ای  دوستان خوبم! شما تا هفتۀ آينده به خدای خود نامه
 را انتخاب كنیم و در كالس بخوانیم. ها  بهترين ها  بنويسید. تا از میان آن

  

                                                           
 همدیگر بعد از خواندن هر بیت فقط مصرع دوم را یک بار تکرار کنند.. بچه ها با 1
 .1382. نغمه های دینی کودکان ـ انتشارات. چ اول، تابستان 2
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ا رلاههههههههههههرا هههههههههههدك

ا

ابهههنامهههدااند رمهههداب  ههه د امهربهههد ا
ا

 د.ینكن داستان توجه يم؟ به اینكد برنامه را شروع یم  حالتان چطور است؟ آماده هستیكسالم یل
 الت نوروزیاز شاگردان خواست تا خاطرات تعط يكیمعلم از  ید تمام شده بود. آقایالت ییتعط

 ۀسدتاد. او شدروع بده خوانددن خداطريها ا تخته رفت و رو به بچه یجلو یخود را بخواند. محمد
 رد. كخودش 

گداه محدل بده حاضدران در يبهمن در مسجد  مراسم جشن برگزار شده بدود. فرماندده پا 11روز 
 د ازيدبازد یبدرا یرا به صدورت خدانوادگ یا د نوروز یدهیه قرار است امسال یكمجلس مژده داد 

از  یا رده بدود. سدرانجام یددهكدشدور ببرندد. همهمده مسدجد را ُپدر كبه جنوب  یاتیمناطق یمل
 ردند.ك یمن ایالم آمادگ ۀها از جمله خانواد خانواده

 یروهایخواستند به جبهه بروند. ن یه مكبود. انگار  یا مسجد محله غلغله یاسفند  جلو 17روز 
ردندد. مدن هدم بده كر قرآن یبور يرده بودند. همه از زكگاه سنگ تمام گذاشته بود. اسفند دود يپا

 م. يردكر قرآن یبور ياتفاق پدر و مادرم از ز
 یارهداكانجدام  یگاه بدرايم  فرمانده پايدیه رسكم راه بود. به اهواز یروز و ن يکجا تا جبهه  نياز ا

ه مّدت كن يم.  با ايشود. ما دو اتوبوس بود یه به ما ملحق مكاده شد و گفت ین سفر پيمربوط به ا
 م.يم  خسته نبودیه داشتك یخوب یها م به یلت توقفيرا در راه بود یاديز
ه قدرار اسدت در كدها گفتندد  ها متوقف شدند. راننده از صبح نگذشته بود. اتوبوس یچند سایت   
افدراد  اده شددند.یدنبدود. همده پ یگاه خبدريم. هنوز از فرمانده پايم و برگردینكاده یجا شما را پ نيا

محدل اسدتررار بده چشدم  یسرگرم گفت وگو بودند. هوا هندوز گدرم نشدده بدود. از دور چادرهدا
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ها از پدر و مادرمدان  گر از بچهيلومتر با ما فاصله داشت. من و چند نفر دكید چهار يخورد. شا یم
در پد ین اجازه دادندد  ولدياز والد یم. بعضيه خودمان به سمت آن چادرها بروكم یاجازه خواست

ن وجدود دارد. یجا خطر انفجدار مد نيه اكردند و گفتند كها مخالفت  گر از بچهيد يكیمن و پدر 
 رد.ك یر را طین مسيشود ا یچ وجه بدون راهنما نمین به هيبنابرا
رد  مراجعده كد یمد کمدكگاه يارها به فرمانده پاك یه در هماهنگكاز پدرها به ارشد گروه  یبعض

جدا  نيزودتر از سایت مررر به ا یمكها  بق برنامه است. فرط اتوبوساوضاع ط«  ردند. او گفت:ك
بابا! «  از پدرها گفت: يكیم. ید منتظر راهنما باشيستم  بایه من به منطره آشنا نكجا  دند. از آنیرس
شدود.  یارها انجدام مكد. طبق برنامه ینكشتاب ن«  م. ارشد گفت:يرو یست  ما خودمان مین یراه

 «د.ینكه حوصله كنم ك ین از شما تراضا میانفجار مبه جهت خطر 
ن یماشد یآمدد. وقتد یه به سدمت آندان مكن وانت به چشم خورد یماش يکن حال از دور یدر هم

 يكدی یشان آشنا نبود. بعد از سالم و احوالپرس اده شدند. چهرهیآنان متوقف شد  دو نفر پ يکنزد
ان كمن در خدمت شما هستم تا به محل اس» ت: رد  گفك یمعرف یحسن یه خود را آقاكاز آن دو 

ه منطره را بشناسد و ما را كجا معلوم كم. از یشناس ین آقا را نميه اكمن به دوستم گفتم ما « م.يبرو
از  يكدیشان مطرح شدده بدود. چدون ين سؤال برايگران هم ايبه سالمت به مرصد برساند. البد د

نم. كد یمد یمن یدذرخواه»گفت:  یحسن یآقا« د.يا آمده یسكشما از طرف چه » پدرها گفت: 
گاه به يت گروه شما را فرمانده پايدادم. برگه م مور ید نشانه ایتماد را به شما نشان ميقبل از همه با

ه كدد یپرسد يكدیال همه راحدت شدد. یت  خيدن برگه م موريبا د« م.يگو ین برگه را ميمن داد. ا
 ید. بدرايدآ ین آذوقده میم. او با ماشديردكت كهم حربا »گفت:  جاست؟ كگاه خودش يفرمانده پا

د  يا دهیجدا رسد نيزودتر از سایت مررر به ا یمكه شما كن يا یتر است. ما برا مكن سریتش یهم
اده یدد. مدا پيدل خود را در یردب واندت بگذاريد و وسايشو م. حاال آماده يد زود آمديخسته نشو

بدده همددراه  یرد. همگددكددالزم را  یها هیتوصدد یحسددن یسددت. آقدداین یه راهددكددم چددون يرو یمدد
 م.يمان به سمت محل استررار به راه افتاديها خانواده

  شدد؟ یرفتند  چه م ینم. اگر افراد خودشان بدون راهنما مكخواهم از شما سؤال  یحاال دوستان م
ن بود به جهدت اصدابت كن ممیه دلهره داشتند و دچار اضطراب بودند. همچنكبله دوستان! ابتدا 

م  يداز به راهنما داریمنطره ن يکسفر چند روزه در  یبرا یشوند. وقت شته كا ين نرص یضو و یا مب
م تدا خوشدبخت يرا بدرو یه راه درسدتكدن يدا ین جهان براين ساله در ايچند یا و زندگیا در دنيآ
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 م؟ياز به راهنما نداریم  نيشو

  ؟1چنا سدمياك ه  ديامداهس  د

 
 

اهداراصفد ياد كمد؟ااهداچناريژگياحدالا ناي دمبر  اك ه  ديد امداهس  د اـ 

 د.یرا گفت یصفات خوب یزان خوب! برخيبله یز
الس را به دو گدروه كار كن يا یم. برايریاد بگيامبران را یگر از صفات پيد یم بعضیخواه یما هم م

 پرسم. یم يیها نم و از هر گروه سؤالك یم میترس
 

ا تا اعاطا

ا ا اباكااا 

 فاتاظا ا 

اكاصاب

اكاهها ابا اا

 عاتا اباد

ا ردمد؟ايرشما ناي دمبر  ا  اچناچ زيا طدعتامياحدالا  اگرر ا رلامي

 خداوند متعال ین  از دستورهايآفر
 او را نشان بدهد. یرویزان پیه مكد ینكامبران نرل یاز پ يكیاز  ید داستانیتوان یا ميآ

 ند؟كه م مور شد پسرش را ذبح ك یامبریداستان پنم. ك یم يیمن راهنما
 يدکاز دوسدتان گدروه  يكیم تا يشو یصلوات آماده م يکر كبا ذ میبله  داستان حضرت ابراه

 ند.كف ين داستان را تعريا
                                                           

كند و اگر جواب را نگفتند مرحله به مرحله  اگر جواب را گفتند مربی سریع خط فانتزی را تكمیل می  6
 پیش برود. 
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 دهد. یرا نشان م میامل حضرت ابراهك یرویه اطایت و پین داستان روحيا
 پرسم. یرا از گروه دوم م یلمه بعدك

اي دمبر  ادكامقدب،اچناچ زهديياصبراد ش  د؟ا

 «ها نجهكها و ش یدر مرابل سخت»
م يشو یگر آماده مير صلوات دكد؟ با ذيیش بگويامبر خودتان و مردم قریاز پ ید داستانیتوان یا ميآ

 ند.كف ينفر از گروه دو داستان را تعر يکتا 
ه بده سدمت طدائف كداز م امبریده  پكمش در يان قركمشر ۀش از اندازیت و آزار بيدر اثر اذ   

در طدائف مدورد  امبریداورند. پیمان بيها ا ه آنكند  بلك یرفت تا اسالم را بر اهل طائف معرف
ه بدا رد دیدوت توسدط بزرگدان خدود  كدها قرار گرفت. هنگام بازگشت مردم  آن یرؤسا یمهر یب

 یا زدند به گونه یحضرت مدند و با سنگ به آن یشكابان صف یگستاخ شده بودند در دو طرف خ
رد تدا اسدالم كدالت را تحمل كن مشيآن حضرت تمام ا یآن حضرت مجروح شد  ول یه پاهاك
 .1ندكشرفت یپ

مبدارزه  يیزهدایردندد؟ بدا چده چك یامبران مبدارزه مدیا پيجواب بدهد. آ يکرا گروه  یصفت بعد
 ردند؟ك یم

ن یهمد ینم. بدراكد یف ميداستان تعر يکن قسمت از برنامه خودم ين بر دوستانمان  اما در ايآفر
ه بدا ادالم زمدان ك میم. به زمان حضرت ابراهینكم سفر یخواه ید چون مید آماده سفر باشيبا

 .7ردك یا ه اسمش نمرود بود  مبارزه جانانهكخودش 
رد. مدردم او را و كد یمد یمرانكبه نام نمرود ح یرد شخصك یم یزندگ میه ابراهك یدر شهر   

 دند. یپرست یگوناگون را م یها بت
  نگهبانان یرند. مردم حتیبگ یروز جشن همگان يکه هر سال كآن روزها در آن شهر رسم بود    

همده شدهر را  یسال وقت يکگشتند.  یرفتند و غروب به شهر باز م یرون از شهر میها به ب خانه بت
شهر شدد  یخانه اصل شانزده  هفده ساله بود  داخل بت یه هنوز نوجوانك میردند  ابراهك کتر

                                                           
 .11  ص0777شیخ یباس قمی  منتهی االمال  مطبویات حسینی  قم   .1
ها در  گیری اخالقی از داستان  به وایفده انسدان كند. در ضمن نتیجه مربی داستان را با هیجان برای كالس نرل می .2

 مبارزه با استكبار هم اشاره نمايد.
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ست و تبر را به گردن بت بزر  انداخت. او در چند بتخانده كر از بت بزر  شیها را غ بت یو تمام
 رد.كراركار را تكن یگر شهر هم  هميد کوچك

ه مددردم كدد یهنگدام
شهر بازگشدتند و آن 
وضدد، را مشدداهده 

ردند  همه گفتندد ك
اسدت.  میار ابدراهك

چون اوال او همدراه 
ن یامد. همچندیما ن

شدده بدده مددا یاو هم
ه دسدت كگفت  یم

هددا  از پرسددتش بت
ه كدم. نمدرود یشكب

 ییصدددبان یلدددیخ
شددده بددود  دسددتور 

 ند. كمه كومت او را محاكح یه قاضكداد 
و   ندديها خدا ن بتياز ا يکد هر يیگو یه شما مكن است يمگر نه ا«  گفت: یبه قاض میابراه   

ه تبر بر دوش دارد  نداتوان اسدت تدا كا بت بزر  يان است. آين خدايشت همگان در دست اسرنو
شما باطل است. اگر هدم نداتوان  یند؟ اگر ناتوان است  پس ادیاكتر را خرد  کوچكان ين خدايا
 «د!یست از او بپرسین

ن یهمد یباشدد. بدرام آزاد یه ابراهكشد  ینم یند. نمرود هم راضكوم كنتوانست او را مح یقاض   
 .1نندك یدستور داد تا او را زندان

ا بده يدردندد ك یامبران بدا افدراد بده خشدونت رفتدار مدیدا پيآ  پرسم: یرا از گروه دوم م یصفت بعد
 یلدیخ امبر اسالم  حضرت محمدیامبران با افراد مهربان بودند. مانند پیاحسنت  پ  ؟یمهربان

                                                           
 با دخل و تصرف. 11  ص0777  انتشارات قديانی  تهران  0موسوی گرمارودی  داستان پیامبران  ج .1
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 یه روزكدن اسدت ين باره نرل شده است ايآن حضرت درا ه ازك يیها از داستان يكیمهربان بود. 
ه آن كدرا  يدید ردایرسد امبریده او به نزد پك یفرد یرب نزد آن حضرت آمد. زمان يکاز روزها 

آن  گدردن  ۀه لبدكد ید بده طدوریشدكدوش انداخته بود  گرفت و آن را بده شددت  یحضرت رو
 رد.كبود كحضرت را 

رسدول « ه ندزد تدو اسدت بده مدن بدهندد.كن تا از مال خدا ك ا رسول الله! امري»مرد یرب گفت: 
 .1نندك يیه به او یطاكزد. پس از آن دستور داد  یبه او لبخند خدا

دانندد؟  یچده م یزگكیامبر و نظافدت و پدایدندد در بداره پيه بگوكد یحاال نوبت به هر دو گروه رس
رد. كد یوسدته از یطدر اسدتفاده مدیزه بود و پكیشه مرتب و پایهم امبر اسالمیلباس پ  احسنت 

ن  چون ك ک! مسواییل یا»فرمود:  یبه حضرت یل یزد. روز یم کشه مسوایهم امبریپ
 .«7ت خداوند استيدهان و رضا كیردن موجب پاك کمسوا

 بودند. یار جّد یبس  در انجام یبادت خداوند  یامبران همگیم: پيگو یاما صفت آخر را خودم م
رفدت؟  یجدا مكیبادت پروردگار و سخن گفتن خدا با او به  یبرا یموسد حضرت یدان یا ميآ

 «وه طورك»به 
ه در همان جا هم به رسالت مبعدو  شددند؟ كرفت  یجا مكقبل ازبعثت به  حضرت محمد

 «غار حرا»
شدان و يه بود  مردم شاهد یبدادت اكه حضرت در مك یهم مادام امبریبعد از مبعو  شدن پ

شدان در يز نمازهدا را مدردم بده امامدت ایدنده نيجه بودند. در مديدو حضرت خ یحضرت یل
 ردند.ك یاقامه م یمسجد النب

 ما را دادند. یها ه پاسخ سوالكر از دو گروه كبا تش
 ها است.  به یهده آن یفين صفات را دارند چه واايه اك یامبرانیم پیم بدانیخواه یحاال م

آن  یها خانده دارد. شدماره 17ن جددول يم. ايآور یف را از جدول به دست مين وااياز ا یبعض
 سم.ينو یداده شده م یها ها را در خانه ست. حروف پاسخیب نینده است و به ترتكپرا
اهد:اشؤ ل 

ا

                                                           
 .17  ص0  ج0771محمد جواد نجفی  ستارگان درخشان  كتابفروشی اسالمیه  تهران  چاپ ششم   .1
 .03قمری  ص 0311حسن بن یلی حرانی  تحف العرول  اسالمیه  تهران  چاپ  .2
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(1راا2 ا1 براااااا)اهداك اشكست؟ا يابتابداچنارش لناحضرتا بر ه م  .1

(7راا6 ا5 ا1معددا)ااا صولادي امربوطابناجهد اديارا د اا شت؟  .2

(11را9 ا8عليااا)ااااا مداا رلاش ع د ا  ست؟  .3

(15را11 ا11 ا12 ا11 الرت)ااااگوي د؟ابنانو مد اراقر ئتاقرـ اچنامي  .4

(19را18 ا17 ا16 يا  اقرـ ا نابنامع ياـه ا شت اچ ست؟احديد)امدااشوك   .5

(21را22 ا21 ا21چ ست؟اح دت)ابدشد اهدياقرـ ا نابنامع يا مدگياميايكيا   ل ن  .6

 

 
 

لمه اسدت ك يک یف افريسم. هر ردينو یام  م ه یالمت ؟ گذاشتهك يیها را در خانه« ت»حرف 
م تدا یده یشود. چند لحظه به دوستان وقت مد یلمه ساخته مكنار هم گذاشتن حروف آن كه از ك
 نند.كدا یها را پ لمهك

ا رب تا

ا  حددا
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ا وح دا

ا عل ما

ابدشد.اعد لتاميا

ا نده؟ يدم  یامبران باشدیدرو پید پيا ما بايد آيیم  بگويامبران آشنا شدیف پياز واا یه با بعضكحاال 
 ف است.یبله  صدا ضع

 ا نه؟ بله يم  ینكآنان را گوش  یها حرف
ها با خدود  امبران داشتند. آنیگر پينسبت به د یتر نیفه سنگیه واكبودند   یامبران  بعضیان پیدر م

 داند؟  یم یسكلرب مخصوص هم داشتند. چه  يکهم آورده بودند .  یتاب آسمانك

 
 

سدم. ينو یرا هدم م یتداب آسدمانكسم و چندد ينو یتخته م یامبران را رویاال من چند اسم از پح
از  یندد. بعضدكامبر وصدل یدآن پ یتاب آسمانكامبر را به اسم یتاب هر پكد و يایاز دوستان ب يكی

 ماند. یندارند  اسمشان تنها م یتاب آسمانكه كامبران یپ
ا بر ه مايومساع سيايوشفاموشياشل  د امح د

ا مج ،اقرـ اصحفا وك ت

 .1میخوان یشعر را با هم م يکقرآن است.  امبر اسالمیپ یتاب آسمانكم یدان یه مكحاال 
امههههه اـك راد كاا هههههناكر يا

ا

ااا

                                                           
 آموزان قرار گیرد. بل تكثیر شود و در اختیار دانشاين شعر از ق .1
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امثههه،ايهههدكاقهههرـ اب هههو ممااا
ا

ااا

ا ياب  ههههه  ماـك اادكاگوشهههههن
ا

ااا

اهههههدياـ اب ههههو مما  اقصههههنا
ا

اا

اد مههما ههناقههرـ امهه انههوبامههيا
ا

اا

اهههدياـشهه د ا شههتااا  اهديههنا
ا

اا

اههههراحهههرفا يبهههدييا هههناد كداا
ا

ا

احههرفانههد يامهربههد ا شههتااااا
ا

ا

اقههرـ ابههر يمامثهه،ابههدغيا شههتااا
ا

ا

ا
ا

اهههديانوشههبوابههدغيايههرا  اگهه،اا
ا

ا
ا

ابديههداه   ههنادرشههتابدشههمااااا
ا

ا
ا

ا

ا1مدم هههدايهههنايرر مهههنابهههدا راااا
ا

 ان درس:يدیا و پا يک
 قرار بده! امبر اسالمیپ یریروان حریا  ما را از پيخدا

                                                           
 افسانه شعبان نژاد. .1





 و هدف از آن داستان بعثت ایپمبر 
 نامه  ره

توضیح دهنده خاتمیدت ايشدان اسدت و هددف از  داستان بعثت پیامبر ضرورت و اهداف:
بعثت ايشان در آن نهفته است. آشنايی با اين داستان همراه بدا برقدراری رابطده یداطفی بدا ايشدان 

تواند نرشی در تربیت دينی داندش  توسط یادت دادن دانش آموزان بر فرستادن درود بر پیامبر  می
ی رفتار دينی همراه با دادن معرفدت ديندی  تد ثیر ساز آموز داشته باشد؛ چراكه در اين سنین یادت

 مّهمی در درونی كردن معارف دارد.

 نامه  درس

 گل رخسار پیمبر صلوات/ ايستگاه صلواتی  برینوان پیشنهادی: آخرين پیام رسان/ 
 نامه: متن درس

   آخرين و بهترين پیامبر كدام پیامبر است؟ بله  حضرت محمد
 شود: برگزار كنیم و ببینیم چه كسی برنده میها  يک مسابره بین بچه

 اسالم گويند؟ به دين آخرين و بهترين پیامبر چه  می
 مسلمان گويند؟ به پیروان اين پیامبر مهربان چه می

 قرآن اسم كتاب آسمانی پیامبر یزيز ما چیست؟
 مكه محل تولد پیامبر اسالم كجاست؟

 مدينه كدام شهر است؟ محل دفن حضرت محمد
 یبدالله چیست؟ نام پدر بزرگوار پیامبر اكرم 
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 آمنه چیست؟ نام مادر گرامی رسول خدا 
 ابراهیم نام يكی از پسران آن حضرت را بگوئید؟

 فاطمه نام يكی از دختران آن حضرت را بگوئید؟
 جنگ بدر اولین جنگ پیامبر و مسلمانان با مشركان كدام جنگ است؟

 یلی اسالم چه كسی است؟جانشین پیامبر گرامی 
 صلوات گويند؟ چه می مسلمانان هنگام شنیدن نام پیامبر 

 1«ًماِإَنالَلَهَوَمََلِئَكَتُهُیَصُلوَنَعَلیالَّنِبّيَِیاَأُیَهااَلِذیَنآَمُّنواَصُلواَعَلْیِهَوَسِلُمواَتْسِلی»
فرسدتیم  بلكده قبدل از مدا خددا و  امبر صدلوات میفهمیم كه تنها ما نیستیم كه بر پید از اين آيه می

 اند. مالئكه اين كار را كرده
 توانید نام ببرید؟  سه فایده صلوات را می

 برد.  . فراموشی را از بین می0

 كند.  . گناهان را پاک می1

 كند. . مشكالت را آسان می7

محمد  صلوات بدر صلوات را خدا گفت  در ش ن مصطفی گفت  جبريل بارها گفت: صّل یلی 
 محمد.

تدوان گفدت  زيدرا بدا  صلوات يک شعار اسالمی و نشانه دين است و همده جدا و همده زمدان می
شود و خود آن حضرت فرموده اسدت: ههدر كده ندام مدرا  صلوات ثواب كارهای خوب زيادتر می

ا وفايی كرده استه. همچنین برای خشنودی روح شدهد بشنود و بر من صلوات نفرستد  به من بی
 ها هديه كنیم. توانیم صلوات بفرستیم و به آن و مردگان می

هم صل علی محمد و آل محمد" آمده است؟ آیا می
ّ
 دانید در کجای نماز جمله "الل

و قرآنی كه خدا به او نازل كرده  بددون وضدو بده  البته يادمان باشد كه برای احترام به نام پیامبر
ای كه نام حضدرت يدا  نزنیم. اگر كاغذ  روزنامه و مجلههای قرآن دست  های آن حضرت و آيه نام

 آيه قرآن در آن باشد و روی زمین افتاده است  آن را از زير دست و پا برداريم.

                                                           
 17. احزاب  1
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در قرآن نام شیطان و بعضی از دشمنان خدا و بلكه بعضی از حیوانات ذكدر شدده اسدت   سوال:
 ها دست بزنیم؟  وضو به آن توانیم بی آيا می

ره  چون آن اسم هم جزء قرآن است و به احترام قرآن كده كدالم الهدی اسدت  بددون هخی جواب:
 زنیم. ها دست نمی وضو به آن

از همان كودكی پسری پاک و با ادب بود. مردم او را دوسدت داشدتند و بدا او  حضرت محمد
در آنجا رفت و  لرب داده بودند. بزرگتر كه شد به كوهی كه در نزديكی مكه بود می« محمد امین»

 پرداخت. آن كوه چه نام داشت؟ هحراءه  به راز و نیاز می
از اين رو خداوند نیز او را دوست داشت و وی را در چهل سالگی به پیامبری برگزيد  برای همدین 

 است؛ يعنی برگزيده. «مصطفی»های حضرت محمد يكی از نام
ای بدر او  راز و نیداز بدود  فرشدته برگزيدگی وی به پیامبری چنین بود كه روزی در كوه حرا مشغول

يعندی بخدوان. او گفدت: مدن كده سدواد « اقرء»ای را در برابر او گرفت و فرمود:  نازل شد و نوشته
باز گفت: من توانايی خواندن نددارم. در بدار سدوم « اقرء»ندارم  چگونه بخوانم؟ بار ديگر گفت: 

بخواند  سپس خواند. در آن  نوشدته تواند    ناگهان آن حضرت احساس نمود كه می«اقرء»گفت: 
شده بود: هبخوان به نام پروردگارت كه جهان را آفريد. كسی كه انسان را از خون بسته خلدق كدرد. 
بخوان كه پروردگار تو گرامی است  آن كه به وسیله قلدم انسدان را تعلدیم داد و بده آدمدی آنچده را 

 دانست آموخته نمی
   1تو فرستاده خدايی و من جبرئیلم. سپس فرشته به او فرمود: ای محمد!

هايی را كه بايد بده مدردم گفتده شدود بده او  شد و فرمان از آن پس  جبرئیل گاه گاهی بر او نازل می
 كرد. شد  چهره حضرت تغییر می رساند و در آن حال كه آيات بر او نازل می می

رت را پذيرفتندد و بده ايمدان های آن حض اگر دوست داريد بدانید اولین زن و اولین مردی كه گفته
 آوردند چه كسانی بودند  به اين داستان گوش فرا دهید: 

گويد: يک روز وارد مكه شدم و به خانه یبداس پسدر یبددالمطلب  همردی به نام یفیف كندی می
رفتیم. آنجا بوديم كه ناگهان ديديم مردی آمد و در برابدر كعبده « كعبه»رفتم. با هم كنار خانه خدا 

د و سپس پسری را ديدم كه آمد در طرف راست او ايستاد. چیدزی نگذشدت زندی آمدد و در ايستا
                                                           

 .53و57. فرازهايی ازتاريخ پیامبر اسالم, جعفر سبحانی ص 1
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ها قرار گرفت و من مشاهده كردم كه اين دو نفر به پیروی از آن مدرد  ركدوع و سدجود  پشت سر آن
سابره حّس كنجكاوی مرا برانگیخت كده مداجرا را از یبداس بپرسدم. او  نمودند. اين منظره بی می

هاست همسر  د محمد بن یبدالله است و آن پسر  برادر زاده او و زنی كه پشت سر آنگفت: آن مر
« قیصدر»و« كسدری»های  گويد: روزی فرا خواهد رسید كه خزانه ام می باشد. برادرزاده محمد می

را در اختیار خواهد گرفت. ولی به خدا سوگند روی زمین كسی پیرو اين آيین نیسدت جدز همدین 
 1«ها بودم! ی كاش من چهارمین نفر آنسه نفر. گفتم: ا

 شعر: آخرین کالس 

ا ههالسادكسادكاغههدكاحههر ابههوداا
ا

اراد م ههجوياـ اهههمامصههدفيابههودااا
ا

اـرشهه نايههنانبههراـركد:ابرن ههزاا
ا

اب ههو  ا   ههو  امعلمههماهههمانههد ابههوداا
ا

اب و  اقرـ ابنامهداا را هناههراكر ااا
ا

ادلهههتابهههداحرـههههديآاـشههه دابهههودا
ا

اـهههررداـمهههدامح هههدا  ادلا هههو 
ا

البريهههزا  اعدهههرانهههد ابهههوددلهههآاا
ا

اکالال درس در هرواالال   پرست   الال رر
ا

اک  الالالهرکالالالشردالالالته برس ر الالالت رسالالال سا
ا

 مرتض دانشمند
از آنجا كه دستور داشت پیام خدا را به سرتاسر جهان برساند و اين پیام نسدل بده  پیامبر اسالم

 نسل برای آيندگان باقی بماند  چند كار مهم انجام داد: 
ها گفت: من بدرای شدما بهتدرين  دیوت نمود و در ضمن پذيرايی به آناول: خويشاوندان خود را 

خواهم. پروردگار به من دستور داده تا شدما را هددايت كدنم.  ام. من خوبی شما را می دين را آورده
هر يک از شما كه زودتر به من ايمان بیاورد  جانشین مدن خواهدد بدود. در ايدن میدان جدز يدک 

 بار دوم تكدرار كدرد  و تنهدا یلدی . پیامبره بود؟ یلینوجوان كسی چیزی نگفت. او ك
برنخاست. حضرت فرمود: از هم اكنون بدانید كه ايدن  برخاست. بار سوم هم كسی جز یلی

 نوجوان برادر و وصی و جانشین من است.
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   19 و هدف از آن داستان بعثت پيامبر

دّوم : پیامبر بعد از گذشت سه سال همه مردم جزيره العرب را به ديدن اسدالم دیدوت نمدود و در 
 هفتم هجری يک تصمیم مهم گرفت.سال 

يک روز به ياران خود فرمود: فردا صبح همگی حاضر شدويد تدا دربداره مسد له مهمدی بدا شدما 
 مشورت كنم. فردا صبح  نماز را خواندند و به دور پیامبر حلره زدند. آن حضرت فرمود:

ه  ديياـمد اب دگد اند اك امصح تا   د ا سيا ناشريرشتا موكامردااشدارادكاهد يتاراك »

مكوش د اند ابه تاك ابرا راحر اا رد ا شت.اش دابرن زيداراي ناكشدلتادكامقدطادركادشتا

ا«.شويدارامد يا وح داك ابناگوشاجهدم د ابرشدم دار....

ترين افراد را به نراط مختلف روانه كرد و سدفیران هددايت در يدک روز  سپس شش نفر از ورزيده
 م  حبشه  مصر  يمامه)يمن(  بحرين و حیره )اردن( شدند.های ايران  رو رهسپار سرزمین

ای از ياران خدود را مد مور كدرد تدا دسدتورهای رسدیده از سدوی خداوندد را در كتدابی  آنگاه یده
 قرآن معجزه جاويد پیامبر است. «. قرآن»آوری نمايند. نام آن كتاب چیست؟  جم،

 شعر:

ا ادلاراجهد  انوشاكح  هيا شهتايهدك   اصهلو تابهرامح هد اگهوي ما ااااااا
ا

ا

ا
ا

اص،اعليامح د اصلو تابرامح د.ا
ا

اـمهههدا حههه انددبهههت ابردمهههدا جهههد اندديت جبريههه،ادكاك دبهههتااا
ا

ا

ا

اص،اعليامح د اصلو تابرامح د.ا
ا

ابههد اـمههديابههنامعههر ر ابههدامههوكاحلههنارا ههدر اعههدلما ههواك شههتامح ههدر 
ا

ا

ا

اص،اعليامح د اصلو تابرامح د.ا
ا

امههوكابههرراحك ههت اا ياشههررابههدغاج ههت ا ياــ ههدباكح ههت ا يااااا
ا

ا

ا

اص،اعليامح د اصلو تابرامح د.ا
ا

ادكاههههرا مههه  اگ هههدهي اشهههرابهههر د اشههه دهي ا  اقهههدكتا لههههي ا
ا

ا

ا

اص،اعليامح د اصلو تابرامح د.ا
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ا

ادكاـشهه د اـرشهه ن امهههرشابههناجههد اشرشهه ن ابرعههرشاحهه اموشهه ن 
ا

ا

ا

اص،اعليامح د اصلو تابرامح د.ا
ا

اراشهه دنامبههودي ااگههرامههداا ههوامبههودي اعههدلمابههنايههدامبههودي ا ك اااا
ا

ا

ا

اص،اعليامح د اصلو تابرامح د.ا
ا

امدامصدفيامديديم امهداانوشهآاشه  ديم امههرشابهناجهد انريهديم ااااااا
ا

ا

ا

اص،اعليامح د اصلو تابرامح د.ا
ا

 
اااا



 ی واليت و رهبر  
 میكدوستان! سالم یل

 «میبسم الله الرحمن الرح»ار: كاول هر
 مهربان ۀبه نام خداوند بخشند یعني

 یلدیتان خيه خوِب خوب است  چون صداكزان! حال شما چطور است؟ معلوم است يخوب یز
الس تدا مطالدب كداندد در  خدوب آمده یها از بچده یا ه یدهكاند  دهیمحله فهم ۀبلند است و هم

 رند.یبگاد يسودمند 
هدا را بده  ارتكن يدنم. من اك  استفاده «دام ربط داردكدام به ك» یها ارتكخواهم از  یدر آغاز م

نصدب  يیارت بداالكدر يدارت مربوط را زكد و يایآموزان ب از شما دانش يكینم  ك یتخته نصب م
 .1ندك

  

 

  

                                                           
آمدوزان  ها را بنويسد تا دانش تواند روی تخته آن ربا روی تخته وجود ندارد  مربی می اگر امكان نصب كارت با آهن .1

 ها را به هم مرتبط كنند.  با خط كشیدن آن
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 رده است.كن گونه مرتب يها را ا ارتكه كرم از دوست خوبمان كمتش

  
 

  

 1 شود؟ا گرانلبد  امدند  امديرامدكشناراكي ساج هوكابدر اجدم   ابدش داچنامي

 م.ینك یر مكاز دوستمان تش
ق يمردم را تشو  با صفا و خوب خبر دارد  یلیخ یه از جاك یشتك یناخدا يک یدوستان اگر روز

او  یشدتكندد و آندان سدوار كر یاو در مردم تد ث یها ه گفتهك یند. در صورتيایه با او به سفر بكند ك
 یشدب مرددار يكیدر تدار یشتكت كخوش آب و هوا برسند  اّما اگر بعد از حر یشوند تا به جا

ندد و يآ یرون میدخدود ب یهدا نیابكمه از یندد. همده سراسدكتوقدف  یشدتكا راه رفتند  يه در درك
 یگريد ید جايتم تمام شده است و بايه م موركد يگاه ناخدا بگو ه چه شده است؟ آنكپرسند  یم

 توانم همراه شما باشم. یگر نمين جا به بعد ديبروم و از ا

 
 

                                                           
 شود.  تواند از تك تك این موارد سؤال كند كه اگر دارای جانشین نباشند، چه می معلم می  6
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ه كدتدو  ؟ یا جدا آورده نيچده مدا را بده ا یندد: بدرايگو یشدود و م یمسدافران بلندد م یسر و صدا
م خودمدان یتدوان یه نمكدما   ؟یردكق به آمدن ي  چرا ما را تشویما را به مرصد برسان یتوانست ینم
 رد. كخواهند  یجه همه مسافران احساس سرگردانیم. در نتیبران یشتك
ش نخواهد آمد یپ ین نگرانيخود بگذارد  ا یرا جا یگريماهر د یدوستان! اگر ناخدا  ناخدا یول

را  یاصدل یار ناخدداكدد چرا؟ چون یادامه خواهند داد . اگر گفتو مردم آسوده خاطر به سفر خود 
 ن او ادامه خواهد داد. یجانش

احدالاباوي دا ناچر اي دمبرابديداد ك ياجدم   ابدشد؟

اچنا سياد رطلبا شتا داجو بابدهد؟

ها را بده یهدده گرفدت   ت مسلمانيو هدا یه مبعو  شد و رهبرك یاز روزامبریبله دوستان! پ
او باشدد  یبده جدا ید شخصيان مردم خواهد رفت و بایاز م یها روز آدم ۀه مثل همكت دانس یم
 ند. كت يخداوند هدا یامبر جامعه را به سویه مثل پك

 او فراموش خواهد شد. ین خواهد رفت و دستورهاین او از بين باشد  دیبدون جانش یامبریاگر پ
 دستور داد تا در روز امبر اسالمیه خداوند به پكن بود یهم یبرا

 ند.ك ین خود را معرفیجانش

 
 

 شود. یبا چند خط معلوم م  چه نوشتم؟
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اي دمبراچنا سياك امعرـيا رد؟

 یبله  حضرت یل

اچ داجدم   اد كد؟امج وعدًاي دمبرا شالا

  1بله

 
 

اهداك ابلديد؟اـيدا شماه نا مدا

 7م.یخوان یر را ميبا هم شعر ز 
اشههدمههههتاا يايههههدكابهههداا

ا

ابههاهههههوا ههههوا  ا مههههدمتاا
ا

ا مدمههههتادكاديههههه امهههههدا
ا

اد كدادر  د ايهه هههههههههه و ا
ا

 ههههههد اعهلهههههههيا رلاـ 
ا

اـمهههههد ابعهههههدا  امهههههبياا
ا

  مههههداادرا احههههههس ا
ا

اـر مهههداـ اصههههفاشهههك ااا
ا

اشهههوا احس هههه اشهه ههههدا
ا

ا ههناچههههو اشهه دك ا دب ههداااا
ا

ا لعدبههههدي اچهههههدكا ا يهههه 
ا

اـهه هههههرا مهههد ارا مهههه  ا
ا

ا مههههداايه هجههههههمامههههداا
ا

ا مهههههدااديههههه انههههههد اا
ا

امههح هههههدابهههههدقرا شهههت
ا

ابههداد مههآاراطههدهرا شهههتاااا
ا

اجعهههههفراصهههدد  اش هههماا
ا

ا ههدظهههم ا مههههدااهف ههههمااا
ا

ا مهههههدااه  ههههههم اكضهههدا
ا

اكضهههدابههههناحكههههماقضههههداا
ا

امهههههههم امهحهههه دا قههههي
ا

ادههههههم اعهلههههيا ل قههههيااا
ا

ايههد دههههههمايه ههه هههههو 
ا

اك اديهههههه انههههههههههد ادكا
ا

ا مهههدااحسههه اعسهههههكريا
ا

امههه هههومههههههاكهبههههههريا
ا

ادر  دهههههماغديههههبا شههههت
ا

ابهههههرامبههههيامديههبا شههتااا
ا

امههههدياصهههدحبا مهههههد ا
ا

ا رشههههتانهههد اك امهههههه د ا
ا

                                                           
 باقی بماند. 01كند كه یدد   ای پاك می به گونهخط فانتزی غدير را  یمرب.1
آموزان قرار دهد و يا در لوحی بده خدط درشدت  در صورت امكان مربی شعر را از قبل تكثیر كند و در اختیار دانش .2

 بنويسد و بر تخته آويزان كند.
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اظههدههههههراشههههودا مهههدميا
ا

اكرشهههه ا  ههههداجهدمههههيااا
ا

د  بده یداد گرفتيدآندان را  یچندد نفرندد و اسدام امبراسدالمیپ یها نیه معلوم شد جانشكحاال 
 د.ینكشم توجه ك یتابلو م یه روك يیها رهيدا

 
 

 یسانكنند. كدهم تا همه دقت  یدهم. چند لحظه وقت م ینده قرار مكها حروف پرا رهينون در داكا
 نند.كان ینم  بك یه اشاره مكدام را كنند تا هر كردند  دست بلند كدا یها را پ لمهكه ك
 «نيداناتر  »ند. بله  كان یاز دوستان ب يكیرا  0ره شماره يدا

 د: يگو یم یدانستند. ابوذر غفار یها را م سوال ۀامامان ما از همه داناتر بودند وجواب هم
رند يل سدرازیمثل س یاديز یها م مورچهيديه دكم يشد یابان رد میاز ب یبا حضرت یل یروز

بدر  كاللده ا«  ن منظره هوش از سرم رفت و گفدتم:يدن اياز دباشند.  یردن غذا مكو به دنبال جم، 
 «ها با خبر است. داند و از تعداد آن ین مورچگان را ميه شمارش اك يیچردر بزر  است خدا

ه بگو چردر بدزر  اسدت آن كن حرف را نزن  بليا»به من انداخت و فرمود:  ینگاه یامام یل
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ن يدد  مدن از تعدداد ايده تدو را آفركد يیبه آن خددا ده است. قسمين مورچگان را آفريه اك يیخدا
آخدر یمرشدان  یه داشت  در روزهاك یاديبه جهت یلم ز  نیرالمؤمنیام«. 1ها آگاهم مورچه

 .7دید از من بپرسیخواه ید  هر چه میه مرا از دست بدهكخطاب به مردم فرمود: قبل از آن 
 د.يگرمان بگويرا دوست د 1ره شماره يلمه دوم در داك

 «  نيتر  شجاع»بله  
دشمنان هم به شجایت امامان ایتراف داشتند.  ین افراد زمان خود بودند  حتيتر امامان ما شجاع

چون قدرت نبرد با آن حضرت را نداشتند  ناچدار شددند در وقدت  یمثاًل در باره حضرت یل
 د شود.ینماز از پشت سر ضربه به او بزنند تا شه ۀاقام

 گرمان گفته شود.يتوسط دوست د یبعد ۀلمك
 «نيتر  بخشنده»بله  

 
 

رد و از او حاجدت خواسدت. امدام كآمد و ااهار فرر  یخدمت امام حسن مجتب یمرد یروز
 یان امدام مجتبدیداز اطرف يكدینار به او داد. يدستور فرمود تا مبلغ پنجاه هزار درهم و پانصد د

د پداداش یدام یاز حدق تعدال»فرمود:  امام« درهم هم نمانده است. يکبه خدا نزد ما »گفت: 
 3«بزر  دارم.

 «نيباتر کیش: »یلمه بعدك
 «نيعابدتر : »یلمه بعدك

                                                           
 .057  ص0771  7انگیز  قم  یالمه  چ  های یبرت الدين  داستان سید مهدی شمس .1
 سلونی قبل ان تفردونی. .2
 .71  ص1زوارئی  یلی بن حسین  كشف الغمه فی معرفه االئمه  نشر ادب حوزه  بی جا/ بی تا  ج .3



   11 واليت و رهبری

ه از سدخنان كدرا  یا هستند  ما هم جمله یا چه صفات برجسته یم امامان ما دارایه دانستكحاال 
رسدم  یا خانده 11جدول  يکم. ینك یدا میجدول پ کمكها آمده است  را با  در باره آن امبریپ
 نم.ك یم

 
 

 

ا

ا 

(1را5 ا19شرخا)اااااااااكمگانو اشهد اچ ست؟  .1

)مهداادياهراااايهدب م؟ااا گرا  ادش وكهديا مدمد اي رريا   مادكادم داراـنرتابناچنادشتامهيا  .2

(21ر11 ا12 ا21 ا21شعددتا)اااااااااااااااااااااااااااااااااااانوشب  ياهما شت(ااا

اگوي د؟ابر يامداكر يتا رد ا شتاچناميابنا سيا ناش  د ا مدمد اك   .3

(18ر21 ا16 ا2ك ريا)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا



12    کودکان( 9316 ويژة طرح هجرت تابستان ،توشه راهيان نور ره( 

(11را22 ا11 ا1)اگر  اااااااااا ك   ام ست ايساچ ست؟  .4

اهديامو دهماراب ستارايكماراب ستاراشواامد امبدككاكمضد ابناچنامعررفا شت؟ااشب  .5

(15را8 ا1قدكا)ااااااااااا

(27را7 ا26د لا)ااااااحرفادهما  احررفا لفبدياـدكشياچ ست؟ا  .6

(6را17 ا25نوكمد؟ا وتا)ا د اام وةاكيزاران لياش ري ا شتا نان ناـ اك ابداچديامي  .7

(9را11ر ا)ااااااااگويي؟ا اچنامي  يارق يا عجبامي  .8

 امبریدشدات پياز فرما يكدیه از كدرا  یا جمله 3ه جدول پر از حروف شد با رمز یدد كحاال 
م و چهدار تدا چهدار تدا یسدينو یم. ابتددا حدرف اول را ميآور یاستفاده شده است  را به دست مد

 د.يام جدول به دست آیتا پم یده ینار هم قرار مكم. سپس حروف را يشمار یجدول رام یها خانه
 «است.  ادگار رسول خدايقرآن و یترت دو »ن جمله است: يام جدول ایپ
 اند استفاده شده است. فرموده ه در باره امامانك  امبریث مشهور از پيحد يکن جمله از يا

 م تا حفظمان بشود.ینك یرار مكسم. با هم تينو یث را ميحد یمن یبارت یرب
 «1اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي: »قال رسول الله

 د. ینكث را دقت يحاال  ترجمه حد
 یگدريتداب خددا و دك يكدیگذارم؛  یشما به جا م یبها را برا ز گرانیمن دو چ »فرمود:  امبریپ

 «  یترت.
قدرآن و  یدستورها یسكباشند. هر  یم و حضرت زهرا امبر  همان امامان معصومییترت پ

 شه سعادتمند خواهد بود.ید  هميند و به آن یمل نماكرا گوش  امامان یها حرف
 رسانم. یان ميدیا برنامه را به پا يکنون با كا

         م. یباش  قرآن و امامان معصوم یریروان حرین تا از پكت يق ینایا به همه ما توفيخدا

 نیا رب العالمين یآم

                                                           
 .117ص   1ق  ج0317  7  محمد باقر  بحاراالنوار  داراحیاء الترا  العربی  بیروت  چیمجلس .1



 ااظتنر
 يدکد. با یروز باشیدوارم در همه حال موفق و پیام  خوب سالم! حال شما خوب است؟ یها بچه

محمـد و آل  یاللهم صل علـ»م: ینك یامام زمان)یج( برنامه را شروع م یسالمت یصلوات برا
 «محمد

 د.ینكن شعر توجه يبه ا
اشهنااشهن؟ا  هواامهيااااشباچيامي

ا

اشههناشههن؟اي ههد امههيااكر اچههيامههياا
ا

اشهناابهرايهدامهيااااشهن؟ااح اچيامهيا
ا

اشههناكشههو امههياشههن؟اظلههماچههيامههيا
ا

اشههنارق ههيا ههناشههبا  ههواامههيا
ا

اشهههنارق هههيا هههناكر اي هههد امهههيااا
ا

اشههنارق ههيا ههناحهه ابههرايههدامههيا
ا

اشهههن؟ ا هههياكهبهههرادم هههدامهههياااا
ا

احضهههرتاصهههدحبا لزمهههد )ع (
ا

اكهبههههههرانههههههوبارامهربههههههد ا
ا

ا ههههه،اظدل هههههد ادشههههه  ا
ا

اراحههههههههههدميامبههههههههههدك   اا
ا

اـد؟اصههدحبا مههد اچههنارقههتامههي
ا

اـد؟اكهبهههرامهههداچهههنارقهههتامهههياااا
ا

ارق ههههيانههههد ابههههنا راباههههنا
ا

ا ههههنابهههههرامههههداظههههدهراب ههههنا
ا

لمده مدورد كها به هم  ردن خطكشم. شما با وصل ك یدر تابلو م يیها ممنون. حاال من خط یلیخ
 د.ينظر را به دست آور
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ب یب طیطد: یدنكق يلمه مورد نظر را به دست آورد  خوب تشوكه كن  احسنت  دوستتان را يآفر
 شاءالله ان یالله   زنده باش

بده  ین ایدداد چده ربطديدد ایددان یا ميدخدوب! آ یها اسدت. بچده« امام»لمه مورد نظر ما كبله 
 دارد.  امامان

1 11 11 
 

 امام هم زنده است. 0د شدند و ینفر از امامان شه 00ن يم. آفرينفر امام دار 01ن  يبله آفر
 ه زنده است  اسمش چه هست؟ امام زمان)یج(كآن امام 

ن یددها را با دقت به هدم يد. اگر ایبلند بخوان یام. شما آن را با صدا را در تخته نوشته یمن ایداد
 د.يآ یلمه به دست مك يکد  ینكوصل 

 
 

 د.یص دهینم تا شما خوب تشخك یم کمكبه شما  یحاال من مردار

 
 

 است.« بتیغ»لمه مورد نظر ما كبله  



   13 انتظار

اااد م د؟اهدامع دياغ بتادكابدك ا مداا مد )ع (اك اميابچن

 .1دیفهم یبت امام زمان)یج( را میغ ید  معناینكر خوب دقت ين تصاويشما اگر به ا

 
 

 د.يح دادیه خوب توضكن بر همه شما يآفر
م يیگدو یا اگدر شدب باشدد  ميدسدت و ید نیم خورشديیگدو ید اگر پشت ابر باشدد  میا خورشيآ

 د وجود دارد.یا نباشد  خورشيا روز  ابر باشد يه شب باشد ك میدان ید وجود ندارد؟ همه میخورش
د و یدنكد را بده آن اضدافه یلمه یدالم و خورشدكسم. شما دو ينو یث در تابلو ميحد يکحاال من 

 د. ینكامل كث را يحد
 درخشد. یتمام........... م یه براكامام مثل............ است 

 .7درخشد یم عالمتمام  یه براكاست  دیخورشامام مثل 
در  سدت  وجدود امدامیار نكس قابل انكچ یه ید در پشت ابر  برایه بودن خورشكهمان طور 

 ست. یار نكها  قابل ان انسان کت کت ینش و برايیالم آفر

انُبابدا ي ا وض حدتارا صدريراچنا سيا  اش دامع دياغ بتا مداا مد )ع (اك اـه  د؟ا

 شاءالله ان یب الله زنده باشیب طیدرود بر شما! ط
ار كبدت  تنهدا  آشدیه غكست  بلینبود امام ن یامام زمان)یج( به معنا« بتیغ»ه كپس معلوم شد 

 شت ابر است.ه در پكر باال يد در تصوینبودن امام است.مثل خورش
اهان و موجدودات یدالم یگ یه پشت ابر مانده است   ولكد است یامام زمان)یج( هم مثل خورش

                                                           
 كشد. مربی یكس كوه و ابر و خورشید رادر تابلو می. 1
 .3  باب017  ص 11بحاراالنوار  ج  الرضا یبن موس یاالمام كالشمس الطالعه للعالم )یل  2
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 برند. یاز آن استفاده م
اگر در پس ابرها هدم باشدد  یدالم را  یاست  حت یرتش نور افشانیچون حر د یها! خورش بله بچه

سدت  ین يدکهرگدز مانندد شدب تار  یه روز ابرك یند  به طورك یمند م ش بهرهيبا نورش و گرما
  سدؤال شدد: از امام صادق یه وقتكل است ین دلیفرق دارد. درست به هم یگرچه با روز آفتاب

ه كد ید  زمانیه از خورشكهمان گونه  »فرمود: « برند؟ یب و پنهان بهره ميچگونه مردم از امام غا»
 .«1شوند یمند م رد  بهرهیگ یدر پس ابرها قرار م

نار ما هست و ما در تمدام شدبانه روز كشه در یم امام زمان )یج( وجود دارد و هميدیه فهمكحاال 
ست  یفه ما چید وایه بدانكآن  یم. برايفه مهم در مرابل امام داریوا يکم  يبر یاز آن امام بهره م

 7د.ینكه در دست من است خوب دقت ك یارتكبه 
 د.ینكق ياحسنت  دوستتان را تشو

    
 شاء الله ان یشاء الله  زنده باش ان یالله  با امام باشب یب طیط

 است.    انتظار   لمه مورد نظر ما كبله  

 د م دامع ديا م ظدكاچ ست؟ااهديانوب اـيداميابچن

 3باشد. انتظار به معنای چشم به راه بودن می

جمله هم  يکخورد. من  یه به درد نمك ی! چشم به راه بودن خالیخوب و دوست داشتن یها بچه
مدا  یه همراه با دوست داشتن باشد تا بدراكمعنا دارد  ینم. چشم به راه بودن زمانك یبه آن اضافه م

 ده باشد.يفا یدارا
 ید  ولدیدنك یمد یشدمار آمددن او لحظه ید و براید و منتظرش هستيه دوست داركرا  یسكمثاًل 

 د.يشو یاد خوشحال نميد شما زياید  اگر هم بيه دوست نداركرا  یشخص
 د.ینكان یمن ب یامل را براكلمه كسم.  شما ينو یمن فرط حرف اول رام  انتظار دو گونه است:

                                                           
 .0  باب 7  ص 17بحاراالنوار  ج  .1
هدای بداال  مربی قبال دو تا كارت را آماده كرده يكیی سفید و ديگری كلمه انتظدار را بدر روی آن نوشدته مثدل كارت. 2

 شنود. آموزان را می هد و در هر مرحله مربی پاسخ دانشد ها نشان می مرحله به مرحله به بچه
   چاپخانه سپهر.175  ص 0فرهنگ یمید  ج .3



   11 انتظار

 خ        ب
 

ها  لمدهك یزنم تا به راحت یشما م یمثال برا يکد  یص بدهیلمه را تشخكه شما دو تا كن يقبل از ا
 د. یرا حدس بزن

را  یخدورد. گوشد ید. تلفن زنگ میخانه هست مادر شما به مسافرت رفته است. شما و برادرتان در
م  یندكز یده خانده را خدوب تمكد يیگو یاز شما م یه مادرتان است. بعضكد یفهم ید. ميدار یبرم
ند. حداال شدما ك یز مید و خودش خانه را تميآ ید. مادر مینكه رها كد يگو یاز شما م یبعض یول

  دهند؟ یار درست انجام مكها  از بچه يکدام كد يیبگو
 ديیما بگو ین مثال انواع انتظار را در تابلو نوشتم. برايبا توجه به ا

 بد  ب خوب  خ

 دینكدهم و شما هم خوب گوش  یح میتوض یحاال من در باره دو نوع انتظار مردار
رو و یدوشش است و به انسان نكتالش و  یت دهنده براكله حریانتظار خوب و سازنده وس خوب:

ت یه بده وضدعكند ك یشه آماده باش است و تالش میدهد. در انتظار خوب  انسان هم یه میروح
ندد و او در ك یه امدام زمدان)یج( اهدور مدكدهد  یبهتر برسد. انسان منتظر  هر لحظه احتمال م

 ند.ك یف خود خوب یمل مين به واايگو باشد. بنابرا د جوابيارها باكمرابل 
ز را درسدت یدد خدودش همده چيدایب  ه اگر امام زمدان)یج(كارند در انتظار بد  مردم ایتراد د بد:

نندد وآمددن امدام ك یر یمل نمدكاز من یف خود  مثل امر به معروف و نهين به واايند. بنابراك یم
بدد  یارهداكه یدتوج ین راه بدرايتر ار خود و بزر كدفاع از  یله براین وسيتر )یج( را بزر یمهد

شود و نه االن؛ آن هم بده  ینجات بشر فرط در آخرالزمان انجام م هكند يگو یدانند. آنان م یخود م
 گر.يس دكچ یدست خود امام زمان)یج( و نه ه

ه به دنبال ثروت و كهستند  یا افراد ساده و جاهليآورند   یرها را به وجود مكن گونه فيه اك یسانك
باشدند  یم یمتحّجدر یافراد ايآورند.  یرا به وجود م یمردگ و دل یدیمرام هستند و در جامعه ناام

 نند.ك یوارد م ینیسنگ یها ه به اسالم ضربهك

احدالا نا مو عا م ظدكاك اد مس  مامدابديداجزنا د ااقسمابدش م؟

 م.ینكفمان یمل يم و به وااینكتالش « انتظار خوب»ن  يآفر
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اااهديياد كد؟اد م دا م ظدكاچناـض لتاـيدامي

 دهم. یمربوطه قرار م یها ها را در خانه سؤال شم. جوابك یرا در تابلو م یمن جدول

 
 

ا 

ا(16شت)اااا؟1گوي دام  هابد يادكار ل بدلاك اچنامي  .1

(11را11 ا18 ا8 دجرا)اااااااااااااااااامدااديارابد كگد اچ ست؟  .2

(15را19 ا1 د ا)اااااااااااااااااگوي د؟ام د ابنارقتانو مد اك اچنامي  .3

(2را11 ا17 برا)اااام بعابدك  ادكاـش د ا د اا شت؟ا  .4

(9ر6 ا1 ا11 ا5مظدـتا)ااااااااااااااااا د اا ل نابنامع يايد  زگيا شت؟اا  .5

                                                           
 گیرند. با هم جا می 07در خانه « ست»دو حرف  .1



   11 انتظار

(12را7 ا19دعدا)ااااهداچنامدااد كد؟امغزا  دااعبددت  .6

(1 ا)ااابدشد؟ايد ده   احرفاـدكشيا د ااحرفامي  .7

د تا تمام حروف جددول تمدام يد و چهار تا چهار تا بشماریسيممنون حاال حرف اول را بنو یلیخ
ل انتظار ياز فضا يكیه كام جدول ید تا پینار هم قرار دهكبه دست آمده را  یها شود. آن گاه حرف
 د.ياست به دست آور

 «.انتظار فرج از یبادات است»د: يفرما یمحضرت محمد  ام:یپ
امدام  یدوارم شدما هدم از منتظدران واقعدیدد. اميدام جدول را بده دسدت آوردیه پكن بر شما! يآفر

 شاءالله د. انیزمان)یج( باش
آمددن آن امدام مهربدان  ید بدرايدرا با یخدوب یارهاكم و یامام زمان)یج( باش یما هم منتظر واقع

 م. یانجام ده

د مدابديدابر ياـمد ا مداا مد )ع (اچنا ع دلياك ا مجهداادهه ما هدا  ام  ظهر  ااااااچنا سيامي

ااداا مد )ع (ابدش م؟ر قعيا م

 م. يرو یمسابره م يکم سراغ ین سؤال را بدهيه جواب اكن يا یبرا
 نند. كت كتواند در مسابره شر یسه نفر از شما م

ن حدروف يام. شما با ا ها نوشته ارتكخته را در يه حروف به هم ركدهم  یارت مكدام سه كبه هر 
 د. یقرار ده یخال ید و در جاياوریمورد نظر را به دست ب یها لمهكخته يبه هم ر

  

 د.يص دادیها را تشخ لمهكه كدرود بر شما 
 .1دیده قرار  یخال یها را در جاها لمهكه كن است يُخب حاال نوبت ا

دارد و منتظدران  یدارد. انتظار امام زمدان)یج( هدم آدابد یآداب و راه و روش یزیها! هر چ بله بچه
 ن صفات باشند.يا ید دارايامام زمان)یج( هم با یواقع

                                                           
آموزان جاهای خالی را كامل كنند. جدواب جاهدای خدالی  نويسد تا دانش های زير را بر روی تخته می مربی جمله .1

 ياد  صدقه  دیا  حروق  واجبات  آماده  اتحاد  اطایت. شناخت   یبارتند از:
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 م.یباش یافك...............  ید نسبت به امام داراي. ما با0
 م.یشه به ............... امام زمان)یج( باشی. هم1

 میامام زمان)یج( ...... بده یسالمت ی. هر روز برا7

 م.ینكامام یصر)یج( ....  یل فرج و سالمتیتعج ی. بعد از نمازها برا3

 م.ینكت يگران را ریايد............. ديارها باك. در تمام 1

 م.یرا انجام ده ینيم و ......... دیبد و حرام دور بمان یارهاكم از ینك ی. سع7

 م.یآمدن امام زمان)یج( ... باش ی. برا7

 م.یخود قرار ده یان را سر لوحه زندگیعی. .... و با هم بودن ش1

 م.ینكبان امام یصر)یج( هستند  .... يه از ناكه یفر ید و ولی. ازمراج، ترل5

 د.يخود قرار داد ید و در جايردكها را درست  لمهكه كاز شما ممنونم  یلیحاال خ
 م.یخوان یامام زمان را م یاهور و فرج امام زمان)یج( همه باهم دیا یان برايدر پا



 توهج ایپمبر هب قرآن
ادرشهههههتاد كاامثههههه،ابدبهههههد

ا

اههههههداقهههههرـ اب هههههو ممااصهههههب ا
ا

اهههههديا ههههوچكآاك اشههههوك 
ا

امثههههههه،ا راـشهههههههد اب هههههههو مماا
ا

ن يدشده بهتدر از ایدوارم كده همیز سالم! حالتان خوب است؟ اميهای خوب و یزبه نام خدا. بچه
ن ي؟ بهتدر1اسدت يین غدذا چده غدذاين  به نظر شدما بهتدرين باشد گفتم  بهتريعنی بهتريباشد. 

ن انسدان چده انسدانی ينم بهترید ببيین لباس چه لباسی است؟ حاال بگويست؟ بهتریدنی چینوش
امبر گرامدی اسدالم چده فرمدوده یدم پیندید  حاال ببيهای خوبی دادن به شما  جوابي؟ آفر2است

 است:
ن است كه...! چه كسی حاضر است در مسدابره يامبر سفار كرده اند ایكی از كارهای خوبی كه پي

ن مدتن بددون يدكنم تا ارا انتخاب می ک نفريما شركت كند؟ بله ما شاء الله همه حاضرند. حاال 
 .3نرطه را بخواند

                                                           
های مختلفی داده شود  چون اين سؤاالت فرط به ینوان مرده و حلره ارتباطی است  مربدی بده ممكن است پاسخ .1

 گذرد.ها میسریت از آن
 گويد.شنوند  سپس میمربی پاسخ دانش آموزان را می .2
اين متن روی كاغذی نوشته شود و به دست دانش آمدوز شدركت كنندده در مسدابره داده شدود. )چنانچده نفدر اول  .3

نتوانست جمله را صحبح بخواند  مربی از نفرات ديگر استفاده كند و هركس صحیح خواند  مربی تشويرش كند و از 
 دانش آموز بخواهد جمله را با نرطه روی تخته بنويسد.( .
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 «.1اد بدهدين شما كسی است كه قرآن را يبهتر»

ا و مداقرـ اك ايددابدهد؟اشؤ ل:اچنا سيامي

 اد بدهد. يرد تا بتواند آن را یاد بگيد قرآن را يبله! كسی كه خودش بلد باشد. پس اول با
شدان يكدرد. ااد گرفتن قرآن سفارش میياد دادن و يلی نسبت به یامبر هم خیز! خود پيهای یزبچه

كرد تا به سوی كدافران و مدردم بدرود و قدرآن را ک نفر را م مور میيشد ای نازل میهر وقت سوره
شدند. مدثاًل وقتدی سدوره الدرحمن ت میيلی اذیان قرآن خيها قارها بخواند. بعضی وقتبرای آن

ش ين سوره را برای بزرگدان قدريچه كسی حاضر است ا»ارانش فرمود: يامبر گرامی به ینازل شد  پ
ش يت و آزار بزرگدان قدريدچ كس جوابی نداد؛ چدون همده از اذیهمه ساكت شدند. ه« بخواند؟

« دهمن كار را انجام میيای رسول خدا! من ا»دند. یبد الله بن مسعود بلند شد و گفت: یترسمی
ش رفت كه همگی دور خانه كعبه جمد، شدده يش بزرگان قریف بود. او پیابن مسعود الغر و ضع

لی محكدم بده یک سديدها خواند. ابو جهل بده او حملده كدرد و بودند و سوره الرحمن را برای آن
 .2صورت او زد كه از گوشش خون آمد

فرسدتاد تدا ان قرآن را به جاهای مختلدف مدیيامبر قاریزمانی هم كه اسالم قوت گرفت  باز هم پ
د داستان مصدعب ير بود. دوست داریان ُمصَعب ابن ُیمين قاريكی از ايمردم را با قرآن آشنا كنند. 

 م؟يتان بگويرا برا
ای ا آمد. پددر و مدادر او هدردو از خدانوادهیک خانواده اشرافی و بزر  به دنير در یمصعب ابن یم

ن و يناز پدرورده شدهر بدود كده بهتدر كی از جوانانيبزر  و اشرافی شهر مكه بودند. مصعب هم 
دندد او یهای مصعب فهملین كه مسلمان شد. وقتی كه فاميد  تا ایپوشها را مین لباسيک تریش

ای نش بر نداشت و با یدهيمسلمان شده  او را به شدت شكنجه و زندانی كردند. اما او دست از د
نه فرسدتاد تدا يامبر مصعب را به مدیپاز مهاجران به حبشه هجرت كرد. بعد از باز گشت از حبشه 

-رفت و برای آنان قدرآن مدیهای انصار میم را به آنان آموزش دهد. مصعب هم به خانهيقرآن كر

آوردندد. همده گری اسالم مدیيكی گس از ديكرد. مردم هم -ن اسالم دیوتشان میيخواند و به د
ر و تنگدست بدود و یبه شدت فرن مرامی داشت  ولی ین كه مصعب چنيها مسلمان شدند. با اآن

                                                           
   به نرل از فضائل الررآن  یلی اكبر تالفی.171  ح3ک الوسائل  جمستدر .1

 .11های پیروان وحی  ج اول  صاكبری  محمد رضا  داستان .2
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اش دهیدن و یريدک پوش مكه حتی لباس خوبی نداشت تا بپوشد؛ ولی به خاطر حفظ دیجوان ش
 ها را تحمل كند. حاضر بود همه سختی

گدر را ورق يهدای دهدا؟ حداال كدارتعنی چه بچهي  1خ  ن بود.يامبر ایگر از دستورهای پيكی دي
 م ینیم تا ببیزنمی

زی؟ خوانددن قدرآن. خوانددن قدرآن یخواندن چه چ« خواندن»دستور داده است؟ بله  امبر چه یپ
امبر بدزر  اسدالم فرمدوده ید؟ پ2ديیدش را بگويهادهيد چند تا از فایتوانادی دارد. میيهای زدهيفا

 «3دیهای خود را نورانی كنبا خواندن قرآن خانه»است: 

 
 

اب   د؟هدا ي اموكاك اچنا سدمياميبچن

 فرشتگان آسمان.
كده قدرآن در آن خواندده  يیهداهدا هدم از خاندهم  فرشدتهیندیبها را میهمان طور كه ما نور ستاره

 شود.ن است كه خانه قاری قرآن نورانی میيش ايهادهيكی از فاينند. پس یبشود  نور می می
هدا بده و حتی فرشتهشود اد میين است كه بركت آن خانه زيهای خوانده قرآن ادهيگر از فايكی دي

ست. یطان نی... بله جای شیگر جايند ديایها بكه فرشته يیكنند  خب جاآن خانه رفت و آمد می
ند قرآن بخدوان و يگوامت به قاری قرآن مییهای قرآن است. روز قهيدرجات بهشت هم به تعداد آ

 باال برو. 

                                                           
 دهد.نويسد و يكی يكی به دانش آموزان نشان میمربی حروف كلمه خواندن را به صورت جداگانه روی كار می .1
 بشنود  سپس می گويد. كند تا پاسخ دانش آموزان رامربی صبر می .2
 .701  ح1تالفی  یلی اكبر  فضائل الررآن  به نرل از كافی  ج .3
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ههدا يه اعهددهداااابچهناا1ا9ا8.اشهفدكشا هرد ا مهداااايكياديارا  ا دكهديانوبيا ناي دمبر

ا؟ا1چ ست

 قرآن است. حفظبله  
 ادی دارد. يهای زدهيحفظ كردن قرآن مثل خواندن آن فا

اهديآاك امدااببريد؟ و م داچ د دا  اـديد مي

د؟ بلده یدل كنید، تكميخته را سدرين حروف درهم رين است كه............ ايش ايهادهيكی از فاي
ن است كده ............... يگر ايكی ديدهند. قرآن به ما پاداش میعنی به خاطر حفظ يثواب دارد. 

ن يدش هدم ايهدادهيگر از فايكی ديكند. ت میيزی را؟ بله  حافظه را ترویكند؟ چه چت میيترو
م. دوسدتی یكنددا مییها؟ دوست خوب پم؟ چه بچهیكندا مییک............ خوب پياست كه ما 

م همدراه ماسدت. يشوشه در كنار ماست و هر وقت تنها مییكند و همچ وقت با ما قهر نمییكه ه
ز بده دسدت یداندازد كه همده چاد كسی میيدهد و به م ما را دلداری میيشون مییهر وقت غمگ

 اندازد. اد خدا میيشه ما را به ین به شما دانش آموزان مؤمن  بله هميعنی چه كسی؟ آفرياوست. 
امبر گرامدی مدا یدلی سدخت اسدت. پیند كه حفظ قرآن برای خيها بگوحاال ممكن است بعضی

امبر بده اصدحابش هدم یدپ« كسی كه قرآن را با سختی حفظ كندد  دو پداداش دارد.»فرموده اند: 
كردندد  آن را ای را حفدظ مدیامبر هم وقتی سورهیداد كه قرآن را حفظ كنند. اصحاب پدستور می

 دادند.اد میيبه فرزندانشان 
د  چندد یدن كه جواب سؤال را بدهي؟ قبل از ا2میم و بخوانیاد بدهيد قرآن را يبرای چه باها! ما بچه

 پرسم.سؤال می

اهدياكر ا شت؟ا يادكاقرـ ا نايكيا  ارقتشوك 

 ن! یصريآفر

اهدياقرـ ابنامع دياغذ ياـش دمي؟ايكيا  اشوك 

 احسنت! مائده.

                                                           
 كند.كند تا پاسخ دانش آموزان را بشنود  سپس ایداد را به يكديگر متصل میمربی مدتی صبر می .1

 گويد.كند تا پاسخ دانش آموزان را بشنود  سپس میمربی صبر می .2
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 ل.یكی است؟ درود بر شما! لير آن های قرآن به معنای شب كه حرف اول و آخكی از سورهي
 ن! یمليد؟ آفريآای به دست مید. چه كلمهین سه كلمه را كنار هم قرار دهيحاال حروف اول ا

عندی كارهدای يم. یم تدا بده آن یمدل كندیم و بخوانیاد بدهيم و آن را يریاد بگيد قرآن را يعنی ما باي
 م. یترک كن م و كارهای بد رایخوبی را كه دستور داده انجام بده

 د.يید چند تا كار خوب و كار بد را كه در قرآن آمده بگویتوانمی
كدی بده پددر و یبد است  سالم كدردن  ن یبله  مسخره كردن  تهمت زدن  و بد قولی جزء كارها

 .1دیدهها انجام میمادر و خوش قولی جزء كارهای خوب است كه همه شما بچه

هداحدالا ي اه نا دكانوبا)يدداگرـ   ايددد د  انو مد اراحفظا رد اقرـ (اچنايدد شهياابچن

اد كد؟ا

ک يدن خانده يدن خانه خدالی اسدت. حداال مدا در ايادتان هست. ايم يده ایای را كه قباًل كشخانه
 دهد؟ن همه كار خوب میيم خداوند چه پاداشی به اینیم تا ببیكنحدول درست می

ن يدک مسابره  حروف را در اين جدول دوازده خانه دارد كه ما با يا
خواهند م. چه كسانی مییم تا به پاداش آن برسیدهها قرار میخانه

 ؟2در مسابره شركت كنند

ا؟ا1 يادكاقرـ ابنامع ديادردشوك .ا1

های الهدی كی از یذابيا همان دود يدرود بر شما  دخان. دخان 
هدای ب در خاندهیدن كلمه را به ترتيامت است. حروف اینشانه ق و
 م.یده( قرار می7و 1  0  1)

گوي د؟ابنا وچك ري احزنايناشوك اچنامي.ا2

 .میده( قرار می7و  1  3های )ب در خانهین كلمه را به ترتيه. حاال حروف اين! آيآفر

                                                           
 هركدام از كارهای نام برده  توضیح كوتاهی بدهد. تواند دربارهمربی می .1
ها كند و سؤاالت را از آنمربی چهار نفر از افراد فعال و كسانی را كه در مسابره قبلی شركت نكرده اند  انتخاب می .2

  كند.پرسد  چنانچه كسی نتوانست پاسخ دهد از نفرات بعدی استفاده میمی
کنـد   ها را از طریق کلمه سیگار و دخانیات راهنمایی میند پاسخ بدهند، مربی آنچنانچه دانش آموزان نتوانست - 3

 اما حتماً ضررهای سیگار و زشتی کشیدن آن مطرح شود.

0 1 7 

3 1 7 

7 1 5 

01 00 01 
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اگوي د؟ابنايرركدگدكابزكگامي.ا1

 م. یده( قرار می7و  00های )ن كلمه را در خانهيحروف ااحسنت بر شما  رّب. 

اعددادكهديابه ت؟ا.ا1

 م.یده( قرار می01و  5  01های )ن كلمه را در خانهين  هشت. حروف ايآفر

 ؟1تواند رمز جدول را حدس بزندها! چه كسی میبچه
 درود و سالم خدا بر شما. 

ايدد شاچنا سدميا شت؟ا«ا يادكابه تندمن»

اش  خددا كسی كه قرآن سخن او را باشد و مسجد هم خانده»د: يفرمامی امبر گرامی اسالمیپ
 «2سازدای در بهشت میبرای او خانه

ا يادكابه تابسد د؟اچنايدد شيا  ا ي ابدال را ناند رمدانودشابر ياقدكياقرـ اندمن

ماز جمایت در مسدجد را ها قاری قرآنی كه به آن یمل كند. نماز اول وقت مخصوصًا نالبته بچه
 هم ترک نكند.

 م.یكنم و به آن یمل مییخوانخدا ان شاء الله ما را از كسانی قرار دهد كه قرآن را می
 م.یدهان میيک شعر قشنگ برنامه را پايحاال با 

اقهههرـ ا  هههدبامهههوكا شهههتا
ا

امههوكيا ههناجههدرد ميا شههتاااا
ا

اـيهههههههدتادل  ههههههه  آا
ا

ا  اجههه ساـشههه دميا شهههتاا
ا

ا شههت شادكن ههياهههراشههوك 
ا

امثهههه،ادكنههههتانوكشهههه دا
ا

ا ياشهههبزههههراـيهههناشهههدنن
ا

ايُهههراگههه،ا امهههوكا وح هههداااا
ا

ابهههداديهههدمآابهههنايهههدداااا
ا

اكريامح هههههههداـيهههههههداا
ا

اچههو اگهه،ا ابههرگابههرگآااا
ا

ا1بهههههويامح هههههداـيهههههداا
ا

                                                           
کنـد تـا   کند. در غیر این صورت دانش آموزان را راهنمـایی مـی  چنانچه کسی پاسخ داد مربی او را تشویق می - 1

 هم قرار دهند و پاسخ را پید کنند.حروف جدول را به صورت عمودی کنار 
 .311تالفی  یلی اكبر  فضائل الررآن به نرل از امالی صدوق  ص .2
 احد ده بزرگی  یطر بسم الله.  .3



 

 

 فصل دوم

 

 

 قرآن  





 اهميت و لزوم يادگيری قرآن كريم 
 موضوعات:

 بیان اهمیت قرآن كريم  لزوم يادگیری آن و ذكر حديث؟ 

  از كجا و چگونه آمده است؟ بعثت انبیاء  پیامبران صاحب كتاب د پیامبر اسالم و قدرآن كدريم
 آورد. وحی را میای كه  فرشته

 ضرورت كتابت قرآن 

 مروری بر حروف الفبا به منظور تشخیص حروف شناسی شاگردان 

 معّما 

 همخوانی سورۀ حمد 

 پرسشها 

د شیوه اجرايی اين جلسات نبايد به صورت خطابه و سخنرانی باشدد بلكده بايدد بدا كمدک  توجه
معّمدا كده در كنتدرل كدالس و نشداط ابزارهايی مثل پرسش و پاسخ  لحن داسدتانی  سدرگرمی  

 وری هر چه بیشتر آن كوشید.  آموزان بسیار مفید است  در بهره دانش
پرسدد چدرا بده ايدن كدالس  پرسی بده شداگردان( مربدی از شداگردان می الله و احوال )بعد از بسم

بگیريم؟ پرسد: برای چه بايدد قدرآن يداد اند؟جواب خواهند داد: برای يادگیری قرآن. آنگاه می آمده
اندد تشدويق  آموزان  مربی شاگردانی را كده جدواب مناسدب داده )پس از جوابهای مختلف دانش

كند و در مورد اهمیت قرآن و لزوم يادگیری دستورهای آن برای یمدل كدردن  مطدالبی مطدرح  می
را نمايد. مثاًل: چون قرآن كتاب دينی ماست برای آشنا شدن به دستورهای الهی آن بايد زبانش  می

بیاموزيم و با یمل خود در نزد خداوند از بهترين ها شويم )مربی در حال صدحبت كدردن آمداده 
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نوشتن بعضی از بهترينها مثل بهتدرين كتداب  دوسدت  همسدايه  تفدريح و بدازی د بدا كشدیدن 
 پرسد: (  كند و در پايان می تصويری جالب د سؤال و جواب با شاگردان را آغاز می

)حدديث بدر روی  َخْيرُكْم َمن َتَعَلَم القرآَن و َعَلَمهُ در حديث فرموده اند:  ت؟بهترين مسلمان کیس
خواندد و  ها آن را می شود و مربی ابتدا خود و سپس به صورت همخدوانی بدا بچده تخته نوشته می

های كالس  حديث و ترجمه آن را بپرسدد.( بدرای اينكده حدديث بهتدر در  بعد از چند نفر از بچه
ان ثبت شود می توان با روش استفاده از كارتها   آن را اجرا كرد. برای اين منظدور هدر ذهن شاگرد

نويسیم؛ مثاًل: خیر كم بهترين  اش را می قسمت از حديث را در كارتی جداگانه و پشت آن ترجمه
خواهد آن را بخوانند. به اين ترتیب يكايک  ها می شما مربی با نشان دادن رو و پشت كارت از بچه

تواند اين چند كارت را به دسدت چندد نفدر از  گیرند. مربی می  لمات حديث را با ترجمه ياد میك
های كدارت بده دسدت   ها بدهد و از ديگری بخواهد كه جمله حديث را با رديف كردن بچده بچه

 كامل كند. 

اقرـ ا  ا جداراچاومناـمد ا شت؟

ترين افراد را انتخاب نموده و به ینوان پیامبر  خداوند تعالی برای هدايت انسانها از بین آنها شايسته
پرسدیم(  به هر قومی در زمانهای خاص معرفی كرده است. شمار ايدن پیدامبران )از شداگردان می

و آخدرين  شدود( حضدرت آدم هزار نفر بوده است كه اّولین آنها )از شاگردان پرسیده می 013
 اند.  1پیامبر پنج پیامبر اولواالعزم هزار 013است و در میان  آنها و ...؟ حضرت محمد 

 اند...؟ به ترتیب ذيل است:  اسامی آنها با كتاب آسمانی كه آورده
 -3د تدورات  حضدرت موسدی  -7د صدحف  حضرت ابراهیم  -1حضرت نوح  -0

قرآن د در ايدن كتابهدا دسدتورهای خداوندد  حضرت محمد  -1د انجیل  حضرت ییسی 
برای سعادتمند شدن پیروان هر پیامبر آمده است. پیامبر اسالمی وقتی بده پیدامبری مبعدو  شدد 

و مكان مبعو  شدن ...؟( خداوند به وسیله يكی از مالئكه كه نامش ) ندام ايدن  )سن پیامبر 
سید و امتیاز داد( جبرئیل اسدت بده پیدامبر ها پر ای از بچه توان به صورت سؤال مسابره ملک را می

و  فرمدود و امیدر المدؤمنین یلدی كرد و پیامبر هم آن را برای مردم قرائت می اسالمی وحی می

                                                           

 اند.  سال دوم دبستان آشنا شده ی. با معنی اوالواالعزم در كتاب دين 1
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تدوان آثدار  شدد... ! در اينجدا می اگر قرآن نوشته نمی 1نوشتند ای ديگر از ياران پیامبر آن را می یده
نردل سدینه بده »د و برای نشان دادن مصونیت نداشتن منفی نوشته نشدن قرآن را از شاگردان پرسی

از تحريب را با برنامه جالبی اجرا كرد؛ به ايدن ترتیدب كده مربدی يكدی از شداگردان را فدرا « سینه
كندد. آنگداه فدرد  گويد و خود نیز پیدام را يادداشدت می ای به او می خواند و پیامی دو سه جمله می

می گويد پیام را در گوش ديگری آهسته بگويد و آن ديگری بده ديگری را انتخاب كرده  به نفر اّول 
گويد پیام را روی تختده بندويس. غالبدًا ايدن پیدام  سّومی؛ تا چند نفر كه اجرا شد به نفر آخری می

شفاهی با آنچه مربی به اولین نفر گفته تفاوت خواهد داشت پس مربی پیدام نخسدت را هدم روی 
كندد كده نردل سدینه بده سدینه  ن پیام پیدا شدده اسدت اثبدات مینويسد. تغییری كه در اي تخته می

 گردد.  تواند پیامی را از آسیب حفظ كند. در نتیجه ارزش كتابت پیام نمودار می نمی
پس اگر قرآن نوشته نمی شد ما به دستورهای سازندۀ اسالم كه برای سعادت زندگی مدا ضدروری 

 خبر بوديم و ...  ه در آن نرل شده  بیاست دسترسی نداشتیم و از داستانهای گذشتگان ك
تحت نظارت مستریم آن حضرت انجدام شدد. بدا  نوشتن قرآن در زمان حضرت رسول اكرم 

توجه به كمبود امكانات برای نوشتن در آن زمان  كار كتابت قدرآن ارزش بسدیار زيدادی دارد و از 
می دانیم كه حداقل روخدوانی  گزاری از نعمت الزم نعمتهای بزر  الهی بر ماست و ما برای شكر

 اين كتاب را كامل و بدون غلط بدانیم. 
آمدوزان حدروف الفبدا و اسدامی آنهدا را در كدالس اّول  شدود؛ دانش بحث قواید از اينجا آغاز می

اند. از اين رو  تعلیم حروف الفبای یربی ضدرورتی نددارد؛ جدز آنكده بايدد افدراد  دبستان خوانده
شهايی آزمود و پس از رف، اشدتباهات جزئدی  بحثهدای بعددی را آغداز حاضر در جلسه را با پرس

 كرد. 
مربی: خوشبختانه تمام حروف الفبای یربی در الفبای فارسی موجود است و شما اسدم حدروف 
الفبای فارسی را در سال اّول دبستان ياد گرفتید. از طرفی قواید روخوانی قرآن را در كالس سوم و 

 ايد.  يا با شركت در جلسات قرآن  فراگرفته 2چهارم و پنجم
                                                           

. شمار كاتبان وحی در زمان رسول الله مورد اختالف نويسندگان اهل فن است كه در كتب تداريخ قدرآن بددان اشداره شدده  1

 است. 

 . در كتاب قرآن سوم دبستان حركتها و یالمتها تا آخر تنوين مطرح شده است.  2
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پردازيم. درس امروز يادآوری  برای همین ما فرط اين قواید را مرور می كنیم و بیشتر به تمرين می
حروف الفباست. اكثر شاگردان حروف الفبا را به ترتیب حفظ هستند. به همین یلدت بدرای بداال 

نويسد. البته برای اينكه خدود او در ايدن  هم می بردن ضريب اطمینان آزمايش  مربی حروف را در
 تواند حروف را به ترتیب ابجد جدا جدا بنويسد.  كار سر در گم نشود می

حدرف نوشدته شدده اسدت. هددف از اجدرای ايدن قسدمت  11هر « ضظغ»با رسیدن به حروف 
 تشخیص حروف شناسی شاگردان است. 

شدود. )بدرای جلدب  ها نام آنها پرسیده می بچهحروف الفبا به صورت درهم روی تخته نوشته و از 
تواند حروف الفبدا را از قبدل روی كدارت نوشدته  از آنهدا در كدالس  ها  مربی می نظر بیشتر بچه

 شود.(  جويی در وقت و هم بایث سرگرمی بچه ها می استفاده كند؛ كه هم موجب صرفه
چه چیزی در اسدالم بیشدتر پس از آن نوبت طرح معماست. معمای اين جلسه یبارت است از: 

بعد از طرح معمدا  سدوره حمدد در كدالس  1از قرآن و چه چیزی در قرآن بیشتر از اسالم است؟
 شود؛ در حالی كه شاگردان هر يک به قرآنهای خود توجه دارند.  همخوانی می

 شود:  جلسه با صلوات قرآنی ختم می د
 لله َو اِلِه ااْلَْطهار الهم َصِل وَسّلْم َوِزْد و بارِک َیلی َرُسوِل ا

 ها:  پرسش

ابر ياـش داشد ابنادش وكهدياند رمدام عدلاچنابديدا رد؟ا.ا1

عبدكتا يراك ا ك  ،ا   د:.ا2

 بهترين مسلمان كسی است كه .... 

                                                                                                                                        

قف در ددَـدِـددُـدد   دًـدددٍدددٌدد ة  دة  همراه با بحثهدای ندزول قدرآن  در كتاب چهارم دَـددِـدددُـدد  ا   ای   او   ْ  ّ  ددًـددِـددٌدد  همزه و

 داستان ابرهه و سپاه فیل سوارش   نماز و ترجمه آن آمده است. 

در كتاب پنجم صداهای دَـددِـدددُـدد  ا   ای ّ  مد  ددًـددِـددٌدد  حروف ناخوانا  همزه  وقف و داستان حضرت صالح و قوم ثمدود  

 د و یاد  فضیلت خاندان پیامبر و داستان حضرت نوح ذكر شده است. حضرت هو

 . معماهای ديگری را ضمیمه اين دورس ترديم كرده ايم.  1
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اند يام عدلاچاومنارش لهاهد يتا مسدمهداك اـر هما رد ا شت؟.ا2

   د:مدااهراي دمبراك ابنا  دباـش دميانودشارص،ا.ا1

 زبور    حضرت محمد
 صحف     حضرت ییسی
 تورات    حضرت موسی
 انجیل    حضرت ابراهیم

 قرآن    حضرت داود

ا يا ناـيدتاقرـ ا ريماك ابناي دمبرامياكشدمد؟امدااـرش ن.ا5

ـمد؟ا گراقرـ اموش نام ياشداچنام كلياي آامي.ا6

رظ فهامدادكامقدب،اقرـ اچ ست؟.ا7





 شهر گنشق
ابههنامههداانههد  انههد يامهربههد اا

ا

انهههههههد يانهههههههوباراـشههههههه دااا
ا

 نويسم؟تواند حدس بزند كه بر روی تخته چه میهای خوب  چه كسی میبا سالم به شما بچه
شود كه چیسدت؟ بلده  اگدر كند معلوم میُخب اين كه چند تا نرطه بیشتر نیست. اگر كسی صبر 

 شود. درست می« ترين»ها را هم به آن اضافه كنیم كلمهخط  اين
 حاال زود و تند و سري، بگويد كه:

ا وچن

ابل د

ابزكگ

اشريع

اش ا  

 

 

 ترين

 

ا

اح و  اچنامدااد كد؟

 ها را داديد  به اين شعر دقت كنید و بگويید كه كیستم؟حاال كه جواب اين سؤال
 ا

 
 ترين

 
ا

 پشه
 زرافه
 فیل

 پلنگ
 نهنگ
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اشههههههآايههههههدارادراشههههههدنناد كاا
ا

اا

اـكاصههههههحر ام ههههههراادر امههههههياا
ا

اا

ا ي جهههههدام هههههراا رمجهههههدام هههههرااا
ا

اا

ايههههههدي  ام ههههههداابههههههدالام ههههههرا
ا

ا

ا

ا  ههههههديياشههههه  نا هههههدكامههههه اااا
ا

ا

اشهههههه ا  نان لههههههيابههههههدكامهههههه ا
ا

ا

اشهههويمابهههدا...ا)موكچهههن(ااج هههعامهههياا
ا

ا

اههههد  ههه ما هههوابدغچهههناصهههفامهههياا
ا

ا

امثهههههه،اقدههههههدكدمبههههههدلاهههههههمااا
ا

اكيههههمادمبههههدلا ههههدكبههههداهههههمامههههياا
ا

ا  ههه ما  ههه ما هههدكامهههياا هههدكامهههيااا
ا

ا  هههههه مگ ههههههدموا مبههههههدكامههههههيااا
ا

ا ههههههدارق ههههههيا ههههههنا  اـشهههههه د 
ا

اا

ايهههههدي  ام هههههددابهههههرفارابهههههدك  اا
ا

اا

ا هههههوالومهههههنابهههههيادر امبدشههههه ماا
ا

اا

ا1  كارايري ههههههههههو امبدشهههههههههه م
ا

اا

آفرين به همه شما كه درست حدس زديد. اين شدعر در بداره حیدوان آبدی آزار و پدرتالش مورچده 
                                                           

ها بايدد جدواب برم و در جای خالی هم كلمه مورچهدانه به النه می برمآغاز شعر اين چنین است مورم و دانه می - 1
 داده شود.
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 است. 
 نويسم؛نحل. اين به زبان یربی است. نام يک حیوان ديگر را روی تخته می

اگوي د؟ و م داباوي دا نادكاـدكشيابناـ اچناميـيدامي

 یسل.ای در قرآن است به معنا زنبور   نام سوره«نحل»بلی

االمنا مبوكاعس،اچنامدااد كد؟ا

 كندو
خواهیم داخل كندوی یسل برويم بايد خیلی مرااب باشید. البته نه حاال همه آماده باشید كه می

هدا از شويم و با پاسخ به سؤالكندوی واقعی  بلكه داخل اين جدول كه به شكل كندو است  می
 كنیم.شیرينی آن استفاده می

 
 
 

(ا12 ار8 ا6ش را)اانوكد:نوكي ا مّدارح ياـ ا واك اميـ اك امي.ايدش وكيز ا1

(ا11 ار1 ا11مدكا)ااا يا نا هرا   د اد كد:.اجدموكيانزمد 2

(ا5راا21 ا9 شبا)اكرد:ا.اح و  ابداهوشيا نابر ياشو كيارابدكا  يابنا دكامي1

(21راا21 ا11دكمدا)ااااا:ا1.اه و ادكمد ام د ا شت1

(ا1راا1 ا2موحا)ايناجفتا  اه ناح و مدتاك اشو كا   يا رد:ا.اي دمبريا ن5

 ا21 ا27.ابدا ي ا ناـبكيا شت ارليامح،ام دشبابر يا مدگياب   راح و مدتا شهتادكيهدا)اا6

(ا7راا26

هدياقديمادكشتاشد ا شت:ا.امديعيادكر ا م  ا نا  ا بدي،ابدق  دمد اح و مدتادكا مد 7

(ا16راا17 ا25مفتا)
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(ا11راا18 را)اااااا.ام ارا وام س  م:ا8

(ا19راا15 ا22ـر ا)اااااا.اه د اـر  ا شت:ا9

(ا21 ا)اااااا.ا رل  احرفا لفبد:ا11

 تا شما بشماريد.  7تا  7اولین حرف جدول را بنويسید و 
 اين جمله ترجمه« حیوانات سود فراوانانی برای شما دريد.»آفرين پیام اين كندو یبارت است از: 

 «.1ولكمفیهامّنافعکثیره»آيه شريفه است: 
شدماری در خداوند  جانوران گوناگونی را آفريده كه بعضی از انواع آن بر روی زمین و تعدداد بدی

 ها ويژگی خاصی دارند.كنند و هر كدام از آندرياها زندگی می
زمدین  زيدر زمدین  در هدا را بدر روی توانید مردار زيدادی از آناگر به اطراف خود نگاه كنید  می

 ها و درياها پیدا كنید. آسمان و يا داخل رودخانه
ها را دو بده دو بده ای دو نفر از شما  اسامی آنها آمده است كه در مسابرهدر قرآن نام بعضی از آن

 .2كنندهم متصل می
اي ناابقر 

اش رااح دك

اشگاابغ،

اگدرامدد ااقرد 

امدكابزكگاا لب

ا الغاا ب،

اقدطرااثعبد 

ام  و اابعوضن

خواهیم كه نفر می 1با تشكر از اين دو دانش آموز كه ما را با نام اين حیوانات آشنا كردند. حاال از 
ای نوشدته شدده در قسمت بعدی كمک كنند تا با مطلب ديگری آشنا شويم. بر روی كارت كلمه

                                                           
 .10مؤمنون/ - 1
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 كه فايده يک حیوان است نام آن حیوان را بگويید.
ااالبدسااااااعس،اااااش رااااگوشتاا

اااغ ر اراچددكااااامق،اراح ،اااااا فآااااااـرشاا

هدا ببینیدد چده نوشدته ها همه صحیح بود  اما شما هم بايد دقت كنید به پشت كارتآفرين پاسخ
 ای كه روی كارت است بايستند.ها به ترتیب شمارهشده است؟ بچه

اع

ا1

 

ا

اب

ا2

 

ا

اك

ا1

 

ا

ات

ا1

 

ا

اب

ا5

 

ا

ا 

ا6

 

ا

اك

ا7

 

ا

اگ

ا8

ا«عبرتابزكگ»بلي

 «1در موجودات برای شما یبرت بزرگی است.»فرمايد: خداوند درباره حیوانات می
های زيادی خواهی دبدود بدرای اگر شما در آفرينش موجودات اطراف  دقت كنید  شاهد شگفتی

خواهم دست به كار شويد و هركدام درباره يكی از حیوانات جستجو كنیدد و آن چده را همین می
ايد به صورت روزنامه ديواری و يا به هدر صدورت ه و يا شنیده و يا مطلبی درباره آن خواندهكه ديد

 ديگر آماده كنید و در دسترس ديگران قرار دهید.
اشد د؟موكچناچاومنادكر ا م  االمنامي

اشد مد؟ ياميهداالمنانوداك ابداچنارش لنيرمد 

اشد د؟ يا  دراك امي مبوكاعس،ابداچنامق ن

ا  د؟دكا دكيكياشباچاومناك هآاك اي د اميانفدش

اگردمد؟هديامهدجراچاومنابنامح،اقبليانودابرامييرمد 

اـركمد؟   داراغذ يانوداك ابنادشتاميمدكهدانزمدگد ا نادشتارايدامد كمداچاومناحر تامي

اگرابر ي د اباويم؟هدادرشتاد كيدادكبدك اكربد اح لنبچن

ها است. وقتی ايدن حشدرات تعدداد ب او  محیط امنی برای كکبدن پر موی روباه و پوست جال
انديشد كه در ندوع ای میها حیلهآورند. روباه برای راندن آنشود  روباه را به ستوه میشان زياد می
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 نظیر است.خود بی
آب گیرد و به كنار جوی آبی رفته و به آرامی دم خدود را در ای مناسب به دهان میای مو يا بوتهتكه

-آيند. روباه كم كم خود را در آب فرو میها از آب فرار كرده به باال تنه روباه میكند. كکفرو می

شوند. آنگاه پوزه خود را نیز به آرامی در آب فدرو اش جم، میها روی پوزهبرد تا باالخره تمام كک
رهدا  ه آن را در مسدیر آبچسبند. در اين موق، روبداها به ناچار به مو يا قطعه نمد میبرد. كکمی

-ای راحت از آب خارج شده به سركار خود مدیكند و بعد از لحظهكرده و سر خود را زير آب می

 .1رود
 اما ماجرای شكار اين حیوان نیز شنیدنی است.

نويسد: با يكی از دوستان سحرگاهان برای شكار مرغدابی يكی از یالقمندان به شكار مرغابی می
های وحشی در آن مشدغول شدنا و شديم. با احتیاط تمام به استخری كه مرغابیاز شهر خارج می

تغذيه بوده اند رسیديم. قبرل از تیر اندازی ناگهان روباهی را در طرف ديگر استخر ديدديم كده بدا 
رسانید. از تیر اندازی صرف نظر شود میاحتیاط تمام خود را به جوی آبی كه به استخر منتهی می

ای از زمین كنده و با دندان بده نزديدک اسدتخر یات روباه نگاه كرديم. اين حیوان بوتهكرده به یمل
ها بر اثر صدا وحشت كرده چند تا به هوا پدرواز كردندد. آورده در جوی آب انداخت. ابتدا مرغابی

نیشنند و بده كدار آيد بدون وحشت بر آب میها میشوند بوته خاری به سوی آنبعد كه متوجه می
كدرد  تدا رهدا مدی گردند. روباه بوته ديگدری را كندده و بده همدین ترتیدب در آبمشغول می خود

 ها كاماًل مطمئن شوند كه جز بوته چیزی بر روی آب در حركت نیست. مرغابی
تری را به دندان گرفت و با احتیاط داخل آب شد و خدود را تدا پدوزه زيدر آب مرتبه سوم بوته بزر 

ها رفت. ناگهدان بوتده را بوته خار هم استتار كرد و با اين حیله تا نزديک مرغابیپنهان اسخت و با 
ها را گاز گرفت. ولی به جای اين كه پای مرغدابی بده دهدانش رها كرده و با دندان يكی از مرغابی

 .2زندبرسد  ُدم او به چنگ روباه افتاد و مرغابی وحشت زده پر و بال می
هاست كه نیداز بده مطالعده و د  دنیای حیوانات دنیای پر از شگفتیها  خسته كه نشديخوب بچه

 بريم.میجستجوی فراوان دارد. كه با مطالعه در آن به مهربانی و لطف خداوند پی
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 كنم.در پايان توجه شما را به اين شعر زيبا جلب می
اهههههههدصههههههب اـمههههههد ايرر مههههههنا

ا

اا

ايرمههههدهههههدامههههيابههههراكرياگهههه،ا
ا

اا

ابهههههههويانهههههههوشالب  ههههههههداك اا
ا

اا

ابرمهههدنهههودابهههناههههراجهههدامهههياابهههدا
ا

ا

ا

اگههههههههويياقدههههههههدكاموكچههههههههناا
ا

ا

اشهههههههودا  اكريايههههههه،اكدامهههههههيا
ا

ا

اههههههراموكچهههههناد كدابهههههناي هههههتاا
ا

ا

ايههههنابقچههههنابههههدكايههههرُا  اگُهههه،ااااا
ا

ا

اشههههههريا شهههههتادكا يهههههرا مههههه  اا
ا

ا يايههههرايهههه  ارا  ههههگابههههداجههههدد ااا
ا

ا يهههه اشهههههرابههههدا وشههههآاشههههد ااا
ا

ايهههههناشههههههراـبهههههدداراق ههههه گاااا
ا

ا ا يههههههههرادكيههههههههدامده ههههههههد اا
ا

اا

اشهههههههه دهسهههههههه  دادكاحههههههههدلا
ا

اا

اـبههههههيارا كداراشههههههرخاراشههههههبزاا
ا

اا

اهسهههههه  دابههههههداهههههههماـشهههههه داا
ا

اا

اشههههههههراق ههههههه گامده هههههههد اا
ا

ا

اهدشهههههههتدم هههههههديا يهههههههراـبا
ا

ا

اهههههههههدـبادم ههههههههديا يههههههههراا
ا

ا

ا1  الدهههههفانهههههد ايهههههناقدهههههر ا
ا

ا
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ا ياشهههههههههالاادربهههههههههدك 

ا

اصهههههههههههد ياه   هههههههههههن ياا
ا

ا رلاراـنري ههههههههههههههههههي
ا

ا يانهههههههههههد ياه   هههههههههههناا
ا

اد مآاـمو   اعزيزارامؤدبابعدا  امدااند اموبتاچ ن؟

 سالم
سال یلیكم  امیدوارم كه خوب وخوش و سرحال باشید و مثل همیشه آمداده باشدید تدا در برنامده 

 خودتان شركت كنید و مطالب تازه ياد بگیريد.
 پرسم.اول چند تا سؤال می

امديناح دت؟ا

 آفرين! آب.

اشود؟رشدآاباذ كيمامي«اد»ك ابرد يماراحرف«اـ»حدالا گرا ال 

 بارک الله  ادب.
 شود: آداب.حاال اگر حرف الف را بعد از دال بگذاريم و كالی آن را هم پس بدهیم می

 پرسیدخواهیم درباره آداب تالوت قرآن صحبت كنیم. حتمًا میما امرو می

اهماـد باد كد؟اماراقرـ انو مد 

های خوب  بعضی از كارها انجام دادنش الز نیست  اما اگر انجام بددهیم بهتدر اسدت مدثاًل بچه
خواهیم مشق بنويسیم  دفتر مان را خط كشی كنیم و مرتدب و تمیدز بنويسدیم ايدن كدار وقتی می
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 خوشش بیايد.بیند  از كار ما شود  معلم ما را تشويق كند و هركسی كه دفتر ما را میبایث می
خدواهیم قدرآن بخدوانیم برای قرآن خواندن هم خوب است آدابی را ریايت كنیم. مثاًل وقتدی مدی

يعنی چه؟ يعنی مسواک بزنیم. چرا؟ چون پیامبر فرموده اسدت كده راه قدرآن را بدا پاکیزه باشیم. 
 مسواک تمیز كنیم. راه قرآن كجا است؟ دهان ما.

بگیريم. وضو گرفتن برای خواندن قرآن واجب نیست اما اگر  آفرين وضوبعد بايد چه کار کنیم؟ 
 بخواهیم به آيات قرآن دست بزنیم بايد وضو بگیريم.

ها اگر حروف اين كلده را بدر یكدس ؟ بچه1ها يعنی چهيكی از آداب تالوت قرآن تین است. بچه
انسان فردط بده شود؟ آفرين! نیت. يكی از آداب تالوت قرآن نیت كردن است. يعنی كنید  چه می

 خاطر خدا قرآن بخواند  نه به خاطر اين كه از او تعريف كنند و بگويند چه آدم خوبی است. 

ا؟ا2م    مم    م اچاومناميحدالاباوي دابب  م ارق يامدادكاحضوكايدكايدامددكايداـداابزكگيامي

 درود بر شما  بسیار با ادب  دو زانو يا چهار زانو.
خواند  اما وقتی از دنیا رفدت ها قرآن میسال یبادت كرد و بیشتر وقتگويند: یابدی شصت می

-خدا ایمالش را قبول نكرد. پرسید چر؟ جواب شنید: چدون نماهايدت را بده خداطر خددا نمدی

خواندی. پس قران خواندنم را چرا قبول نكرديد؟ جواب دادند: چدون خواندی  به خاطر مردم می
 كردی.ز میموق، قرآن خواندن پاهايت را درا

هدا ما نه تنها بايد مؤدب بنشینیم بلكه قرآن را )كه كالم خداوند بزر  و قانون اساسی مدا مسدلمان
 است( بايد در يک جای بلند مثل رحل قرار دهیم  نه روی زمین.

كرد كه هنگام برگشتن از سفر حج سوار كشتی بودم. جريدان جدالبی ديددم. شخصی تعريف می
داد كه هیچ كس بداالتر از خواست قرآن بخواند به مردم دستور میوقت میيكی از مسلمانان هر 

آمد و در محلی كه هم سطح يا پايین تدر از قرآن قرار نگیرد. هركس در باالتر قرار داشت پايین می
 داد.نشست و به تالوت قرآن گوش میقرآن بود می

 پشت اين كارت است.    قرآن  يكی ديگر از آداب تالوت 
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اظراش داي تا دكتاچ ست؟ابنام

پس ما بايد رو به قبله بنشینیم و قرآن بخوانیم. چون قبلده مرددس تدرين مكدان روی      قبله  بله  
هدای ديگدر رو زمین است و خداوند دستور داده كه مسلمانان هنگام نماز خواندن و انجام یبادت

 به قبله باشند.
 .1ابره ما شركت كنندحاال يک مسابره داريم  چه كسانی حاضرند در مس

 سؤال اول:

ابريم؟يكيا  ا دكهدييا نامدا  اشراـ ادكاشوك امدسابناند اي د امي

 .2درود بر شما  وسواس
 سؤال دوم:

اهديا وچنا ناج عا دـرا شت؟يكيا  اشوك 

 بله  درست است كافرون.
 سؤال سوم:

اببرد؟امويسم.ا مسد امبديد.....ا مسد ادياراك  يامدقصاكريا   ناميج لن

 درود بر شما  آبرو.    آ و ر ب حال با كمک حروف پراكنده در اين كار جمله را كامل كنید. 
دانیم كه كسی اشدتباه كدرده بايدد آن را پدیش خودمدان انسان نبايد آبروی ديگران را ببرد. اگر ما می

ار  اين كار را بكنیم  مخفی نگه داريم و با گفتن اشتباهی كه او انجام داده نبايد آبرويش را ببريم. 
 بخشد. شود و خدا هم هیچ وقت ما را نمیاو از ما ناراحت می

 سؤال چهارم:

انو م م ا مداكعديتاـ ادكام د ار جبا شت؟عل يا نابداد مس  اـ اقرـ اك ا يبد رامي

 احسنت بر شما  تجويد.

                                                           
پرسد. هركدام از شركت كنندگان كه نتوانست پاسدخ كند و از هركدام يک سؤال میمربی چهار نفر را انتخاب می - 1

 شود.شود و يک نفر ديگر جايگزين او میح دهد  از دور مسابره خارج میصحی
 دهد.ها را هم زير اين كلمه قرار مینويسد و بریه پاسخمربی كلمه وسواس را روی تخته می - 2
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كه از آداب تالوت قدرآن  آيدی با معنايی به دست میحاال به نظر شما از اين چهار كلمه چه كلمه
 است. 

 حاال حروف اين كلمه را مطابق فلش به هم وصل كنید. 
ااارشو س

ا دـرر اا

اااـبرر

ا جويداا

درود بر شما سكوت. يكی از آداب تالوت قرآن اين است كه وقتی كسی قرآن اين است كه وقتدی 
خداوندد قدرار بگیدريم. امدام خواند  ما ساكت باشیم و گوش كنیم  مورد رحمدت كسی قرآن می

كسی كه حرفی از كتاب خددا را بشدنود بددون ايدن كده »فرمايد: چهارم ما امام زين العابدين می
كند و مردام نويسد و يكی از گناهان او را پاک میای میخودش قرائت كند  خداوند برايش حسنه

 «1برداو را يک درجه باال می
 يكی ديگر از آداب تالوت قرآن

 
 
 

 و يكی ديگر از آداب تالوت قرآن
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   81 آداب تالوت قرآن

اهداچ ست؟هدابنامظراش دا ي اشك،بچن

دِر اول را بايد ببنديم. چرا؟ چون دِر گناه است و دِر دوم را بايد باز كنیم. چدرا؟ چدون دِر اطایدت 
كندد و همده قاريدان موقد، با چیزی كه شیطان را دور مدیحاال در اول را با چی ببنديم؟ است. 

 «.ایوذ بالله من الشیطان الرجیم»خوانند. آفرين بر شماآن آن را میتالوت قر

اد مد؟اهداچنا سيامع ديا ي ا ل ناك اميبچن

 «برم.از شر شیطان رانده شده به خدا پناه می»يعنی: 
چون فرمان خدا را اطایدت نكدرد و بده چرا؟ از نزد خداوند متعال. شیطان از کجا رانده شده؟ 

 د. حضرت آدم سجده نكر
در دوم را بايد باز كنیم. با چی؟ بله با بسم الله الرحمن الرحیم. كه به فرموده امدام صدادق )یلیده 

كنند اگدر از وسدط قدرآن خواسدتند تدالوت ها فكر میالسالم(  بزر  ترين آيه قرآن است. بعضی
بگويند  در صورتی كه گفتن بسم الله برای شروع هر كاری خوب اسدت. « بسم الله»كنند  نبايد

فرط در شروع يک سوره نبايد بسم الله گفت. كدام سوره؟ درود بر شما دانش آموزان زرندگ و بدا 
 نازل شده است. هوش  سوره مباركه توبه كه بدون بسم الله الرحمن الرحیم 

 رسدحاال نوبت جدول می
0 1 7 3 1 
7 7 1 5 01 

00 01 07 03 * 
كندد. چنانچده )مربی چهار نفر را انتخداب مدیچه کسانی حاضرند در مسابقه شرکت کنند؟ 

 كند.( كسی نتوانست پاسخ دهد  مربی افراد ديگری را انتخا می
ـيهداراد ك ياكرشه ياراااديارابنارجودامهيامفرا رل:اـمچنا نا  اشون  اچوبايداذغدلايداچ زيا

احر كتا شت:اا

 ( 01و  01  1آتش )
امفرادرا:ابنامع ديا و مد ام ررم دارا ركم دا شت:

 ( 3و  03  07قوی )
اهداجريد اد كد:مفراشوا:امديعاشرخاكمايا نادكا  دااكگ
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 ( 7و  5) 1خون
امفراچهدكا:اه و امد لام د  امدااگليا شت:

 ( 0و  00  1ناز )
امفراي جم:ابنامع دياشرم امدلبايوش د اراي هد  اـمچنا نابديداي هد اد شت؟:

 ( 7و  7  1راز )
 شماريم تا پیام آن را به دست آوريم. تا میتا سهحاال حروف جدول را سه

 پیام جدول شد: 

ا« شت.ا2 ي تاقرـ اـر  انوش»

قرآن را با صدای خوب و زيبا  هرچیزی زينتی دارد. زينت قرآن هم آواز خوش است. يعنی ما بايد
 بخوانیم. 

 حاال به اين شعر زيبا توجه كنید:

 قاری قرآن

ادرشههتاد كااقههدكياقههرـ اشههواااا
ا

امثهه،اد د شابههزكگمامصههدفيااا
ا

ابداصهد ييانهوباراصهو يادل  ه  اااا
ا

امث،ا راقهرـ اب هو مماههرا جهدااااا
ا

اد مههما ههناـيههدانههد ااانههوبامههيا
ا

ا  ههد ااك امههوكابههدك  امههيشهه  نا
ا

ادشههو كامههر اانو مههدمآاهههرا ههدكاا
ا

ا  هدامث،اـبانوكد اـشهد امهيااا
ا

اشههودادكاكر اراشههبه   هه  مامههي
ا

ا هدام رشه ما  ان ههدلاراـكهرابههداااا
ا

اشههكدـدا  ادلههماهههداك امههياغصههن
ا

ا1كشهدارقتا  هدييابناد داامهياا
ا

                                                           
 شود.نوشته می 5در خانه شماره « خو»دو حرف - 1

  7لكل شئ حلیة و حلیة الررآن الصوت الحسن  محمدی ری شهری  میزان الحكمة  ج: » قال رسول الله  - 2
 .07111باب الررآن  ح

 محمد رضا میرزايی. - 3



   81 آداب تالوت قرآن

 بله، دعا.را بگويید؟     د  ا   ع حاال با حروف پراكنده در كارت 

اد م دا ناند رمدانودشادكاقرـ ا  امدانو ش نا دادعدا   م؟اهداميبچن

يعنی مرا بخوانید تا دیاهای شما را مسدتجاب « 1ادعونی استجب لكم»بله! خداوند فرموده است: 
 كنم:

انو م د:اباوي د؟ و م دايكيا  ادعدهدياقرـمياك ا ناه   نادكاق وتام د اميمي

 «2الدنیاحسّنةوفیاآلخرةحسّنةوقّناعذابالّناررّبّناآتّنافی»بله! آفرين بر شما  آيه

ا؟3د مدچنا سيامع ديا ي اـيناك امي

 دار.يعنی خدايا! به ما در دنیا و آخرت پاداش بده و ما را از یذاب آتش نگه

اهدادرشتاد كيدا نايدكارامددكا د ا  اش داك ضيابدش د؟ابچن

 های با ايمان. آفرين به شما  بچه

ا گرايدكارامددكا د ا  اش داك ضيابدش د اند اهما  اش داك ضيانو هدابود؟د م دا نامي

ههداك اجبهر  ا  ه م ابديهداااااههدياـ اهداك اك ضيا   مارامقد كيا  ا ح هتاحدالابر يا ي ا ناـ 

ا؟1بر ي د ادعدا   م اچاومن

 اند. خواهم اين آيه را با صدای زيبايشان برای شما بخوحاال من از يكی از دانش آموزان می
مدن از دوسدت یزيدز يعنـی چـه؟ ؛ «5رّبّنااغفرلیولوالدّیوللمؤمّنینیومیقومالحسـاب»

 كنم  ترجمه آن را برای ما بخواند.ديگری خواهش می
 «پروردگارا! مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روز حساب )قیامت( ببخش.»يعنی: 

خواهیم كه اهور امام زمدان مدان را هرچده زودتدر میكنیم و از خدا ما هم در پايان برنامه دیا می
 خوانیم.را می...« اللهم كن لوليک»برساند. پس همه با هم دیای

                                                           
 .71غافر/ - 1
 .011برره/ - 2
 كند.می كند تا پاسخ دانش آموزان را بشنود  چنانچه كسی پاسخ صحیحی دارد او را تشويقمربی مدتی صبر می - 3
 گويد.شنود  پس میمربی پاسخ دانش آموزان را می - 4
 .30ابرهیم/ - 5





 پنداهی حكيماهن 
ابههنامههدااند رمههداكماهه  اا  ههد ا

ا

اند رمهههههداب  ههههه د ارامهربهههههد ااا
ا

 ها سالم! بچه
 امیدوارم كه حالتان خوِب  خوِب  خوب باشد و همیشه سر حال باشید. 

ها را آفريد  ما را رها نكدرد. چدون كده يدک  ها! از زمانی كه خداوند مهربان ما انسان راستی بچه   
 كشد تا ما را از در خانه خدا دور كند. دشمن خطرناک به نام شیطان داريم كه همیشه نرشه می

خدا برای اين كه ما در دام شیطان گرفتار نشويم  بعضی از افراد را به ینوان راهنما به مدا معرفدی    
 روند به مرصد برسیم. گويند و خود نیز می ها می كرده است تا با حركت كردن در مسیری كه آن

دهندد   هدايی كده نشدان می خدا از ما خواسته دنبال راهنمايان الهی حركت كندیم و بده یالمت   
 خوب توجه كرده و یمل كنیم.

های آسمانی نازل كرده اسدت  بدا  خدا از ما خواسته است كه به دستوراتش كه به صورت كتاب   
های دشمن قسم خورده آگاه شدويم و در دام او گرفتدار  ها از نرشه دقت توجه كنیم و با تفكر در آن

 نشويم.
اين كتاب یالوه بر دسدتورهای خداوندد يكسدری ما  قرآن است. در  های آسمانی يكی از كتاب   

 ها هم بیان شده است.  قصه
خواهدد تدا در  ها می های قرآن برای سرگرم كردن است؟ نه  خداوندد بدا ايدن قصده راستی  قصه   

خدواهیم جدزء  كارهای افراد و سرانجام كارشان فكر كنیم و راه خودمان را مشخص كندیم كده می
 . )خوب  يا بد(ها باشیم كدام دسته از آدم

های قرآن  قصه مردی است كه با انجام كارهای خوب  مورد توجه خدا قرار گرفتده  يكی از قصه   
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 های قرآن نیز به نام او است.  ای كه يک سوره از سوره است به گونه
 كنم. من قصه او را برايتان تعريف می

اـياقصهههههناقصهههههناقصهههههنا
ا

امهههههههو اراي  هههههههرارايسههههههه نااا
ا

جا كه هوايش بسیار گرم است  شدروع  های خیلی دور آن وِر دور از سرزمینهای د قصه ما از زمان
 شود. مردم اين سرزمین  پوست بدنشان سیاه است.  می

ای زيبا نداشت  اما دلش پاک و با صفا مثل آسمان بود.  در بین اين مردم  شخصی بود كه چهره   
گذاشدت و كسدی را  ها احترام می داشت و به آن او همه بندگان خدا  حتی موجودات را دوست می

كدرد و بدا خدودش  ها به آسمان زيبا و ُپر سدتاره نگداه می كرد. شب كرد. او زياد فكر می اذيت نمی
وقتدی « اين آسمان را چه كسی آفريده است؟ چردر زيبا با ستارها تزيین شدده اسدت.»گفت:  می

 داد. كرد بعد جواب می پرسید  مرداری فكر می هم كسی از او سؤال می
بردی  چده شدد  تو كه با ما بودی و همراه ما گوسفندان را به چرا می 1روزی شخصی از او پرسید   

 اين گونه راحت برای هر سؤالی  جوابی قشنگ داری؟
من تالش كردم تا چند صفت را در خودم ترويت كنم. خدا هم كمک كرد و ايدن همده »گفت:    

 «یلم به من داد.
های خدود و مدردم را  هدا  پاسدخ سدؤال تی؟ بگو تا ما هم بتوانیم با انجام آنچه صفا«  پرسیدند:   

 «بدهیم.
نويسدم. شدما حددس  من آن چند صفت را برای شما به صورت حدروف پراكندده روی تختده می

 .7بزنید
 ايد؟ ها شما هم كمک كنید تا اين صفات را پیدا كنیم. آماده بچه

 

                                                           
 .37  ص07تفسیر نمونه  ج ناصر مكارم شیرازی    1
ها كمك بگیرد. )البته حروف داخل يك كادر باشد( تا  مربی حروف پراكنده را به ترتیب روی تخته بنويسد و از بچه  2

 به جواب برسند.

م   ا   ا   ن   ت  ر 

 ي   د 



   19 پندهای حکيمانه

 

 است.« داری امانت»آفرين به شما! اولین صفت  
ها  خیدال هسدتید؟ البتده بچده كنیدد  يدا بی دقت می  كنید؟ چه كار می  سؤال: شما در مورد امانت

هدا هدم اماندت هسدتندكه بايدد در  ها حرف امانت همیشه كتاب و مداد و... نیست  بعضی وقت
 ها كوشش كنیم. نگهداری آن

 ا چه هست. خوب دقت كنید من حروف آن را بنويسم.اما دومین صفت به نظر شم

 
 

 «راستگو»بارک الله 
 دروغگو يا راستگو؟  شما چه كسانی را دوست داريد؟

 سومین صفت: بگذاريد من حروف آن را بنويسم و شما خوب خوب دقت كنید.

 
 

 «كم حرف»آفرين  
كرد. او چون پوست بددنش سدیاه  زد و زياد كار می ها! شخصیت قصه ما  كم حرف می بله بچه   

كدرد  امدا  بود به ینوان برده او را گرفته بودند. اربابی داشت كه او را به كارهای سخت مجبدور می
 رابطه خوبی با خدای مهربان نداشت. 

 «امسال برای ما یدس بكار.»به غالمش گفت: 
خواسدت  قبول كرد و زمین را شخم زد  اما به جای یدس  ارزن كاشت. اما با اين كار میاو هم    

هدا كده یددس  ها رويیدند  ارباب آمد و ديدد یجدب اين ای را به ارباب بگويد. وقتی ارزن مس له
 نیست بلكه ارزن است.

 «ها چیست كه كاشتی؟ اين»فوری غالمش را صدا زد . 
 «ارزن! »گفت: 

س ت ا ر گ 

 و 

 ف م ك ر ح 
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 «من به تو گفتم یدس بكار»گفت: ارباب به او 
 «ارباب من از شما ياد گرفتم. »غالم گفت: 

 «چطور؟  از من ياد گرفتی؟»ارباب گفت: 
خوانید. وقتی به شما مدی  ها نمی خوانید و بعضی وقت ها نماز می شما بعضی وقت«  غالم گفت:

هدم ارزن كاشدتم كند. من  گفتی خدا مهربون است و درستش می گفتم اين كار خوب نیست  می
 «  به اين امید كه خدا درستش كند و یدس بشود.

ارباب سرش را پايین انداخت و از اين تذكر به خودش آمد و از غالم تشكر كرد كه چه زيبا او را    
 .1متوجه اشتباهش كرده است

. ها! او با ترويت اين سه صفت هم مورد توجه خدا قرار گرفت و هم محبوب مدردم شدد بله بچه   
ای را به نامش آورد و بعضدی از سدخنان او را كده بده فرزنددش  خداوند هم برای تشكر از او سوره

 گفته و مورد نیاز همه است در اين سوره آمده است.
 7نام او.... 

                                                                                                                       
 

 
 

 آيه دارد. 73قرآن است كه  70اين سورۀ 
تر مورد توجه است  هر چند كده همیشده همده مدردم  در اين سوره پندهای حكیمانه لرمان بیش   

 شوند.  كنند. در اين سوره مردم در مرابل پندها چند دسته می پندهای حكیمانه را قبول نمی
كسانی هستند كه یالوه بر اين كه حاضر نیستند سخنان زيبا و پندهای ناب رابشدنوند   گروه اول:

 ها محروم شوند. گردند كه ديگران نیز از شنیدن آن دنبال راهی می
از جمله در آيه ششم اين سوره يكی از اين افراد معرفی شده است. او جزء ثروتمندان مكده بدود و 

های زيادی به شهرها وكشدورهای دور و نزديدک داشدت و از ايدن راه  كارش تجارت. او مسافرت

                                                           
 .51ص  0های مثنوی  ج شتهاردی  داستانمحمد محمدی ا  1
 مربی به كمك خط فانتزی كلمه لرمان را بنويسد.  2
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زد  ثروت زيادی را جم، كرده بود  اما مدتی بود كه بسیار غمگین بود واز شدت ناراحتی فرياد می
 زد. با خودش حرف می و
ادیا كرده بود كه پیامبر خددا « محمد بن یبدالله»ناراحتی او اين بود كه شخصی در مكه به نام    

ها آيات كتدابی  گفت كه اين خواند كه تازگی داشت. پیامبر خدا می است و برای مردم چیزهايی می
 را خلوت كند.  راف محمدبه نام قرآن است كه بر من نازل شده است. او در تالش بود تا اط

در يكی از سفرهايش به ايران با صحنه یجیبی روبه رو شد. او ديد كه يک نفر با يک پرده بزر     
خودهدا بدود. در  هدا و كاله ها و نیزه نراشی كه روی آن تصاويری از مردان قوی هیكل بدا شمشدیر

كه جزء پهلوانان نامی ايدران بودندد  ايستاد و با شور و هیجان داستان آن افراد را ها می بعضی مكان
 بردند. های فرزندان ايران زمین  لذت می ها و قهرمانی گفت و مردم نیز از شنیدن اين دالوری می

شدود مدردم را از  فهمیددم. فهمیددم چطدور می »فكر پلیدی به ذهنش رسید. با خودش گفدت:    
 «  پراكنده كنم و دور خودم جم، كنم. اطراف پیامبر

هدا  بدرم و بده آن كنم و برای بزرگان قريش می ها را به هر قیمت كه شده خريداری می اين داستان   
 شود. فروشم و پول خوبی نصیبم می می

ها را خريداری كرد و به مكه آمد. مستریم سراغ بزرگان قريش ومشركان كده از  با اين فكر نراشی   
هدا  اش را بیان نمدود. آن را تعريف كرد و نرشهناراحت بودند  رفت. داستان خود  دست پیامبر

 پسنديدند و او را تشويق كردند.
 نام اين فرد  نضر بن حار  بود.

هايی را برايشدان  كرد و داستان ای از مشركان را دور خود جم، می بعد از اين جريان هر روز یده   
ن هم داستان پهلواندان را م  گويد  قصه یاد و ثمود را می محمد »گفت:  كرد. او می تعريف می

 «كنم. بیان می
 شددند. درنتیجده از شدنیدن آيدات قدرآن از زبدان پیدامبر ای دورش جم، می با اين كار یده   

پراكندده كنندد   ای را از اطدراف پیدامبر محروم شدند. مشركان از اين كه توانسدته بودندد یدده
 .1خوشحال بودند

بندند  چه مجازاتی در نظدر  د كه راه را به روی مردم خداجو میها! خدا برای اين گونه افرا اما بچه   
                                                           

 .310واحدی نیشابوری  ابوالحسن یلی بن احمد  اسباب النزول  ترجمه یلیرضا ذكاوتی قراگزلو  ص  1
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 گرفته است؟
 .1ها در نظر گرفته است خدا دو نوع مجازات برای اين

 عذاب

 سست كننده  خوار كننده ُمهین: 
 دردناک الیم: 

ا و مداباويداعذ بانو كا   د اچناموعاعذ بيا شت؟اچنا سيامي

 . ها! ما دو نوع تنبیه داريم بله بچه
زنند. اين كتک خدوردن  دهد  با شالق به دست و بدنش می كه شخصی كار بدی انجام می . اين0

 با درد همراه است.
زنند بلكه شخصیت او را ُخدرد  . گاهی كسی را به برای كار بدی كه انجام داده است  كتک نمی1

 كنند. می

او را بزند  دست او را گرفتده  كه مثل اين كه كسی بدون دیوت جايی برود. صاحبخانه بدون اين   
كشد. اين تنبیه را یذاب خوار كنندده  كند. او در بین جمعیت خجالت می و از مجلس بیرونش می

 گويند.  می
كنند  حتی تمام تالش خود  گروه ديگر كسانی هستند یالوه بر اين كه پند و نصیحت را گوش می

 ها را قشنگ یمل كنند. كنند تا آن را می
 ها:  آن  وكارانند  و از ويژگیها نیك اين

 . به خداوند ايمان دارند.0
 دهند. . كارهای نیک انجام می1

كنم. پس  در اين قسمت چند نكته از سخنان لرمان به فرزندش را برايتان در قالب جدول بازگو می
ها پاسخ دهید  تا من حروف آن را داخل جدول بگذارم. سپس نوبت شما اسدت كده  اول به سؤال

 پیام را به دست آوريد. 
 

                                                           
 دهد. نويسد و مرداری هم توضیح می ها را می كند و معانی آن مربی روی تخته طرح را اجرا می  1
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ا.اـ اچنا ناش صابرنودار جباميا  دا نادكاك  اند ابدهد؟1

 (7و 1  0نذر)
اهداچنامدااد كد؟ا.ا  وكاـرعو 2

 (01و 1  7مصر )

ا؟1 للهم...الول ناا ياجدا ـ دد :ا.اچنا ل ن1

 (11كن )

ايرش  د؟ا.ام ر د اچناچ زياك امي1

 (11و 01بت )

ا.امهد ام ست؟5

 (05و00  11  01  7آشكار )

ا.امناجدمدا شتارامنامديع؟6

 (07  03  17گاز )

انو م د؟اچنامي.امد حد ادكاعز د كيا7

 (17و 01  07  3نوحه )

ا

                                                           
 شود. نوشته می 11در خانه « كن»دو حرف   1
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ا.امدميايسر منابنامع ديايوي د ؟8

 (13و 07  5  1پويا)

اكيزيد؟ا.اهو ي  دياشكدكيابراشرادش  اچنامي9

 (17و 15  10بمب )

ا.احرفاهفدهما لفبداچ ست؟11

 (11ص )

زودتدر بده  برای به دست آوردن پیام  حرف اول جدول را نوشته و پنج تا پنج تا بشماريد. چه كسی
 آورد؟ دست می

 «نماز بگذار و صبر پیشه كن و آرام صحبت كن.»احسنت  پیام یبارت است از: 
 سوره لرمان آمده است.  05و  07ها در آيات  بله  اين سفارش

 حاال به اين شعر توجه كنید.
ا1نههومم ا ماههدكا ههواـشهه ومماارق ههيام ههد امههي

ا

ا
ا

ا
ا

اهههديمامهه ا  ا مهه  اجههد يمايهه آاـرشهه نا
ا

ا مما واـشه و اام ا وادش  و  ايراميادش دي
ا

ا

اههدااچ ه ما  اشه دك اااكاابهدال امهيااام ابدا رمداميا
ا

 کنم:  در پايان چند دعا می
 خدايا  ما را در انجام كارهای خوب موفق بدار!

 دار خوبی باشیم. خدايا  كمک كن تا راست بگويیم و امانت
 
 

                                                           
 مربی شعر را با صدای خوش بخواند  اگر احساس كرد زياد است قسمتی از شعر را نخواند.  1



فضیلت تالوت قرآن
 

و ما آنچه را بدرای ؛ َوُنَّنِّزُلِمَناْلُقْرآِنَماُهَوِشَفاءَوَرْحَمٌةِلْلُمْؤِمِّنیَنَواَلَیِّزیُدالَّظاِلِمیَنَإاَلَخَساًرا
. افزايدد زيان نمدیكنیم و]لی[ ستمگران را جز  مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل می

 .11اسراء: 

ا الالالترس بالالالترسالالالشراالالال  ر  ر   هاالالال ر
ا

اسالالالالشر الالالالت  رس سر   االالالال روالالالال ر  اکالالالالشرس ا
ا

 ایجاد انگیزه:

كدرد. هدرروز صدبح پددربزر  ای زنددگی مدی پیرمردی مسلمان همراه با نوه كوچكش در مزریه
فردط  كدردنشست و سدعی مدیاش هر بار مانند او میخواند. نوهنشست و قرآن میپشت میز می

 بتواند از او ترلید كند.
كنم مانند شما قرآن بخوانم؛ امدا آن را نمدیاش پرسید: پدربزر  من هر بار سعی میيک روز نوه

ای بندم. خواندن قدرآن چده فايددهكنم و كتاب را میفهمم و چیزی را كه نفهمم  زود فراموش می
 دارد؟

پاسخ داد: اين سدبد زغدال را بگیدر و بدرو از پدربزر  به آرامی زغالی را داخل بخاری گذاشت و 
رودخانه برای من يک سبد آب بیاور. پسربچه گفت: اما قبل از اينكه به خانه برگدردم  تمدام آب از 

ريزد. پدربزر  خنديد و گفت: آن وقت مجبور خواهی بود دفعده بعدد های سبد بیرون میسوراخ
 ودخانه فرستاد تا سعی خود را بكند.تر حركت كنی و پسر بچه را با سبد به ركمی سري،

پسر سبد را پر از آب كرد و سري، دويد؛ اما قبل از اينكه به خانه برسد  سبد خدالی شدده بدود. در 
كردن آب در يک سدبد غیدرممكن اسدت و  زد به پدربزرگش گفت: حملنفس می حالی كه نفس
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 رفت كه به جای سبد  سطل بردارد.
خواهم. تدو فردط بده انددازه كدافی خواهم  يک سبد آب مییپیرمرد گفت: من يک سطل آب نم

 سعی خود را نكردی و پدربزر  از در خارج شد تا تالش دوباره پسر را تماشا كند.
دانست اين كار غیرممكن است؛ اما خواست به پدربزرگش نشدان دهدد كده اگدر اين بار پسر می

ه بدازگردد  آبدی در سدبد وجدود نخواهدد تر هم بتواند حركت كند  باز قبل از اينكه بده خاندسري،
 داشت.

پسر دوباره سبد را در رودخانه فرو برد و سخت دويد؛ اما وقتی به پدربزرگش رسید  سدبد دوبداره 
 است. فايدهنفس زنان گفت: ببین پدربزر   بیخالی بود. نفس

 است؟ قدری به سبد نگاه كن! فايدهكنی بیپیرمرد گفت: باز هم فكر می
سبد نگاه كرد و برای اولین بار فهمید كه سبد فرق كرده بود. سدبد زغدالی كهنده و كثیدف   پسر به

 حاال به يک سبد تمیز تبديل شده بود؛ هم داخل و هم بیرون آن.
افتدد. تدو ممكدن اسدت چیدزی را خوانی  همین اتفاق مدیپدربزر  گفت: پسرم  وقتی قرآن می

خوانی  تغییر خواهی كرد؛ هم باطن و هم ااهر تدو ا مینفهمی يا به خاطر نسپاری؛ اما وقتی آن ر
 و اين كار الله است در زندگی ما.

اوتاسالال شراس  الاله رسالالشرس س رس  سرر
ا

اوالالال   رس سر  رس االال  ر  الالال رر  یالالنراسالال شررا
ا

 متن: 

ِبیٌن»قرآن كريم نور است:  َناللِهُنوٌرَوِکَتـاٌبُمّ    9؛«َقْدَجآَءُکْمِمّ
ـَماَواِ »جانب كسی آمده است كه خود نور است: حق هم همین است؛ چون از  اللـُهُنـوُرالَسّ

ْرِض    1؛«َواْْلَ
 3.«َولِكنَجَعلّناُهُنورًاَنهِدیِبهَمنَنشاُءِمنِعباِدَنا»هدف نزول آن هم نورانیت بندگان است: 

قدرآن  1«:تمالررآن م دبۀ الله فتعلموا من م دبۀ اللده مدا اسدتطع»فرموند:  پیامبر گرامی اسالم
                                                           

 .01: مائده.  1
 .71: نور . 2
 .11: شوری . 3
 .17 ص  1ج رالحكم؛غر. 4
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توانید از سفره آماده خدا بهره گیريد و معدارف آن سفره آماده و گسترده الهی است  پس هر چه می
گیری از ايدن سدفره را فراگیريد. خداوند طبق بیان اين حديث شريف  بندگان خويش را برای بهره

بیدنش اسدالمی و آماده دیوت كرده است و به میهمانی قرآن فراخوانده است؛ به همدین دلیدل در 
قرآنی هرگونه انس و ارتباط با قرآن در صورتی كده از روی اخدالص صدورت پدذيرد  ارزشدمند و 

شود. پس پیام اين حديث نورانی آن خواهد بود كده قدرآن سبب نزديكی به خدا و تعالی انسان می
؛ زيدرا سفرۀ گسترده الهی است و هیچ كسی در كنار اين سفرۀ پربركت بدون نصیب نخواهد ماند

 ای برداشته اسدت.اگر كسی آن را نگاه كرد  بوسید و زيارت نمود  به همان اندازه از آن سفره لرمه
 ای یلی! برترين سخن  قرآن است.  9«:یاَعلی ! َسِيُد الَكالِم الُقرآُن : »قال رسول الله

اب آسدمانی ماه رمضان  ماه نزول قرآن و بهار آن فرصت خوبی است تا بیش از پیش بدا ايدن كتد
 باشد. گرفتن برای حفظ قرآن كريم میم نوس شويم. بهترين راه انس با قرآن  تصمیم

به درستی كه درجات بهشدت بده انددازه آيدات قدرآن اسدت. در روز »فرمايد: می امام صادق
 1«.شود: بخوان و باال برو قیامت به قاری قرآن گفته می

 رمايند:فیالمه حسن زاده آملی حفظه الله تعالی می
....حریرت امر اين است كه از همان ابتدا یشق یجیبی به ديوان شعرا و نظم شعر داشتم. به دلیل 

های بابا طاهر  تمام رباییات خیام و اكثر غزلیات حافظ را حفدظ همین همان وقت  تمام دوبیتی
بده جدای گفدت كده ای آقدا طور ديگران را و ای كاش از همان وقت كسی به من میكردم و همین

اينكه اينها را حفظ كنی  شروع كن به حفظ قرآن و اآلن اين حسرت برای من بجا ماندده كده ايدن 
 . بردممی  شعرا داشتم  كاش در حفظ قرآن به كار   هایای كه به ديوانیشق و یالقه

ايشدان هدر روز ده جدزء از »داشت:  در نجف ااهار می يكی از همراهان حضرت امام خمینی
 «.كردند در ماه مبارک رمضان تالوت می قرآن را

خداوندد دلدی را كده ادرف قدرآن «: ََل یُـَعِذُب قَـلبًا َوَعی ألقُـُـرآن»فرمايند: می پیامبر اسالم 
 كند. شود  یذاب نمی
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 آداب تالوت قرآن

 الف( طهارت دهان

هدای خدود را  اندهد 9«:طّيبوا افواهكم فاّن افواهكم طریُـ  القُـرآن»فرمايند: می پیامبر اسالم 
 های شما مسیر و راه برای تالوت قرآن است. پاک گردانید؛ زيرا دهان

 ب( استعاذه

آری بده خددا از شدیطان »سؤال شد. فرمود:  ای از امام صادق بردن هنگام آغاز هر سوره از پناه
   1«.رانده شده پناه ببريد

 ج( ترتیل

روشن بیان كن؛ نه مانند اشدعار سدري، و ترتیل يعنی آن را به طور »فرمايند: می  حضرت یلی
هدای  های شن آن را پراكنده سداز؛ لكدن چندان بخدوان كده دل پشت سر هم بخوان و نه مانند دانه

سنگین را با آن بكدوبی و بیددار كندی. هرگدز هددف شدما ايدن نباشدد كده حتمدًا بده آخدر سدوره 
 3برسید.]هدف شما اين باشد كه معارف آن را بفهمید و یمل كنید[.

 د( تدبر

اَل َلخير فی قرائت ليس فيها تدّبر اَل َلخيُـر فُـی عبُـادی لُـيس فيهُـا »فرمايند: می  حضرت یلی
آگاه باش خیری نیست در قرائت قرآنی كه در آن تدبر نباشد  آگاه باش خیدری نیسدت در  1«:تفّقه

 یبادتی كه در آن فهم نباشد.
 ه( صوت زیبا

 به وسیله صدايتان قرآن را زينت دهید. 1«:لررآن باصواتكمزّينوا ا»فرمايند: می پیامبر اسالم 
 مسابقه از کی بپرسم؟

اد كد؟ا«احزب».اقرـ اچ دا1

                                                           
 .1711 ص العمال؛ كنز . 1
 .171 ص  1 ج ییاشی؛ تفسیر. 2
 .703 ص  1 ج كافی؛.  3
 .100 ص  51 ج بحاراالنوار؛. 4
  .051 ص :همان. 5
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 حزب است. 011قرآن دارای 
اد كد؟ا«ابسما هللا لرح  ا لرح م».ا د ااشوك اقرـ ادرا2

 دارد.« بسم الله الرحمن الرحیم» سوره نمل دو 
امد كد؟ا«ابسما هللا لرح  ا لرح م».ا د ااشوك اقرـ ا1

 ندارد.« بسم الله الرحمن الرحیم »سوره توبه )برائت( 
اد كد؟ا«ابسما هلل».اقرـ اچ د1

 دارد.« بسم الله» 001قرآن 
ا.ا د ااشوك ا  اقرـ امدااـ ايكيا  ا صولادي ا شت؟ا5

 «.  توحید»
اهدياقرـ ابنا شمايكيا  اـررعادي اميابدشد؟اا.ا د ااشوك ا  اشوك 6

 «.حج»
ا.ا د ااشوك اقرـ ابنامداايكيا  اـلز تا شتا؟ا7

 حديد كه به معنای آهن است.
اهدياقرـ ا شت؟اا.امدااموجوديا نامنا مسد ا شتارامناح و  ارامناـرش نارامداايكيا  اشوك 8

 جن.
اداام وهديا شتاراند رمدابناـ اقسمانوكد ا شت؟ا.اشوكهدياك امدااببريدا نام9

 «.تین»
اهدياقرـ ابنامداا رشت اچ ست؟اا.امداامرداد م   ديا نايكيا  اشوك 11

 «.لرمان»
ا.امدااشوكهدياك ا نابنامداايكيا  اكر هدياهف نا شت اذ را   د.ا11

 «.  جمعه»
امعررفا شت؟ا«اقلباقرـ ». د ااشوك ابنا12

 «.يس»
ام هوكا شت؟ا«اعررساقرـ »بنا. د ااشوك ا11

 «.الرحمن»
اهدياقرـ  اشجد ار جباد كد؟اا.اچنا عد دا  اشوك 11

 چهار سوره: نجم  فصلت  یلق و سجده.
ا. د ااشوك اقرـ ابنامددكاقرـ امعررفا شت؟ا15

 «.سوره حمد»
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ا.ار ال ري اـيناقرـ ا ريما د اا شت؟ا16

 «.آيۀ الكرسی»

 دعا:

اقهُلوُبـ ههههَدابدلقههههههُرـ اأَللهُهههمـامههههَو كاا
ا

ارـ ـيّهه هههههه اأَنالقههههههَ دابهههههه دلقُرـ ا
ا

ارـأَصهلِههههه ا ُمُوكـمهههههههَدابدلقهُههههههرـ ا
ا

ارـأشههههفِامـرَضَ  هههههَدابه دلقهُهههههرـ ااا
ا

ارـ َد ادُيههومههَ هَهههههههههدابدلقههُههههههههرـ 
ا

ارــهههههَرُراهُ ُومـ هههههَدابه دلقههههههُرـ ااا
ا

ارـ غهههههههفِرالِ ُو هَ هَههههههدابدلقههههههُرـ 
ا

ارـشـههههلِمامُسدـِهرَي هههههَدابدلقهُهههههرـ اا
ا

ارـحفَههههظاممـههههداـا ـمـدمِ َههههدابدلقههههههُرـ اا
ا

ابدلقههههُرـ ااا مههه،اـَهههرَراممـهههداـ عـج  ارـ
ا

ارـأحفَههههظاعُلَههه ـدمَ ههههههدابدلقهههههههُرـ ا
ا

ارـأ  ههههه فا ُهرُربـ ههههههَدابدلقههههههُرـ ااا
ا

ارـأحهفهَظاقَهآنِدـمهههَدا ل دم نا ييابدلقهههُرـ 
ا

ا ل    هيابدلقههههُرـ ااا م مهَدمهَ هههَدارـأكحهَماا
ا

ارـأمصههههههُراجُه ههههههُوشَ دابدلقههههههههُرـ 
ا

ارـأكحههههههَماشُهـهد نِمهههههَدابدلقهههههههُرـ ا
ا

ارـمَج هم ههههَدامهههه  َا ل ههههـدكابدلقههههههُرـ ااا
ا

ارـأدنه ل ههههَداـِهههيا لجهَ ههههـهابدلقههههههُرـ ا
ا

 لقهُرـ َالَ هَداـِهيا لدُم ـداقَهَر ي هًدارـاـه ياألقهَبر مُهومِهسًهدارـاأم سًههدارـاعـلَهيا لصههُر طِامههُوكً ارـاااااا أَللهُمـاأجعـ، 

ادـلِ لهًدارـاـه ياألجـ هـه اكــِ قهًدارـاشَفِ قهًد

 تکلیف:

 بخواند.. دیای اللهم نور قلوبنا بالررآن را حفظ كنید و هر جلسه يک نفر در پايان كالس 0
 . هر روز در ماه مبارک رمضان در جلسات قرآن شركت كرده و قرآن تالوت نمايید.1

  



 کتاب خوب زندگی
ابهههنابهههنا  اقهههرـ امهههدااا

ا

اكه  ههههدياجههههد امههههدااا
ا

ا يهههه ا  ههههدبامههههد م  ا
ا

ادلكههآا شههتارادل  هه  ااا
ا

ها سالم. حالتان خوب است؟ چردر! با گشودن دست خود نشدان بدهیدد! چندد  به نام خدا  بچه
هايی كه خواب آلود هستند  سرحال شوند. حاال همده بدا هدم  حركت كششی را انجام دهید تا آن

 بگويید كه روی تخته چه بنويسم؟ بله 

 
 

كندد   ها كمک می هم به موفریت آن كنند  خداوند كسانی كه كارهای خود را با نام خدا شروع می
آيد و در بازگشت به منزل هر يدک از وسدايلش جدايی  دانش آموزی كه همیشه دير سر كالس می

 افتاده است؛ كفشش در يخچال و پیراهنش پشت پشتی.
امظمااااحدالاباوي دا ي اد مآاـمو اچناچ زيامد كد؟

ادكسااشويم؟اكريمامدكشنا داچناچ زياب و م ما نابداشو دامداه نامي

اه   نااااااچنامدتابديداك ش اوابدش م؟
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 ؟1آيد ای به دست می های اول اين واژه را كنار هم بگذاريد  چه كلمه ها! حرف بچه
 

 بنده
ا را سيا شتا نادكا دكهديآاچاومنا شت؟

 گويد. خواند و هیچ وقت دروغ نمی گويد و نظم دارد و درس می بسم الله می
 خواند. خدا را می ی خوب خدا، کتاب بنده

اقرـ ااااايع ياچنا  دبي؟

بله  مانند كاری كه شما در اين هفته انجام داديد. حاال چون كار خوبی كرديد  ما هم برای شدما 
 كنید جايزه چیست؟ ايم  فكر می يک جايزه در نظر گرفته

 3دهیم. در اين مسابره دو گروه تشكیل می 2م س ا ب ق هبله  
كنیم و در صورت اشدتباه  انتخاب كند و ما اولین پاسخ هر نماينده را قبول میهر گروه يک نماينده 

 پرسیم. از گروه ديگر می
 ها را با مشورت با هم بگويند. ها سعی كنند با دقت و سریت جواب سرگروه

گروه مؤمنین. يک قرآن به هدر سدرگروه  -1گروه صادقین   -0نويسم:  اسم هر گروه را در تخته می
 گیرد. تر نیز در آخر امتیاز می و الزم است بدانید گروه ساكت 4ا زودتر جواب را پیدا كنددهیم ت می

 ها را بیاوريد. سوره برره بود  آن آيه 177تا  117آياتی را كه در اين هفته خوانديم از آيه 

                                                           
 نشان بدهد و جزء جزء قسمت ها را يک بار ديگر بپرسد.مربی كلمه بنده را داخل يک كارت بنويسد و به بچه ها  .1

 . مربی كلمه مسابره را به ترتیب در تخته بنويسد. 2
نفدری را مربدی انتخداب  3. اگر بچه ها كم باشند همه آن ها در مسابره شركت كنند و اگدر زيداد هسدتند دو گدروه  3
 كند. می

 با یالمت مثبت + مشخص كند.مربی اسم دو گروه را بنويسد و امتیاز آن ها را  .4
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 ياشهررعاااشود.احدالاباوي داـيه لكرشيابداچنا ل نامياـيه لكرشيا.اـيدتانو مد اشد  اشدم،1

اااشود؟امي

 (الّلُه اَل ِإَلَه ِإاَل ُهَو )

ا؟1 و مداـيه لكرشياك ا  احفظاب و مد.اهرا سا نا رد رادش آاك ابل دا ردا.اچنا سيامي2

ه اللهم صل وسدلم و زد و بدارک یلدی رسدول اللده و آلد»ها دوستانتان را تشويق قرآنی كنید:  بچه
 «.االطهار

 و م داي د اا.اچر ا شما ي اـيناك  اـيه لكرشياگذ ش  د؟ادقتا   داـيدا ل نا رشياك ادكاـينامي1

   د؟

ْرَض آفرين  ) 
َ
( با توجه به ايدن كلمده  اسدم ايدن آيده را آيۀالكرسدی َوِسَع کْرِسیُه الَسَماَواِت َواأل

 اند. گذاشته

نهوكداراااهدادكاگف  اـ ابناهمام ياند ا شتارالباياي دمبر  ا.ا د اا الاا شتا ناشعدكاه ن1

امقدنام زامد كد؟

 )ال إله إاّل الله(

 هیچ خدايی جز خدای بی همتا نیست. به چه معناست؟
برترين آياتی كه بر شما نازل گشته كدام آيده »ابوذر از رسول خدا )صلی الله یلیه وآله( سؤال كرد 

كرد كده یلدی )یلیده  قدر به خواندن آن سفارش می آنپیامبر اسالم «. آيۀالكرسی»فرمود: «. است
و همچنین امام پنجم  امام بداقر )یلیده السدالم(  2خواند السالم( هر شب قبل از خواب  آن را می

 01113مشدكل دنیدايی و  0111هر كس يک بدار آيۀالكرسدی را بخواندد  خداوندد »فرمايد:  می
ايی  مثل چه چیزی؟ جنگ  گرسنگی  دیدوا ها مشكل دنی بچه« كند. مشكل آخرتی او را دور می

 و مشكل آخرتی  مثل چی؟ جهنم  یذاب.

                                                           
 . مربی آيةالكرسی را دو قسمت كند و از وسط آن از گروه ديگر بخواهد كه ادامه دهند. 1
 .111. مكارم شیرازی  تفسیر نمونه  دارالكتاب االسالمیه  ذيل آيه  2

ها با جم، كردن آن به را زير هم در تخته بنويسد تا بچه  377و  117  دو یدد 0111تواند به جای یدد  . مربی می 3
 برسند. 0111یدد 
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ا1هدادقتا   د.اد م داچنا مدميابه را شتاـيه لكرشياك اب و م م؟ابناحرفا رلاـ اـيدامي

خدواهیم از يدک شدهر بده  هنگام خطر و تد ..؟ )ترس( و قبل از خد ...؟ )خواب( و وقنتی كده می
قت سد ...؟ )سفر( و بعد از آن كه با خدا صحبت كرديم  يعندی بعدد از شهر ديگر برويم  يعنی و

 ند ...؟ )نماز(.
فرمايند: هر كس بعد از نماز آيۀالكرسی را بخواند  خداوندد  پیامبر خدا )صلی الله یلیه وآله( می

 گیرد. كند و در پناه خداوند قرار می نمازش را قبول می

ا دا ل نا شت؟ااااابنام اباواچناعددياهس م؟اـيه لكرشياچ

 2(11) 11تا  31یدد بین 

اقرـ اچ دامقدناد كد؟

 )سه تا(

ا؟11 داا2ياقرـ  ا شماح و  ا شت؟اعدداب  اامدااچ داشوك 

 تا؛ برره  انعام  نحل  نمل  ینكبوت  انعام. 7بله  

ابلن اا11 داا11مدااچ داح و  ادكاقرـ اـمد ا شت؟اب  ا

 بار. 71

اضدامر ابنام اباو؟

 شود. به آيات خوانده شده  هر كس زودتر جواب ندهد از مسابره خارج میبا توجه 
بهشت )جهنم(. جاهل )یدالم(. لیدل )نهدار(. فریدر )ثروتمندد(. هددايت )گمراهدی(. تداريكی 
)روشنايی(. مؤمن )كافر(. مرده )زنده(. ابراهیم )نمرود(. سرما )گرما(. زياد )كم(. گناه )ثدواب(. 

 . ايستاده )نشسته(.ترسو )شجاع(. ضعیف )قوی(

ابعدامر ابنام اباو؟

 كلمه مورد نظر را بخوانید:
                                                           

 تواند از قالب كارت استفاده نمايد و حرف اول هر يک از كلمه ها را پشت كارت بیاورد. مربی می .1
   )قسمت آيةالكرسی(.071  ص 0  ج «معارف و معاريف»سید مصطفی حسینی دشتی:  .2
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( الَّطاُغوُ َواَلِذيَن كَفُروْا َأْوِلیآُؤُهُم؟ ) 1(ِإَلیالُّنُورِ)الّلُه َوِلی اَلِذيَن آَمُنوْا يْخِرُجُهم ِمَن الُظُلَماِت؟  )
 (.الُّظُلَماِ يْخِرُجوَنُهم ِمَن الُنوِر ِإَلی )

ايد با هم شعار بدهیم. دقت كنید با حركت پايین و باال آمدن دست من  صدای شدما  آماده ها بچه
 هم كم و زياد شود.

اگرر ادراااگرر ا رل

ا2 هههههوياقهههههرـ اموشههههه ناا
ا

امهههههههؤم اجهههههههديآابه ههههههه نا
ا

اگ ههههنا ههههدكابههههيا ي ههههد ااا
ا

ا هههههههدكشاچقهههههههدكا شههههههه نااا
ا

تواند انجدام دهدد.  كاری را میدانید كه خداوند بر همه چیز قدرت دارد و هر  ها آيا می راستی بچه
برای آن كه ايشان زنده شدن موجودات را بهتدر درک كندد  3ايد  در داستان حضرت ُیزير كه شنیده

خواهدد كده داسدتان را شدروع  خداوند چه پیشامدی را بر سر راه ايشان قدرار داد؟ كددام گدروه می
 بریه داستان را گروه بعد ادامه بدهد. … 4كند؟

 باشید تا چند سؤال از اين داستان را جواب بدهید.حاال آماده 

صداشدلااا.احضرتاعزيراچ داشدلادكانو بابود؟1

ـرش نارحيااا.اچنا سيابنا ي د اگفتا نابل داشو؟2

5 الغاا.ابد ا د ااح و   اجلوياچ ما ي د ادكشتاشد؟1

اصفداراصدفا و  اشدنت؟اهدييامياهداچنا ل ناهدابداحرفا رلا ي ار ژ ابچن

                                                           
 سرگروها كلمه مورد نظر را بگويند. .1
 كنند. بچه ها تكرار می .2
 كتاب سوم ابتدايی. .3

. داستان در كتاب چهارم ابتدايی هست. مربی با تشخیص خود داستان را دو قسمت كند و قسدمت دوم را از گدروه  4
 بعد بخواهد ادامه دهد.

 . مربی كلمه ها را در تخته زير هم بنويسد. 5
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های صاف و پاكیزه مشغول آن هسدتند را حددس  يک كار با صفا كه آدم 1اين شكل توجه كنید. به
 بزنید.

 
 

هم توجه داشته باشدید. كشداورز بلده  طبدق همدین آيده اگدر  170البته برای كمک  به معنای آيه 
گنددم  رويد كه هر خوشه دارای صد دانده خوشه می 7كشاورزان يک دانه گندم بكارند از آن دانه  

 است.
دهند و خداوندد  اين آيه َمَثل برای كسانی است كه صدقه می دانه 077 می شود چند گندم؟

 كند. ها یطا می چندين برابر  پاداش به آن
آنچه را كه انسان در راه خدا به فریران بدهد. ما در ايدن خوشده گنددم  ؟2ها صدقه يعنی چه بچه
ای  نويسیم  شما حدس بزنید كه با حروف درهدم ريختده شدده چده كلمده های صدقه را می فايده

كه خداوند مال كسی را كه صدقه دهدد بدا بركدت و زيداد  3توان ساخت؟ )ی ش ف ا ز ا( مال می
                                                           

 صدقه بگذارد.خوشه دارد و بعد  اسم گندم را  7. مربی يک خوشه گندم بكشد كه  1
 . بچه ها پاسخ بدهند. 2
مربی كلمه های افزايش  شادی  خشنودی  را به صورت حروف پراكنده داخل دانه هدای سدمت راسدت گنددم و   .3

كلمه هال مال  خدا  در دنیا و آخرت را در داخل دانه های سمت چپ خوشه گندم بنويسد و در اولدین دانده یبدارت 
 طرح كامل شود.را بنويسد تا « فائده صدقه»



   921 کتاب خوب زندگی

 كند. می
 ايم. موجب خوشحالی بندگان خدا شده )ی ش ا د( خدا  زيرا ما

 رويم. شويم و در آخرت بهشت می )ی ش خ ن و د( در دنیا و آخرت  در دنیا یزيز می
ايد كه كارهای خوب صدقه است! بعد از من كالم رسول خددا )صدلی اللده یلیده  آيا اين را شنیده

 وآله( تكرار كنید:
 است.  هر كار خوبی صدقه 1«َصَدَقة    َمْعُروف    ُكُل »

اچ دام ومنا  ا دكهديانوباك اباوي د؟

به كسی آب دادن  آشغال و سنگ را از سر راه مردم برداشتن  خوش اخالقی  آری خداوندد بدرای 
 بخشد. انجام اين كارهای خوب  گناهان ما را می

اباوي دا نابه را شتاصدقناچاومنابدشد؟ا271بدا وجنابناـينا

  هر دو مورد   بدون منت    مخفی 
رفت و غدذا بدرای فریدران در  امام چهارم  امام سجاد )یلیه السالم( در دل شب از خانه بیرون می

 2داد پوشاند تدا شدناخته نشدود و بده فردرا غدذا مدی كرد و صورت خود را می پشت خود حمل می
دانست كه هر كس برای خدا كاری را انجام دهد  خداوند هدم بده او  حضرت اين را به خوبی می

تر را بدهیم و امتیازها را جم، كنیم تدا گدروه برندده  دهد. خوب حاال امتیاز گروه ساكت پاداش می
 شما هم دوستانتان را تشويق كنید با جمله: طیب طیب الله احسنت بارک الله. 3مشخص شود.

 خوانم  من هم درباره قرآن كه كتاب خوب زندگی ماست يک شعر برای شما میحاال
ا  ههههههههدبانههههههههوبا مههههههههدگيا

ا

اا

اشههههههودادربههههههدك ابههههههد امههههههياا
ا

اا

                                                           
  مؤسسده فرهنگدی دارالحدديث  ص 7. محمد محمدی ری شهری  میزان الحكمه  ترجمه حمیدرضا شدیخی  ج 1

7131. 
 .7135همان  ص  .2
 بهتر است مربی به گروه برنده جايزه بدهد. .3
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ادربههههههههدك اقلههههههههبا ههههههههوچكم
ا

اا

اشههههههودايُههههههرا  ام ههههههد امههههههياا
ا

ا

ا

ادربههههههدك ابههههههدا ههههههالاانههههههودااا
ا

ا

ا  هههههدابهههههنامههههه ا شهههههدك امهههههيا
ا

ا

ادكاـشهههههههههههه د اـبههههههههههههه آاا
ا

ا

ا  ههههههدامههههههر اشهههههه دك امههههههيااا
ا

ا

ا ااندمهههههههنشهههههههاسامهههههههر ا  اااا
ا

ابههههههردابههههههر ياگ ههههههتامههههههيااا
ا

امههههههر ا  ا يهههههه ا  ههههههد ا  ههههههگاا
ا

ابههههردابههههناشههههويادشههههتامههههيااااا
ا

اه   هههههههههههنادكاههههههههههههو يا را
ا

اا

اشههههههودايرمههههههد اديههههههد امههههههيا
ا

اا

اصههههههههد ياكرشهههههههه انههههههههد ا
ا

اا

اشهههههههودا  اـ اشههههههه  د امهههههههيا
ا

اا

ا1شده  اكه  د

ا

                                                           
 .71  تیر 011سروش نوجوان   .1



 

 

 وم سفصل 

 

 

 اخالق 





عليـدط ن2كمضد ا15

 كريم اهل بیت
  شروع درس

 با نام زيباترين جمله روی زمین 
ابسما هللا لرح  ا لرح ماا

 به نام خداوند بخشاينده مهربان
جا رد شد  متوجه بشدود  ها سالم! دوست دارم يک جوری سالم كنید كه هر كسی از كنار اين بچه
 های با حال دارد. پس دوباره سالم! يک یالمه بچهجا  اين

 ها سالم سالم بچه
 های سرخ و زيبا  گل

 ها سالم سالم بچه
 یزيزای مثل ماه 

     امیدوارم خوب باشید
 سالم و سرحال باشید

 بینید  بگويید ارتباط با چه كسی دارد؟ ها را كه دست من می ها! اين كارت ُخب بچه
 
 
 

. ندام پددر  روز از ماه رمضان سال سوم هجدرت بده دنیدا آمدندد 01در  بله  امام حسن مجتبی
بعد از پددر بزرگوارشدان   . امام حسن بود و نام مبارک مادرشان فاطمه ايشان امام یلی
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 . دومین امام ما شیعیان و مردم جهان هستند
؟ پدس  يدک  را بدرای شدما بگدويم  مام حسن مجتبیهای ا آماده هستید يک داستان از داستان

 . صلوات بفرستید
 يک پیرمرد  دشمن شماره

توانست كارهای خوب فراوانی انجام بدهد  چیزهدايی كده  هزار درهم پول كمی نبود. با آن می پنج
 ... . در خانه الزم است بخرد  لباس نو برای فرزندانش تهیه كند  به اقوامش هديه بدهد و

پشت در رفت. نگداهش بده پیرمدردی خمیدده افتداد. موهدايش  دفعه در زدند. امام حسن يک
 . لرزيد سفید بود  یصايی به دست داشت و زانوهايش می

پیرمرد .  دستش را گرفت و با خود به خانه آورد. در خانه با شربتی از او پذيرايی كرد امام حسن
آيدد. او  ام می به خانده  چند وقتی است يک نفر بدون اجازه من»كرد و گفت:  رو به امام حسن

كند؛ نه به بزر  ما و نه به كوچک ما. مدن  آدم خیلی بد و خطرناكی است. به هیچ كس رحم نمی
ترسم زن و بچه مرا نابود كند. امروز پیش شما آمدم تا به من كمدک كنیدد و ايدن دشدمن را از  می

 . مام بیرون كن خانه

  ندام دشدمن مدن»ای كدرد و گفدت:  پیرمرد سدرفه پرسید: اسم دشمنت چیست؟ امام حسن
گويند. خیلی خطرنداک  شناسید يا نه. به او فرر و تهیدستی هم می دانم او را می بینوايی است. نمی

 . است  خیلی خطرناک

  پیرمدرد. شناسدم یبلده  او را خیلدی خدوب م»ی پیرمرد نگاه كرد و گفت:  های پاره امام به آستین
 .ساكت شد

 .ها را بیاورد و به پیرمرد بدهد پول  كارگر خانه را صدا زد و از او خواست تا كیسه امام حسن
تشكر كدرد  به او كمک كرد تا برخیزد. پیرمرد از امام ها را گرفت. امام پیرمرد با تعجب پول

بعد هم خدداحافظی كدرد و .  آورم درمیها پدر دشمنم را  من با اين پول»و چند بار با خنده گفت: 
را شنید. ايسدتاد و نگداه  از پشت سر  باز صدای امام  پا در كوچه گذاشت. چند قدم كه رفت

  كرد
 در پاسخ گفدت:  امام حسن چه خواهشی؟ . پیرمرد گفت:از شما خواهشی دارمامام فرمود: 

كنم  خبدر  رد خنديد و گفت: خبدر مدیپیرم. مرا خبر كن  اين دشمن پیدا شد  اگر دوباره سر و كله
 .كنم كنم. حتمًا خبر می می
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 اشاره شده بود؟  ُخب  در اين داستان به كدام يک از صفات زيبای امام حسن
 . بله  بخشندگی و كريم بودن امام حسن مجتبی

آشنا شديد. من چندد خدوبی ديگده ايدن  های امام حسن های یزيز! شما با يكی از خوبی بچه
 . خوانم. اگر آماده هستید  يک صلوات بفرستید برای شما می« گل سپید»امام را در شعر زيبای 

ادرمههههههههههههه  ا بهههههههههههههو ريا
ا

اا

ادرمههههههههه  اگههههههههه،اشههههههههها د
ا

اا

ابه ههههههههرا  ا ههههههههو امهربههههههههد ا
ا

اا

ادكاجههههههههد ا سهههههههيامديهههههههدااا
ا

ا

اههههههههدابهههههههراشهههههههراي ههههههه ماا
ا

ا

اشههههههههههههههدينامو  شههههههههههههههيا
ا

ا

ارا  ادعهههههههدبهههههههدادلهههههههيايُهههههههاا
ا

اغهههههههههههههر ادكام دي هههههههههههههياا
ا

اكشهههههدابهههههناگهههههوشا هههههوامهههههياا
ا

امغ هههههههههناشهههههههههالاامهههههههههداا
ا

اا

ا ياهههههههرا جههههههدا ههههههنامدمههههههد ا
ا

اا

ادرمههههههههه  ا مهههههههههداامهههههههههدا
ا

اا

اغ چهههههههههههههنامح هههههههههههههدياا
ا

ا

ا هههههههههويابهههههههههدغام  لهههههههههيا
ا

ا
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امههههههههداام كويههههههههتاحسهههههههه اا
ا

ا1«يدك ا  اعلي

است. چردر خوب است كه ما يک هديده از هددايايی را   امروز  روز میالد امام حسن مجتبی
.  بده دسدت بیداوريم« بگرد و پیدا كن»بزرگوار برای ما بیان كرده  با اجرای جدول   كه اين امام

 . هر كسی كه آماده است  يک صلوات بلند بفرستد
   2... .« نادان  كسی است كه: » فرمايد می  امام حسن

 

 

زنددگی ها بدرای محافظدت از خدود در صددف  مهره هستند كه بیشتر آن د از جمله گروه آبزيان بی
 (5د07د7د0د00د01د 1تنان ) باشد؟   نرم كنند؟ حلزون  جزو اين گونه از جانوران می می

 (03د3د1د مرابل و مترادف زيبا؟   زشت )

خواِر بسیار ريز؟ در گرد و غبار و در بدن حیواندات كثیدف بیشدتر يافدت  د از جمله حشرات خون
 (7د 7شود؟ دو حرفی است كه تكرار شده؟   كک ) می

 (01د 1شوم؟   ید ) معنای شماره می اگر يک حرف ديگر به من اضافه كنید  همد 

حرف  تواند رمز جدول را بگويد و اين حديث را كامدل كندد؟ )راهنمدايی: سده حاال چه كسی می
 حرف بشماريد.( سه

                                                           
 . شعر از: یلی باباجانی.1
 .3  ح 011  ص 71  ج ؛ بحار األنوار177. تحف العرول  ص 2
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 .« نادان كسی است كه تشكر از نعمت نكند: » فرمايد می  آفرين! امام حسن مجتبی
 يک مسابره

های  نفر را انتخاب كنیم. ماژيک يا گچ را روی میز قرار دهید و از اين دو نفدر بخواهیدد دسدتدو 
سازی اشكال ندارد كده  خود را مشت كنند و با اين گچ و ماژيک روی تخته بنويسند. برای جذاب

با دو دست انجام دهند. بعد سؤال كنید چطور بود؟ راحت بدود يدا سدخت؟ كده مسدلمًا جدواب 
بندديم و يدک  هدا را می آوريم و چشم آن ها تشكر كرده و دو نفر ديگر را می خت. از آندهند س می

جدا هدم از بچده  خواهیم كه سر جای خودشان بروندد و بنشدینند. اين چرخانیم و بعد می دور می
هدا  آوريم و از آن شان كنندد و در آخدر هدم دو نفدر ديگدر را مدی خواهیم تا با حرف زدن گمراه می
ها است  برای ما بدا اسدتفاده  كه بینی خود را بگیرند و بوی یطر يا گلی را كه جلوی آنخواهیم  می

 از دهان بگويند.
درستی  كداری  سختی و بعضی هم اصاًل نتوانستند به همان طور كه ديديد دوستان شما بعضی به

ون بدرای تواند بگويد  چدرا نتوانسدتند؟ آفدرين! چد خواستند  انجام بدهند. چه كسی می را كه می
برداشتن ماژيک يا گچ  نیاز به انگشت است و برای ديدن  نیاز به چشم و برای بويیددن  نیداز بده 

ها استفاده كنیم؛  خوبی از آن های خداوند است برای ما. و ما بايد به ها نعمت بینی. پس  تمام اين
بددهیم و نده های زشت و غیبدت گدوش  های زيبا  به حرف كه به جای گوش دادن به حرف نه اين

كده بده جدای  های خوب و قشنگ  شروع به فحش دادن بكنیم و نده اين كه به جای زدن حرف اين
 نوشتن كلمات زيبا توسط دست  با آن كلمات زشت بنويسیم. 

 های خدا چند مثال بزند؟  تواند از نعمت ُخب  ديگر چه كسی می
هدای  ند اسدت؛ امدا يكدی از نعمتهای خوب خداو ها كه شما گفتید  همه نعمت ها! اين بله بچه

ها  نعمت وجود پیامبر و امامان اسدت. همدان طدور كده خداوندد در  بزر  خداوند برای ما انسان
هنگدامی كده در  ؛خداوند بر مؤمنان منت گذارد )نعمت بزرگی بخشدید(: » فرمايد قرآن كريم می

 .«  ها پیامبری برانگیخت میان آن
.  تواند اين آيه را درسدت كندد نويسم  ببینیم چه كسی می می من حروف اين آيه را به صورت درهم

ها   بندی بچه )سپس  شما مربی یزيز آيه را به صورت درهم پای تخته يا كارت بنويسید و با گروه
 اين كلمات را درست كنید تا آيه مورد نظر به دست بیايد.(

 (073)آل یمران  آيه .« ْمَرُسواًلَلَقْدَمَنالّلُهَعَلیاْلُمؤِمِّنیَنِإْذَبَعَثِفیِه»
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هدای  تدرين نعمت ها! نعمت پیامبر و جانشینان پیامبر  يعنی همان دوازده امام  جزء بزر  بله بچه
 .   خدا است

 داند از اين نعمت بايد چطور تشكر كرد؟ ُخب  حاال چه كسی می
هدر كددام از : » فرمايندد جدا كده مدی ؛ مثدل آن ها و دستورهای ايشان بله  با یمل كردن به فرمايش

ها  های خوب و درست  حق آن ایضای بدن شما حری بر گردن شما دارند. پس با انجام دادن كار
 .« را به جای بیاوريد

است  بیايید يک قول بدهیم. پس  همه بدا هدم دو  امروز هم كه روز میالد امام حسن مجتبی
. من كلمه بده  بدهیم ن قول را به امام حسندست خودمان را بیاوريم باال و به هم گره بزنیم و اي

 گويم و شما تكرار كنید:  كلمه می
 به نام خدا
دهم تا توان دارم  از دستورات و فرمايشدات  ...   در اين روز یزيز  قول می آموز دبستان من  دانش

. آمدین يدا  الله خداوند من را در اين راه  ياری نمايد شاء پیروی كنم. ان پیامبر و امامان معصوم
 رب العالمین. )صلوات( 



 ارتباط
 های خوب  سالم!  بچه

هدای كداهو؛ هنگدامی كده بدا  ه لطافدت بر سالمی به گرمی آفتاب تابستان  به خنكی نسدیم  بد
 شود. سكنجبین میل می

 تون خوِب خوب باشه. امیدوارم كه حال
 «سالم»صدا بگید:  ايد و سر حال  همه با هم  يک اگر آماده

 كنم:  كالس را با يک شعر شروع می

ا گهههههههرامههههههه ا بهههههههرابهههههههودا
ا

اا

انو شهههتادكاـصههه،ابههههدك  اادلهههمامهههي
ا

اا

ا  ك  اببههههههدكاادكام ههههههد اشههههههبز ا
ا

اا

ا گههههههرامهههههه اچ هههههه نابههههههودااا
ا

ا

انو شهههتا  ابهههدالياصههه ر اادلهههمامهههيا
ا

ا

ابريههههزااشُرشُههههراچههههو اـب ههههدك  ااا
ا

ا

ا گهههههههههرم اقلهههههههههنابهههههههههودااا
ا

انو شههتاصههدهداقههوشا يبههداااادلههمامههيااا
ا
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ا  هههدابهههراكريامههه اـهسههه نايهههرر  اااااا
ا

ا گههههههرامهههههه ادشههههههتابههههههوداا
ا

اا

اهههداراشههبدكهداانو شههتا مبهه اادلههمامههيا
ا

اا

ا اابههههد اابرري ههههدادكام ههههد اشهههه  ناا
ا

اا

شما كه خوب همراهی كرديد. امیدوارم همیشده در كارهدای خدوب  يكدديگر را يداری آفرين به 
 كنید!

ه ادااند حدـظيا مجداااك ش ي ايكيا  ا دكهديامسل دمد اصدكا شالاا نابنادش وكاي دمبر

اد دمد اچنابود ؟اامي

 1«یصر.»سوره 

اد م داچر ؟امي

 در اين سوره وجود دارد. كه چند توصیه اخالقی و اجتمایی آفرين بر شما! برای اين
 نويسم.  ُخب  حاال با دقت به تخته نگاه كنید و حدس بزنید چی می

 2ها جم،. همه با من يک صدا و با نشاط  يک صلوات بلند بفرستید. ُخب  حواس
 بشود.« شبیه پیامبر»خواهد  چه كسی می

 خواهیم شبیه ايشان بشويم. آفرين! ما چون پیامبر را دوست داريم  می

اچاومن؟

 ها را جم، كنیم. برای رسیدن به جواب  بايد خوب حواس

ا يد؟اـمدد اـمدد ؟اـمدد 

 بارک الله.

                                                           
آموزان  جا مربی از دانش آمده است. در اين« یصر»  ذيل تفسیر سوره 711  ص 17. اين مطلب در تفسیر نمونه  ج 1

 خواهد كه اين سوره را با هم با صدای خوش تالوت كنند. می
  نويسیم. را در سه مرحله می« شبیه پیامبر». با خط فانتزی  كلمه 2
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پرسم. امیدوارم كه با دقت به سؤاالت من گوش بدهید و جواب صدحیح را  چند سؤال از شما می
 ها را در جدول قرار دهیم. پیدا كنید تا با هم آن

ا)م هد(اا22راا15 اا1 اا1دياش دك :اهايدي  تامع ويا ير  ا شالمي:اندمنا*

ا)مدس(ا25راا2 اا11هدياش دك :اا*اـنري اشوك اقرـ اچنامدااد كد:اندمن

ا) بر(ا12راا27 اا19هدياش دك :ااچنابود:اندمنا*ا شلحناحضرتا بر ه م

ا)يدل(ا1 اا28 اا26هدياش دك :ااگوي د:اندمنا*ابناموياگرد ا شبامي

ا11راا21 اا12 اا6 اا5 اا25 اا28 اا22هههدياشهه دك :اامههن*اجدياههد ام كو ههدك  ادكاـنههرت:اند

ا)به ت(

ا)كين(اا11راا21*اه د اشآا شت:ااا

ا)ـرقد (اااا11راا5 ا11 اا21 اا7*امدااشوك اب ستاراي جماقرـ :ا

ا) و  (اا11راا17 اا18 اا16*ام رر:ا

ا)يخ(اا11راا29*اـبام ج د:ا

ا)ند (ا8راا9 اا11*اندمنامد  دا:ا

ا)ا ا(اا21بد:ا*ا رل  احرفا لف

 1دهیم. ها را در جدول قرار می های سؤال پاسخ

                                                           
 «.يه»حرف   00. خانه شماره 1
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 د.يتا بشمار 1تا  1د: حرف اول را نوشته و یام جدول رسینوبت به پ
 فرمودند: پیامبر اكرم حضرت محمد

 
 

 شود شبیه پیامبر گرامی اسالم شد؟ ها! آيا می ُخب  بچه
هدا را انجدام دهدیم؛ از جملده  كردند  ما هم آن كار می بله. بايد ديد كه پیامبر در رفتار با مردم چه

 :كارهای قشنگ پیامبر گرامی اسالم
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 و دست دادن در برخورد اّول است. 1سالم کردن
رسدیدند  اّول سدالم  های اخالقی پیامبِر مهربون ما  اين بود كده بده هدر كسدی می يكی از ويژگی

 كردند. می
 پیامبر سبرت بگیرد.هیچ كسی نتوانست در سالم كردن بر 

 است.« سالم كردن»آورد   تازه يكی از كارهايی كه اشک شیطان را در می

اشويد؟اش دابداچنا سيادرشتاميشؤ ل:ا

 . آدم بداخالق د اخمو0
 اخالق د خندان . آدم خوش1

 خونیم: حاال اين شعر را با هم می
 2خندانمالقات با چهره »

 بايد كه باريد مانند باران
 صحرا بر كشتزارانبر باغ و 

 بايد كه چون باد بر شاخه پیچید
 «  مثل جوانه ُگل كرد خنديد

 اند. ها! پیامبر اسالم يک سفارش خیلی قشنگ برای تمام جهانیان داده بچه
 خود باشید. کالمو اوّلین  3برخوردكه موااب اّولین  اين

 در برخورد اّول  با چهره خندان همديگر را مالقات كنید.
 م شما  سالم باشد. اّولین كال

 استفاده از كلمات شیرين و زيبا.
 استفاده كنیم:« خانم»و « آقا»مثاًل: در صدا زدن دوستانمون  از كلمه 

 حسین آقا د زينب خانم د خانم معلم د آقا معلم.
اند: اگر دوست داريد از مردم كلمات زيبدا بشدنويد  بدا كلمدات  ها! بزرگان به ما گفته راستی  بچه

                                                           
 شود. . با خط فانتزی يا كارت ارائه می1
 . با خط فانتزی يا كارت.2
 نويسد. را با خط فانتزی می« كالم»و « برخورد»نويسد و بعد دو كلمه  را می« اّولین». مربی  روی تخته  ابتدا كلمه 3
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 با مردم صحبت كنید.زيبا 
ای داد  ما در مرابل آن  چده كداری بايدد انجدام  ها! اگر كسی به ما كمک كرد يا هديه راستی  بچه

 دهیم؟
 های ديگران. تشكر و سپاس از خوبی

 یه سؤال:

گ رمهدارابهنابعضهيا ـهر داجهديز اااااااهدييامياشريامر شماچر ادكامدكشن ا د ك ايداشد مد  اين

اده د؟امي

 ها؛ تشكر از زحمات آناّواًل: برای 
 ها هم تالش بیشتری بكنند. كه آن : تشويق ديگران به اين ثانیاً 

دهیم؛ تدا  حاال اگر كسی برای ما كاری انجام داد  مدا بدا تشدكر از او  بده او اندرژی بیشدتری مدی
 كارهای خوب ديگر را نیز انجام دهد.

كنند. در مرابل ايدن  رفتارشان ما را اذيت میشوند كه با كالمشان يا  ها افرادی پیدا می بعضی وقت
 كه نه؟ ها یمل كنیم؟ يا اين افراد  چه كار كنیم؟ آيا مثل آن

 های ديگران. بخشیدن اشتباه 1یفو و گذشت:
 ها! بچه

 در زمان پیامبر گرامی اسدالم  بعضدی از افدراد بده داليلدی بایدث آزار و اذيدت رسدول خددا
كردندد  او  ها یبور می ن يهودی بود. هر وقت پیامبر از كوچه آنها  يک جوا شدند. از جمله آن می

ريخدت. چندد روزی بدود كده  كرد و خاكستر بر سر و روی ايشدان می ادبی می نسبت به پیامبر بی
ريخدت. از  كرد  اما كسی خاكسدتر روی سدر ايشدان نمی ها یبور می از كوچه آن رسول خدا

 اصحاب  یلت را پرسیدند؟
 د. ای پیامبر خدا! آن جوان يهودی مريض شده. ها یرض كردن آن

 پیامبر فرمودند: به ییادت او برويم!
 كرده! ! او همیشه شما را اذيت مید ای رسول خدا

 شان به ییادت او رفتند. پیامبر به اتفاق چند نفر از ياران
                                                           

 . با خط فانتزی يا كارت.1
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بر شدان را ديدد  از كارهدای بددش خجالدت كشدید. از پیدام جوان يهودی وقتی پیامبر و اصحاب
 خواست او را ببخشد.

حضرت هم كه رسول مهربانی بدود  آن جدوان را بخشدید. او هدم بده پیدامبر ايمدان آورد و جدزو 
 مسلمانان شد.

 ها؟ ُخب  خوب بود بچه
 يک معما: اون چیه كه اّول چهارتايیه  بعد دو تايی و آخر هم سه تايی است؟

 «.آدم»آفرين! 
اـياقصهههههناقصهههههناقصهههههنا

ا

امهههههههو اراي  هههههههرارايسههههههه نااا
ا

سالگی خواهر ارسطو بود. همه برای خواهر ارسطو هديه آوردند؛ اما ارسطو اصداًل  ديروز تولد سه
 خوشحال نبود.

گدذارد  گويد: خواهرم برای من فرط درد سر است. او همیشه مزاحم مدن اسدت و نمی ارسطو می
 ام برسم. من به كارهای مدرسه

 ام. ها از بودن او یصبانی وقتگذارد تنهايی بازی كنم؛ به خاطر همین  بیشتر  نمی
كند كه خواهرش واقعًا مزاحم آسدايش او  ارسطو خواهرش را دوست دارد؛ اما گاهی احساس می

 است.
كده يدک خدواهر كوچدک دارد  بیشدتر  به نظر شما  ارسطو بايد چه كارهايی انجام دهد تدا از اين

 خوشحال باشد؟
 ها به من كمک كنند! دو نفر از بچه

 رشته.: نرش ف اولی
 : نرش شیطان. دومی

 : خواهر كوچک تو  نیاز بیشتری به مراقبت دارد. د فرشته
 : خودت را به ناتوانی بزن تا به تو توجه بیشتری كنند. د شیطان

 تواند غذا بخورد؛ گاهی در غذا خوردن به او كمک كن. تنهايی نمی د فرشته: او به
 : نیازهای خواهرت  به تو ربطی ندارد. د شیطان
 : تو هم قباًل كوچک بودی؛ مثل خواهرت. خیلی به توجه ديگران احتیاج داشتی.  د فرشته
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 شود. : اگر يک بار او را بزنی  ديگر مزاحم تو نمی د شیطان
 د فرشته: با او دیوا نكن  سرش داد نزن  آخه او بچه است. 

 د شیطان: وسايلت را در جايی بگذار كه ببیند؛ اما نتواند بردارد.
 : وسايلی را كه خیلی برايت مهم هستند  دور از نگاه و دسترس او قرار بده. رشتهد ف

 : او را بترسان؛ تا ديگر سراغت نیايد. د شیطان
 گیرد. د فرشته: او از تو مهربانی و گذشت را ياد می

 شود؛ سرش داد بكش. زند و مزاحمت می د شیطان: او خیلی حرف می
 بخند و كلمات تازه به او ياد بده.هايش  زبانی د فرشته: به شیرين

 : در اتاقت را قفل كن؛ تا مزاحم تو نشود. د شیطان
 اش را انجام بده. های مورد یالقه د فرشته: گاهی او را با نراشی سرگرم كن. گاهی با او بازی

 های خود را تنهايی بخور. : خوراكی د شیطان
  ار.هايت را برای او نگهد : مرداری از خوراكی د فرشته

 آفرين بر شما!
 ُخب  وقت ما به پايان رسید. ديگه موق، خداحافظی است.

 های پاک و مهربونتون آمین بگید. كنم؛ شما هم با دل من چند دیا می
 بشود. الهی آمین! خدايا! به ما كمک كن تا اخالق ما شبیه اخالق پیامبر

 اجرا كنیم. الهی آمین! های پیامبرت را خدای خوب و مهربون  به ما كمک كن تا توصیه

 



 سالم
 سالم

 ... مهربان یبه نام خداوند بخشنده
ها را با رسدم در تدابلو آن يكی يكیداند؟ من یها را خوب ملكن شينام ا یسكها! سالم. چه بچه

 ن است:يل اكن شیست؟ اولیاسمش چ ديیدهم  شما بگوینشان م
 

 لین! مستطيآفر
ا

ا مدامدااشك،ابعدياچ ست؟

 رهيدا
ن يدشدم. حتمدًا اكیله را به طور نداقص مدیوس يکل كن دو شيب اكیاز تر

 د؟یدانید  نام آن را ميادهيله را بارها دیوس
بده خصدوص در   شدلوغ  یهداابدانیشدتر در خینم  بكدیم يیراهنما یمك

 د.يینم تا نام آن را بگوكیامل مكل را كد. شيادهيچهارراه و... آن را د
 یهداچدراغ بده رندگ 7  يی  در چدراغ راهنمدايین! چراغ راهنمدايآفر  بله!

 ؟يیهامختلف وجود دارد  چه رنگ
 سبز  زرد  قرمز

اياچ ست؟ا و م د اباوي داهراكمگ ام دمنـيدامي
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 1سم.يمن مرابل هر رنگ بنود تا يیشما بگو
 ست )یبور ممنوع(يا یقرمز نشانه
 د(یاط )موااب باشیاحت یزرد نشانه
 یبور آزاد یسبز نشانه

 
 

م یخدواهیار مخصوص است  اما امروز مك يک یپس هر رنگ در چراغ راهنما  یالمت و نشانه
 م:یبدان

 یو مهربدان یدوسدت ید نشانهید بدانیخواهیا شما هم ميست؟ آیچ« یو دوست یمهربان» ینشانه
است و مدا  یدوست ینشانه یاركم چه يم  تا متوجه شوینكجدول حل ب يکست؟ پس با هم یچ

-یخانه دارد. من سدؤال مد 11ن جدول يم. ایها را در خودمان داشته باشم آن نشانهینك یهم سع
داده شده در جدول قدرار  یهارهد  آن را طبق شمايردكدا یح را پینم  و هر وقت شما جواب صحك
هدا را از خانده يكدیار حدرف كدن يا یم. برايآوریام جدول را به دست میپ=« 3رمز »م با یدهیم

 م.یدهیگر قرار ميديكنار كرمز حروف را در  یم و با شمارهینكیانتخاب م

 
 

ا(6-11-1-1باللا)ا:مؤذ احضرتاكشولاند ا-1

ا(5-2-12مكنا)ادكاـ ابنادم داـمد:اشهريا ناحرتاعليا-2

ا(11-11-19شداا)ايكيا  اشهرهديا  وكاشوكين:ا-1

ا(21-11-18-7ـدكسا)اشهراش ر  امر زاـ ا ش د ا شت:ا-1

                                                           
 . بعد از رسم شكل تكمیل شود.1
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ا(27-25-26 رسا)اب مارانوف:ا-5

ا(17-16-15ك  )ابايوش د اراي هد  اـمچنا نابديداي هد اد شت:لمدااشرم ا-6

ا(21-11-8-9-1ش دك )ادكن د:شبادكاـش د اميا-7

ا(1-21-22شدل)امدتاگردشاينادرك ا دم،ا م  ابنادركانوكش د:ا-8

 ام جدولیپ

 سفارش اسالم است. الم است.كبهتر ز هر »
 ها! سالم است.بچه یآ دام است؟كالم كن يا

 م:ینكیرار مكبا هم ت
 بهتر ز... :اول یدسته
 دوم: بهتر ز... یدسته

اشالااباويد اي و مدايناحديثادكبدك چنا سيامي

 1اَلَسالُم َقبَل الَكالِم ن! يآفر
 م.يیآن را با هم بگو یترجمه

 اول: اول سالم یدسته
 المكدوم: بعدًا  یدسته

 م: ...............ینكیرار مكت
 یلهیبده آن اشداره فرمدوده و آن را وسد 2ه خداوند در قرآنكاسالم است  یهااز سنت يكیسالم  

از جاندب  یچگونده دشدمنیه»ن است: يش ايقرار داده است و معنا« تمحب  یایال دوست» یبرا
 3«م.يگویخود را به تو م یو من هست یت هستیشما وجود ندارد و از طرف من در امن یمن برا

 داشت؟ یا او با شما دشمنيه جواب شما را نداده باشد  آكد ياردهكسالم  یسكنون به كا تايآ
ح انجدام داد. بلده!  حضدرت ید به طور صحيردن را باكه سالم كد ید! بدانینكر نكن طور فيهرگز ا

                                                           
 .007  ص 71  ج 1  ط 03  7منشورات مؤسسة الوفاء  بیروت     «بحاراالنوار»مجلسی: . محمد باقر یالمه 1
 .75  و هود 37  مريم 15  زخرف 13  انعام  17و  70. نور  2
 73-71  ص 1چ موسسه االیلمی  بیروت  ج « المیزان»سید محمد حسین یالمه طباطبايی ره  .3

 ..701  ص 1روت جچاپ داراالضواء  بی« اصول كافی»و كلینی ره 
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ردم و به من جواب ندداد  كد من سالم ينگو یهرگز( مسلمان») 1فرمود:ین باره ميدر ا صادق
« بلند سالم»د ياز شما خواست سالم دهد  با يكیهر وقت « د.ید و او نشنيردكد سالم يرا شايز

 ار(كد بلند جواب بدهد. )به طور واضح و آشيدهد  بایما ره جواب سالم كهم  یسكد و يبگو
آمدد  در آن زمدان  نزد رسول خددا یهودي یمرد 2فرمود:یهم م حضرت امام محمدباقر

مدر  بدر  یعندي« میكسام یلد»گفت:  یهوديبودند. مرد  امبریگر هم در حضور پيچند نفر د
 شما!

 بر خودت یعني« میكیل»در پاسخ فرمود:  رسول خدا
ز مانندد یدن رسدول خددا« میكسالم یل»ان آمد او هم گفت: يهوديگر از يد يكیبعد  یالحظه
 قبل به او جواب داد. یدفعه
مگر شدما »به آنان فرمود:  امبریت ناراحت شدند... اما پین وضعيدن ايبا د امبریان پیاطراف

هدر گداه »فرمدود:  آن گداه حضدرت« م!یكیلد»و گفتم:« د من پاسخ آنان را دادميمتوجه نشد
بدر  یعندي« یدکیل»د: يیدرد  در پاسخش بگوكسالم »د يیبه او بگو  ردكبه شما سالم  یمسلمان

 «شما!
و تواضد،  یاز فروتن»ه حضرت فرمود: كنم كیم ميرا ترد 3از حضرت صادق یان سخنيدر پا

 .«ینك  سالم یردكبرخورد  یسكه به هر كن است يا
 د:يیها را بگون سالميشما جواب ا  د بهتر باشد يجواب سالم هم با

 
   گفت: یسكاگر 

 میكد: سالم یليیه بگوكن است يجواب بهتر اسالم د 
 الله ۀم و رحمیكسالم یلم یكسالم یل  د
 4اتهكالله و بر ۀم و رحمیالله سالم یل ۀم و رحمیكسالم یل  د

                                                           

 .371  ص 3  تهران  ج همان  چ دفتر نشر فرهنگ اهل بیت .1

 .0  ح373. همان  ص 2

 . همان.3
 .5  ح 370و  371. همان  ص 4
 



   939 سالم

 
 

 1د.یدنكلمات دقت كن يم حاال به ایرا دانست« جواب سالم دادن»و « ردنكسالم » یوهیخوب  ش
 ند؟كسالم را شروع  یسكسته است چه يد شايید بگویتوانیا ميآ

اندد  ه از قبل آمددهك یسانكاده  رهگذر  سواره  نشسته   یار  بزر   تازه وارد  پی  گروه بسکوچك
 ستاده.ي  اکگروه اند

 :حضرت صادق
 ند.كبه بزر  سالم  کوچك

 ند.كرهگذر به نشسته سالم 
 نند.كار سالم یبه گروه بس کگروه اند

 نند.كاده به نشسه سالم یاده و پیسواره به پ
 یدربداره3شدعر يدکحداال   2ندد.كه از قبل بودند  سالم ك یسانكستاده به نشسته  تازه وارد به يا

 د:ینكسالم. خوب گوش 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
 مربی در تابلو بنويسد

 
 ج

 

كسی كه بايدد آغداز »آموزان دو گروه انتخاب كند تا از میان كلمات داده شده . مربی در تابلو كلمات را بنويسد و از بین دانش1
بنويسد. هر گروه كه تعدداد بیشدتری نوشدت  امتیداز بیشدتری كسدب « كسی كه بايد به او سالم شود»را مرابل « به سالم كند

 خواهد كرد و برنده خواهد شد.

و  73  ص 1جلدد     سید محمد حسین یالمده طباطبدايی ره  پیشدین 377و  371  ص «پیشین». مرحوم كلینی: 2
71. 

 صورت امكان هم خوانی شود.. در 3
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امههههههداي ههههههرراقههههههرـم ماا
ا

انوشههههههههه ويارامهربهههههههههدم ماا
ا

اعههههددتامههههداشههههالاا شههههت
ا

اشهههههههفدكسا شهههههههالاا شهههههههتا
ا

ابههههنايهههههدكارابهههههنامهههههددكا
ا

ابههههههههنانههههههههو هرارابههههههههر دكا
ا

اكريهههمبهههناههههرا هههناكربهههنااا
ا

ا رّلاشههههههههههههالااگههههههههههههويما
ا

اشهههههههههالااعهههههههههزتاـكد
ا

ان هههههههههههراراشهههههههههههعددتاـكدا
ا

ام هههد اديههه ا شهههالاا شهههتاا
ا

ابه هههههرا اههههههرا هههههالاا شهههههتااا
ا

ا طالعاب   رامربيامح را:ايبر 

ه: كدن اسدت يدلش ایم  دلدیدانیافراد م یردن به بعضكعت اسالم در مورد سالم يه از شركآنچه 
خود سرپرست و دوست انتخداب  یخاص برا یهاد از گروهيات قرآن نبايمسلمانان طبق دستور آ

 رد:كات اشاره ين آيتوان به ایل داشته باشند  از جمله مينند و نسبت به آنان تماك
 1«والتتخذواالیهودوالّنصارياولیائ»
 2«التتخذواعدّويوعدوکماولیاؤء»
 3«الذینظلموافتمسكمالّناروالترکّنواالّي»

 و...
حق به آنان   یلمهكدن یا رسانين  يغ دیزمان جهت تبل یبر اساس مصلحت و اقتضا ی  گاهیول

 یحاصل شود و بهتدر بده اهدداف اسدالم يكین ما و آنان نزدیم تا بینكمناسب است به آنان سالم 
 4م.یخود برس

 شد:ار م مور كن يبه ا امبر اسالمیه پكهمان طور 

                                                           
 .10. مائده  1
 .0. ممتحنه  2
 .007. هود  3
 .77و  71. یالمه طباطبايی  پیشین  ص 4



   933 سالم

 
 

 1«ُقْلَسَلمفاصَفْحَعّْنُهْمَو»
 اد شد:ين وصف از آنان يو مؤمنان در قرآن با ا

 2«واذاخاطبهمالجاهلونقالواسَلماً»
ا آن يدد و ینكبحث صرفنظر  یانيد از بخش پایتوانیان مكط زمان و ميمحترم! با توجه به شرا یمرب

 د.ینكان یو مستدل ب یمنطر یانیرا با ب
 والسالم

 

                                                           
 .15. زخرف  1
 .77. فرقان  2





 دوست
 یا د با مسدابرهيم؟ دوست دارینكد تا برنامه را شروع يا ها سالم! حال شما خوب است؟ آماده بچه

 م؟ینكشروع 

ا مدادكامسدبقناشر تا   د؟اچنا سدمياـمدد 

پرسم تا دو نفر به ینوان سدرگروه  یانتخاب شوند  دو سؤال مه افراد به دو گروه دو نفره كن يا یبرا   
ل گدروه انتخداب كیتشد یاز دوسدتان خدود را بده دلخدواه بدرا يكیز ین دو نفر نيانتخاب شوند. ا

 نند.ك یم

 ها:  سؤال

اا1 و مدابناـه اكبدا بدي،اشود ايدامن؟اچاومن؟اـيداينام خامي.ا1

بد اشدمآاـ اك ا يراـباگراابا هريم ايهداـباشهرد؟اااا يامربدابد ام ود ابر ياا گرادكاش  ن.ا2

ا2 چر ؟

                                                           
 .70و  71  ص0711های درسی   یلوم تجربی چهارم دبستان  اداره كل چاپ ونشر و توزي، كتاب .1

ربدا در يدك جهدت  ده است  يك روش با كشیدن يدك قطدب آهناين كتاب بیان ش 70و  71دو روش در صفحات » 
كندد و در روش ديگدر بده وسدیله يدك بداتری و مردداری سدیم  ربا تبدديل می بار بر روی میخ  آن را به آهن11حدود 
بار دورمیخ پیچیده و دو سر سیم را به باتری وصل كرده تا میخ به آهن ربای الكتريكی تبديل  11دار كه سیم را  روكش

 «د.شو
 .13  ص0711های درسی   یلوم تجربی سوم دبستان  اداره كل چاپ و نشر و توزي، كتاب .2
 «تر شده و به راحتی باز شود. گیريم تا بر اثر گرم شدن در شیشة مربا  اندازة آن بزر  زير آب گرم می»
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 یاز دوسدتان خدود  گروهد يكیدام با انتخاب كها دادند  هر ح به سؤالیه پاسخ صحك یدو نفر   
بگدذارد. نفدر دوم  « یدوست»ه سؤال اول را پاسخ داد  اسم گروه خودش را ك یسكل دهند. كیتش

 بگذارد.« رفاقت»اسم گروه خود را 
شدده اسدت و حدروف آن  ین جدول مخفديداخل ا یامیه پكم يدار 1جدول يکن مسابره يدر ا   

ه كد یمشخص شدن حروف داخل جدول  در هر مرحله از مسابره گروهد یست. برایمشخص ن
از  یآورد  برخد یه در آن مرحله به دست مك يیازهایآن مرحله پاسخ داد به تعداد امت یها به سوال

ار یده دراختك یدام از آن حروف در جدول اصلكه هر كند ك یان میطور دلخواه بحروف الفبا را به 
 سم. ينو یتابلو م یرو یخودش  داخل جدول خال یمن است  وجود دارد آن حروف را سرجا

ان یپس از تمام شدن مراحل مسدابره  فردط از تماشداچ  ام داخل جدول یمشخص شدن پ یبرا   
د جدول را در دفتدر يان باینند. پس تماشاچكدا یداخل جدول را پ یام مخفیخواهم تا پ یمسابره م

در  یام مخفدیدسدند تدا بتوانندد پيشند و حروف مشخص شده آن را داخل جدول بنوكخودشان ب
ام آن را یده جددول و پكدنم كد یقبدول مد یسدانكح جدول را فرط از یام صحینند. پكدا یجدول را پ

 رند.یدول را بگزه جيرده باشند تا بتوانند جاكادداشت ي

                                                           
مربی ضمن بیان اين توضیحات پیرامون جدول و نحوه پر كردن حروف آن  جدول خالی از حروف را وسدط تدابلو  .1

رسم كند و طرف راست و باالی تابلو  نام گروه دوستی و طرف چپ باالی تابلو  نام گدروه رفاقدت را بنويسدد. تدا در 
 وه مورد نظر يادداشت كند.های هر گروه را در زير نام گر ادامه مسابره  امتیازات و سؤال
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احدالاه نابر يا جر ياينامسدبقنادرش دمناـمدد اهس  د؟

ه كداسدت  یسكن مسابره ياز دارد. برنده در ایشش مرحله است. هر مرحله پنج امت یمسابره دارا
 یگدروه دوسدت یعنديل شدد  كیه تشدك ین گروهیند. مرحله اول را از اولكسب ك یتر شیاز بیامت

ها  از  ن سؤاليه در جواب دادن به اكپرسم  یمرحله از هر گروه پنج سؤال من ينم. در اك یشروع م
ها جدواب  د بده سدؤاليده باكند  بلكد استفاده يها است  نبا آن یه به معناك یزیر و هر چیا خيبله 

 از دارد.یامت يکر تنها یا خيح بدون گفتن بله  یح بدهد. هر جواب صحیصح

  :یگروه دوست یها سؤال

اگرر اش دادرش يا شت؟ شما.ا1

ـيداهرادرش ي اكـ  انوبيا شت؟.ا2

   د؟اـيداكـ قد انوب ابنايكديارا  نامي.ا1

 و مدادرشتانوبيابر يامدابدشد؟ا  د امياهرا سابنامدا  نامي.ا1

ـيدا م  دبادرشتام د ابنادقتارا وجناد كد؟.ا5

ندد تدا كه گرفته است  از حروف الفبا به دلخدواه انتخداب ك يیازهایبه تعداد امت یاال گروه دوستح
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ه در جدول وجود داشت  آن حدرف ك یا نه؟ هر حرفيم آن حروف داخل جدول وجود دارد  ینیبب
 .1سمينو یتابلو م یتان در جدول رويجدول بود  برا یجاكرا هر 

 گروه رفاقت: یها سؤال

اـيدادرشتاه د اكـ  ا شت؟.ا1

شود؟ارش لهادرش يا يجدداميـيداكـدقتابنا.ا2

ـيدا  دبابه ري ادرشتا مسد ا شت؟.ا1

  د؟اهدادركامياـيدادرشتابدامداك ا  ابدي.ا1

  د.ااهدار د كامياـيدادرشتانوب امداك ابنابدي.ا5

 مرحله دوم مسابقه:

ها  صدفات خدوب و  ارتك یه روكشود  یداده م 7ارتكن مرحله به هر دو گروه دوازده یدد يدر ا
ند و آن صدفات كدا یه زودتر پنج صفت خوب دوست را پكدوست نوشته شده است. هر گروه بد 

ن مرحلده يدامدل را از اكاز ین مرحله از مسابره خواهد بود و پنج امتي  برنده ا3را در تابلو قرار دهد
از خواهدد یده در تابلو قدرار داده اسدت  امتك یز به تعداد صفات خوبیگر نيخواهد گرفت. گروه د

ح یها توض همه بچه یرده است  براكدا یه پك یان  گروه برنده در باره هر صفت خوبيگرفت. در پا
 یازهدایند. هر گروه بده تعدداد امتكها معنا  بچه یصفات را برا یۀگر  بريند. گروه دكا معنا يدهد و 

 ند.كپر شدن حروف جدول انتخاب  یاز حروف الفبا را برا یخود حرف

                                                           
هدا  روی هدر  مربی در يك برگه  حروف الفبا را به ترتیب يادداشت كند تا در موق، انتخاب حروف الفبا توسط گروه .1

اند و چه حروفی را  ها انتخاب كرده ها خط بكشد تا در هر مرحله از مسابره بداند چه حروفی را گروه حرف انتخابی آن
 ند.ا هنوز انتخاب نكرده

 های هر دو گروه  مثل هم است. كارت .2
برد باشد  مربی قبل از ورود به كالس  ده یدد آهدن ربدای كوچدك آمداده كندد. در ايدن  اگر در كالس تخته وايت .3

ها را زير نام گروه خود در تدابلو نصدب كنندد و  ها كارت مرحله از مسابره به هر گروه پنج آهن ربا بدهد تا به وسیله آن
برد نبود از هر گروه خواسته شود آن پنج صفت را بعد از پیددا كدردن زيدر ندام گدروه خدود  روی تدابلو  ته وايتاگر تخ

 بنويسند.
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ا ح   احسود اع باجو اش  اچ   ا دكاش م ا دكان دمت

 
ا دكاـريب ارـدد ك ا نال انوش ان رنو   اك ش او ابداگذشت

 مرحله سوم مسابقه: 

د يدوتاه نوشدته شدده اسدت. هدر گدروه باك یآن داستان یه روكدهم  یبرگه م يکمن به هر گروه    
ل خدود  هدر یدآن داستان را مطابق مد يآموزان بخوانند. پس از آن با همه دانش یداستان خود را برا

افته خدود را  ير ییداستان تغ  ه زودتر و بهتر ك یر دهند. گروهییمان تغيه دوست دارند  براك یطور
ن يدامدل اكاز یدل دهدد  امتيسد و تحويا پشت همان برگه داستان خود بنويادداشت و يبرگه  یرو

تواند پنج حرف از حدروف  یرد  میگ یاز میه پنج امتكجا  مرحله را خواهد گرفت. گروه برنده از آن
 ند.كپر شدن جدول انتخاب  یالفبا را برا

 :یداستان گروه دوست

 «ست!ين جا مثل ما در صف بايا ایست .................... بین ین زرنگيال ............ ایل» د 
 «من دوست شما هستم.» د:يگو یخندد و م یال میل

ندد  بدا مدا دوسدت ك یسدتادن در صدف سرسدره بدازيه بددون اك یسك»ند: يگو یها به او م بچه
 1«ست!ین

 داستان گروه رفاقت:

تدوانم  ین اسدت..... نمی؟ ...... سدنگینك یم کمكام پنجر شده.... به من  احمد.... دوچرخه» د
 «ببرم. يیآن را به تنها

 «نم.ك ینم کمكنه من به تو »د 

 «ام؟ ردهكچرا؟.... مگر من با تو چه »د 

                                                           
  0711هدای درسدی   های آسمان  چهارم دبسدتان  اداره كدل چداپ ونشدر و توزيد، كتاب یلیرضا رحیمی  هديه .1

 .11ص
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 1 «؟یه به تو گفتم توپت را به من بده  ندادكقبل  ۀت هست دفعادي»

 مرحله چهارم مسابقه:

ردن نام شخص مدورد نظدر  هدر كدا یپ یم. براینك یرا برگزار م« ستكیاو »ن مرحله  مسابره يدر ا
ه بتواندد ندام ك ین مرحله هر گروهينند. در اكخوب گوش « دوست یبرا»د به داستان يدو گروه با

د جدواب را بعدد از تمدام ين مرحله خواهد بود. هر دو گروه بايد  برنده ايداستان را بگوت یشخص
بخواهد قبل از تمام شدن داستان  ندام شدخص مدورد نظدر را  ینند. اگر گروهكان یشدن داستان ب

ان داسدتان  حدق يدگر تا پايها درست نبود  د دهم  اما اگر جواب آن یند  به آن گروه اجازه مكان یب
 .7گر خواهد بوديها بعد از جواب دادن گروه د ندارند و نوبت آن يیگو خپاس

 د.ید  صلوات بفرستیدن داستان هستیاگر همه آماده شن
بدردارد. بارهدا را خدود بدر دوش  یتواندد قددم یگر نميرا شترش دياروان یرب مانده است  زكاز»
ار تشنه و خسته اسدت  یدرق یتابد. بس یدهد. آفتاب به شدت م یاده به راهش ادامه میرد و پیگ یم

ابدان را پشدت سدر یشدد  امدا همچندان بدا اراده بك ینفدس مد یزد. به سختير یش مياز سر و رو
از آسدمان  یا دن به دوسدت خدود نددارد. در گوشدهیجز رس یاد برده و هدفيگذارد. خود را از  یم

 ند.یب یم یابر
 «ن ابر...!يو ا کخش ین صحرايان اینم. در مك یر مكا  تو را شيخدا» د

آب بداران در آن جمد، شدده  یه مردداركرسد  یم یند. به محلك یج مكجا  آن یراه خود را به سو
ندد  ك یمد يکاش نزد دهكیخش یها ند و آب را به لبك ی! دستانش را پر مکزالل و خن یاست؛ آب

 افتد.  یم یزیاد چياما ناگاه به 
 ند.ك یت مكزد و حرير یم ه به همراه دارد ك كیآب را با دقت در مش

 تر از قبل است. رود. خسته و تشنه یاده راه میه پكهاست  مدت
شدود.  یر ميشدوق از چشدمانش سدراز کافتدد. اشد یناگهان از دور چشمش بده سدپاه اسدالم م

 دارد. یتر برم ،يش را سريها گام
                                                           

 .17همان  ص .1
آموزان بخواندد   گويی كند  اما اگر بخواهد داستان را برای دانش را قصه «برای دوست»مناسب است مربی داستان  .2

 بهتر است كه يك نفر از تماشاچیان مسابره را برای خواندن داستان دیوت كند تا او برای همه  داستان را بخواند.
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 نند.یب یرا م یان از دور شبحیسپاه
 «د.يآ یما م یبه سو یسكرسول خدا   یا»د 
 «ند  خودش باشد!كخدا » د

  زند: یاد ميان فریاز سپاه يكیشود   یتر م يکو نزد يکشبح نزد
 «د...........يآ یخودش است............ او م رسول خدا  یا»
 یرد. او از شدت خسدتگیگ ید. بارها را از دوش او ميآ یزند و به استربالش م یلبخند م امبریپ

 افتد.  ین میحال بر زم ی  بیو تشنگ
 

 

 «تشنه است. یلید  او خياوریبرادران  آب ب» د
سدت...... آب ینده .... الزم ن»د: يدگو یف میضدع يیشود و با صدا یاش باز م دهكیخش یها لب

 «همراه دارم.
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 «؟یدیو ننوش یآب همراه داشت» د
 «است.... يی.... آب گواراکبله.... در آن مش» د

 «؟یدیپس چرا از آن ننوش» د

 «شان از آن بنوشد.....يردم تا ابتدا اكد رسول خدا تشنه باشد...... صبر يبا خودم گفتم شا» د

 نند.ك یزده به او نگاه م ان بهتیرود. سپاه یاو از حال م
 .1نرش بسته است امبر خدایپر معنا بر لبان پ یلبخند

دا یدپ یه بدراكرد یگ یاز میرد  پنج امتكبود  اشاره « ابوذر»ه كت داستان یه به نام شخصكهر گروه 
 .7نندكان یردن حروف جدول  پنج حرف بك
 ها بدهم. زه گروه برتر مسابره را به آنيد تا من جایهر دو گروه صلوات بفرست یسالمت یشما برا   
رده اسدت؟ بدا نوشدتن حدرف اول و كددا یام جدول را پیپ یسكا يپرسم آ یان میحاال از تماشاچ   

 د.يام جدول را به دست آوریروف بعد از آن  پسپس شمارش سه تا سه ح

 
 

 زه خواهم داد.يسد به او جايح جدول را بنویام صحیه توانست پكان یدام از تماشاچكهر 

                                                           
 .13ص یلیرضا رحیمی  پیشین   .1
خدواهیم  ها نیسدت. از تماشداچیان می توسط گروه هرگاه حروف جدول تكمیل شد  ديگر نیازی به انتخاب حروف .2

كید كند فرط از كسانی كه جدول و حروف آن را نوشدته باشدند  پیدام جددول  پیام جدول را پیدا كنند. مربی دو باره ت 
 شود. پذيرفته می
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الم كداز  ین قسدمتيده اكدد يدآ یبده دسدت م« بت و پس از مرگشیو غ یدر سخت» ام جدول:یپ
 دوست خوب است.  يک  ۀدر بار یحضرت یل

ام جددول چده یدن پيددوست خوب با ا  ۀدر بار یه حضرت یلكتواند حدس بزند  یم یسكا يآ
 فرموده است؟

 فرمود:  یشما! حضرت یل ین به توجه همگيآفر
بدت و یو غ یه برادرش را در سه حال نگه دارد: در سدختكدوست  دوست نخواهد بود  مگر آن »

 .«1پس از مرگش
ت و دفداع يدب اسدت از او حمايدست و غایه نك یم و در موقعینكش كمكها  ین  در سختيآفر   
 م.ینكش دیا يم و بعد از مر  او براینك
ان برنامده از شدما يدردندد. در پاكت كن مسدابره شدريده دراكنم ك یر مكآموزان تش از همه دانش   
 د.يین بگوینم و همه بلند آمكد تا من دیا ياوریتان را باال بيها خواهم دست یم

اـم  ااااااااااااااااااااااااااااااااااادرشت ابر يادرش دم د اقر كابد  ند يد امداك ابه ري ا

اـم  اااااااااااااااااااااااااااااااااااهديابدادركابفرمد ايرركدگدك  امداك ا  ادرشت

اـم  اااااااااااااااااااادرشتامداقر كابد  ااهداك ادرشتاد كي اند يد ا سدميا نا واك ادرشتاد كمدارا وام زاـ 

اـم  ااااااااااااااهداقر كابد  اند يد ايدكارامددكمد ا  ابه ري ادرش دم د اهس  دامداك ا  ابه ري اـر مد  اـ 

اـم  ا ياند يامهربد  ا مداا مد )ع (ايكيا  ادرش د ا وا شت ا ك بدطارادرش يامداك ابدا را يددابفرمد 

 

                                                           
 .011ص   0711محمد محمدی ری شهری  دوستی در قرآن و حديث  حسن اسالمی  دارالحديث   .1





 کاخ بلند
 بسم الله الرحمن الرحیم

ابههنامههدااند رمههداكماهه  اا  ههد ا
ا

اند رمهههههداب  ههههه د ارامهربهههههد ااا
ا

اند رمههدا يبههديياراعدههراراكمههگا
ا

اق هههه گاهههههديااند رمههههدايرر مههههناا
ا

ابههدميابههد ارنههد يدابههنامههدامهاا
ا

ادلههههياشههههدد اراـشهههه دميابههههد اااا
ا

كنم. بچه هدا!  بلند جواب بدهید. حاال دوباره سالم میها! سالم  جواب سالم واجب است.  بچه
مدنظم خدوب  های  مؤدب خوب اسدت؟. حدال بچده های  سالم  حالتان خوب است؟ حال بچه

است حال پسرهای )دخترهای( راستگو خوب است؟ حدال داندش آمدوزان درس خدوان  خدوب 
 خوب من  خوب است؟ های  هست؟ ببینم حال دوست
منظم و راست گدو و درس خدوان باششدید. ان شداء اللده دوسدت دارم  امیدوارم همیشه مؤدب و

 همیشه سر حال و سالم و با نشاط باشید.
از باال بده پدايین   ها  را بگويید تا من چهار تا از جواب ها  پرسم. جواب آن هشت تا سؤال ساده می

 لو بنويسم.سمت راست تابلو )تخته( برايتان بنويسم و چهار جواب بعدی را در سمت چپ تاب
ابه تااا.ادكاـنرتاه نامدادرشتاد كيماـ اجدابرريم:1

ند اااب   م:اب  د ارليامدا راك ام يا.ا رامداك امي2

شه داااا.ادكاك  اند ا   ناشد ا شت:1

شجدعاااااا.ا مسد ام رس:1
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 حاال سؤاالت سمت چپ:

امار  ااا.ادلهر اد ش  ابر يا  فدقيامدگو كا)مضدرب(:1

عذ بااااامقدب،ايدد ش:.ا  فر ا2

  وكااااده د:ا راك ا  ك ،امياهداا.ا ش د 1

ش مااااااا.اظلم:1

. آن دو نفر كسانی هستند كه به اين دو سؤال ما 1می خواهیم يک مسابره كوتاه دو نفره انجام دهیم
 خواهد جواب بدهد  بايد اول دستش را باال بیاورد. وقتی من بده او جواب بدهند. هر كس كه می

 اجازه دادم  جواب را بگويد.

با حروف اول چهار كلمدۀ سدمت راسدت تختده  ای  چه كلمه سؤال اول برای انتخاب نفر اول:
 شود؟ درست می

با حدروف دوم چهدار كلمدۀ سدمت چدپ تختده  ای  چه كلمه سؤال دوم برای انتخاب نفر دوم:
 شود؟ درست می

جام مسدابره ايدن جدا بیايدد و مدا اسدم را داد برای ان« بخشش»نفر اول كه جواب صحیح  يعنی 
را گفتده اسدت بدرای « گذشدت»گذاريم و نفر دوم هدم كده   می« بخشش»ايشان را برای مسابره 

 گذاريم. می« گذشت»مسابره اسمشان را 

 مرحله اول:

نويسم كه شما بايد همین جمله را برای مدا بده دو  برای هر كدام از شما  يک جمله روی تخته می
كند. توجده كنیدد كده در موقد،  يق بخوانید كه معنای هر جمله با ديگری فرق میصورت و دو طر

خودتان را  های  به آن اضافه شود. شما بايد وقف و مكث ای  خواندن هر جمله نبايد حرف يا كلمه
 .2بر روی اين جمله طوری قرار دهید كه همین جمله دو گونه معنا بدهد

 بخشش كن«: بخشش»جمله 
                                                           

 امتیاز در نظر بگیرد. 01امتیاز در نظر بگیرد و در مرحلۀ آخر برای هر سؤال  011واندد برای هر مرحله ت . مربی می1
. معنای دوم جمله بخشش: بخش كردن كلمه ها منظور است )بخ د شش( و معنای دوم جمله گذشت بدا گذاشدتن 2

 امش كنید.؟آيد. بخشش  جايز نیست اید به دست می« جايز نیست»ويرگول قبل و بعد از 
 بخشش جايز نیست  ایدامش كنید.                                                
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 بخشش جايز نیست ایدامش كنید.«: گذشت»جمله 

 مرحله دوم

 ما را به سریت جواب بدهند. های  مسابره بله يا خیر است كه بخشش و گذشت بايد سؤال
 بخشش های  سؤال

ابلنااااا شماگرر اش داب   ن؟.ا1

ن راااااب  آ اشآاحرفاد ك ؟.ا2

ن راااهرا ل ناشآاحرـياشآا دامقدناد كد؟.ا1

بلناااامويس د؟امي«اقدف»مقدناكرابدا.ا1

ن رااا و مدايكيادياراكرا  نابزمن؟اهرا سيامي.ا5

ن رااا گرا سي ا سياك ابزمدا راهمابديدا راكرابزمن؟.ا6

بلنااا م قدااگرـ  ابه را  اب   د ا شت؟.ا7

بلناااااب   د ا دكانوب ن؟.ا8

 گذشت های  سؤال

ان راااااا شماش دادش ن؟.ا1

بلناااد ك ؟ا«ت»دشتاهمامث،اگذشت اـنرشا.ا2

ن راااامويس د؟امي«ا  »گذشتاك ابدا.ا1

بلناااااـيداب  آاه د اگذش ن؟.ا1

بلنااااگذشتا رد ا دكانوبيا شت؟.ا5

ن رااهرا سا دكا ش يا مجداابدهداند رمدا  ا راك ضيا شت؟.ا6

بلنااكرد؟اهرا ياند رمدا  ا راك ضيابدشدابه تامي.ا7

ن راااااب تاجديابدهدشت؟.ا8

 «طیب طیب الله احسنت بارک الله»گذشت را تشويق كنید:  بخشش و

كنندد. هدر كدس يدک  آورند و بین شدما ترسدیم می را می هايی  اما اين دو دوست برای شما كارت
بدا  هدا  بین اين كارت ای  را با يكديگر حل كنیم و بفهمیم چه رابطه ها  كارت بگیرد تا معمای كارت
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 بخشش و گذشت وجود دارد.
 خواهیم اين كلمه های ارت يک یدد و يک حرف يا كلمۀ ناقص نوشته شده است. ما میدر هر ك

 .1بدست بیايد هايی  بخش بخش شده را به يكديگر متصل كنیم تا كلمه
برای اين كار ابتدا بايد شماره هر كارت را نگاه كنید. هر كس به ترتیب  شمارۀ یددد روی كدارت 

را  5تدا  0دهیم تدا از  ها بايستید اين كار را چند بدار انجدام مدیخود را بلند بخواند. و به ترتیب ید
خواهیم  بگويید و ياد بگیريد كه شماره نفر قبلی شما مال چه كسی است. تا زمانی كه می تر  سري،

فرط حروف نوشته شده روی كارت را بخوانیم هر كس نوبت خواندن حروف روی كارت خود را 
بهتدر مشدخص  ها  ناقص به همان ترتیب  شدماره های  ف يا كلمهياد بگیرد. در موق، خواندن حرو

 آيد. با متصل شدن اين حروف به دست می هايی  شود تا همه متوجه شوند چه كلمه
 را بنويسم. ها  همگی با هم دو كلمه به دست آمده را بلند بگويید تا من روی تخته آن

 کاخ بلند –عمر طوالنی    
اك بدناب  ا ي ادرا ل نابداب  آاراگذشتاچ ست؟ و مداباويدااچنا سيامي

. ما بايد در زندگی از خطاهدا و 2شود هر كسی كه زياد ببخشد و گذشت كند  یمرش طوالنی می
را بده جهدت بدد رفتداری و اذيدت كردنشدان  هدا  و اشتباهات ديگان گذشدت كندیم و آن ها  لغزش

بینیم  برای اين بخشدش  چند ما او را نمی بیند هر ببخشیم. خدای مهربان و دانا كه همه چیز را می
 دهد. و گذشت به ما یمر طوالنی می

اد م دا ناك بدنا دخابل دابداب  آاراگذشتاچ ست؟اـيدامي

به آسمان رفتند )در شب معراج( چنین بیان كردندد  )صلی الله یلیه و  آله(شبی كه پیامبر گرامی اسالم 
بلند و بزرگی را ديدم كده مشدرف  های  تیم در آن جا كاخرف ها  كه وقتی من همراه جبرئیل به آسمان

 به بهشت بودند.

                                                           
 . مربی بايد كارت ها )كاغذها( را بدين ترتیب آماده كند و بهتر است كارت ها را به ترتیب شماره به بچه ها ندهد.1
اااا1

 عُم

اااااا8 خ ااااا7  دااااا6 مياااا5 الااااا1 طوااا1 ك ااااااااا2

 بُ

 ل داااا9
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امدلا  ست؟اهداا  اجبرئ ،ايرش داا نا ي ا دخ

 خورند و از خطای  مال كسانی است كه خشم و یصبانیت خودشان را فرو می»جبرئیل گفت: 
نیكوكدار را   های كنند. خداوند مهربدان و كدريم نیدز انسدان ديگران نسبت به خودشان گذشت می

 .«1دوست دارد
شويم  بايد خودمان را كنتدرل كندیم و از خطدا و اشدتبا او  ما هر وقت از دست كسی یصبانی می

گذشت كنیم. بچه ها! همان طور كه شما خدا را دوست داريد  خدا هم شما را دوست دارد. پس 
 .2را دوست دارد یزيزان بايستی با گذشت باشیم. زيرا خداوند بسیار با گذشت است و گذشت

اما حسین )یلیه السالم( هم كه همه شما ايشان را دوست داريد  با گذشت بوده اند. برای اين كه 
ما هم بتوانیم مثل امام حسین )یلیه السالم( و همه امامان ديگر با گذشت باشیم بده ايدن داسدتان 

 خوب گوش كنید:

 مرد شامی و امام حسین

يا مرصد ديگری به مدينه آمد. چشمش بده مدردی افتداد كده د شخصی از اهل شام به قصد حج  
حسین بدن یلدی »گفته شد: « اين مرد كیست؟»كنارش نشسته بود. توجهش جلب شد. پرسید: 

یجیبی كه بر او ت ثیر گذاشته بود  موجدب شدد كده  3بن ابی طالب)یلیه السالم( سوابق تبلیغاتی
تواندد دشدنام نثدار حسدین بدن یلی)یلیده  میديگ خشمش به جوش آيد و قربه الی الله! آن چده 

السالم( بنمايد. همین كه هر چه خواست گفدت و یردده دل خدود را گشدود  امدام حسدین)یلیه 
السالم( بدون آن كه خشمگین شود و ااهار ناراحتی كند  نگاهی پر از مهر و یطوفت به او كرد و 

شت و چشم پوشی قرائت كرد  به او پس از آن كه چند آيه از قرآن مبنی بر حسن خلق و یفو و گذ
 فرمود:

 «آيا اهل شامی؟»آن گاه از او پرسید: « ما برای هر نوع خدمت و كمک به تو آماده ايم!»
 «بلی»جواب داد: 

                                                           
 .07071. همان  ح 1
 «.ان الله یفو  يحب العفو» 07077. همان  ح 2

. درباره ی اين سوابق تبلیغاتی توضیح كوتاهی برای بچه ها داده شود و برای اطالع يافتن از اين سدوابق بده پداورقی 3
 همین كتاب داستان راستان مراجعه شود. 
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پدس از آن « دانم. من با اين خلدق و خدوی  سدابره دارم و سرچشدمه آن را مدی»حضرت فرمود: 
كمک داری  حاضرم به تو كمدک كدنم. حاضدرم در تو در شهر ما غريبی. اگر احتیاج به »فرمود: 

 «خانه خود از تو پذيرايی كنم حاضرم تو را بپوشانم و حاضرم به تو پول بدهم.
كرد بدا چندین گذشدت و  مرد شامی كه منتظر یكس العمل شديد حضرت بود و هرگز تصور نمی

 چشم پوشی رو به رو شود  چنان منرلب شد كه گفت:
رفتم و ايدن چندین نشدناخته و  شد و من به زمین فرو می زمین شكافته میآرزو داشتم در آن وقت »

كردم. تا آن سایت برای من  در روی كره زمین كسی از حسدین و پددرش  نسنجیده گستاخی نمی
 .«1نیست تر  نبود و از آن لحظه به بعد بریكس  كسی نزد من از او و پدرش محبوب تر  مبغوض

. ما از اين داستان ياد گرفتیم كده الزم نیسدت همیشده وقتدی 2گیريم یاز اين داستان م ای  چه نتیجه
كند  ما هم از او انترام بگیريم و دنبال اين باشیم كه تالفی آن یمل و كار بد را  كسی به ما بدی می

بكنیم. همچنین نبايد دنبال موقعیت و جايی بگرديم تا بتوانیم تالفی كار بدد را بكندیم  بلكده اگدر 
وقعیت و قدرت تالفی كردن و انترام گرفتن را پیدا كرديم  همان گونه كه امدام حسدین زمانی هم م

)یلیه السالم( آن قدرت را داشت  ولی از آن قدرت و موقعیت استفاده نكدرد و بده دنبدال تالفدی 
كردن هم نبود ما هم تالفی نكندیم  چدون انتردام گدرفتن و تالفدی كدردن قدرتمندد كدار زشدت و 

در ضمن اگر كسی زمانی كه قدرت انترام گرفتن دارد  گذشت كند خداوند هدم . 3ناپسندی است
بهترين  ها  و گذشت آن 5مردم هستند ترين  . همچنین اين افراد با گذشت4از او گذشت خواهد كرد

 6نوع گذشت است
ل  آن را پر كنیم تا به وسیله رمز جددو ها  با همديگر اين جدول را بكشیم و با جواب دادن به سؤال

 پیام آن را پیدا كنیم.

                                                           
 .01  داستان 0. داستان راستان  ج 1
گیری فدوق را بدرای آن هدا بیدان  . بچه ها نظرهای خودشان را بیان كنند و مربی آن ها را تشويق كند و در انتها نتیجه2

 نمايد.

 .07075  انتشارات دارالحديث  ح 7. میزان الحكمه  ج 3
 .07101همان  ح 4.
 .07111و  07117. همان  ح 5
 .07107. همان  ح 9
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ا(16راا11 ا7ن ما)ااااااغضب:.ا1

(6راا1 ا8 ا9درشتا)ااااااكـ  :.ا2

(21درا)ااااارك شاه ادمي:.ا1

(1راا12 ا2 ا5ط دبا)اااااكيس د :.ا1

(11راا12 ا11 ا18 ا1ب كدكا)ااا سيا ناشغ،ارا دكيامد كد:.ا5

بر يامجدكيا شتاراقس تادرااـ امدهياا ياارش لن د ااح و  ا شتا ناقس تا رلامداا را.ا6

(18راا17 ا12 ا16 ا11 ا15 ا19 ك امدهيا)ااااا شت؟

را  0توانید پیدام جددول را بده دسدت آوريدد. بددين ترتیدب كده حدرف خانده شدماره  می 7با رمز 
را شماريد و حرف خانه چهارم )شماره آن چهار است(  خانه می 7نويسید و از خانه بعد از آن  می

شدماريد و حدرف آن خانده را  بعد از حرف اول بنويسید. دوباره از خانه شماره شدش  سده تدا می
نويسدید. در واقد، شدما بايدد حدروف  ( بعدد از حدروف خانده شدماره چهدار می7)خانه شماره 

حرف كندار هدم  10قرار دهید تا  ای  و ... را كنار هم به گونه 07و  01و  7و  3و  0شماره  های  خانه
 شته شود و پیام جدول به دست بیايد.نو

ا....«ب  آاه د اطوكا نادرشتاد كيا»ي دااجدرل:ا

توانید حدس بزنید امام صادق )یلیه السالم( در ادامه اين پیام به مدا  اين پیام ادامه دارد. می ها  بچه
 فرمايد. چه می

 .«1را ببخشند بخشش  همان طور كه دوست داری تو»فرمايد:  امام صادق )یلیه السالم( می

                                                           
 .07175همان ح  1.
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كند به دنبال تالفدی كدردن از او نباشدیم  بلكده او را  ما ياد گرفتیم د موقعی كه كسی به ما بدی می
ببخشیم چون خود خدا بسیار با گذشت است و گذشت كردن را دوست دارد. خداوند مهربان بده 

دهدد و  ندا می ای  تهشوند وفرش در محشز جم، می ها  پیامبر گرام ما گفته است كه وقتی تمام انسان
دهد  بلندد شدود و  كسی كه مزد و پاداش او با خداست و خدا فرط پاداش او را می»زند:  فرياد می

دهدد:  پرسدند پداداش چده كسدی بدا خداسدت؟ آن فرشدته جدواب می همه می« به بهشت برود.
 .«1گذشتند ها  كه مردم را بخشیدند و از خطا و لغزش آن ها  آن»

ت داريد كه جزء اين گروه باشید و وارد بهشت شويد. پس بايد همیشه يادتدان حتمًا شما هم دوس
 بیند و دوست دارد كه از خطای ديگران گذشت كنید. باشد كه خدا شما را می

                                                           
 .07077. همان ح 1



 ردوغ

َجَهـَّنَمَمْثـوًیَعَلیاللِهَکِذبًاَأْوَکـَذَبِبـاْلَحِ َلَمـاجـاَءُهَأَلـْیَ فـّيَوَمْنَأْظَلُمِمَمِناْفَتری»
 ؛ِلْلكاِفریَن

كارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بسته يا حق را پس از آنكه به سراغش آمدده  چه كسی ستم
 تكذيب نمايد؟! آيا جايگاه كافران در دوزخ نیست؟

ا ه  کشرس رک د اشررسس  ر  
ا

اچت غروالترکسالهرس ر  االشر ه ال ررررا
ا

 ایجاد انگیزه:

فرمود: شخصی نزد من آمد و گفت: برخیز! برخاستم و با او به جايی رفتم. در آنجا دو  پیامبر
نفر بودند. يكی ايستاده و يكی نشسته  شخص ايستاده  يک انبر آهنی بزرگی در دسدت داشدت و 

كشدید  بده گرفدت و مدیدهان او را با انبر مدیگذاشت و دو طرف به دهان آن شخص نشسته می
شد. من از آن شدخص كشید آن شخص نشسته به همان طرف خم میطوری كه به هر طرف می

توبده از همراه پرسیدم: اين صحنه چیست؟ گفت: اين شخص نشسته در دنیا دروغگو بدود و بدی
 1شود.گونه یذاب میيندنیا رفت. اكنون در اين یالم)برزخ( تا فرا رسیدن قیامت همواره ا

اس هغر ساهر  رکس ردتاس  
ا

ا2ه الالال  رس هغر ساالالهر  رکسالال رسالالهرررا
ا

                                                           
 .234ص  5ج البیضا؛ محجه.  1
 .رهنمون.  2
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 متن: 

دروغ؛ يعنی خبری كه خالف واق، است و حریرت ندارد. دروغ با راسدتی مخدالف اسدت. دروغ 
تدرين ای است كه تمام گناهان در آن خانه باشند؛ بنابراين دروغ يكی از بزر مانند كلید قفل خانه
 رود.گناهان به شمار می

 های دروغ: ریشه

 دشمنی؛☜

 حسد؛  ☜

 خشم و یصبانیت؛  ☜

 یالقه به مال دنیا؛  ☜

 یالقه به مرام و جايگاه دنیايی؛ ☜

 (.برای جلب نظریالقه به افراد ) ☜

 گویی: بار دروغ آثار زیان

 شوند:. فرشتگان از انسان دور می1
 1«:اْلَعْبُد ِكْذَبًه َتباَعَد الملُک ِمْنُه َمسيَرَه ميل ِمْن َنِتِن ماجاَء ِبُـهِإذا َكِذَب »فرمايند: می امام رضا

شود. به دلیدل بدوی بددی هنگامی كه انسان دروغی بگويد  فرشته به اندازه يک میل از او دور می
 خیزد.كه از یمل او برمی

 ردم است. دادن پايگاه اجتمایی و ایتماد مگويی  بایث رسوايی و از دست. دروغ2
كندد؛ زيدرا های ديگر و حتی گناهان ديگر دیدوت مدی. اثر دروغ اين است كه انسان را به دروغ3

های زياد ديگری بگويد يا دسدت شود دروغكردن دروغ خود گاه مجبور میدروغگو برای مخفی
 به كارهای خطرناكی بزند.

های خود بینددازد  در كاریخالفای بر دهد تا موقتًا پرده. دروغ به شخص دروغگو امكان می4
 حالی كه اگر راست بگويد  به ناچار بايد آن ایمال را ترک كند.

هدای نفداق ای از شاخهكشاند؛ زيرا دروغ شاخه. دروغ انسان را به تدريج به نفاق و دورويی می5
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   911دروغ

 
 

«: الّنفُـاِ  اْلِكُـْذُب یُـَدّدإ ِإَلُـی »آمده است كه فرمودندد:  در حديثی از امیرمؤمنان یلیاست.
 كشاند.دروغ انسان را به نفاق می

شود اين است: اگر افراد محرری در يک يدا چندد مدورد . اثر زيانبار دروغ كه در دانش ااهر می9
اندازندد و اگدر ايدن یمدل های یلمی خود را از ایتبدار مدیدروغ بگويند  تمام تحریرات و كتاب

گران باقی نخواهد ماندد و كداروان یلدم و داندش شیوع پیدا كند  ایتمادی بر تحریرات و یلوم دي
ای كده اساسدًا شود. اين موضوع در نرل احاديث بسیار مشهود است؛ بده گوندهبشری متوقف می

 یلم رجال با هدف كشف راويان راستگو و محدثان دروغگو به وجود آمده است.

 تنوع: 

 معما: 

د غام ست؟ادكايدكا شت ادكا دكااـ اچ ستا نادكا دكا شت ادكامدكام ست؟ادكادكرغا شت ادك

ام ست؟اا

 جواب: توپ
 معما: 

 2رفتند. از اولی پرسیدند: چند مورچه پشت سرت است؟ گفت: سه مورچه به رديف داشتند می
تا  از دومی پرسیدند: چند مورچه پشت سرت هست؟ گفت: يكی  از سومی پرسدیدند؟ گفدت: 

 شود؟سه تا چطور می
 جواب: سومی دروغگو بوده.

 دول: ج

به سؤاالت پاسخ داده و حروف را در جای ایداد قرار دهید  سپس حدروف را بده هدم چسدبانده و 
 رمز جدول را به دست آوريد.

 11 14 13 12 خ 11 9 8 7 6 گ 4 3 2 1

 سؤال: 

(؛ 10-13-11(؛ بزر  ده ) 7-2-5(؛ دايره: )1-3-14(؛  فايده: )13-6-8ی محترمانه:  )«تو»
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 (.4(؛ غم بی پايان)15-14-9-12)دشمن نیست 
اكمزاجدرل:ا...........................................................................

 دعا:

پدذيری و گناهانشدان را یفدو  ای كه توبه بندگانت را می ای خدای من  تو در كتاب محكمت گفته
ای  توبده مدرا بپدذير و  ویدده داده داری  پدس همچندان كده كنندگان را دوست میكنی و توبه می

ای  محبدت خدود  سان كه شدرط كدردهای  از خطاهای من درگذر و آن همچنان كه بر یهده گرفته
 نصیب من ساز.

 تکلیف:

 ها با هم تكرار كنند.. پیمان دسته جمعی در كالس: همه بچه1
وغ نگدويیم؛ هرچندد بده مدان دردهیم هیچ زمانی به پدر و مادر  معلم و دوستانخدايا ما قول می

 ضرر ما باشد.
پرسدد چده . تا جلسه بعد مراقب باشیم دروغ نگويیم. )در جلسده بعدد معلدم اول كدالس مدی2

 كسانی مراقبت كردند و دروغ نگفتند(.



 اسراف 
آموزان بخواهد سؤال و جواب زير را به صدورت  تن از دانشبرای شروع بحث  مربی محترم از دو 

 نمايش تمرين كرده  در سر كالس اجرا كنند. 
   نفر اول به ینوان حضرت موسی بن یمران

 نفر دوم به ینوان شیطان 
هدای نامناسدب  رسدد. شدیطان كده لباس می« شدیطان»در حال یبور بده « حضرت موسی »

دهدد و صدداهای یجیدب و  در هوا به طرز وحشدتناكی تكدان میها و انگشتان را  پوشیده و دست
 ستاده است. يای ا آورد در گوشه غريب  مثل صدای جیغ گربه و پارس سگ از خود در می

 كنی ای شیطان ملعون!  حضرت موسی: اين جا چه می
 گردم.  شیطان: دنبال شكار می

 شكار! یجیب است. شكاررهای تو چه كسانی هستند؟ د 
 ها كه پارسا و با خدا نیستند.  ی ابله  آنها آدمد 

 راست است كه تو خیلی چیز بلدی و تجربیات زيادی داری؟ د 

 ام.  بوده آری من چند هزار سال قبل از حضرت آدم د 

 ای؟  پس چرا به اين روز افتادهد 

 اين ديگر به تو ربطی ندارد. د 

 دهی؟  آيا به يک سؤال من جواب مید 

 دهم.  باشد اين دفعه جوابت را مید 

سوزد. حال بگو بدانم آن چه گنداهی  ای كه دلت به حالم می شود باز كلكی سوار كرده معلوم مید 
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 شوی.  افتد و تو بر او مسلط می است كه اگركسی آن را انجام دهد در دام تو می

 خواهی از اسرار كارم آگاه شوی!  گويم  می نمید 

 نبايد زير قولت بزنی.  ای و تو قول دادهد 

شود  يعنی گناه خود را كوچک بشمارد و كدردار و ایمدال    وقتی كسی مغرور میمگوي باشد مید 
كوبدد و زندد و بدر سدر مدی خوب خود را با اهمیت بداند... ناگهان شیطان در حالی كه جیدغ می

 شود.  گويد ای وای بیچاره شدم و رمز كار خود را فاش كردم از صحنه خارج می می

خواهد تا لیستی از كارهای ناپسدند كده بده یندوان  آموزان می مربی محترم در اين قسمت از دانش
شود  تهیه كنند. آن گاه با تكیه بر اين كه هیچ گناهی با تكرار و اصرار بدر آن  گناهان ناچیز تلری می

 بحث را به اسراف بكشاند.  1كوچک نیست
آمدوزان بررسدی كندد. از جملده اسدراِف  كمدک دانش شايسته اسدت مربدی مدوارد اسدراف را بده

هدا و  اسراف در لوازم التحرير است  از بدین بدردن دفتدر  مواابدت نكدردن از كتاب  آموزان دانش
های نابجا از پاک كردن و مداد رنگی يا خودكار مثل كشیدن آن ها به در و ديدوار و يدا میدز  استفاده
 2تحرير.

آورد بده  هدای بدزر  در مدی كوچک چگونه سر از مشكالت و زيانبرای اين كه بدانیم كه گناهان 
 مورد زير توجه كنید. 

آمدوز روزی يدک صدفحه كاغدذ از  آموز است. اگر هر دانش دانش 111/111/01كشور ما دارای 
دفترش را تلف كند و يا بدون استفاده رها كند در سال تعداد بسیار زيادی دفتدر صدد بدر  از بدین 

ها و جامعده انجدام  توان كارهای بسیار مهم و اساسی برای خانواده اين دفترها می رود كه با پول می
 داد تا از قید وابستگی رها شويم و به استرالل و خودكفايی برسیم. 

-خواهیم كشور خود را آباد كنیم بايد ترويج كننده صرفه جويی و قنایت و نهدی و ما كه اكنون می

   كننده از اسراف باشیم.

 جدول

                                                           

 «. ال صغیرة م، االصرار و ال كبیرة م، االستغفار: » قال رسول الله .1

  ها را نام ببريد. بینید؟ با فكر و دقت آن هايی در محیط منزل و محل زندگی خود می تمرين برای منزل: چه نوع اسراف .2
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 ی جدول را به صورت يک المپ به روی تخته بكشد و سؤاالت زير را مطرح كند. مرب
اش دد اااااا ري ادش  ا مسد اا.ابزكگ1

ا شر ـكدكااا   داا.ا سدميا نا مو لانوداك ابدر اكرينامصرفامي2

اهس  دااااااا.اج عاهست:1

ابر دكااااااا.ايسرامددك:1

 
 

 ای است که مرتب شده آن چنین است.  رمز جدول: جدول به هم ریخته شده 

 اسرافكاران برادر شيطان هستند.

 آموزان مطرح كند.  را به صورت مسابره برای دانش 1مربی موارد اسراف 
اسراِف ـ برادِر  یاسراِف آ»ها با صدای بلند بگويند:  در صورت اسراف بودن  بچه روش اجرا:

 «  کار خوب و درسته ـ پیروی از قرآِن »در صورت اسراف نبودن بگويند: و « شیطاِن 
                                                           

مدن  -1ابتذال ثوب الصون  -3الذين اسرفوا یلی انفسهم  -7اواضّر بالبدن  -1فیما اتلف المال  -0موارد اسراف:  .1
 انفق شیئًا فی غیر طایة الله فهو مبذر. 
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 از موارد زير  جزو موارد اسراف است.  کكدام ي
ا□ا شر فاغ ر□ شر فااااااااااااااااا.ايدك ا رد ا دغذا   زاراقدب،ا ش فدد ا1

ا□ا شر فاغ ر□ شر فاااااااااااااااا.ايوش د البدسانوباراموادكاه اداابد يارا دكا2

ا□ا شر فاغ ر□ شر فااااااااااااااااهدادكاه اداام د اا.ايوش د ابه ري البدس1

ا□ا شر فاغ ر□ شر فااااااااااااااااا.انوكد اغذ ياب آا  احدا)يرنوكي(ا1

ا□ا شر فاغ ر□ شر فاااااهدياقدب،ا ش فدد اا.دركاكي   امد 5

ا□ا شر فاغ ر□ شر فاااااااااااااااا.ا دكهدياندرمدك امث،ايريد ا  اجدهديابل دا6

ا□فا شر اغ ر□ شر فاااااااااااااااا.ا   د امد دارايدكا  ابرادكاراديو كا7

ا□ا شر فاغ ر□ شر فااااهديا لويزيومياا.ا  دشدياب آا  احدابرمدمن8

ا□ا شر فاغ ر□ شر فااامصرفاـباب آا  احداه اداارضوارايدا ش ح دااراشستاراشو.ا9

ا□ا شر فاغ ر□ شر فااااا  احدا  ابر اراـبا.ا ش فدد اب آ11

ا□ا شر فاغ ر□ شر فااا.ايوش د البدسانوبارا   زادكاه ادااـمد ابنامدكشنا11

□ا شر فاغ ر□ شر فاااا.اعدرا د اه اداام دجدتاراك  ارام د ا12

توانند  های گذشته می آموزان با توجه به تمرين داستان زير مربوط به اسراف و موارد آن است. دانش
 موارد اسراف را در داستان شناسايی كنند. 

 یک روز فراموش نشدنی 

ام كه رسیديم  نزديک اهر بود. بوی غذای مطبوع همه جا را پر كرده بود خاندۀ یمده  به خانه یمه
ی تزيین شده بود. با اين كه خانۀ ساده و كوچكی بود  اّما بسیار با صفا و جالب خانم به طرز زيباي

 بود. 
های قرمز كوچک صفای خاصی به حیداط چهدار گدوش داده  حوض كوچک میان حیاط با ماهی

یجدب « جدواد»به من اشاره كرد و گفدت « نوروز»بود. از همان اّول كه وارد خانه شديم  داداش 
ب تنی خوبی در انتظار ماست. فهمیدم كه فكرهدايی در سدر دارد. آخدر او حوضی. مثل اين كه آ

 بردار نبود.  ديد تا چند نرشۀ جانانه برايش نمی كشید  دست هر چیز تازه ای را كه می
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 اذان اهر را كه گفتند  نماز خوانديم و سپس ناهار آورده شد. 
آخر او یدادت بده « ا خفه نكنی.موااب خودت باش  خودت را با غذاه» به داداش نوروز گفتم: 

 پرخوری داشت  ولی او چیزی در جوابم نگفت. 
كه ناگهان صدايی از گوشۀ اتاق بلند شد. داداش نوروز بدود. آن قددر  يممشغول نهار خوردن بود د

خورده بود كه به دل درد شديدی دچار شده بود و باالخره یمه خانم با آب جوش و نبدات و یدرق 
 بجا آورد. نعناع حال او را 

بعد از ناهار به حیاط رفتیم. داداش نوروز سدیبی را از داخدل ادرف برداشدت و مردداری از آن را 
 ای پرتاب كرد.  خورد و از ترس اين كه نكند دوباره دل درد او شروع شود  آن را به گوشه

فدیلم های كارتونی و سدپس فدیلم مسدتند و بعدد يدک  با هم به تماشای تلويزيون نشستیم  برنامه
كدرديم هدم  ای نشسته بوديم و تلويزيون تماشدا می كمدی و ... حدود چهار سایت و نیم درگوشه

چشمانمان خسته شد و هم سرمان گیج رفت و هم گردنمان درد گرفت. بلند شدديم و بده حیداط 
ام خدود را بده  كه ناگهان لیز خورده ای روم و به بهانه جواد به لب حوض می» آمديم. نوروز گفت: 

ای بعدد  اين كار صرف نظر كند  قبول نكرد كه نكرد. لحظه به او گفتم تا از«. اندازم داخل آب می
 صدای پرتاب چیزی كه داخل آب افتاده بود همه را از اتاق به حیاط كشاند.

 آری! حوض بود و نوروز كه جايی برای شنا كردن در آن نداشت. 
 ا ذكر كنید؟ آيا می توانید موارد اسراف در داستان باال ر

ايرنوكيا.ا1

ير دباش بام مانوكد ا.ا2

  دشدياب آا  احدا لويزيو ا.ا1

هدياموارا   زابناد ن،اـباايريد ابدالبدس.ا1

 پرسش و تمرین 

 اسراف چگونه گناهی است؟ . 0
 كنید . ذكر نمايید.  الس خود مشاهده میكدو مورد از اسراف را كه در . 1

 كنید  ذكر كنید.  دو مورد از اسراف را كه در منزل خود مشاهده می. 7

 اين جمله را توضیح دهید. «. كاران برادر شیطان هستنداسراف». 3





 

 

 مچهار فصل

 

 

 احکام 





  پاکيزه و باحیا باشيم
 

ايامهربد بنامدااند رمداب   د 

ا فردط يدد حالتدان خدوب اسدت خدوِب خدوِب خدوِب یها سالم! حالتان چوب است! ببخشبچه
شه یدوارم همیا خوِب خوِب خوب؟ امينم  حالتان فرط خوب كیبابا چرا من اشتباه م یچوب؟ ا

 د.یروز و سرزنده باشیخوب و سالمت و پ
نم؟ كدد نردل یدوح كیودكددار از دوران و خندده  یدنین  شنيریش یاتان خاطرهيبراد يدوست دار

 ید و تنبلدینكپس خوب گوش  1شما( یها هم افتاده باشد )البته نه برایبعض ین اتفاق برايد ايشا
خوشحال بودم چون قرار بدود  یلیرد: آن روز من خكیف ميد گل تعرید! آقا وحینكرا هم فراموش 

ندد. يایمدا ب یصدرف شدام بده خانده یبدرا يدکدور و نزد یهدالیو چند تا از فام يیو زن دا يیدا
  بخور  بخدور یگريام( و ديید )پسردایردن با مجك یباز يكیه كمن دو یلت داشت  یخوشحال

دند و چندد سدایت یها سررسرده بود. سرانجام مهمانكهمانان آماده یم یه مادر براكبود  یمفصل
زدندد. پددرم یم کرنگارنگ و خوشمزه پشت سر هم چشم یده شد. غذاهایشام چ یبعد سفره

ه هر وقدت كم. من هم یده بود و خربزه هم در سفره داشتيجعبه نوشابه خر يکوچه كاز مغازه سر 
بدودم  حملده بده غدذاها  یخت  یاشق خربدزه مشدهديریام مدم آب از لب و لوچهيدیخربزه م

توانستم خربزه خوردم چندد تدا نوشدابه هدم یمن تا م یدر آن شلوغاد بود يشروع شد. سروصدا ز
 مم مثل طبل شد.كه شكدم و خالصه آنردر خوردم یشكسر 

                                                           
 . مربی اين جمله را با خنده بگويد.1
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لم نگاه یدم تا به فیشكن دراز یهم یداشت برا یلم خوبیون فيزيها رفتند  تلوهمانیه مكآخر شب 
چون  یبروم  ول يیه به دستشوكرد كدار یبعد مادر مرا ب یريبعد خوابم برد. دقا یلحظات ینم  ولك

 دم.یبه اطاق خواب رفتم و خواب يیخواب آلوده بودم به یوض دستشو
هدا! س شد. بچهیه خواستم بلند شوم دستم خكن یهم یدار شدم  ولیها ببچه یصبح با سروصدا

رده بدودم  كس یشدم. من رختخواب خود را خ کم خشيند  از ترس سر جایچشم شما روز بد نب
 یمفصدل کتدكد یدفهمیاگر مادرم م  س شده بود!یمن خ یه شب باران آمده و فرط جاكن يمثل ا

ردم كدیر مك( ف1وساني كی یخود بلند نشدم مثل )ا ین از جایهم یردم. براكید نوش جان ميبا
ده گفدتم: یدم وحكوچكدبه سرم زد. فورًا به خواهر  یركدفعه ف يکه كنم كدا یپ یاد راه چارهيتا شا

 «اور.یم آب بيده! برایوحده! یوح»
ام بدرو بدا تشدنه یلدیگفتم: من خ یوان آب برداشت تا به من بدهد. با تندیل يکده از طاقچه یوح

 ار!یپارچ آب ب
 خچال پارچ را آورد.يده رفت از داخل یوح

ندد و مدن بده كس ینم و آب رخت خدواب را خدكه تا پارچ به دستم داد  آن راول كن بود يام انرشه
 !«یاس شده چه نرشهیختن آب خيرخت خواب به خاطر ر»م: يها بگوبچهمادر و 
س یارگاه پلكد. مثل یشكیم کتش یه مادر متوجه شد. او داشت با دست روكن موق، بود یدر هم

دم و بدا يدگشت. من مثل فندر از جدا پریشده  دنبال آثار جرم م یزیا متوجه چيه گوك( 2)گجت
ه دو تدا كددم يه پدرم را دكن يوچه بودم تا اكدر  یردم. مدتكوچه فرار كبه « نجس»س و یشلوار خ

 «؟ینكیوچه  چه مكد در یوح»د او به من گفت: يآینان در دست گرفته و به طرف خانه م
رده بدود فدورًا كدپدرم بداز  یه در را براكده خانم یوح یم وليدم یلتش را بگویشكیمن خجالت م

 «د باران آمده بود!یوحداداش  یشب جايبابا! د»گفت: 
 «امده!یل نیه سكر كخدا را ش»د  گفت: يخندیه داشت مكپدرم 

  او بدا زحمدت یر مادر هم باشكد به فيگفت: پسر خوبم تو با یبعد دست مرا گرفت و به مهربان

                                                           

 به او یالقه دارند.ها شد و بچههای كودكان نمايش داده می. شخصیت كارتونی كه از تلويزيون در برنامه1
 ها.. شخصیت محبوب كارتونی بچه2



   961 پاکيزه و باحيا باشيم

 
 

د و آب يد بشدويدبا 1ه نجس شدده اسدتكرا  يیزهایاز چ یلیفراوان رخت خواب  فرش ... و خ
ار كدن ي... حاال با ایبرو 2يیها قبل از خواب به دستشوه شبكگر به من قول بده يشد. حاال دكب

 نم.كه نیدهم تو را تنبین. من هم قول مك کمكمادرت را 
 م داخل خانه.یه هر دو رفتكب بود ین ترتيبه ا

 شما گفتم خوشتان آمده باشد. یه براك یطوالن ین خاطرهيدوارم از ایها! امبچه
ا هدر يدن! قبدل از خدواب و يم؟ آفرینكد چه يم  بايل نشوكد دچار مشیه مثل وحك نيا یحاال برا

 م.يا توالت بروي يیبود  به دستشو يیاز به دستشویوقت ن
دام طرف نشسدت؟ معلدوم كد به يبا يیداند مثاًل به نظر شما در دستشویام آن را مكاح یسكچه 

گدر( يد یا صدحرا )در مسدافرت و جاهدايدابان یاسه توالت است اما اگر در بكه ك یاست به طرف
 رد؟ك يیدام سمت دستشوكرد و به كد يد چه بايبود

« پشـت بـه قبلـه»و « رو به قبلـه»د يد. هنگام نشستن باینكق ياحسنت! دوست خودتان را تشو
 3م.ینباش
 خسته است؟ دشمن یسكد  يها خسته شدبچه

ه كدن يدا ید. مدن هدم بدرایهسدت یشه سرحال و با اندرژیشما هم یشود ولیبله! دشمن خسته م
 نم.كیف ميتعر یافهیتان لطيبر لب شما نرش ببندد برا یلبخند

 يینامناسب خورده بود )اسهال داشت پشت سدر هدم بده دستشدو یه غذاكض يمر یمرد یروز
رد كت كحر ین مرداریه ماشكن یر همیرفت( سوار اتوبوس شد تا به تهران برود. در طول  مسیم

 «زحمت نگهدار!یآقًا ب» به راننده گفت:
ار را انجدام داد. كدن يبرود او چند بار ا يیه او به دستشوكن يداشت تا این را نگه میراننده هم ماش

 یآقدا»رفدت  از آن جدا داد زد:  یاوار خرابدهياده شده و پشت دین پیتهران از ماش یهايكیدر نزد
 «شم!!كین و شما خجالت ميمسافرگر از يم. ديآید من بعدًا خودم ميراننده! شما برو

نشست  يیجهت دستشو يیشود جایا ميد. به نظر شما آيض نشويه شما مركها! ان شاءالله بچه
                                                           

-)در اين قسدمت داندش آمدوز نجدس بدودن ادرار را مدی 07ی آيت الله فاضل  احكام نجاسات  م ی یملیه. رساله1

 فهمد(.
 دهد.. مربی در اين جا مرداری در ارتباط با ضرر نگه داشتن بول از نظر پزشكی )در حد فهم دانش آموزان( توضیح 2
 .71. حضرت آيه الله فاضل  پیشین  3
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 رینخ ه محل رفت و آمد مردم باشد؟ك
 يیست  دستشدوین یه صاحبش راضك یانكا در ميبن بست  یوچهكر درخت  در يشود زیا ميآ

 1دینكر بزر   نگاه ینخ يکست؟ بله! یها چن سؤاليا یرد  جواب همهك
د ندان يخر یه براكد صبح زود يا شما دوست داريبه ینوان مثال آ  زشت است  یلیار خكن يبله! ا

د و چشم شما به گل و درخت و ینكگل را احساس  ید بويشویوچه رد مكا رفتن به مدرسه از يو 
 گر!يد یزهایا به چيفتد یبلبل ب

مناسدب  يیخود جا یاره بكاست  یادهیآدم فهم یسك»با فرمود: يچه ز رمكحضرت رسول ا
 «2ندكانتخاب  يیجهت دستشو

 «ماست. یشهر ما خانه»اند: وارها نوشتهيد یبعض یه روكد يادهيها حتمًا دبچه
 چرا؟« م.ين نبریعت را از بیطب يیبايز»  «م.ینكست خود را آلوده نيط زیمح»

خددا  یهدادرخت بخوانم تدا از نعمدت یاز زبان پرنده برا یرشما شع یخواهم براین جا ميدر ا
 دینكم. خوب گوش يها را آلوده نسازم و آنینكخوب استفاده 

ا اكقهههصاشهههدخارابهههرگا هههوا
ا

اههههههديابهههههددام هههههد ادشهههههتاا
ا

اشههههوايههههرا  ا ر مههههنامههههي
ا

اههههههدياشهههههدداشهههههدداا ر مهههههنا
ا

ا*******ا*******ا*******

ا ي اايرمههههههههد يرمههههههههد 
ا

ا ههههناعدشهههه اصههههد يا وشههههتاااا
ا

ا ش يا هههههناالمهههههنيرمهههههد 
ا

اهههههديا وشههههتابههههناكريادشههههتاا
ا

ا*******ا*******ا*******

ا ههوييا ههناهسهه يا يادكنههتااا
ا

اه   ههههههنامسههههههتا ل  ههههههدساا
ا

                                                           

ی )نه( روی آن نوشته شده است. و نیز مربی چند درخت و يك كوچده دهد كه كلمه. مربی كارت بزرگی را نشان می1
 بكشد و با ضربدر قرمز روی یالمت بفهماند كه زير درخت و... دستشويی كردن ممنوع است.

 قدال رسدول اللده» 001  ص 1  ج7  چ 0777قامه نماز جمعه گیالن  رشت    ستاد ا«آثار الصادقین». احسانبخش: 2
 «.من فره الرجل ان يرتاب موضعًا لبوله
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اببههههرابههههناشههههوياـشهههه د 
ا

ادشههههههتا ل  ههههههدسادربههههههدك اا
ا

ا*******ا*******ا*******

ادربهههههههدك ا  اصههههههه  مادلا
ا

انههههد انههههد ا هههه ا يادكنهههههتاااا
ا

اب ههههو  اشههههرردا مهههههدگياا
ا

امهههههر ادعهههههدا ههههه ا يادكنهههههتا
ا

 فرد( ییلو ییحي)
هدا از درخت یخود و نگهدار یط زندگیمح یزگكین شعر لذت برده و در پايدن ایدوارم از شنیام
 1د!ینكلمات دقت كبا  ید. حاال به بازیوشا باشك
    است.       رفتن قرار داده شده  يیدستشو یبرا یبهداشت یهاسيا در مدرسه شما سرويآ

        ستيا        دهند؟یاست چه مه در حال فرار ك یسكس به یپل

 یافدهیوارد شود  چه وا یرمردید و پینشسته باش یصندل یت واحد روكاگر شما در اتوبوس شر
     ستاديا    د يد؟ بله بايدار

 2    ستادهيا     نند؟ كیجاها چگونه ادار م یها در بعضبچه یبعض یگاه
 ر بزر یهم نخار خوب است؟ جواب روشن است  باز كن يا ايآ
ترشـ  »ار كدن يخورد )به این موق، ذرات ادرار به شلوار و... ميچون در ا 3ستیار خوب نكن يا

 توان نماز خواند.یگر نميف دیثكند( و با آن شلوار نجس و يگویم« نجاست
د! يیدود؟ نام چندد شدنا را بگياردن رفتهكشنا  یا به استخر برايد  آيا شما به شنا یالقه داريها! آبچه

 یارال  پروانه  قورباغهك
م یندكد اگر در آب اسدتخر ادرار يبرو يیادتان باشد قبل از وارد شدن به استخر به دستشويها! بچه

 م شد.یها خواهیلیض شدن خيبایث مر
ب كدمر کوچدكقطدره  يدکان كن قطره چيد! با اینكام نگاه ه در دست گرفتهكب آ یشهین شيبه ا

 افتد!؟یم ید چه اتفاقینكم نگاه يزيرین آب ميداخل ا
                                                           

 . مربی كلمات را در تابلو بنويسد.1
 ها بزند.. مربی چند مثال ملموس برای بچه2
 .17. حضرت آيت الله فاضل  پیشین  م 3
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روب یكدب  مكدن مريند و اگر اكیدا میر پییبله! رنگ آب تغ
نندد كن آب اسدتفاده يده از اكدرا  یسانكباشد آب را آلوده و 

د كدرا یهداندد در آبكیهم نمد یفرق  رد كض خواهد يمر
ن خداطر یبده همد 1گدريد یها و جاهداا در رودخانهيباشد 

از مدردم را یمورد ن یهاآب»فرمود:  رمكحضرت رسول ا
 2«د.ینكآلوده ن

ه بده قددرت دسدت كگر يد یمسابره يکردن در استخر در كد بعد از شنا يها! دوست دار... بچه
س آماده اسدت كنند؟ هر كت بكخواهند در مسابره شریم یسانكد  چه ینكت كدارد  شر یبستگ

 د.ینك یمعرف 3د! شما دو نفر خودتان راینكق ين دو نفر را تشويند! اكدست خود را بلند 
گدرفتن  کمكه با استفاده از چهار انگشت دست چپ )بدون كل است كن شيشما به ا یمسابره

 د.ینكق بيها! دوستان خودتان را تشود! بچهینكرا یوض  یاركسر خود یاز انگشت شست( جا
مدا  یم از اوسدت  حتديدنعمت داده است و هر چده دار یلیه خداوند متعال به ما خكد يديشما د

ادمدان ي  م. خدوب!یندكیوض  یار را به راحتكم سر خودیتوانیبدون استفاده از انگشت شست نم
 م؟يریدام دست طهارت بگكبا  يیه هنگام طهارت گرفتن در دستشوكباشد 

 5آن هم با آب و دوبار 4بله! با دست چپ
د و پاسدخ آن ینكد. معما به صورت شعر است خوب گوش یسمعما ر يکدن یحاال نوبت به پرس

 د!یرا بده
امهههههر ا مههههه  ام  هههههد  اا

ا

انههههوكياگهههه،امههههد اال ههههزامههههياا
ا

اـباحههههرف ا يهههه ا ههههالااا
ا

ابدشهههههههههههمادكر اح هههههههههههدااا
ا

اباهههواچهههناهسههه ما كهههمااا
ا

امسههههههههههه د ،ارا هههههههههههوچكما
ا

                                                           
 .77  17. همان  م 1
 «.التفسد یلی الروم ماء هم»  71  ص 7. كافی  ج 2

هدا نیدز ها بدهد شركت كنندهها نشان دهد و بعد آن را به شركت كننده. مربی دست خود را به شكل گرفتن میكروفون به بچه3

  ها پاسخ دهند.های خود را به همان حالت درآورند و به سؤالدست

 .11. حضرت آيت الله فاضل  پیشین  م 4
 ها توضیح دهد.را برای بچه . مربی آب قلیل و كر5
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 بله! جواب معما صابون بود.
 م!یصابون است بخوان یه دربارهكن شعر را يا یها حاال با هم دسته جمعبچه

ابههههر يادشههههتاراكريههههماا
ا

ابهههههههههههر يادش  هههههههههههوي ماا
ا

اشهههههههف داارا   هههههههزااا
ا

ايهههههههه آاه ههههههههناعزيههههههههزاا
ا

امهههر ابكهههآابهههناكريهههتااا
ا

ابهههههداـبابهههههز ابهههههناصهههههوكتااا
ا

اههههد هههدابدشهههيامثههه،اگُههه،ا
ا

ا1يهههههههدكارا   هههههههزارا يبهههههههدااا
ا

 چه فرموده است؟ یزگكیپا یدرباره رمكد حضرت رسول ایدانیا ميها! آبچه
 2«امبران است.یاز اخالق پ یزیو تم یزگكیپا»فرمود:  امبریپ

رار كدخدوانم شدما در جدواب تیم من دیاها را مديبریان ميبه پا يیها برنامه را با خواندن دیابچه
 نم:كید  شروع ميا  آماده«ايا  خدايا! خدايخدا»د! ینك

اند يد اند يد اند يداانديداكي نا  فاظدل   اك 

اند يد اند يد اند يدااب ويا  الوثامديد د ا م  اك 

اند يد اند يد اند يداچ زيامد كيمابناجزاحباعلي

اند يد اند يد اند يدااماهد كا  ابر يامداه   اك 

                                                           

 .3تهران  ص    0771چ اول  « ها  نظافت  نظافتآی بچه». ابراهیم حافظی: 1
   0773  0  ج17ستاد اقامه نماز جمعده گدیالن  چ « آثار الصادقین»  احسانبخش  «نبیاء التنظفمن اخالق اال. »2

 .717رشت  ص 





 محرم و انمحرم
 كلمات آغاز می كند  طرح درس چنین است:مربی محترم اين درس را از طريق بازی با 

 
 

 را روی تابلو می نويسد و از بچه ها می پرسد:« م»

اشوك ا ياباوي دابنامدااـنري ااي دمبراند ؟ا

 محمد

اشوك ا ياباوي دابنامع ديا ي د اـركمدگد ؟ا

 مومنون

اشوك ابنامداا ميايد د م ؟ا

 مريم
كلماتی به دست می آورد و توضیح مختصدری مناسدب بدا آن گاه با افزودن حروفی به ابتدای آن  

 كالس بیان می كند.
 مبرای مثال: كَ 

 كم گوی و گزيده گوی!د 
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 كم رويی.د 

 1كم خورید 

روزی آبگوشدتی جلدوی « ابوجحیفده»  نوجوانی زندگی می كرد به ندام در زمان رسول اكرم 
خود نهاده بود و بی اندازه و تند تند می خورد. رسول خدا او را ديدد بده او فرمدود: ای ابوجحیفده! 
درخوردن ریايت كن  زيرا بیشتر پرخورهای دنیا  بیش ترين افراد گرسدنه روز قیامدت هسدتند. او 

 2د و از آن پس تا آخر یمر به اندازه غذا می خورد.را گوش كر سخن پیامبر 
اگر دوست شما خطايی داشت به جدای سدرزنش و مسدخره كدردن   او را  ذم، يعنی ، سرزنش.

 نصیحت كنید و با رفتار پسنديده خود او را برای انجام كارهای پسنديده تشويق كنید.
 آن قرار دارد  جام جم نام دارد.جم  نام خیابانی كه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران در 

معلم به دانش آموزان گفت: با جام جم يک جمله بساز! او گفـت: آقـا مـن صـب  کـه از 
 ر می خیزم جامو جم می کنم.!بخواب 

نرطه جم را حذف كنید. فرض كنید قرآن می خوانید  اگر به اين كلمه رسیديد   آن را چگونه مدی 
 3خوانید؟ حم

اك اچنامياگوي د:احراگرد گردامز كا مدمد ا

كجاسدت؟حرم امدام  كجاسدت؟ حدرم حضدرت یلدی آيا می دانید كه حدرم امدام رضدا
 كجاست؟ حسین

ا مدااحس  ادكاچنامدهياشه داشد؟امحرا

 آيا اين كلمه به شكل ديگری نیز خوانده می شود؟ )ضمه و تشديد پاک گردد( محرم و نامحرم
م است. ) مربی برای تندوع و سدرگرمی  پدیش از آن نامحرم كسانی هستند كه ...شش از آن ها الز

 كو  جو و در آخر  پو را می نويسد.(
 :پوشش، يعنی پوشاندن تمام بدن از نامحرم، به جز دو مورد

                                                           

 هم رديف آوردن اين سه كلمه بدين جهت است كه مربی  تنها برای تنوع بحث با اشاره از آن ها بگذرد. .1

   ) با اندكی تغییر(001  ص 5  ج0  چ 0777پیام آزادی  « داستان ها و پندها». محمد محمدی اشتهاردی:  2

 . از حروف مرطعه كه در اول سوره فصلت هم آمده است. 3
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 صورت به اندازه ای كه در وضو شستن آن واجب است.. 0
 .دست ها تا مچ. 1

ام زامياگوي د.«احجدبا»بنايوشآا

را در كالس می خواند  بچه ها با توجه به بیت هدای زيدر مدورد مربی  یبارت های شعرگونه زير 
 مناسب را دوبار بلند  پاسخ می دهند.

اا1ا

ادكايهههههههه آامدمحرمههههههههدا
ا

احجهههههههدبام هههههههناـر مهههههههوشا
ا

اا1راا2ا

ا شههههههههكدلاد ك احر مههههههههن
ا

احجههههههههههههدبآامد  دمههههههههههههنا
ا

اا1ا

اهههههه  ا شهههههكدليامهههههد ك اا
ا

ا يههههه اههههههداه هههههنامحرم هههههداااا
ا

اا5ا

اي ههههههدمبرامههههههداگف ههههههناا
ا

اشههههههههههه ف ن ر ا  انهههههههههههد اا
ا

اا***ا

احهههههداحجهههههدباشهههههرعياا
ا

اصههههوكتارادشههههتا ههههدامهههه اهههههدا
ا

اغ هههرا  ادرادشهههتاراصهههوكتاا
ا

احر مههههههههنابدشههههههههناي ههههههههد اا
ا

احضهههههرتا ههههههر اـرمهههههود:
ا

اـيادن ههههههههههر يابههههههههههدهوشاا
ا

اا1ا

اا***ا

ايههههنادن ههههريابچههههناهههههداا
ا

اكرشهههههههرياشهههههههوامبسههههههه نااا
ا
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ابههههدر ا فههههآاراجههههوك باا
ا

ا هههههوا وچهههههناشهههههو ام سههههه ناا
ا

اـيههههههدامم  ههههههو اابههههههدرم
ا

احجهههههههههههدبا را دملهههههههههههنا؟اا
ا

اا2ا

اا***ا

ا هههههوا فهههههري ارا يهههههدكتاا
ا

ارق هههههيا هههههناب هههههرر ام هههههر اااا
ا

ادكابههههههههه  امدمحرمهههههههههد
ا

ام  ههههههههنارضههههههههوابا ههههههههر ا
ا

اا1ا

اا***ا

ا ههههوا وچههههنارا ههههوابههههد  كاا
ا

ايههههههههنادن ههههههههرادياههههههههرياا
ا

اموههههدشا هههنامومهههد اب هههرر ا
ا

ا  اگوشهههههههههههناكرشهههههههههههرياا
ا

ارق هههيامهههياگههه ماباوشهههد ااا
ا

ا؟بهههنامهههدامهههياگهههنا هههياگف هههناااااا
ا

اـيابچهههههناههههههدياعدقههههه،ا
ا

ا؟شههههه دابا هههههدا هههههياگف هههههناااا
ا

اا1ا

اا***ا

ايههههههنادن ههههههريام ومههههههن
ا

ادكامجلههههههههههههسا مومههههههههههههنا
ا

ا ههههوانومههههنايهههه آامههههددكا
ا

ايهههههههه آايسههههههههرابههههههههر دكاا
ا

ايههههههدايسههههههر يانههههههو هر
ا

ايهههههههه آاع ههههههههواراد يههههههههيا
ا

ارق هههههياحجهههههدبامهههههد كداا
ا

ا شههكدلاشههرعياـيههداد ك ايههدامههد ك ؟ااااا
ا

اا5ا

اا***ا

بعضی ها فکر می کنند هر کس خويشـاوند اسـت، محـرم اسـت. چنـد خويشـاوند کـه 
 ببريد.نامحرمند نام 



   911 محرم و نامحرم

 
 

ايسراع و ايسراد يي ايسرندلن اشوهرانو هر)د مدد(

 تمرین حجاب:

ساله است كه مادر مهربانی دارد. روزی مادرش برای خريد به بدازار رفدت. او  5دختری « صفّیه»
در خانه ماند و تمرين های رياضی اش را نوشت. مادرش از بازار آمد  يک كادو بدرای او خريدده 

مادر جان! اين بدرای مدن » آن را باز كرد  پارچه سفید گل دار بود. پرسید:بود. صفیه با خوشحالی 
 «است؟

 آری دخترم! بیا اندازه ات را بگیرم تا اهر يک چادر زيبا برايت بدوزم.
نزديک اذان اهر بود راديو  قرآن می خواند  چرخ خیاطی مادر به سریت تق تدق تدق مدی كدرد و 

 درزهای چادر را به هم می دوخت.
خوب دخترم! چادر آماده شد  صدای اذان هم كه می آيد  بیا بر سرت كن و برو توی اتداق »ر:ماد

 «.و نمازت را بخوان
به اتاق رفت:خودش را در آينده «. مادرجان! دست شما درد نكند» صفیه چادر بر سر كرد و گفت:

 نگاه كرد. اين ور و آن ور كرد. چادر اندازه اش بود.
گ ندچفیه روی تاقچه بود؛ چفیه يادگار پدرش است  پدرش در جبهه ججانماز و تسبیح در يک 

شهید شده است. جانماز را رو به قبله پهن كرد  مرنعه بر سر نهاد و بدا چدادر قشدنگش بده نمداز 
 ايستاد.

مادر نیز برای نماز به اتاق آمد. از اين كه دخترش را در حال یبادت و راز و نیاز با پروردگار ديدد   
ر چشمانش حلره زد. نماز صفیه به آخر رسید. مدادر كندارش نشسدت. دسدت بدر اشک شوق د

سرش كشید و گفت: آفرين دختر نازم! پدرت همیشه می گفت ما برای پايداری نماز به جبهه مدی 
رويم؛ اگر من شهید شدم دخترم را با نماز آشنا كن! حاال با اين كار خدا را خشدنود و روح پددرت 

 را شاد كردی.
مدن هدم سدعی مدی كدنم همیشده نمدازم را در اول وقدت » صفیه سر به دامن مادر نهاد و گفدت:

از جا بلند شد تا نمداز یصدرش را بخواندد. چیدزی بده يدادش آمدد. دوبداره نشسدت و «. بخوانم
خانه نیست  چرا برای نماز خواندن چدادر و مرنعده بدر ی راستی مادر حاال كه نامحرم تو »گفت:

 «سر می كنیم؟
دختدرم نمدداز بهتدرين وقتدی اسدت كده انسدان در حضددور » ر پیشدانی او را بوسدید و گفدت:مداد
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پروردگارش قرار می گیرد؛ برای همین اول خودمان را تمیز و پداک مدی كندیم وضدو مدی گیدريم. 
لباس پاكیزه می پوشیم و به نماز می ايستیم. يک شعر كده خدودت تدوی مدرسده يداد گرفتده ای  

 خواندی  يادت هست؟بعضی وقت ها برايم می 
 كدام شعر؟د 
 .همان كه درباره حفظ حجاب استد 

 .آری   يادم هستد 

ا يا  ابنا وا  اـدط نا يه اگومهناندهدبا شهتاااا
ا

ا

ا ك مههد ا ههري ا ي ههتا  احفههظاحجههدبا شههتااا
ا

خدا دوست دارد با بهترين موض، در حضورش به یبادت بپدردازيم و حجداب بهتدرين و ارزندده 
 1اسدت.« بهترين تمدرين بدرای حجداب»اين گذشته   اين حالت خود ترين حالت زن است. از

شما دختر نازم كه پنج نوبت در شبانه روز آن جا كده ندامحرمی نیسدت  بدا حجداب رو بده قبلده 
 بايستی   در برابر نامحرم خود را بهتر خواهی پوشاند.

اهیم ناهدار خوب دخترم! راضی شدی   حاال پاشو نماز یصر را بخوان كده گرسدنه ايدم مدی خدو
 بخوريم.

 دو مساله:

.اگر نامحرم ممیز باشد  يعنی پسری كه خوب و بد را تشخیص می دهد بايد در برابر او حجاب 0
 ریايت گردد.

 2. از لباس هايی كه توجه نامحرم را جلب كند  بايد اجتناب شود.1

                                                           

 برگرفته از احكام بانوان  گرد آوری شده توسط محمد وحیدی می باشد.. اين دو حكمت 1
 . همان2



 حجاب
 پرسد:یآموزان مده  از دانشیشكه را يل جعبه هدكش یمرب

سددت؟ چددرا آن را داخددل جعبدده ین جعبدده چيددداخددل ا
 اند؟ گذاشته

تختدده  یانددد؟ جوابهددا را روردهكددچ یادو پددكددچددرا آن را 
 سد.ينو یم

جعبده  يدکم آن را درون يخدریطدال مد یچدرا وقتد یراست
م آن را درون يخدریمد یم ارزشدكز یچ یدهند اّما وقت یل ميزنند و به ما تحویگذاشته  چسب م

ز بدا یده هر چكشود ین دو روش معلوم ميسۀ ايزنند؟ از مرا یگذارند و بر آن چسب نمیجعبه نم
 نند.كیاد و باال را خوب حفظ ميارزش ز

ست؟ بله انسان. انسان اشراف مخلوقات اسدت. یرده چكه خدا خلق ك یزین چيد بهتریدانیا ميآ
ه انسدان دارد بده او دسدتور كد يیاست  خداوند به خداطر ارزش بداال یموجود باارزش یلیپس خ

 .یچیپبادو كد خود را درون يه تو هم باكدهد  یم
ه ارزش خدود را كدنيا ید خانمهدا بدراینكیر مكگر. فينوع د يکادو دارند و زنها كنوع  يکمردها 
 چند؟یبپ يیادوكد خود را در چه ينند باكحفظ 

 یدهند؟ بدرایها جواب مست؟ بچهیچ یپرسد چادر برایم یدهند: چادر. مربیها جواب مبچه
جداد تندوع يا یبدرا ید؟ حجداب. آنگداه مربدیها  چه گفتحفظ حجاب. بچه یحفظ ارزش و برا

 «آب»ح است ید بله صحيگو یم
هدا م تا بدنمان حفدظ شدود. بچدهینكیآب و صابون استفاده مم از ینكز یه خودمان را تمكنيا یبرا
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 ند: نه حجابيگویم
شدود.  کاماًل خشدكدم تدا یندكیمان را پهن مديه لباسهاكطناب  ید: بله طناب  رويگویم یمرب

 ند  نه حجاب.يگویها م بچه
اب. ندد: نده حجديگویها مم بچهيریگیاد ميخوب  یزهایتاب چكتاب  از كد: بله يگویم یمرب

 گفت؟ كید: خوب  جواب درست را يگویم یآنگاه مرب
ن يدد بده ایح را گفتیه جواب درست و صحكد. حاال یگفتین را از اول ميحجاب. خوب ا  درسته 

 دینكشعر گوش 
ايههههههنادن ههههههرام ومههههههناا

ا

اچهههههههنانهههههههوبارامهربومهههههههناا
ا

ام د شهههههههههواه   هههههههههن
ا

ا رلارقهههههههههههتام  ومهههههههههههناا
ا

احجدب ههههههههواه   ههههههههنا
ا

ادرمههههن  ههههنامههههياحفههههظامههههياا
ا

ابههههداحجدبههههناهههههرا سههههياا
ا

اي ههههههههههههههررا مقالبههههههههههههههنا
ا

گدر مصدرع يمصرع اول و گروه د یه گروهكن صورت يآموزان جواب دهند  به ات آخر را دانشیب
 دوم.
ت حجداب از يداز آن ناراحدت هسدتند  ریا یلدیه دشمنان انرالب و اسالم خك يیارهاكاز  يكی

 طرف شما دختران خوب است.
ناراحت هسدتند  شدما او را  یلیدشمنان اسالم از او خه كن افراد است  ياز ا يكیهم « وجامانك»

 ند.كیم یه زندگكیشور تركه در كاست  ید  او دختریشناسینم
ن يدومدت آن بده دسدت افدراد ضدد دكنندد اّمدا حكیم یه مسلمانان زندگكنيه  با اكیشور تركدر 

 اند.مسلمانان به وجود آورده یبرا یاديالت زكه مشكباشد  یم
بده  یه با حجاب اسالمكیتخت تريارا پاكمسلمان  در شهر آن یساله و دانشجو 05وجامان دختر ك

س جمهدور انترداد ین از رئیهم یردند  براك یریرفت  اّما از ورود او به دانشگاه جلوگیدانشگاه م
 یردندد. وقتدكسدال زنددان  يکوم به ك  بازداشت و محیات اسالمكن حريرد  او را به جرم اكیم

اسالم اسدت و مدن از طرفدداران او  یای)ره( رهبر دنینیه امام خمكاد زد يفر  شد  م او خواندهكح



   989 حجاب

 
 

 1باشم.یم

 اين شعر را كامل كنيد
ا يا  ...................ا  اـدط ن.................

ا2 ري ..............................حفظا............ يب د 

د موااب راه رفتن و يدن چادر بایر از پوشیر  غیباشد؟ خیدن میفرط با چادر پوش  حفظ حجاب 
 یخدوب یارهاكنها يه اكخندند یا مينند و كیوچه دنبال هم مكها در یم بعضیحرف زدن هم باش

داندد او یمد یسدكند  چده كیف ميدرست راه رفتنش تعر یدختر برا يکست. خدا در قرآن از ین
 د:ینكن داستان دقت يست؟ به اكی

ه كد ینندد و بده راهدك کفریون مجبور شد شهر خود را تدر یروهایفرار از دست ن یبرا یموس
در افدق « نيمدد» یم دورنماكم كه كنيهشت روز در راه بود تا ا  هرگز از آن نرفته بود قدم بگذارد 

نظر او را به  ید  اجتماع گروهیشهر رس يکاز آرامش بر قلب او نشست. نزد یان شد  و موجينما
آب دادن به گوسفندان اطدراف چداه  یه براكهستند  يینها شبانهايد ایفهم یبزود رد كخود جلب 
 اند.ردهكآب اجتماع 

شدوند. ینم يکنند اّما به چاه  نزدكیه گوسفندان خود را مراقبت مكد ينار آنها دو دختر را دكاو در 
مشدت  يدکرسدد و یبه داد آنهدا نمد یسكاند و ستادهيا یاه در گوشهكن دختران با یفت يوض، ا

دهندد  نظدر ینمد یگدريشدند و نوبدت بده دير گوسدفندان خوكده تنها در فكل یكه یچوپان قو
د و يدرویش نمدیسدت؟ چدرا پدیار شدما چكدآن دو آمدو گفدت  يکرد. نزدكرا جلب  یموس

م یندكیراب نمید؟ دختران در پاسخ او گفتند: ما گوسفندان خود را سینكیراب نمیگوسفندان را س
 م.ینكمانده آب استفاده یوانات خود را آب دهند و خارج شوند و ما از باقیح یان همگتا چوپان

ف آنهدا را بده یدن دختدران یفيه چرا پدر اكد يجواب نمایب یموس ین سؤال برايه اكنيا یو برا
سته و سالخورده. نده كرمرد شیاست. پ یرمرد مسنّ یار فرستاده است  افزودند: پدر ما پكن يدنبال ا

ل را متحمدل گدردد  و كن مشيه اكم يدار یه گوسفندان را آب دهد و نه برادركخود او قادر است 
                                                           

   محمد اشتهاردی.17  ص 0. داستان راستان  ج 1

 ترين زينت زن حفظ حجاب است.. ای زن به تو از فاطمه اينگونه خطاب است زيبنده 2
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 م.یار را ما انجام دهكه كست ین نيجز ا یام چارهیه سربار مردم نباشكنيا یبرا
ر كده تمدام در فكدهسدتند  یانصداف مردمدین سخن ناراحت شد  چه بديدن ایاز شن یموس
 نند؟كیاز مظلوم نم یتين حمايمتركشند و يخو

سدت آن را از يباین نفر مديند چنديگویه مك یند دلوكن را گرفت و در چاه افیجلو آمد  دلو سنگ
رون آورد و گوسدفندان آن دو یدتنه آن را از چاه ب يکرومندش یشند  با قدرت بازوان نكرون بیچاه ب
ف يدپددر تعر یمنزل برگشتند. دختران او ماجرا را بدرا رد و آنها زودتر از هر روزشان بهكراب یرا س

ن جدوان ناشدناس ادا يدن خدود را بده ايم گرفت دیار آگاه شد تصمكان يه از جرك یردند. هنگامك
 ند.ك

روان شدد  یموسد یام پدر به سدویابالغ پ یفرستاد آن دختر برا یموس یاز دو دختر را به سو يكی
گانده شدرم دارد. بده یجدوان ب يکه از سخن گفتن با كدا بود یپداشت و یا گام برمیت حياّما با نها

ه از چداه كدرا  یند تا پاداش و مزد آبدكین جمله را گفت: پدرم از تو دیوت ميسراغ او آمد و تنها ا
 به شما بپردازد. یدیشكگوسفندان اما  یبرا
( لّنـافجائتهاحداهماتمشّيعلّياستحیاءقالـ انابـّيیـدعويلیجّزیـراجـرمـاسـقی )

 11قصص/
 يیراهنما یات  آن دختر براياز روا یبر طبق بعض    ب آمدیخانه شع یرد و به سوكت كحر یموس
ن بود لباس كد و مميوزیاز پشت سرش  باد بر لباس دختر م یرد و موسكیت مكش رو حریاز پ

گفدت: مدن از ن بشود. بده دختدر یداد چنیاجازه نم یا و یفت موسینار زند  حكرا از اندام او 
 .1نك يیها مرا راهنمایها و چند راهیروم بر سر دو راهیجلو م

 ست؟ین دختر چينام ا
 صفورا -ج

 مقعنه نو

ام سهههههههه ماجلههههههههدا ههههههههرداا
ا

اا

ااا  ههههههههههههدبارادـ ههههههههههههرااك ا
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ا

اصههههههد ا ههههههرداابههههههناشههههههددي
ا

اا

ادربهههههههههههههدك امهههههههههههههددكااك 
ا

اا

اب هههههههههدامهههههههههددكا  دشهههههههههداا
ا

ا

اچههههههنا ههههههرد ادن ههههههرا ههههههواااا
ا

ا

ا  ههههههههدبارادـ هههههههههرامههههههههه اا
ا

ا

ا هههههههههددرشهههههههههد امدم هههههههههداا
ا

ا

اببهههههههه  ا يهههههههه اجلههههههههدهداك ااا
ا

ا هههههنامههههه اك ا هههههرد انوشهههههحدلااا
ا

اـقههههه امهههههوياشهههههرا اح هههههفااااا
ا

امههههههههد كداجلههههههههد ا مسههههههههدلااا
ا

ابههههههنامهههههه ان ديههههههدامههههههددكاا
ا

اا

ادلهههههآاشهههههديدا  هههههياشهههههونتا
ا

اا

امههههههههر ابوشهههههههه داراـههههههههوكيا
ا

اا

ابههههههههر يمامق عههههههههنادرنههههههههت
ا

 ناصر کشاورزا

رون یدسدرتان ب یموهاه نه كد یاماًل موااب هستكت حجاب يخوب نسبت به ریا یشما دخترها
 سؤال: يکها ند. بچهیآن را بب یسكد يا النگو به دست داريبزند و نه اگر انگشتر 

اهد؟اـيدادكامقدب،اه نا ـر دابديدابداحجدبابدش مايدا ي كنادكامقدب،ابعضي
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 1دیبده« مینباش« »میباش»جواب را فرط با 
 در مرابل

ايدك
 

ا
ابر دك

 

ا
اع و

 

ا
اندلن

 

ا
انو هر

 

ا

يسرا

انو هر

 

ا

يسرا

اندلن

 

ا

يسرا

اع و

 

يسرا

ابر دك

 

ا

دن را

اندلن

 

ا
اد يي

 

ا
اع ن

 

ا

يسرا

اع ن

 

ا

دن را

اع ن

رد مثدل كدجدا شتر  زود آنها را جابدهینشاط ب یتوان پشت و رو نوشت و برایارتها را مكاز  یبعض
را    پسدریمو  ارت كحجاب بود یتوان بیم   یمو  ه درمرابل كخواهند جواب بدهند یه تا مكنيا

 م.یا نداشته باشيم ید حجاب داشته باشيد باالخره باید و بپرسینشان ده
 ان شعار يدر پا

ا يا  ابنا وا  اـدط نا يه اگومهناندهدبا شهتاااا
ا

ا

ا ك مههد ا ههري ا ي ههتا  احفههظاحجههدبا شههتااا
ا

 مصراع را جواب دهند. يکدام كه دو گروه شده و هر كن صورت ينند به اكرار كرا دانش آموزان ت

 خانه:ار در ک

د و آن ینكدایبزرگترها آن را پ کمكردن وجود دارد با كبه سر  یدر سور نور در رابطه با روسر یاهيآ
 د.ياورینوشته و ب یاغذك یرا با ترجمه رو

 

                                                           

 . اين مطالب را به صورت كارتی تهیه كنید. 1



 اه جشن بادکنک
ابداهرامفسيا نادكادلاـگهد ا شهتاا

ا

اياالا لهههنا الا هللا شهههتاايهههنامغ هههناا
ا

اهراجدا نابل دا شهتامهد يا وح هدااا
ا

اگلبدمهههگامحهههداكشهههولا هللا شهههتاااا
ا

ا وح دارامبهوتارا مدمهتاههراشهناااا
ا

ادكاگفهه  ايههناعلههيارلههيا هللا شههتااااا
ا

های گلم! سالم  حالتان چوبه؟ ببخشید  جوبه؟ چرا من امدروز ايدن طدوری شددم  حالتدان  بچه
 1كنیم. ای جذاب با هم اجرا می حاال كه حالتان خوب است مسابرهخوبه؟ بله. احسنت به شما  

ها! یجلده نكنیدد. ابتددا  ام. بچه ها شده ايد كه چرا من امروز شبیه بادكنک فروش البد تعجب كرده
برای مسابره بايد ده نفر را انتخاب كنیم. چه كسانی دوست دارند در مسابره شركت كنند. خوب  

 …ما بیا  شما بیا وگويا همه دوست دارند  ش

                                                           
یدد بادكنک متوسط در رنگ های متنوع تهیه كند. سپس در كاغذهای مستطیل شكل كه بشود آن  01. مربی محترم 1

. 7. سدبحان ربدی العظدیم و بحمدده  1ركعدت   07. 0ها را تا و يا لوله كرد  جواب ده سؤال و پدنج كدار را بنويسدد: 
. آب 01. خون  5. فرو بردن سر در آب  1. حمد و سوره  7. خنديدن با صدای بلند  7. قنوت  1قیام  . 3خوابیدن  

. بده سده شدل 03. يک شیرين كاری انجام بدده  07. يک لطیفه بگو  01. دو دور  دور خودت بچرخ  00پاک باشد  
 «.زد باالنس خورد آدامس  می اردكی در كودكی در آمبوالنس می». سه بار بگو: 01بخند  

آن گاه آن ها را داخل بادكنک بگذارد و بادكنک ها را باد كند و سر آن ها را با نخ به شكلی ببندد كه داندش آمدوزان بده 
ی بادكنک ها را بده يدک چدوب بسدته )مانندد بادكندک  راحتی بتوانند آن را باز كنند و كاغذ را خارج كنند  سپس همه

 ها( و با خود به كالس ببرد. فروش
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اين هم از ده نفر شرک كننده. بینندگان یزيز هم با دقت به مسابره توجده كنندد كده اگدر سدؤالی را 
 دانستند  از شما بپرسم. در ضمن خوب هم تشويق و راهنمايی كنید. شركت كنندگان نمی

 
 

 

هدای مختلدف داريدم  در  رنگیدد بادكنک در  01بینید ما  و اما مسابره: همان طور كه اينجا می
پرسدم.  ها يک كاغذ لوله شده است. من از هر نفدر يدک سدؤال می داخل هر كدام از اين بادكنک

شرک كننده بايد با راهنمايی تشويق كنندگان  يک بادكنک را انتخداب كندد  سدپس ندخ آن را بداز 
شدود  امدا اگدر درسدت  كند. كاغذ را در بیاورد و اگر جواب درست بود  همان بادكنک مال او می

نبود  بايد كاغذ را به درون بادكنک برگرداند و بادكنک را باد كند و سر جايش قرار دهد. همچندین 
ها هم يک كار از شما خواسته شده است كه اگر آن را درست انجدام دهیدد بداز  بعضی از بادكنک

 ايد؟ شود. آماده هم بادكنک مال شما می

ا  ي؟ا شت؟انوبا د اابدد  ناك ا م  دباميمفرا رل:ايكيا  ار جبدتام د ا

 ها شما هم او را راهنمايی كنید. بچه
بادكنک آبی. كدام آبی؛ اين آبی  يا آن يكی؟ بله  خوب حداال بدازش كدن  جدواب را بخدوان. دو 

ها  ها! جدواب درسدت نیسدت. دو دور  دور خدودت بچدرخ. بچده دور  دور خودت بچرخ. بچده
 تشويق كنید.

اه د اشؤ لاك ابديدايدشخاده د.ا د اابدد  ن؟امفرادرا:اش دا

ها    آفدرين بچده«قیدام»بله  بادكنک زرد. حاال بدازش كدن و جدواب را بخدوان. درسدت اسدت: 
 ی ما هستید. تشويرش كنید. شما اولین برنده
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امفراشوا:اذ راك وعا شت؟ا د اابدد  ن؟ا

ها! جواب غلط است. آن را داخدل  نه بچه«. قنوت»بادكنک سبز  آن را باز كن و جواب را بخوان: 
 بادكنک بگذار و بادكنک را باد كن و سر جايش بگذارد.

امفراچهدكا:اش داه د اشؤ لاك ايدشخابد .ا د اابدد  ن؟ا

 تشويرش كنید  درست گفت.«. سبحان ربی العظیم و بحمده»قرمز  بفرما و درش را باز كن: 
امفراي جم:ايكيا  اشر ي اصح  ابود ارضوا شت؟ا د اابدد  ن؟ا

ها! اين دوستمان جدواب سدؤال را  بادكنک آبی  بازش كن و بخوان. به سه شكل بخند. خوب بچه
شما بايدد  …ها  خندند  بعضی ها استارتی می پیدا نكرد  اما بايد به سه شكل بخندد. برخی بچه

 به سه شكل بخندی  تشويرش كنید.
اراش م:اه د اشؤ لاك ابديداجو بادهي.ا د اابدد  ن؟امف

احسدنت  يكدی از «. آب  پداک باشدد»نارنجی  بازش كن. حاال كاغذ را بیرون بیاور و بخدوان: 
تدوانی بگدويی كده آب پداک  شرايط صحیح بودن وضو اين است كه آب پاک باشد. یزيزم تو می

 .باشد  يعنی چه؟ يعنی نجس نباشد. احسنت تشويرش كنید
 اند. ها را درست گفته ها تا حاال نفر دوم و چهارم و ششم جواب سؤال بچه

انو مد؟ا د اابدد  ن؟اامفراهف م:ام د گز كادكام د اج دعتاـ اك ام ي

  بله  احسنت حمد و سوره. تشويرش كنیدد. خدوب بگدو «حمد و سوره»نارنجی  حاال بخوان: 
 كنیم. خواند و ما گوش می جمایت میشود؟ بله  امام  ببینم پس حمد و سوره چه می

ا  د؟ا د اابدد  ن؟اامفراه  م:ايكيا  ا دكهدييا نارضواك ابدط،امي

ها جواب سدؤال نیسدت  اّمدا  ی پاكیزگی بگو. بچه بله  بادكنک سبز  بازش كن. يک جمله درباره
 بايد يک جمله را بگويد. تشويرش كنید.

ابدد  ن؟امفرامهم:اش داه د اشؤ لاك اجو بابد  ا د اا

ها من ايدن مدورد را در    بله درست است. بچه«خوابیدن»بادكنک سیاه  بازش كن. حاال بخوان: 
بینیم و همه جا تاريک اسدت.  خوابیم ديگر هیچ چیز را نمی بادكنک سیاه گذاشتم  چون وقتی می

ضدو را بینیم. يكدی از كارهدايی كده و بینیم. آن چیست؟ بله  خدواب مدی ها يک چیز می البته بچه
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 كند  خواب است. باطل می

اهديام د ادكاهراكر ؟اامفرادهم:ا عد داك عت

احسدنت  تشدويرش «. ركعت 07»انتخاب كن. كدام بادكنک  بادكنک زرد  بازش كن و بخوان: 
 7ركعدت یصدر   3ركعدت اهدر   3ركعت صدبح   1شود؟ بله  ركعت می 07كنید  بگو چطور 

 ركعت هم یشا. 3ركعت مغرب و 
ها پاسخ دادند؟ بله  نفر دوم  چهارم  ششم  هفتم  نهدم و  ها! تا حاال چند نفر به سؤال خوب بچه

دهم. چند نفر كارهای ديگری انجام دادند؟ بله نفر اول دور خودش چرخید. نفر پنجم سده طدور 
 تا. چند شركت كننده داريم؟ 7خنديد و نفر هشتم جمله گفت. حاال چند تا بادكنک داريم؟ 

اجو باشؤ لاك ا ش بد اگفت(:ايكيا  امجدشدتا شت؟ا د اابدد  ن؟اامفرا رلا) ن

ها جدواب سدؤال  ی نظم انجام بده. بچده كنیم. يک نمايش و پانتومیم كوتاه درباره قرمز  بازش می
 نبود  اما بايد يک پانتومیم انجام بدهد.

امفراشوا:اش داباوا د اابدد  ن؟ا

ها! يكدی از نجاسدات  خدون اسدت.  احسنت بچه «.خون»كنیم. جواب را بخوان:  زرد بازش می
دوست خوبم اگر خدای ناكرده دستت زخمی شد و خون آمد چه كار بايد بكنی؟ بله  بايدد آن را 

 ی ضدیفونی كننده. بشويی و آن را تمیز و طاهر كنی. بعد آن را ببندی  البته با گاز استريل و ماده

اكر  ادكا د اابدد  نا شت ا د اابدد  ن؟امفراي جم:اش دابديداباوييا نايكيا  امبدالتا

ها! اگر كسدی بدا صددای بلندد بده    بچه«خنديدن با صدای بلند»سفید  بازش كن. حاال بخوان: 
شدود پدس جدواب را داخدل بادكندک  شود؟ نه  نمی صورت قهرهه بخندد  آيا وضويش باطل می

 بگذار و باد كن و سرش را ببند و سر جايش بگذار.

اجو باه د اشؤ لاك اباو ا د اابدد  ن؟اامفراه  م:اش د

ها! اگر كسی تمام سر خودش را در  بله بچه«. فرو بردن سر در آب»سبز  بازش كن  حاال بخوان: 
آب فرو كند  مانند اين كه در تابستان گرم  كسی سرش را از شدت گرما در آب حوض فرو ببدرد. 

شدود. دوسدتتان را  شدود؟ باطدل می چده می اش البته به شرطی كه تمام سر در آب فرو برود  روزه
 تشويق كنید.
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كنیم كه از مستحبات  نفر اول كه هنوز به سؤالی جواب نداده است  بگويد در كجای نماز دیا می
حداال ذكدر قندوت را «. قندوت»كنیم. بلده درسدت اسدت:  است؟ كدام بادكنک؟ سبز  بازش می

احسدنت دوسدتتان را «. َوِفّياآلِْخَرِةَحَسَّنًةَوِقّناَعذاَبالَّنـارِالُدْنیاَحَسَّنًةَرَبّناآِتّناِفّي»بخوان؟ 
 تشويق كنید.

ا  د اچ ست؟ا مدامفراي جم:اش داباوا نايكيا  ا دكهدييا نام د اك ابدط،امي

ها  تشويرش كنید. بچده«. خنديدن با صدای بلند»كدام بادكنک؟ سفید  بازش كن. حاال بخوان: 
 شود. ر نماز بلند بخندد  نمازش باطل میاگر كسی خدای ناكرده د

ها هر كدام از اين دوستان به يک سؤال جواب دادند  اما يک بادكنک باقی مانده است. حداال  بچه
كنم تا اين بادكنک را باز كند. شما بیا  در بادكندک را بداز كدن.  از میان شما يک نفر را انتخاب می

 حاال سه مرتبه بگو:
ها  بگو  سده مرتبده بگدو. بچده«. زد باالنس خورد آدامس می آمبوالنس میاردكی در كودكی در »

ی  ی دوستانتان را كه در اين مسابره شركت كردند  تشويق كنید  جدايزه تشويرش كنید  حاال همه
 های قشنگی است كه در دستشان است. ها همان بادكنک آن

 امیدوارم كه از برنامه امروز لذت برده باشید.
 خداحافظ.





 

 ردخت خرما
شه یدوارم همیقلبتان  ام كیدلتان و پا یتابستان  به صفا یبه گرم یخوب سالم! سالم یها بچه   

 د.یسبز و خوب و خوش و سرحال باش
د یدنكسدت. خدوب گدوش ین یقصه معمول يکن قصه  ينم. اما اك یقصه آغاز م يکبرنامه را با    
خدوب  یارهداكه كدس كدان هر يد. در پايت قصه ما را به خاطرتان بسپاریخوب شخص یارهاكو
 شود. یق ميرا گفت  تشو یتر شیب
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اط رفت و وضو گرفدت. موقد، یرد. بعد به حكدار شد به همه سالم یه از خواب بكحسن آقا صبح 
و در یدبرداشت و به طرف گربه انداخت. گربه با گفتن م ید. سنگيوار ديد یرا رو یا برگشتن  گربه

د با یجله به داخل اتاق رفت یه شنكآخ را  یه خورد. حسن صدايسر مرد همسا یرفت. سنگ تو
سدرش  یه روك یها آمد. او در حال ه به در خانه آنيره بعد  مرد همسایو نمازش را خواند. چند دق

رد. كدحسدن او را صددا  یرد. بابداكدت ياكبه پدر حسن نشان داد و شدد  سنگ را یشك یدست م
 يدکه االن نماز خوانده است و كادش آمد يد  اما يخواست دروغ بگو یده بود میحسن چون ترس
ه كدن يده هدم بدا ايل راسدتش را گفدت. مدرد همسداین دلید. به هميد دروغ بگويبچه مسلمان نبا

ندد. حسدن كن یاطیداحت یگر بيه دكگفت موااب باشد  د و به اویبود  اما حسن را بخش ییصبان
 ند. كت نيرا اذ یوانیچ حین به بعد هيم گرفت از ایهم تصم

ا؟ا1حدالاباوي داچ دا دكانوبادكا ي اد ش د ارجوداد شت

 یگر را معرفيار خوب دك يکم یخواه ین برنامه ميه حواستان جم، بود. حاال در اكدرود بر شما 
ار كدن يها  نام ا ردن آنكشم تا پس از ُپر ك یره مياست  چند دا یاركم چه یبفهمه كن يا ینم. براك

 م. ینكدا یخداپسندانه را پ
 
  0  1            7                          3                       1 
 
 
  7                          7 

س نتوانسدت كدهدا بپرسدم. هدر  ها را از آن ن سدؤالينم تا اك یرا انتخاب محاال دو نفر از دوستان 
ه بتواندد بده كداسدت  یسدكن او شود. برنده يگزيجا یند تا نفر بعدینش یرا بدهد  م یپاسخ سؤال

 .  7اگر وسط مسابره ببازد یپاسخ دهد  حت یتر شیب یها سؤال

 رلآا لفا شت؟ د ااينا  ا صولادي ا شتا ناي  احرفاد كداراحرفا.ا1

 سم.ينو یم 0ره شماره يپاسخ را در دا« امامت»درود بر شما  
                                                           

 كارهای خوب یبارتند از: سالم كردن  وضو گرفتن  نماز خواندن  راستگويی  بخشش  اذيت نكردن حیوانات.   1
 تر از او پاسخ دادند  اين فرد برنده است. به طور مثال اگر كسی پنج سؤال را پاسخ داد و نشست و نفرات بعد كم   2
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بنا ي اشعرانوباگوشا   دا ناشؤ لادكاـ اقر كاد كد..ا2

  –ب آدم است ینم سك یر مكف –چند تا غم است  –ن دلم يا یتو
  –ب یس یمن برا –خورم  یغصه م -ب یستند یجیمن ن یر هاكف

نفر  يک –بتان تمام یس –شود  یزنند زود م یگاز م –نند ك ینصف م –نند ك  یپوست م -ب را همه یس
 ؟1ب جان... یس –نگفت 

 سم.ينو یره شماره دو ميه در داكاست « سالم»ح ین  پاسخ صحينفر چه نگفت؟ آفر يک
ان سدالم كدودك یشه بده همده حتدیامبر خدا همیخدا و نشانه ادب است. پ یها از نام يكیسالم 

 .7ردك یم

گوي د؟اناـرش دد اند رمداچناميب.ا1

 سم.ينو یره شماره سه ميه در داك« رسول»احسنت  

مجسام ست.ايساچ ست؟.ا1

ره شدماره يدرا هدم در دا کلمه پاكد. یو سالم باش کشه پایه همكشاءالله  ان« کپا»درود بر شما  
 م.یده یچهار قرار م

شود؟ا د ااع ،ار جبا شتا نادكاه  اشر يديا ركام ي.ا5

 سم.ينو یره شماره پنج ميرا در دا« نماز»لمه كد. یشه از نمازگزاران باشیه همكشاءالله  ن  انيآفر

هديايدي زياشب ناش با نادراحرفاد كد اچ ست؟امداايكيا  ام و .ا6

 سم.ينو یره شماره هشت ميه در داك« به»درود بر شما! 

چناچ زيادكاهو ياــ دبيامث،اينادرشتاه ر  امدا شت؟.ا7

 سم.ينو یره شماره ُنه ميه در داك« هيسا»دانا!  یها ن بر شما بچهيآفر

ردندد  كت كن مسدابره شدريده با تالش خدود در اك یها ُپر شد. من از همه دوستان رهيحاال تمام دا
 نم.ك یر مكتش

ندار كلمده سدوم و... را كلمه دوم  حرف اول كلمه اول  حرف آخر كخواهم حرف اول  یاز شما م
                                                           

 ناصر كشاورز.   1
 .115  ص 7شیخ حر یاملی  وسايل الشیعه  ج    2
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 د. يم است به دست آيركاز قرآن  یا هيآ ۀه ترجمكها  رهيام داید تا پيهم بگذار
 ن به................كن بر شما  امر يآفر
 يكدین هم يد. ایار خوب گفتكم؟ شما در اول برنامه چند ینكگران را امر يد یاركها! به چه  بچه   
 ؟1ستید چینك یر مكف خداپسندانه است.  یارهاكگر از يد

 د.ینكدا یها را پ نم تا شما راز آنك یها را به هم وصل م رهين دايمن ا

 
 

 7یكین به نكامر 
ه بده كد يیها حتیم در نصكیه لرمان حكخوب است  یلیخ یارهاكاز  يكیردن كامر به معروف 

گدران يندد و هدم از دكار خدوب بكدند. اگرانسان هم خودش ك یند  به آن سفارش مك یپسرش م
شدود و هدم بنددگان خددا او را دوسدت  یم ینند  هم خدا از او راضكخوب ب یارهاكه كبخواهد 

 ؟ید آن را انجام دهد. اما چطوريبا ین ما است و هر مسلمانيدارند. امر به معروف از فروع د
 م.ینكدا ید تا جواب سؤال را پینكن داستان خوب گوش يحاال به ا

هدم  یه خانه آن مدرد انصداركداشت  يیدرخت خرما یدر باغ مرد انصار« سمره»به نام  یمرد   
 یشكشد و به درختش سر یخواست بدون اجازه وارد باغ م یدر آن باغ بود. سمره هر وقت دلش م

سدت  تدو بددون یه درست نك ین طوريآخر ا»گفت:  یرد و مك یایتراض م یرد. مرد انصارك یم
                                                           

 كند. ها را به هم وصل می شنود. سپس دايره آموزان را می مربی پاسخ دانش   1
 .07لرمان     2
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نداشدته باشدند  ید افرادخانواده من آمدادگيا. شیشو یو وارد باغ م یانداز ین ميیاجازه َسَرت را پا
 «وارد باغ شود. یه مرد نامحرمك

هدا  ن حرفيدبده ا یاما سمره تدوجه
ن يا«  گفت: یرد و در جواب مك ینم

راه مربوط به درخت خدودم اسدت. 
م و يآ یهر وقت هم دلم بخواهد  مد

 «روم. یم
د يدده دكدد یوقتدد یمددرد انصددار   

نددارد  ندزد  یا دهيش فايها ایتراض
رفددت و از سددمره رسددول خدددا

ه كدرده اسدت كدت ياكاز تو ش یفالن«  رد و به او گفت:كسمره را احضار  امبریرد. پكت ياكش
سدمره در جدواب رسدول « ن به بعد با اجازه وارد بداغ شدو.ي  از ایشو یبدون اجازه وارد باغش م

هدم اجدازه  یسدكروم و از  یه مربوط به درخدت خدودم اسدت  مدك یمن از راه»گفت: خدا
 «رم.یگ ینم

 «ن.كدهم  یوض  یه به تو مك یپس درختت را با درخت»به او گفت: امبریپ
امبر تعدداد یرد. پكباز هم سمره قبول ن« نكبا دو تا درخت یوض : »امبریرد. پكسمره قبول ن   

 یدرختت را بده تدا درختد» امبر به او فرمود:یرد. پكدرختان را به ده رساند  اما باز هم سمره قبول ن
شود   ینم یراض یچ طورید سمره هيامبر دیه پك یرد. وقتكباز هم قبول ن« در بهشت به تو بدهم.

جدا كحاال درختتت را بردار و ببر هدر «  نند. سپس به سمره گفت:كشه بيدستور داد درخت را از ر
 1«ار.كب یه دوست دارك

ا؟2بديدا مرابنامعررفا   ماحدالابدا وجنابنا ي اد ش د اباوي داچدوكي

شدد و    معاملده  با او وارد  یر داد. حتكبه او تذ    احترام    و    آرامش  ابتدا با   بله رسول خدا
بدا او سدخن    زور   شود با  ینم یراض یچ طورید او هيه دك یوقت یرد  ولك    مدارا  با او   یلیخ

                                                           
 .1  باب الضرار ح151  ص1  ج0771كلینی  كافی  دارالكتب االسالمیه  تهران     1
 دهد. ها را به تناسب نشان می مربی هنگام توضیح دادن كارت   2
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 گفت.
ن يد  ادب و احترام اید با نرميم  باینكم امر به معروف یخواسته اگر كم يریاد بگيد يپس ما هم با   
م كم. فرط حایحرف بزن یسكم با زبان زور با يد ما حق ندارینكم. فرط فراموش نیار را انجام دهك

ردن و كدن ما حق دیوا يند. بنابر اكه الزم باشد با زور و قدرت یمل ك یو رهبر حق دارد در صورت
 فه مسؤوالن است. ین وايصورت لزوم ام. در يندار یارك کتك
م یندكر كم و از او تشيريرد بپذك يیار خوب راهنماكهم ما را به معروف و  یسكادمان باشد اگر ي   

 م.ینكن یو مثل سمره لجباز

احدالابب   ماـديد ا مرابنامعررفاچ ست؟

د يداسدت. شدما با یآن خدال یها لمدهكاز یبعضد یه جاكسم ينو یتخته م یجمله رو يکمن    
 ین جمله  داخل جددوليا یها لمهكه كاست  ید. گفتنینكمناسب پر  یها را با واژه یخال یجاها

  ن است:يد. جمله اینكدا ید آن را پيه شما باكاست 
 «  است. يکند  در................ آنان شركو............  يیس مردم را به.............. راهنماكهر »

 
 

د تدا يد و دو تدا دو تدا بشدماریدنكد انتخداب یه خواسدتكدجددول  یجاكرا از هر  یحرفحاال هر 
 د.يما به دست آ یها لمهك

 د. ید و جمله را بخوانيبگذار یخال یرا در جاها« پاداش»و « سفارش»لمه كبله  دو تا 
 است.  يکند  در پاداش آنان شركو سفارش  يیس مردم را به .... راهنماكهر
 ید در جدايده باكدلمده اسدت ك يکامل نشده است. بله خود جدول ما هم كما  هنوز جمله یول
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 م:یخوان ین جمله را ميامل شد. همه با هم اكر. حاال جمله ما یار خك یعنيم  یقرار ده یخال
 «است. يکند  در پاداش آنان شركو سفارش  يیر راهنمایار خكس مردم را به كهر »
از  یتديبدا  رواين جملده زيدا  گفتده اسدت؟ یسدكبا را چده ين جمله خوب و زيها! ا خوب بچه   

 است.  یحضرت یل
م وهدم بده ینك یر میار خكن به بعد هم خودمان ياز ا  ار چردر پاداش دارد كن يم ايدیه فهمكحاال 

 یها ه بچدهكدر انجدام دهندد. حداال یدار خكه كم ینك یدوستان و برادران و خواهرانمان سفارش م
ه ما سه قسمت الف  كن صورت است يوه مسابره به ایم. شینك یبرگزار م یا مسابرهد  يبود یخوب

ه بده نظدر كد يیها ننده در قسدمتكت كآموزان شر ها  دانش . پس از خواندن پاسخ1ميب و ج دار
نند و ینشد یص ندهندد  میه پاسدخ درسدت را تشدخك یستند. افراديا یح است  میخودشان صح

تدا در  7نمكد یآموزان را انتخاب مد از دانش یند. حاال من تعدادك یدا میه په افراد ادامیمسابره با بر
 نند.كت كن مسابره شريا

نو هدا مرابنامعررفا  دابديداد ك ياچناشر يديابدشد؟ا سيا نامي.ا1

 3ج( هر دو مورد  ب( بالغ باشد  الف( یاقل باشد

 و  ارضواگرـت؟اهديا يراميابدا د ااينا  اـب.ا2

 کج( آب نم  ب( آب هندوانه  یالف( آب جار

 د ااينا  امو كدا يراجزنامجدشدتا شت؟.ا1

 ج( آب حوض  وهیب( آب م  الف( خون

هدا شت؟ا د ااينا  امو كدا يراجزايدكا   د .ا1

 ج( آب و آفتاب   ب( مس  الف( آهن

نوكد ا د ااينا  امو كدا يراحر اا شت؟.ا5

 دامك چیهج(  ب( گوشت خرگوش  نیالف( تربت امام حس
                                                           

كند و با دايره  يا هر صورتی كه ممكن است  مشخص  كالس  سه قسمت را نامگذاری میمربی با توجه به فضای    1
 ها بايستند. آموزان بتوانند در آن مكان كند تا دانش می

 آموزان قابل تغییر است. نفر باشد  البته با توجه به شرايط كالس و نیز تعداد دانش 01بهتر است اين تعداد حدود    2
 ب. -1الف   -7الف   -7ب   -1ج   -3الف   -7الف   -1ج   -0 ب یبارتند از:ها به ترتی جواب   3
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هديا ير اـيناد ك ياشجد ار جبارجوداد كد؟ادكا د ااينا  اشوك .ا6

 ج( روم و دخان                    ب( برره و آل یمران الف( سجده و فصلت

 د ااينا  امو كدا يراجزنار جبدتام د ا شت؟.ا7

 قنوت  ج( ب( صلوات بعد از نماز  وعكالف( ر

  د؟اك ابدط،امي د ااينا  امو كدا يرام د ا.ا8

 دامك چیه  ج(  ردنكن طرف و آن طرف نگاه يب( به ا           الف( تبسم و لبخند
 یان بدرايدد  در پايدح دادید و پاسدخ صدحيدردكت كن مسدابره شدريه در اكر از همه شما كبا تش

 م: ینكامام زمان دیا  یسالمت
 اللهم كن لوليك......

 
 

     


