
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :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 
ر  ظر گرفد  و ایدیا ات  ک  اس م را ا  هم  ها را ا 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!»
ن اوا ان، اثرش فقط ار رو هدای کند. خیال  کنند ک  یددین شد 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؛  تد ش ی  کنند، 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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ْوََلَدُكْم » فرمود: خدا رسول

َ
ْكِرُموا أ

َ
ْحِسُنوا  أ

َ
فرزندان خود را محترم بداریدد و آندان را  1؛ آَداَبُهم َو أ

  .«با آداب خوب و ملکات پسندیده پرورش دهید

ی و نخبگددان فرهنگدد های هتددرید دغدغددمهددم یکددی ازتعلددیم و تربیددت کودکددان و نوجوانددان  
 است.  اندرکاران تعلیم و تربیت دست

تدرید آرزویدی کده در دل داری   رگکه سدقرا  را محاکمده کنندد  از وی پرسدیدند: بز پیش از آن
ترید آرزوی مد  اید است که به باالترید مکان آتد صعود کدنم و بدا  گ بزر»چیست؟ پاسخ داد: 

های  عزیزتدرید سدال صدای بلند به مردم بگویم: ای دوستان! چرا با اید حرص و ولع  بهتدرید و
گونه که باید و شاید    الی که آنگذرانید؛ در ح آوری ثروت و سیم و طال می زندگی خود را به جمع

ها باقی بگذارید  همدت  تان که مجبور خواهید شد ثروت خود را برای آن در تعلیم و تربیت اطفال
 2«گمارید؟  نمی

 زیدرا موتدور تحولی شگرف در جامعده ر  خواهدد داد   به شایستگی تربیت شونداگر نوجوانان 
 آنهداتوسط کشورها  رفیع موفقیت های قله و دیانم یحرکت م آنانجوامع به دست توانمند حرکت 
جوامدع  در باشند  از اید رو است کده جامعه می سازان هر آینده مدیران و نوجوانان  ؛گردد فتح می

از اعمدال و  یاریبسهمچنید  گیرد. گذاری کالن صورت می نوجوانان سرمایه تربیت برای تعلیم و
 گر ید یاست. از سو یخردسال یزندگ یها  دهیز پدبرخاسته ا یواکنش  یدوره بزرگسال یها کنش
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همراه او است و روشد است  نوجوانیکه از دوران  دهیبخش یفراوان یخداوند به انسان استعدادها
فدراوان و  جیشدود  نتدا یزیر برنامده آنبدارور کدردن  یاستعدادها شناخته شدوند و بدرا دیکه اگر ا

  نوجواندان یغفلدت و نداشدتد برنامده بدرا  یتدوجه یب د یبنابراشد. خواهد حاصل  یا دهیپسند
 .خواهد داشت یجامعه اسالم یبرا یناگوار یامدهایاست و پ ینابخشودن یگناه

کالسیک و دستوری رسمی کافی نیسدت های  روشد است که برای آموزش یک نسل تنها آموزش
نوجدوان از زنددگی   دوران که بخش قابل توجهیگیری بهتر از اید  کردن ساعات فراغت و بهرهو پر

 شود  اهمیت فراوانی دارد.را شامل می
پرکردن اوقات فرغت اید گروه سنی اهمیت بیشتری پیددا  تربیت و حاضر اهمیت تعلیم ودر عصر

نوجواندان را تهدیدد به شدت  های آن فضای مجازی و آسیب تهاجم فرهنگی و زیرا ؛ نموده است
 هدای خدویش را چندد برابدر نمایندد. زیدرا فرهنگی فعالیتاندرکاران  نماید. بنابراید باید دست می

شایسدته  مند و روش بیشتر در معرض اید تهدید هستند. تبلیغ زمان دیگریهر از  نوجوانان امروزه
زمدان و مکدان و مخاطدب را بده باید نیازمند برنامه و دقت و هماهنگی است. مبلغ   برای نوجوان

ها آشنا باشد و از روش صحیح برخورد با قشدر نوجدوان خوبی بشناسد. با مشکالت و نیازهای آن
آگاه باشد. آنگاه با زبانی شیوا  جذاب و با استفاده از توانمندی شخصی خود معارف ناب مکتب 

بددید . را به نسل نوپای جامعه منتقل کند و آنان را از اید چشمه زالل سیراب نماید اهل بیت
سدامان  لیغات اسالمی اثر حاضر را برای مبلغدان گرامدیمنظور معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تب

 گیری از آن به آموزش و هدایت نوجوانان بپردازند. داده است تا با بهره
های  توشده نوجواندان سدال های ره از مجموع درس  تهیه شده درس 11در قالب که  کتاب حاضر

 رانیمبّلغدان و سدف اسدت دیدامت  شدده اسد میتنظ زیمبّلغان عز ازیمتناسب با نگذشته انتخاب و 
 را ارایه نمایند. ارزشمند خود  اتیسازنده و تجرب یشنهادهایپمندی از آن  ضمد بهره ت یهدا

سدازی ایدد در آمدادهکه  فاضل گرامی جناب آقای محمدحسید فکوراز  یضمد قدردان ان یدر پا
 دند یتداب حاضدر کوشدک دهیتهیه و سامانکه در امر  یاز تالش تمام کسان اثر همت گماشتند 

مندابع  دیمحتدرم گدروه تد م سیرئ  یمؤمن اکبر یعل دیاالسالم والمسلم از زحمات حجت ژهیو به
 .سپاسگزارم مانهیصم  یغیتبل

 سعید روستاآزاد

 و تبلیغیی معاون فرهنگ

 حوزه علمیه قمی دفتر تبلیغات اسالم



 

 فصل اول

 

 

 اعتقادی



 داانی مهربان
 

 گل سازي 

 د یموضوع: توح

 ايد؟  آيا شما تا به حال گل درست كرده

د طدور یدا یدخترانه اسدت  ولد یاردستک یکردن کدرست ه گل کنند ک یر مکاز پسرها ف یبعض
 ی  شدعر و هنرهدایهنر است مثل نقاشد یکه کنه پسرانه است و نه دخترانه  بل یساز ست؛ گلین
 گر. ید

 براي ساختن يك شاخه گل چه چيزهايي الزم است؟ 

 و ...  یم فلزیمخصوص  س یرنگ یها ا پارچهیاغذ کچسب  

 ظرفي بريزيم و به هم بزنيم، آيا گلي ساخته خواهد شد؟ آيا اگر اين وسائل را درون 

ل یند و بدا اسدتفاده از وسدایایالس بکه به جلو کخواهد  یه داوطلب هستند  مک یسانکاز  ی)مربّ 
ار کد ینند تا زودتر اک یب میها را ترغ آموزان با شمارش اعداد آن ر دانشیبسازند و سا یموجود گل

 را انجام دهند.( 

 باتر است، كدام يك از شما توانست گل بهتري بسازد؟ كدام گل زي

تواند گل درست كند يا كسي كهه بهه    سازي رفته باشد، بهتر مي اگر كسي يك سال كالس گل

 چنين كالسي نرفته است؟ 
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تواند گل درست كند، يا كسهي كهه يهك سهال، كهالس       آيا يك استاد گلساز با تجربه بهتر مي

 ين گل با گل طبيعي چيست؟ سازي رفته است؟ چرا، فرق ا گل

 بود و عطر دارد.  یعیندارد  اما گل طب« بو»د گل یا
 رشد دارد.  یعیگل طب یکندارد  اما « رشد»د گل یا
 دارد.  یعید مثل ندارد  اما گل طبیند و تولک ید نمید گل دانه تولیا

ف و یدظر یعدیبگل ط یکباشد  اما  یکیآن  یۀد با جنس و رنگ مواد اولید گل بایجنس و رنگ ا
 د آمده است. یره پدیت کخا یف از مشتیلط

هاي رنگارنگ معطر به  ايد كه از دل خاك تيره و متعفن يك باغچه چگونه گل آيا هيچ فكر كرده

 آيد؟  وجود مي

 توانند خود به خود به وجود بيايد؟  هاي زيباي معطر مي آيا اين گل

 1داستان

د یدرا بسازد. ا یشمس ۀمنظوم کوچکت کاو ما یتا براماهر سفارش داد  یکانکم یکبه « وتدین»
 ید منظومه شمسدیارات ایارات قرار داده شد. سیس ادیز و تعدکمر یکت ساخته شد و در آن کما

 یهدا هنددل آن یگر ارتبدا  داشدتند و بدرایتسمه با همد یکله یه به وسکبودند  کیوچک یها توپ
ردندد و ک یت مکدر مدار خود حر یبا به طرز جاله آن  تمام توپ که با حرکقرار داده بود  کوچک

 آمدند.  یت در مکبه حر یزکمر ۀدور آن هست
ت کدآن ما ۀسازند یکانکه مهندس مک یز مطالعه خود نشسته بود  در حالینار مکوتد یروز نک ی

 نار او بود! کمبل در  یهم رو
چشدمش بده آن  ید! وقتدبود وارد شد یدانشمند ماد یکه کوتد یاز دوستان ن یکید موقع یدر هم

شدتر یب یرتش وقتیرت شد. حیآن در ح یکانکار مکو ابت ییبایرد و از زکبا افتاد  تعجب یت زکما
جالب بده  کیبه سب یفلز کوچکارات یه آن سکد یت داد  ناگاه دکآن را حر کوچکه هندل کشد 

و ه! چده »رآورد: اد بدیدر خدا فرکه فرد منکد جا بود یخود به گردش درآمدند. ا یزکدور هسته مر
 ؟ «د را ساخته استیا کی! یبا و جالبیز زیچ
 یبده وجدود آمدده! مداد یس! به طور تصادفکچ یه» ند  گفت: که سرش را بلند کوتد بدون آن ین
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 یدکانکدام مکدت را کدد مایددم اید؟ مدد پرسدیدردکوتد  مگر به سؤال مد توجه نین یگفت: آقا
 ساخته است؟  یماهر

ت را کدد مایدا» ه گفتم: کد سؤال بود یردم و در پاسخ همکه سؤال شما دقت وتد گفت: اتفاقًا بین
 «!ه خود به خود به وجود آمده استکنساخته  بل یسک

با به یت زکد ماید است اکد مد احمقم؟! آخر چطور ممینک یال میآقا شما خ» گفت:  یمرد ماد
 یدکه کبوده بل یمهندس ماهرت نه تنها کد مایا ۀر  سازندیبه وجود آمده باشد؟ خ یطور تصادف

 «!نابغه بوده است
آن  ۀو از سدازند یدیده دکز آنچه یدوست عز» ز خود برخاست و گفت: ینار مکاز  یوتد به آرامین
 ۀم منظومیو عظ یستم واقعیس یاز روکه  یتکست! ماین کوچکت کما یکجز  یزی  چیپرس یم

خدود و  یت به خودکد مایه اکد یرید بپذیستید حال شما حاضر نیساخته شده است. با ا یشمس
با هدف و دانا نداشته باشدد! پدس چگونده اصدرار  یا در اثر تصادف به وجود آمده باشد و سازنده

 یننده: عاقل و با شدعوریاز آن است  آفر ییجز یه منظومه شمسکد جهان با عظمت یه اکد یدار
 نداشته باشد؟

 1ستاد:یشرمنده شد و از پاسخ باز ا یدانشمند ماد

 رسان  یمهربان روز  یخدا

فرعدون بدرود و او را بده خددا  یه بده سدوکد یاز طرف خداوند م مور گرد  یه موسک یهنگام
رد: کدخدود افتداد و بده خددا عدرض  یها ر خدانواده و بچدهکدد  ناگهدان بده فیدعوت نما یپرست

 «  ند؟ک یم یاز خانواده و فرزندان مد سرپرست یسکپروردگارا چه »
 «  خود را به سنگ بزن! یعصا» فرمان داد:   یخداوند به موس

ان یدنما یگدریست و در درون آن  سدنگ دکزد. آن سنگ ش یخود را به سنگ یعصا  یموس
سته شدد و او درون آن  سدنگ کز شیبه آن سنگ زد. آن سنگ ن یگرید ۀخود ضرب یشد. با عصا

د یدرا د یرمدکدرون آن ست و کز شیبه سنگ سوم زد و آن را ن یا ضربه  ید  موسیرا د یگرید
 خورد!  یبه دهان گرفته است و آن را م یزیه چک

ند و سدخد مدرا یب یه مرا مک ییو منزه است خدا کپا» د: یگو یرم مکه آن کد یشن یحضرت موس
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 «  ند.ک یاد مد است و مرا فراموش نمیگاه مد آگاه است و به یشنود و به جا یم
ل بدر او کدبندگان است و با تو یدار رزق و روز هدهه خداوند عکافت یدر  یب موسید ترتیبه ا

 1ابد. ی یارها سامان مک

 مهربان  یخدا

رد. کد یبدر لدب داشدت  بده طدرف آسدمان نگداه مد یه لبخندک یدر حال رم کامبر ایپ یروز
بده آسدمان نگداه »فرمدود:   یرد. رسدول گرامدکداز علت لبخند آن حضرت سدؤال  یشخص

ه هدر کدرا  یمدانیبا ا ۀبند ید آمدند تا پاداش عبادت شبانه روزیزم ه بهکدم یردم  دو فرشته دک یم
افتندد. آنهدا بده حضدرت یاو را در محل عبادتش ن یسند  ولیروز به عبادت و نماز مشغول بود بنو

مان یبا ا ۀنوشتد پاداش عبادت آن بند یبرا یشگیما بر طبق روال هم» ردند: کعرض  یتعال یبار
 ده بود. یآرم یماریرا او در بستر بیم  زیافتیاو را در محل نمازش ن یلم  ویبه محل نماز او رفت

عبادت او  یه هر روز براکرا  یاست  پاداش یماریتا او در بستر ب» خداوند به آن دو فرشته فرمود: 
است   یماریه در بستر بکه پاداش اعمال او را تا آن هنگام کد! بر مد الزم است یسید بنوینوشت یم

 م! یرینظر بگ ش دریبرا

 د يتوان د ينم يخدا را با چشم ظاهر

ده یه دک یزیرا چیم! زیریپذ یم و او را نمیپرست یم او را نمینیگفتند: تا خدا را نب یافران مکاز  یبعض
 شود  وجود ندارد!  ینم

 اید افراد دارید؟  یشما چه جوابي برا
ه کدشدود  یده میدز دیدم مگر همه چیسپر یها م ه از آنکد یا یساده است؛ برا یلیها خ دیجواب ا

 ده نشد  پس وجود ندارد. ید یزیم اگر چییبگو
؟ یزهداید مانند چه چیشود. اگر گفت یده نمیه وجود دارد  اّما با چشم دکزها هست یاز چ یاریبس

 ربا.  آهد یروید و نیجاذبه زم یرویسته و نیترکان الیبله  مثل جر
ه کد یشدود  مثدل سدتارگان یده نمدیداد است  دیبا ما ز یائ ه چون فاصلهکزهاست یاز چ یاریبس

 با ما فاصله دارند.  یاردها سال نوریلیم

                                                           

 .62-63  ص 1ان  ج یر روح البیتفس - 1
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 یتدوان بده راحتد یا میدشود. آ یده نمیه بدون چشم دکز است یه آن قدر رکزهاست یاز چ یلیو خ
 شود  پس وجود ندارد.  یده نمیه هر چه دکگفت 

 برد.  یتوان به وجود او پ یعقل مل ید  اما به دلیتوان د یاگر خدا را با چشم نم
ست یه خداوند جسم نکل است ید دلید به ایتوان د ینم یه چرا خداوند را با چشم ظاهرکد یاما ا

 ده شود.! یرد و دیچشم ما قرار بگ کاز آن در مردم یریتا تصو



 نیاز انسان هب ایپمبران
 

 بههه نههام خداونههد رنگههين كمههان  
 

 خهههداي مهههن و تهههو، خهههداي جههههان   
 

 م بر گردشگران علمی  دانش آموزان عزیز و مهربان!سال
درس ما راجع به گنج و گنج یابی است. اگر درست به حرف های مد گوش کنید و گنج هدایی را 

 1که به کمک دوستانتان پنهان کرده ایم پیدا کنید می توانید نام درس را حدس بزنید.
ان توضدیح بددهم و بعدد وارد مسدابقه و ابتدا فکر می کنم باید کمی در مورد مسابقه بدرای دوسدت

 درس شویم  حاضرید؟...
گنج را برای ما پیدا کنند )هر گروه سه گنج( دقت داشته باشید هدر « نه»ما سه گروه می خواهیم تا 

گنجی که پیدا کردید هم مطلب را به دقت بخوانید و هم آدرس گنج را که در پشت آن نوشته شده 
سرعت و دقت شر  الزم است( همان گدنج را هدم بدا خدود همدراه است  بخوانید. )در اید کار 

 بیاورید.
 در پایان که همه موفق شدید باید آنچه را که پیدا کرده اید به ترتیب برای ما بخوانید.

                                                           

 رای درس چند روش می تواند در نظر بگیرد:مربی برای اج .1
الف: مسابقه را جداجدا اجرا کند  یعنی اول گروه یک را بفرستد تا گنج هایی را که از قبل پنهان کرده است  )اید گنج 
ها  به صورت برگه هایی است که مطالبی در آن آمده است.( پیددا کنندد و بیاورندد و ضدمد قرائدت گدنج هدا مربدی 

 م را بدهد. بعد به سراغ گنج دوم و سپس سوم برود.توضیحات الز
پ: مربی هر سه گروه را به دنبال گنج هایی که از قبل پنهان کرده است  بفرستد و بعد از آوردن گدنج هدا توضدیحات 

 الزم را بدهد. و در هر دو صورت برای بچه ها )به تناسب پاسخ کامل یا ناقص( جایزه ای در نظر بگیرد.
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 1«گنج یابی.»حاال اگر حاضرید  با ذکر یک صلوات برویم به استقبال درس و مسابقه: 

 گروه اول

 گنج اول:

 2اختراع براي ما نام ببريد و نام آن ها را هم بگوييد؟ آيا مي توانيد چند

 مخترع  نام اختراع

 )آمریکایی( تبرار  اتومبیل بخار
 ادیسون  برق

 انشتید )آلمان(   بمب اتم
 گراهام بل )آمریکایی(  تلفد

 گالیله )ایتالیایی(  تلسکوپ
 یوهان کوتمبرگ )آلمانی(  چاپ

 برد )اسکاتلندی(  تلویزیون
 رازی )ایرانی(  لکلا

خوب  بچه ها! مد توضیحی راجع به اید اختراعات بیان می کنم  هرچند ممکدد اسدت کسدانی 
قبل از اید افراد برای اختراع اید وسایل تالش هایی کرده و به نتیجه هدم رسدیده اندد؛ امدا در هدر 

در مصدر صورت اید اختراع ها به اسم اشخاصی که گفتم ثبت شده است. مدثاًل صدنعت چداپ 
شروع شد و سپس در چید و عربستان ادامه یافت امدا مت سدفانه بده اسدم یدک  9قدیم با پاپیروس

 آلمانی ثبت شده است.

                                                           

واند به تعداد افرادی که در نظر گرفته  شیرینی  شکالت و یا چیزهای دیگر همراه گنج ها پنهان کندد تدا مربی می ت .1
هم تنوعی باشد و هم هیجان بیشتری ایجاد کند. در ضمد اید برنامه در روزهای وسط یا آخر طدرح کده بچده هدا بدا 

 محیط آشنا شده اند اجرا شود. 
انش آموزان کالس باید پرسیده شود. در صورت جواب نددادن داندش آمدوزان  جهت آشنایی مربی. اید سؤال از د .2

 خود مربی از دانش آموزی که در مسابقه شرکت کرده است می خواهد که جواب را بلند بگوید.
که مصریان قدیم از آن کاغذ مانندی می ساختند و بدر آن چیدز « نی»پاپیروس یا کاغذ مصری گیاهی است از نوع  .3

 .0323  00د. محمد معید  فرهنگ فارسی  امیر کبیر  تهران  چمی نوشتن
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 گنج دوم: 

  مثاًل در مورد اتومبیل  آیا می دانید اتومبیل برای خودش قاعدده 1هر اختراعی دستور العملی دارد
ی بنزید انتظار داشته باشدیم اتومبیدل راه بدرود و یدا و قانونی دارد و به عنوان مثال نباید بدون تهیه 

 بدون عوض کردن دنده بخواهیم با سرعت مناسب برودو ...
حاال شما در مورد دستورالعمل های اختراعات دیگر )برق  تلفد  تلسکوپ  تلویزیون ( توضیح 

 دهید.
 گنج سوم: 

 2ا سازندگان آن ها؟آيا براي اختراعات فوق ما مي توانيم قانون بهتري وضع كنيم ي

مثاًل آیا بهتر می دانیم که وسایل مورد نیاز برای یک تلویزیون  ماشید و... چیست و دسدتورالعمل 
 های آن ها کدام است یا سازندگان آن...؟

 گروه دوم:

 گنج اّول: 

 چند نمونه از مخلوقات خدا را نام ببرید.
 خداست. ... بله! عالوه بر آن موارد انسان هم یکی ازمخلوقات

                                                           

مربی بپرسد: آیا می توانید دستورالعمل اید دو مورد اختراعاتی که ذکر کردیم بگوییدد؟ آدرس گدنج دوم در پشدت  .1
 کارت یادآوری شود. سال های اختراع به ترتیب عبارت است از:

 میالدی0776         اتومبیل
 میالدی0771        برق 

 میالدی0611        بمب اتم
 میالدی0723        تلفد

 میالدی0316         تلسکوپ
 میالدی0111         چاپ

 میالدی0613        تلویزیون
 ( هجری قمری121-300)                         الکل 

 .030  اشراقی  تهران  ص«دائرة المعارف اجتماعی»عنایت الله شکیبا پور: 
ان سؤال در کارت نوشته شود و مربی ضمد اید که از دانش آموزان توضیح می خواهد خود نیز مثل موارد فدوق هم .2

 مطالی ذکر کند.
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 گنج دوم: 

 1انسان نیز نیاز به دستورالعمل هایی دارد که به آن قانون می گویند.
 گنج سوم: 

آیا سزاوار است خداوند که آفریننده ی آسمان و زمید است و برای هر چیزی قوانینی وضدع کدرده 
 2است  برای انسان قانون وضع نکرده باشد؟!

 گروه سوم:

 گنج اول: 

  3ود.قانون باید ابالغ ش

 خوب! حاال اگر از شما بخواهم راجع به اين توضيح دهيد، چه مي گوييد؟ 

 بله! ... مد توضیحات دوستان شما را تکمیل می کنم. 

اگر در مجلس كشوري قانوني وضع شود و كسي به آن عمل نكرد با ايهن كهه قهانون گهناران     

 نمايندگان مردم در مجلس هستند اين قانون چه فايده اي دارد؟ 

سازنده ی تلویزیون یک دستور العمل و قاعده ای در مورد اسدتفاده از تلویزیدون در نظدر داشدته 
 باشد  اما آن را با تلویزیون چه خریداران ندهد  چنید قاعده ای چه فایده ای دارد؟ 

پس هم قانون مجلس هم قانون تلویزیون و همید طور قانونی که خدا برای انسان وضع می کندد 
 د؟ ... بله! به انسان ها ابالغ شود تا به کار آید و از آن استفاده شود. باید چه شو

 گنج دوم: 

 همه ی مردم برای دریافت قانون خدا شایستگی ندارند. 

حال از شما مي پرسم پس خداوند چگونه قانون هاي مورد نظرش را به انسان هها ابهالم مهي    

 كند؟ ...

                                                           

 مربی توضیحاتی که به نظرش الزم می آید بیان کند. .1
ان چگونده مربی محترم به غریزه ای که خداوند در نهاد حیوانات به امانت گذاشته است  اشاره کند  مثاًل مورچگد .2

 زندگی دارند یا پرندگان چگونه بعد از مدت ها بدون هیچ راهنمایی ظاهری به خانه هایشان بر می گردند؟
مربی به دستورالعمل هایی که وسایل برقی مثل تلویزیون  جارو برقی  ضبط  ویدئو که همراه با آن ها بده مشدتری  .3

 می دهند )دفترچه ی راهنما( اشاره کند. 
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 نیاز دارد که:  بله! خداوند برای ابالغ قانون به افرادی
هم مردم و هم خدا به آن ها اطمینان داشته باشند تا قانون را اشتباه نفهمند یا اشتباه به انسان  الف:

 ها نگویند. 
   1در برابر امتحان خدا سربلند باشند. ب:

 بنابراید خداوند کسانی را انتخاب می کند که شایستگی دریافت وحی و قانون را داشته باشند. 

 : گنج سوم

 خدا انسان های شایسته ای را برای رساندن قانون به مردم انتخاب کرده است. 

 اين ها چه كساني هستند؟ 

   پیامبران
 خوب! گفتیم چرا قانون را به همه ی ابالغ نمی کند؟ چون هرکسی شایستگی آن را ندارد. 

 حاال همه گوش کنید  آیا صدایی را می شنوید؟ 
 بله! صدای چه؟ صدای ...  

 2اما صدایی نیز وجود دارد که گوش ما قادر به شنیدن آن نیست با اید حال وجود دارند.
بله! دوستان همه ی ما با اید که گوش و عقل و شعور داریم  اما نتوانستیم اید صداها را بشدنویم  

 چرا؟ چون هر چیزی رابطه ی مخصوصی می خواهد. 
 ستند؟ .... آفرید! پیامبران خوب! رابط بید انسان ها و خداوند چه کسانی ه

   3در پایان برخی دیگر از دالیل لزوم بعثت پیامبران را در اید کارت ها نوشته ام خوب توجه کنید.
سه نفر از شما که صدای بلند رسا دارند و بدون غلط می توانندد بخوانندد  تشدریف بیاورندد و در 

  4مسابقه ی ما شرکت کنند تا با اید دالیل هم آشنا شویم.
                                                           

و سخنی هدایی کده بدرای پیدامبر اکدرم)ص(  تواند به امتحان هایی که خداوند برای حضرت ابراهیم مربی می .1
 پیش آورد  اشاره کند. 

 مربی پیچ رادیو را روشد کند و به دانش آموزان نشان دهد.  .2
را بده یکدی از  انتخاب کند و مطالب را با خط خوانا و قشنگ بنویسد و هر کدام 01*11مربی کارت هایی با ابعاد  .3

 شرکت کنندگان در مسابقه ی خواندن عبارات بدهد تا بدون غلط )مقداری از آن را بدون نقطه بنویسد( بخوانند. 
مربی در صورت مناسب بودن وقت و موقعیت اید دو مطلب را بدون نقطه بنویسد و در اختیار دانش آمدوزان قدرار  .4

ه ای دریافت کند و گرنه به صورت معمولی خوانده شود )کارت ها بده دهد تا هرکسی زودتر و بدون غلط خواند جایز
 اندازه ی مناسب از قبل تهیه شود.( 
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پرسید: لزوم بعثت و صحت نبوت پیدامبران را چگونده ثابدت مدی  شخصی از امام صادق -0
 کنی؟ 

حضرت فرمود: وقتی ثابت کردیم که ما آفریدگار داریم منزه )صفات( همه ی آفریدگان  حکیم و 
گفدت و واالتر از )صفات( آفریدگان و مردم نمی توانند آن را ببینند یا لمس کنند یا با او به بحث و 

گو بپردازند  ثابت می شود که باید در میان مردم سفیران و نماینددگانی داشدته باشدد تدا میدان او و 
بندگانش واسطه باشند و ایشان را به آن چه سود و صالح است و بقا یا فنای ایشان بده انجدام دادن 

 1یا ندادن آن بستگی دارد  راهنمایی کنند.
نیاز به بعثت پیدامبران در بقدای انسدان و بده دسدت آوردن : »2ابوعلی سینا در شفا می نویسد -1

 «کمال های وجودی مسلمًا از روییدن موهای مژگان و ابرو و فرورفتگی کف پاها بیشتر است.
 قرآن می فرماید:  -3

مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حدق  تا برانگیخت را پیامبران خداوند»... 
 3با آن ها نازل کرد تا در میان مردم  در آن چه اختالف داشتند  داوری کنند. دعوت می کرد 

یَمـاَفَبَعَثالّلُهالَّنِبِییَنُمَبِّشِریَنَوُمّنِذِریَنَوَأنَزَلَمَعُهُماْلِكَتاَبِباْلَحِّقِلـَیْحُكَمَبـْیَنالَّنـاِففِ»...
4...«اْخَتَلُفوْاِفیِهَوَمااْخَتَلَفِفیهِ

 

 
  

                                                           

 . 037  ص 0اصول کافی  ج .1
 کارت دوم. .2
 کارت سوم. مربی آیه را در پشت کارت بنویسد و در پایان خودش یا یکی از دانش آموزان با صوت زیبا بخواند.  .3
 ان با خواندن دعای فرج می توان حالتی روحانی به جلسه و اردو داد.   در پای103بقره  .4



یت  گران هدا
 بههه نههام خداونههد جههان و خههرد   

 

 كهههزين برتهههر انديشهههه بهههر نگهههنرد   
 

موزان گرامی سالم عرض می کنم امیدوارم که حال همده شدما خدوب آخدمت همه شما دانش   
 باشد برنامه را با یک سوال شروع می کنم:

با چهارپايهان سهفر   آيا مي دانيد در قديم كه جادّه و تابلو و عالئم مختلف جاده ها نبود و مردم 

 مي كردند، شب ها چگونه راه شهرها را پيدا مي كردند؟

یکی از راه ها اید بود که آتشی را بر بلندترید قسمت شهر  برای نمونه روی تّپه هدا کندار شدهر یدا 
برج های بلند شهر روشد می کردند تا دیگران با دیدن نور آن  راه را از بیراهه بشناسدند و راه خدود 

 رسیدن به مقصد که همان شهر مورد نظرشان بوده است  پیدا کنند. را برای
 تش برای شما روی تخته می کشم تا به ادامه برنامه بپردازیم.آحاال مد تصویری از همان تپه و 
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است که ما باید بعد از قرار دادن حروف خانه ها با سوال هایی کده  1در تصویر شماره یک جدول 
 یام آن را که جاهای خالی حدیث زیر است  پیدا کنید.از شما می پرسم   پ

امام همانند آتشی بر سر تّل می باشد آن را که نیاز به ... داشته » چنید فرموده است: امام رضا 
باشد  .... می بخشدد و آن را گرفتدار ... شدود ... راه بده او بنمایدد و هدر کده از آن ... گیدرد  .... 

  2«شود.
 اال به سراغ سوال های جدول می رویم تا پیام جدول را به دست آوریم.خوب عزیزان مد! ح

 (32،  1، 11، 8به امام و پيشوا چه مي گويند؟ رهبر). 1

شههيد شهد     از سران لشكر يزيد بود، در روز عاشورا توبه كرد و در ركاب امام حسين. 3

(9، 3حر )

(32،  4،  1 ،18،  11در كجا به شهادت رسيد؟ كربال ) امام حسين. 2

(19، 11، 14، 11به با ايمان چه مي گويند؟ مومن ). 4

 درصد اين سرزمين يخبندان 11كدام كشور از نظر وسعت دومين كشور دنياست؟) بيش از . 1

(31، 31، 34، 31،  12، 13كانادا) 3مي باشد و پايخت آن شهر اتاوا مي باشد.

(1، 2)به كانال هاي خون در بدن چه مي گويند؟ رگ . 2

( 31، 12، 33، 1به صداي خنده بلند چه مي گويند؟ ها ها ). 1

(2حرف چهارم از حروف الفباي فارسي! ت ). 8

تا اید جا حروف جدول ما کامل شد پیام را متوجه نمی شوید  مگر اید که کلیدد پیدام را خددمت 
اول جددول را مدی می باشد. ابتددا حدرف  2شما عزیزان بگویم  کلید به دست آوردن پیام  عدد 

 4می شماریم تا پیام را به دست آوریم. 2تا  2نویسیم و 
                                                           

. مربی می تواند با هماهنگی قبلی برای کشیدن طرح از یکی از دانش آموزان که طراح خوبی است   استفاده نماید  1
دیگری دور  در ضمد مربی بعد از طرح سوال های جدول و در آوردن پیام جدول  تصویر دو نفر  یکی نزدیک آتش و

 از آتش بکشد.
   103  ص  1ق  ج  0326علمیه اسالمیه  تهران ف « . ابد شعبه حرانی :نجف العقول 2
  017  ص 0320ل اول متوسطه  ا. جغرافیای قاره ها و  کشورهای متون درسی س 3
ادامه می دهدد تدا می شمارد و حرف خانه هفتم را می نویسد و  2تا  2. مربی حرف اول جدول را می نویسید بعد  4

 پیام کامل به دست آید  پیام جدول گرما   حرارت  مهالک  راه کناره   نابود(
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به دست آوردن پیام یاری کردید. حاال مد تصویر دو نفر را کده  در با تشکر از شما عزیزان که ما را
تش و دیگری دور از آتش است برایتان روی ای تپه می کشدم تدا حددیث را بهتدر آیکی نزدیک به 

چنید است : امام آتشی بدر سدر تدّل  ه متد کامل معنای حدیث امام رضامتوجه شوید. ترجم
)تّپ( بلندی می باشد که آن را که نیاز به گرما داشته باشد  حرارت می بخشد و آن را کده گرفتدار 

 مهالک )تباهی( می شود  راه به او می نماید و هر که از آن کناره گیرد نابود می شود.
ن منبدع آی بینیم که یکی نزدیک به منبدع ندور و گرمدا  و دیگدری دور از در اید تصویر دو نفر را م

 باشد. می
 برد: نفر اول از دو فایده اید منبع بهره می

 گرما و حرارت. 0
 نور و روشنایی. 1

نفر دوم تنها یک فایده از اید منبع می برد که اگر به راهش ادامه دهد   بده فایدده دوم هدم خواهدد 
 باشد.  ان استفاده از نور و روشنایی منبع نور میرسید و آن فایده هم

نفر سوم بر خالف آن دو نفدر کده رو بده  6حاال تصویر نفر سومی را هم برای شما ترسیم می کنم.
منبع نور و گرما حرکت می کنند. پشت به آن حرکت کرده و لحظه به لحظه از ان جا دور و دورتدر 

ر سیاهی فرو می رود و راه را گم خواهد کرد. اگدر او می شود که در صورت ادامه مسیر  بیش تر د
از اید مسیر بازنگردد  به طور یقید در بیابان های سرد و تاریدک از بدید خواهدد رفدت و هدالک 

 خواهد شد.
آری امامدان  آن منبع نور چه کسانی هستند؟ آفرید امامان معصدوم بنا به فرموده امام رضا

ا آماده اند آنان آمده اند تا خداوند را بهتدر بشناسدیم و از نعمدت ما شیعیان هر کدام برای هدایت م
در تصویر نزدیک بده منبدع گرمدا اسدت  کههایش شکرگزاری کنیم. حاال اگر کسی مثل شخصی 

نزدیک کند نجات یافته است. هر کسی هم که از آنان فاصدله گرفتده اسدت  خود را به امامان
از بیراهده تشدخیص خواهدد داد و سدرانجام بده مقصدد  ولی به جانب آن توجه کرده اسدت  راه را

ن هدا آخواهد رسید  اما وای به حال کسی که از آن ها فاصله گرفته است و لحظه به لحظه هم از 
موجب نابود شدن آن شدخص خواهدد  دور می شود اید امر  یعنی دوری از اهل بیت پیامبر 

                                                           

 مربی کنار تصویری که از آتش دورتر است   تصویر نفر سومی را که پشت به آتشی دارد  می کشد . . 1
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 شد.
که زمینه هدایت دارند  اثر می گذارد و گاهی در قلب هایی  آری عزیزان مد! نور معنوی ائمه

یک نگاه  با یک کالم و یا یک توجه سبب می شود که آن ها را بده راه راسدت بازگردندد و هددایت 
 شوند.

اکنون به داستان فردی که با عنایت ائمه و کالم آنان هدایت شد و نجات یافته  توجه کنید و خوب 
 گوش کنید.
ی پر پیچ و خم گذر می کرد. در یکی از پیچ های کوچده و صددای سداز و ها  1کوچه  آرام آرام از 

ن جا بر پاست امام کاظم بده در ان آآواز بلندی شنیده می شد. معلوم بود مجلس عیش و نوش در 
خانه خیره شد و آهی از ناراحتی کشید که نگاه حضرت به خدمتکار خانه افتداد کده بده بیدرون از 

خددمتکار را صددا  امده بود و به اطراف نگاه می کرد. امام کداظم خانه برای ریختد آشغال ها
زد. خدمتکار با احترام پیش آمد و عرض کرد: آقا بفرمایید کاری داشتید امام فرمود: آیدا صداحب 

 اید خانه بنده است یا آزاد؟
خدمتکار که از سوال امام تعجب کرده بود با شگفتی پرسید: اید چه سدوالی اسدت؟ آقدا خدوب 

لوم است که صاحب خانه آزاد است. او پیشخدمت های بسیاری دارد و صاحب ثروت فدراوان مع
 است تعجب می کنم که شما چنید سوالی را می پرسید.

امام کاظم نیز سرش را به عالمت تاکید حرکت داد و فرمدود: آری ! راسدت گفتدی او آزاد اسدت؛ 
است که چنید اعمالی را انجام می دهدد. آن  چون اگر او بنده بود چنید کارهایی نمی کرد. او آزاد

به راه خود ادامه داد. خدمتکار مات و مبهوت به امام کاظم خیره مانده بود که ناگهدان  گاه امام
ورد خدمتکار به سرعت خود را به داخل خانده رسدانید. آقدای آصدایی از درون منزل او را به خود 

پرسید: پس کجا بودی ؟ چرا اید قددر دیدر بازگشدتی؟  نام داشت با عصبانیت از او  شرب   خانه که 
پرسدید: چده   عجییبی سوال خدمتکار جواب داد: داخل کوجه بودم که آقایی مرا صدا زد و از مد 

سوالی؟ خدمتکار گفت: مد سوال کرد که آقای اید خانه بنده است یدا آزاد؟ مدد نیدز بدا تعجدب 
گفت که مفهدومش را متوجده   تری عجیب فحر جواب دادم خب معلوم است که آزاد. سپس او 

                                                           

مشخص شده را بده ترتیدب بده استفاده کند که کلمه های  07*03. مربی می تواند در تعریف داستان از کارت هایی 1
دانش آموزان نشان داده و داستان را تعریف کند در صورتی که کارت در اختیار نداشت می تواند از تعریف اید کلمده 

 ها را روی تخته بنویسد و هنگام تعریف داستان کلمه ها را نشان دهد.
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قدا چده آنشدم. بشر که عالقه مند به اید سوال و جواب شده بود از خدمتکار پرسید: بگو ببینم آن 
گفته که تو را به فکر فرو برده است  خدمتکار با ترس و لرز جواب داد : آن آقا در جواب مد گفت 

آزاد است که چنید اعمالی انجام می دهد. بشدر  که اگر او بنده بود چنید نمی کرد راست گفتی او
به یک باره سرجایش میخکوب شد انگار آب سردی بر روی سرش ریخته باشد. چندد لحظده ای 
با چشم های گرد شده خیره خدمتکار را نگاه کرد. ناگهان به خود آمدد او دیگدر بشدر چندد دقیقده 

حرف ها را زد االن کجاست؟ خددمتکار  پیش نبود  با عجله از خدمتکار پرسید: آن آقایی که اید
 جواب داد: داخل کوچه نباید زیاد دور شده باشد.

و امام شدیعیان را شدناخت. دوان   هدایت مشعل شر با پای برهنه به داخل کوچه دوید از دور آن ب  
را می بوسید و اشک مدی  پاهای امام  دوان خود را به او رساند. حاال بشر بود و امام کاظم 

ت. بشر با صدای لرزان و چشم های اشکبار عرض کرد: موالی مد   مد غافدل بدودم کدالم ریخ
کدنم.   توبده شما قلب تاریک مد را نورانی کرد. می خواهم در محضر شما به پیشدگاه خداوندد 

با خوشحالی به بشر نگاه کدرد و او را از روی زمدید بلندد کدرد و بشدر بده جهدت همدید  امام
  حدافی شدرب   رسید و توبه کرد و بده  با پاهای برهنه به خدمت امام کاظم  کهمالقات پر برکت 

 1یعنی بشر پا برهنه معروف گردید.
مشعل هدایتی است که ما با کمک گرفتد از او راه را از بیراه بشناسدیم؟ آری امدام دوازدهدم امدام 

ان دید کده جانشدینان عصر که در غیبت به سر می برند و بر ما الزم است که از عالمان و دانشمند
 آن حضرت )عج( است   پیروی کنیم.

حاال چند کلمه برایتان نام می برم  شما بگویید که در کدام یک از جاها مدورد توجده امدام زمدان 
خواهیم بود. مسجد رفتد  همسایه آزاری   نماز اول وقت خواندن  بی توجهی به نماز  کمک بده 

دیگران   زیارت عاشورا خوانددن  مجلدس روضده امدام  اذیت کردن  دیگران  دعای ندبه خواندن
و عجدّل »  ذکدر ترفتد  عمل به وعده  احترام کردن به پددر و مدادر   بعدد از صدلوا حسید
 2گفتد.« فرجهم

                                                           

   131  ص 3ج   0331. سید محمد باقر خوانساری  روضات الجنات اسالمیه  تهران    1
. مربی می تواند اید کلمه ها را بر روی کارت هایی بنویسد. اگر ممکد نبدود هنگدام گفدتد کلمدات را روی تختده  2

نوشته و با اشاره به آن از دانش آموزان بخواهد که بگویند در کدام یک از اید موارد مورد عنایدت امدام عصدر خدواهیم 
 بود.
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ما نیز در پایان برنامه و به یاد آن امام غایب )عج( که امید استفاده از گرمای وجودشدان را داریدم   
 شعری را زمزمه می کنیم:

 تو  ن نام شعر بدو
 تههو هسههتي كههه در آسههمان   

 

 گهههل دام خورشهههيد هسهههت  
 

 و تههههوي خيابههههان و بههههام 
 

 صههههميميت بيههههد هسههههت               
 

 بهههدون تهههو شهههعر درخهههت 
 

 چههه تكههراري و كهنههه اسههت  
 

 دل صهههههاف آيينهههههه هههههها
 

 بههه يههك آه خواهههد شكسههت               
 

 بهههدون تهههو تاهههوير بهههام  
 

 سههياه و سههفيد اسههت و تههار   
 

 ي شههود زيههر خههاك و گههم مهه
 

 قلهههم مهههوي سهههبز بههههار                 
 

 بهههدون تهههو خههههن درخهههت 
 

 خطههوطي كههد و درهههم اسههت  
 

 و شههههعر قنههههاري غلهههه   
 

 و آواز او مههههههبهم اسههههههت              
 

 بهههدون تهههو سهههياره هههها   
 

 زههههم كنهههده خواهنهههد شهههد 
 

 ون نقطههه هههايي سههياه  چههو 
 

 پراكنههههده خواهنههههد شههههد               
 

 و بهههي تهههو درختهههان همهههه 
 

 سههههراپا نمههههي ايسههههتند                
 

 و مههههردم سههههر چههههار راه 
 

 1غريبانههههه مههههي ايسههههتد.              
 

    

   

   

 

                                                           

   31  ص  0  ج 0322ب قلم  تهران . حسید حداد  نان و پروانه محرا 1



 یک راز
 ی مهربانبه نام خداوند بخشنده

نوجوانان عزیز! سالم  امیداوارم حال شما خوب باشد  اگر موافق هستید با یک بازی با کلمده بده 
 ا تشکیل میدهدیک چیزی پی ببریم که نام درس ما ر
 ر دوازدهمين حرف الفباي فارسي:

 رز   ي انگور، تاك: بوته

 روز   :1نهار قرآني
 مرز  عكس سوره ي زمر:

 ريز   درشت نيست:
 راز   حرف مهم و سرّي:

بله! آن چیز  یک راز...! بود و ما می خواهیم برای شما از یک راز صدحبت کندیم؛ امدا ایدد راز بدا 
 دارد  چون اید را می توانیم بگوییم و افشا کنیم.  همه ی رازهای دنیا فرق

راز ما خیلی مهم است و شما می دانید که برای رسیدن به چیزهای مهم باید خیلدی تدالش کدرد  
 پس خوب گوش کنید و تمام حواستان را جمع کنید تا با کمک هم به اید راز بزرگ دست یابیم.

 حاال اين راز به چه چيزي مربوط مي شود؟

 ی پی بردن به اید موضوع باید به چند سؤال پاسخ دهید  البته چند سؤال ساده.برا
 امامت  تنها اصل از اصول پند گانه  ي دين كه با حرف الف شروع مي شود:

 13       شمار امامان شيعه:

                                                           

   )وجعلنا النهار معاشًا(.00نباء  - 1
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 امام مهدي)عد(      نام امام دوازهم:

 هه ق 311    سالي كه امام زمان)عد( به دنيا آمد:

 1433    ي كه در آن قرار داريم:سال قمر

 1433-311= 1121   با يك حساب ساده سن امام زمان)عد( مي شود:

خوب! موضوع درس هم اید است که چگونه می شود یک انسان اید همه عمر کند. اگر از شدما 
 1بپرسند چه جواب می دهید؟

مدی کندیم تدا هدم بده  تفریحدی را شدروع -در اید رابطه اگر موافق باشید  با هم یک بحث عملی
بله! ما چهدار جدواب بدرای ایدد  2اطالعات خود بیفزاییم و هم به پاسخ اید سؤال بریم. موافقید؟

 سؤال داریم مد عنوان آن ها را روی کارت نوشته ام.
عقيدتيتاريخيرواييقرآني

 طول عمر در قرآن:ـ 1

سال به ارشداد  611فقط  ع خداوند در آیه چهاردهم سوره ی عنکبوت می فرماید: حضرت نو
 پس معلوم می شود یک انسان می تواند عمر زیادی داشته باشد. 3و هدایت مردم پرداخت.

 جواب امام صادق-2

 در پاسخ به اید سؤال فرمود: امام صادق 
چون خداوند می خواست به قائم ما )حضرت مهددی )عدج(( عمدر طدوالنی بدهدد و مدی »... 

ل عمر او اشکال خواهند کرد. به همدید جهدت عمدر بندده ی صدالح دانست که بندگانش بر طو
را طوالنی ساخت که بده آن اسدتدالل شدود و عمدر قدائم )عدج( بده آن تشدبیه « خضر»خویش 
 4«شود...

                                                           

 مربی اندکی ت مل کند و جواب های دانش آموزان را بشنود. - 1
مربی چهار کارتی را که عناوید جواب ها بر روی آن نوشته شده است رو به روی دانش آموزان قدرار دهدد ضدمنًا  - 2

 جواب ها نوشته شده است.پشت هید کارت)متناسب( خالصه ی 
 «.فلبث فیهم الف سنة اال خمسید عامًا...»...  - 3
  علی کرمی  سید محمدد حسدینی  الهدادی  «امام مهدی )عج( از والدت تا ظهور» سید محمد کاظم قزوینی: - 4

 .111  ص1  چ0327قم  
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 جواب تاریخی:-3

راستی بچه ها! شما اطالعات تاریخی تان در چه حدی است؟ می توانید به خودتان نمره بدهیدد! 
ی را که عمر طوالنی داشته اند و نام آن ها در تاریخ آمده است ذکر مدی کدنم مد چند نفر از کسان

 1شما بگویید چند سال عمر کرده اند؟
 1311      :حضرت نوح-0
 631     :حضرت آدم و حضرت سلیمان-1
 211   عزیز مصر که از آن در سوره ی یوسف نام برده شده است:-3
 3112   زیستند؟ چند سال می مردم در زمان حضرت نوح-1

چند تا جواب دیگر باقی مانده است؟ بله! فقط یک جواب و آن هم جواب اعتقادی است  اتفاقدًا 
قسمت جذاب و شیرید درس ما هم اید جا است؛ جایی که آن راز بزرگ فاش می شود و عدالوه 

 3بر آن شما هم می توانید حسابی امتیاز جمع کنید.

                                                           

 مربی پاسخ هر سؤال را روی تخته بنویسد. - 1
 .112شید  ص سید محمد کاظم قزوینی: پی - 2
کلمه ) هر کلمه پاسخ یک سؤال( درون آن ها بنویسد و با کنار هم گذاشتد حروف 01دایره رسم کند و  01مربی  - 3

اول و آخر هر کلمه به ترتیب از دایره ی اول تا دوازدهم  پیام بازی  استخرا  می شود. تعداد سؤاالت را باید بید گروه 
یک امتیازی در نظر گرفت. ضمنًا عالوه بر سؤال و به دست آوردن پیام کلمه ی مورد ها تقسیم کرد و به ازای هر پاسخ 

نظر که مرتبط به درس می باشد نیز از امتیاز برخوردار است. مربی به دلخواه خود می تواند بدرای هدر قسدمت امتیداز 
 01امتیداز  حددس پیدام مسدابقه  1 ویژه ای در نظر گرفته و به دانش آموزان اعالم کند. )مثاًل برای پاسخ به هر سدؤال

امتیاز( توجه شود که کلمه ی ششم به خاطر دقدت و توجده بیشدتر داندش آوزان   01امتیاز و حدس کلمه ی مورد نظر 
برعکس استفاده می شود یعنی به جای ترکیب اول و آخر  ترکیدب آخدر و اول آن مدراد اسدت  از ایدد رو روی ششدم 

 ت( جهت توجه نصب می گردد.عالمت فلش برعکس )از چپ به راس
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 خو به معناي خُلق و عادت:-1
 ارس رودخانه ي مرزي ايران با يك كشور آسياي ميانه:-3
 تلخ مزه اي كه توس  قسمت انتهاي زبان احساس مي شود:-2
 دنیا جهاني كه در آن زندگي مي كنيم، گيتي:-4
 رضا لقب امام هشتم، به معناي راضي:-1
 طرز نحوه، شيوه و روش:-2
 وال بزرگ ترين جانور دريايي:-1
 علیم فات خدا به معناي بسيار دانا:يكي از ص-8
 روم يكي از امپراطوري هاي قديم كه در قرآن سوره اي به نام آن آمده است:-9
 هد ضربه ي سر در فوتبال:-11
 یلدا بلندترين شب سال:-11
 سفت محكم و سخت:-13

 پیام مسابقه ی ما  همان طور که آن را پیدا کردید عبارت است از:
 «طول عمر مهدی)عج( است خواست خدا راز»
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 حاال من از اين دايره ها يك كلمه مي سازم، چه كلمه اي شد؟

 
 

كدام يك از شما مي تواند پيام مسابقه را توضيح دهد، يعني چگونه مي شود كه خواست خهدا  

 1دليل طول عمر يك انسان شود؟

و ایدد همده زحمدت خوب بچه ها! تا حاال جواب های اید سدؤال مهدم را بده خدوبی فراگرفتیدد 
کشیدید تا به جواب ها برسید. لذا اگر کسی از شما سؤال کرد و اید اشکال را وارد کدرد  خواهیدد 

 توانست پاسخ های محکم و مستدلی را برای او بیاورید.
امام اآلن مد یک سؤال اساسی دیگر دارم  آیا شما دوست دارید که آقا امدام زمدان )عدج( زودتدر 

 یی که از وصف او گفته شده است:تشریف بیاورند؟ آقا
 مثههل آبههي! نههه! مثههل خورشههيدي 

 

 نههههه! از آن بهتههههري، تههههو اميههههدي  
 

 آب هسههتي بههراي تشههنه لبههان   
 

 نهههور هسهههتي بهههراي شهههب زدگهههان   
 

 نههور اميههد خسههته ههها هسههتي    
 

 داروي دل شكسهههههته هههههها هسهههههتي 
 

 روزي از راه كعبهههه مهههي آيهههي  
 

 تههها كهههه درههههاي بسهههته بگشهههايي    
 

 هسههتي بهتههر از حههرف ايههن و آن
 

 3مههههدي صهههاحب الزمهههان هسهههتي    
 

مدی نویسدند  نشدانه  راستی  آیا می دانید دو حرف )عج( که بعدد از ندام مبدارک امدام زمدان 
                                                           

چون آفریننده ی طبیعت است  لذا خواست و اراده ی »مربی بعد از شنیدن جواب ها در جمع بندی آن ها بگوید:- 1
او از طبیعت و قوانید حاکم بر آن فراتر است و می تواند در آن هر گونه که بخواهد تصرف کند)مثل کوزه گری که می 

ر آورد  و تا هر وقت که بخواهد آن را نگه دارد.( چون اوست که خواص و ویژگی پدیده ها تواند کوزه را به هر شکلی د
سدید محمدد کداظم « را به آن ها ارزنی داشته پس می تواند هر که را اراده کند و تا هر وقت که بخواهدد زندده بددارد.

 .111قزوینی: پیشید  ص
  دفتدر تبلیغدات «آیده هدای آفتداب»المحمددی: )شعر از مصطفی رحماندوست( محمود پوروهداب  مجیدد م - 2

 .031  ص0  چ0321اسالمی  قم
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 اختصاری چه کلمه ای است و به چه معناست؟
است  یعندی: خداوندد بدزرگ ظهدور ایشدان را « عجل الله تعالی فرجه الشريف»بله! اختصار 

 نزدیک فرماید.
ونه می توانیم در نزدیک شدن ظهور ایشان نقش داشته باشیم و چه کار مدی تدوانیم ما چگ سؤال:

 بکنیم که خداوند ایشان را زودتر به ما برساند تا مسلمانان را نجات دهد.
بله! یکی از کارهای بزرگی که ما می توانیم در اید زمینه انجدام دهدیم. دعدا کدردن و خواسدتد از 

 خداوند است  مثل چه دعایی؟
کی مثل همان دعایی که اآلن گفته شد  دیگر چه دعایی بلدید؟ یک دعای کوتاه هست که بعدد ی

 1(وعجل فرجهمبله! ) از صلوات آن دعا را می خوانند  چه کسی بلد است؟ 
 2یک دعای بلند هم داریم که صبح های جمعه  آن را می خوانند؟ دعای ندبه

 خوانند چه کسی بلد است؟ن را میدعای دیگر هم داریم که معواًل بعد از نماز آ
 3...(الهی عظم البالء وبله! دعای ) 

الهمم نم  و دعای معروف دیگر که ما می خواهیم جلسه امروزمان را با آن تمدام کندیم دعدای )
 است. دست ها را باال ببرید تا با هم بخوانیم.  4...(ب  الحس  ةلولیک  الحج

                                                           

 .10  ص0  چ0323  موسوی دامغانی صبا  تهران  «مفاتیح الجنان» شیخ عباس قمی: - 1
 .726همان  ص - 2
ه و   می توان از دانش آموزان خواست که ترجمه اید دعا را به عنوان کار در مندزل انجدام داد727و  21همان  ص- 3

 بیاورند.
 .326همان  ص  - 4



 میزان 
 کند: و از دانش آموزان سؤال می 1کند در قسمتی از تخته رسم میمربی شکل ساده ای از ترازو را 

 ترازو چه كاربردي دارد؟ 

 برای وزن کردن است.  جواب:
 است  مثال سنگ یک کیلویی  میزان است. « میزان»در وزن کردن یک چیز ثابت وجود دارد که 

 میزان ها متفاوتند. 
 است.  «وزنه های ثابت»  میزان  «اجسام»برای سنجش وزن 

 است. « متر»  میزان  «طول و عرض»برای سنجش 
 است. « معیارهای بهداشتی»  میزان «صحت جسم انسان»برای سنجش 

 دانيد براي سنجش اعمال انسان، ميزان چيست؟  آيا مي

خواهدد باشدد  میدزان  میزان  قوانید و معارف الهی است  اگر عمل آدمی مطابق آنچه خداوند می
 است. 

 شوند؟  چه زمان و در كجا سنجيده مياين اعمال 

 در قیامت. 

 شود و ضرورت برپايي آن چيست؟  قيامت چگونه برپا مي

 شود:  ضرورت برپایی قیامت از دو راه ثابت می
                                                           

 شکل ترازو به اندازه ای باشد که جا برای مطالب دیگر روی تخته باشد.  - 1
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 عقل .0
 خبر انبیای الهی .1

 عقل 

بینیم خیلی از صاحبان حق بدون آن کده بده  دانیم که خدا عادل و حکیم است. از طرفی می ما می
میرندد. اگدر ایدد  میرند و بعضی از بدکاران نیز بدون آن که مجازات شوند می خود برسند  میحق 

 افراد به آنچه مستحق هستند نرسند ظلم است  در حالی که خدا عادل است. 

 خبر پیامبران 

کنندد و  تمام ادیان آسمانی خبر از وقوع رستاخیز داده اند. پیامبران هم از راه وحی کسب خبدر می
 دهند صددرصد صحیح است.  وم هستند  لذا اخباری که میمعص

 آیات زیادی در قرآن خبر از وقوع قیامت و چگونگی آن داده اند. 

  1معمای قرآنی:

  2شروع شده است؟« اخا»در جزء سي ام قرآن، چه سوره هايي با 

ی دیگدران خواهد که ترجمده آیدات اّول ایدد سدوره هدا را بدرا مربی از یک یا چند دانش آموز می
  «زمددید»  «کددوه»نویسددد:  بخواننددد. هنگددام خواندددن  مرّبددی کلمددات زیددر را روی تختدده می

و ... آن گداه همدراه بدا ترجمدۀ آیدات  در هدر مدورد « حیواندات»  «دریا»  «ستاره»  «خورشید»
 کند.  توضیح مناسب را بیان می

در صور دمیده »فرماید: قرآن می دهد. خبر از تغییر و تحّول آسمان و زمید می 3آیات اید سوره ها 
شدود  خورشدید و  و عالم هسدتی دگرگدون می 4سپارند شود و بر اثر آن همۀ جانداران جان می می

شوند  کرات معلق در فضا به شدت با هم تصادم خواهند کرد. کوه های سر  ستارگان خاموش می
شوند  و دریاها شکافته می شوند. اقیانوس های عظیم به فلک کشیده مانند ذرات پشم زده شده می

                                                           

 مناسب است دانش آموزان  قرآن جزء سی ام را همراه داشته باشند.  - 1
 . 001  نصر 66  زلزله 71  انشقاق 71  انفطار 70سوره های تکویر  - 2
 غیر از سورۀ نصر.  - 3
 «. و نفخ فی الصور فصعق مد فی السموات و مد فی االرض» 37زمر  - 4
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 شود.  و جهان خاموش می
در روز قیامت هر انسانی از برادر خود  از مدادر و پددر خدود و از دوسدت و فرزنددان خدود فدرار 

  2کند مردم حالت گیجی دارند. و هر زن شیرده از هول و هراس  طفل خود را فراموش می 1کند می
آیند و هر فرقه ای به سوی کتداب    همه به زانو درمی 3کنند که چه شده است؟  انسان ها سؤال می

 شود.  )نامۀ عمل( خودش خوانده می
شود  کسانی که عمدل نیکدو داشدته اندد  خوشدحالند و  نامۀ اعمال هر کسی به دست او داده می

 گویند:  بدکاران می« 4اید روز )قیامت( را اعتقاد داشتم »گویند: می
   5«.شدم ادند ای کاش هرگز از حساب اعمالم آگاه نمید ای کاش نامه ام را به مد نمی»

 شود.  دادگاه عدل الهی تشکیل می

 ویژگی های این دادگاه 

   9یابد. هر کس اعمال خود را حاضر شده می. 0
)حتدی اعضدای بددن انسدان گدواهی  7شاهدان دادگاه: فرشتگان  پیامبران و برگزیددگان خددا . 1

   8دهند( می

   6ق است.حساب در آن جا دقی. 3

   10کشد. هیچ کس بار دیگری را نمی. 1

   11دهند. جایزه: به نیکوکاران ده برابر پاداش می. 1

                                                           

 الی...  33عبس / ...« فاذا جآءت الصاّخه  یوم یفرالمرء مد اخیه  » - 1
 . 7 -01مدثر / ...« یوم ترونها تذهل ّکل مرضعة عّما ارضعت و » - 2
 . 3  زلزله / «و قال االنسان مالها»  - 3
 . 06 -11حاقه / ..« فاما مد اوتی کتابه .» - 4
 .  16الی  11سوره حاقه /  - 5
 . 31آل عمران / « یوم تجد کل نفس ما عملت مد خیر» - 6
 . 36زمر / « وجی ء بالنبیید و الشهداء...» - 7
 . 11نور / « یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم...» - 8
 . 7.2/  زلزله...« فمد یعمل مثقال ذرة خیرا ً یره و مد » - 9

 . 2زمر / « و التزر و ازرة اخری» - 10
 . 031انعام / « مد جاء بالحسنة فله عشر امثالها» - 11
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   1جریمه: گناه گمراهی دیگران به گردن گمراه کننده است.. 3

  2هر کس به فکر خویش است.. 2

   3شود. نتیجه دوستی با افراد ناباب معلوم می. 7

روند و عده ای هم به بازداشدتگاه  اردوگاه تفریحی بهشت می شود  عده ای به رأی دادگاه اعالم می
 شوند.  خطرناک جهنم سوق داده می

 کیفّیت نعمت های الهی در بهشت 

  4فضای سبز. 0
  5شود  چشمه های بهشتی با نهرهایی از عسل و شیر و ... که فاسد نمی. 1

 خوردنی های لذیذ . 3

  9الف. گوشت پرنده 
  7ان بخواهد ب. هر میوه ای که دلش

  8لباس های فاخر 
  6قصرهای مجلل 

 و... 

 کیفیت بازداشتگاه مخوف )جهنم( 

 .10افراد بازداشت شده  کافران و منافقان هستند  

                                                           

 . 11نحل / ...« لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامه و مد اوزار الذید یضّلو نهم بغیر علم » - 1
  .31عبس / ...« یوم یفرالمرء مد اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه » - 2
 . 17فرقان / « یاویلتی لیتنی لم اتخذ فالنا ً خلیال ً... » - 3
 .  11فی جنة عالیه الحاقه /  - 4
 . 01  محمد / «فیها انهار مد ماء غیر آسد و انهار» - 5
 . 3واقعه / « و لحم طیر مما یشتهون» - 6
 . 11واقعه / « و فاکهة مما یتخّیرون» - 7
 . 10 انسان /« عالیهم ثیاب سندس» - 8
 .  11  زمر / «لکد الذید اتقوا ربهم لهم غرف مد فوقها غرف مبنّیة» - 9

 . 011نساء / « ان الله جامع المنافقید و الکافرید فی جهنم جمیعا ً» - 10



   31  ميزان

 .1قیافه آن ها را پوششی از تاریکی گرفته است  
.2 م موران عذاب  خشد و تندخو هستند  
 3افزاید. شان میاست و خوردن آن بر سوزش اندرون« زقوم»غذایشان   
...4آب خوردن آنان مانند آهد گداخته است   
.5 لباس آتشید دارند  
 .9سرتا پایشان آتش است  

 ارتباط جهنمی ها با بهشتی ها 

شنوند که خداوند آن را بدر  کنند  ولی از طرف بهشتی ها جواب می جهنمی ها تقاضای آب می. 0
 کافران حرام کرده است. 

 کنند که چرا شما در جهنم افتادید؟  ل میبهشتی ها سؤا. 1

دادیم  با بیهدوده گویدان بیهدوده گدویی  دهند: ما اهل نماز نبودیم طعام به مسکید نمی جواب می
 کردیم و به قیامت ایمان نداشتیم.  می

گوید: خداوند به شما وعده حق داد و مد وعدۀ خدالف. مدد تسدلط  شیطان به جهنمی ها می. 3
کارهای شما اختیاری بود( مد شما را دعوت کردم  ولی خودتان قبول کردید. مرا بر شما نداشتم )

   7سرزنش نکنید  بلکه خود را مالمت کنید.
 یوم الحساب 

 هههان! كههه خداونههد بههزرگ و احههد
 

 خههههود خبههههر از روز قيامههههت دهههههد  
 

                                                           

 . 12یونس / « کانما اغشیت وجوههم قطعا ً مد اللیل مظلما ً» - 1
 . 3  تحریم / ...«علیها مالئکة غالظ شداد »...  - 2
 . 33  صافات / «فانهم ألکلون منها فمالئون منها البطون...»...  - 3
 . 16  کهف / «و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل...» - 4
 .  06  حج / «قطعت لهم ثیاب مد نار» - 5
 . 01  انشقاق / «و یصلی سعیرا ً» - 6
 با استفاده از جزوه آخرید سفر نوشته حجة االسالم حسید قدوسی.  - 7
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 زود شههود بههر همههه كههس آشههكار
 

 راسههههههتي وعههههههد  پروردگههههههار   
 

 ديههد  دل بههاز كههن اينههك ببههين  
 

   آيهههههات خهههههدا در زمهههههينجلهههههو 
 

 رشهههد درختهههان زدل دانهههه هههها
 

 نازگههههل و گههههردش پروانههههه ههههها    
 

 مهههرم شهههب و زمزمههه  جويبهههار
 

 ريهههههزش پهههههر همهمههههه  آبشهههههار 
 

 اين همه آيات كهه بيههوده نيسهت   
 

 غيهههر خهههدا خهههالق و فيههها  كيسهههت؟ 
 

***** **** ****** 

 اي بشر امروز بكهن فكهر خهويش   
 

 هسههت تههورا روز حسههابي بههه پههيش     
 

 افهههات گنهههاه و صهههواب  روز مك
 

 «يههههوم الحسههههاب»روز گرفتههههاري و  
 

 روز حسهههاب بهههد و نيهههك همهههه
 

 عههههدل خههههدا قاضههههي آن محكمههههه  
 

 هر كه در آن محكمه محكهوم شهد  
 

 خهههوار و سهههرافكنده و محهههروم شهههد   
 

 قسهههمت او در طبقهههات جحهههيم 
 

 حسهههرت و درد اسهههت و عهههناب الهههيم  
 

 منههزل هههر مههکمن نيكوسرشههت  
 

 غرفهههه  پرنعمههههت بههههام بهشههههت   
 

 ر گههل و مههوش خههوش نهرهههاعطهه
 

 برتهههر از آن قهههرب و رضهههاي خهههدا     
 

 شعر از: حسان 

 پرسش و تمرین 

 میزان برای سنجش اعمال آدمی چه چیزی است؟ .0
 شود؟ ذکر نمایید.  ضرورت برپایی قیامت از چند راه ثابت می.1

 سه ویژگی از ویژگی های دادگاه عدل الهی در روز قیامت را ذکر کنید. .3

 دهند؟  ا در برابر سؤال بهشتی ها که چرا به جهنم افتادید چه پاسخی میجهنمی ه.1



 

  دوم فصل

 

 

 قرآن





 کتاب زندگی

 سرفصل کلی:

 مخاطب و مسجد )قرآن( ۀحوز

 موضوع درس: 

 آموزان با قرآن و جایگاه آن در زندگی  آشنایی دانش

 هدف گذاری:

یهی بدید اجدزای ایدد دو از قبیدل کتداب مدرسه و مسجد  تشب ۀدر اید درس ابتدا با مقایسه دوبار
درسی و مؤلفید آن با قرآن و ائمه خواهیم داشت و سپس در اید درس بده بیدان مطدالبی پیرامدون 
قرآن کریم جهت آشنایی نوجوانان با اید کتاب آسمانی خواهیم پرداخدت. البتده در ذکدر نکدات  

ی مخاطدب باشدیم  درصدددیم کده بیش از آنکه به فکر افزودن اطالعات بعضًا سرگرم کننده بدرا
گاهی هر چند کوچک در جهت تغییر نگرش وی به قرآن  به عنوان راهنمای زندگی ایجاد کندیم؛ 

شاءالله. لذا به مقدار بسیار جزئی و تنها به قدر ضرورت به بیان مباحث تحت عنوان معماهدای  ان
 قرآنی خواهیم پرداخت.

خواهیم پرداخت کده در جدای  ز چهارده معصومهای بعد هم به معرفی الگوسازانه ا در درس
 خود توضیحات آن خواهد آمد.



 درس نامه:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

خدواهیم  ما در درسهای قبلی درباره مسجد و مدرسه و اهمیت هر کدام صحبت کردیم. حاال می
 به یکی دیگر از فرقهای اید دو جای مهم در زندگی هر کسی اشاره کنیم.

راغ کشیدن عکس مسجد و مدرسه تا بهتر بتوانیم درباره آنها صحبت کندیم. حداال دو اول بریم س
 نفر بیایند پای تخته و هر کدام شکل یکی از اید دو جا را بکشند.

  

 

 
دهندد  آموزان در مدرسه درس را از چه چیزی یاد می تواند بگوید که معلمها و دانش چه کسی می

 گیرند؟ و یاد می
 )در شکل نوشته شود(کتاب درسی   

 ریاضی، قرآن، دینی، علوم، زیست و...مثل چه كتابهايي؟ 

 كتاب زندگي )در شكل(  كنند؟ در مسجدها مردم و روحاني مسجد از چه كتابهايي استفاده مي

 مثل چه كتابهايي؟ 

 البالغه، صحیفه سجادیه و... قرآن، مفاتیح الجنان، رساله توضیح المسائل، نهج

کتاب یک نفر و خیلی خالصه  1هر کدام از اید  ۀآموزان بخواهد که دربار ی از دانشدر اینجا مرب
توضیح دهد و سپس خود مربی با تکمیل توضیح آنها  آشنایی اجمالی بدا ایدد کتدب را برایشدان 

 پدید آورد.
 خب؛ حاال ببینیم که کتابهای مدرسه و کتابهای مسجد چه فرقهایی با هم دارند.
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 نويسند؟ ا چه كساني ميكتابهاي مدرسه ر

مثاًل درس ریاضی را چند تا از اساتید و آدمهایی که در ریاضی تخصص استادهاي هر رشته.  
 گویند. نویسند که به آنها مؤلف کتاب درسی می دارند می

 اند؟  هاي مسجد را چه كساني نوشته كتاب

رس خواندده و تحقیدق مسدایل دیندی و مدذهبی د ۀکه سالهای زیدادی دربدار دینی علما و اساتید
 اند. کرده

 نويسند؟  مکلفين كتابهاي درسي در اين كتابها حرف و نظر چه كساني را مي

 دانشمندان و محققین ایرانی و خارجی.

 نويسند؟  علماي ديني در كتابهاي خود حرف چه كساني را مي

 . چهارده معصوم2  . خدا 1

 خیر؟  ان معاوم اشتباه از آب در بيايدآيا ممكن است كه حرف خدا و يا پيامبر خدا و امام

 بله حرف دانشمندان و محققان چطور؟

 دانيد چرا؟ مي

خداوند از همه چیز در قبل و بعد با خبر است و همه چیز را خودش آفریده؛ پدس طبیعدی اسدت 
هر چیزی داشته باشد. معصومید هدم کده از خددا  ۀترید اطالعات را دربار که دقیقترید و درست

گیرند  طبیعتًا آنها هم علم صحیح و بدون اشکالی دارند و هر چه بگویند درست  را میعلم خود 
 است؛ البته ممکد است که ما به خاطر علم و عقل ناقص خود آن حرفها را نفهمیم.

آید که بده  اما دانشمندان به هزاران دلیل ممکد است اشتباه کنند. زیرا علم آنها با تجربه بدست می
گویند. تجربه هم محصول حّس کردن است یعندی دیددن  شدنیدن  بوییددن   میآن علم تجربی 

دهدد  موقدع تحقیدق  چشیدن و لمس کردن. پس کاماًل امکان دارد که دانشمندی کده نظدری می
آن به دلیل مریضی  حواس پرتی  مشکل روحی  خستگی  خوشدحالی و... اشدتباه دیدده  ۀدربار

یده باشد  اشتباه لمس کرده باشد  اشتباه چشدیده باشدد و یدا باشد  اشتباه شنیده باشد  اشتباه بوی
حتی اشتباه حساب کرده باشد و اشتباه تصور کرده باشد و اشتاباهات بسیار دیگر که هیچکددام از 

 اید اشتباهات در خدا نیست.
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آمدوز بدهدد کده موقدع تعریدف آن توسدط  * خوب است مربی از روز قبل متد زیر را به دو دانش
 صدا( اجرا کنند. صورت پانتومیم )نمایش بی مربی  به

 داستان پلیسی

دهندد. هدر  افتد و دو نفر به شما خبر اید حادثده را می یک حادثه در یک فروشگاه بزرگ اتفاق می
دو خبر هم با هم کاماًل فرق دارد. یکی از آنها مدیر فروشگاه است کده سالهاسدت در آنجدا کدار 

دیدده و بده جدز اینکده بدا چشدم خدودش حادثده را دیدده  بدا  کند و حوادث زیادی مثل آن را می
دوربینهای مختلف و از زوایای مختلف هم حادثه را دیده و ضبط کدرده اسدت. نفدر دوم ندانوایی 

 او روبروی فروشگاه  در آن طرف خیابان است که:  ۀاست که مغاز
د قسدمتی حادثده در  3 دور و از پشت شیشه دیدده ۀد صحنه را از فاصل 1شنیده  د صدایی را نمی0

د او مشغول پخت نان بوده و بدرای همدید هدر  1های فروشگاه بوده که او اصاًل ندیده  پشت قفسه
گذاشته و برای همید حادثده را  چرخیده و نان را درون آن می چند لحظه یک بار به سمت تنور می

روز عیدنکش در خانده جدا اید نانوا عینک ته استکانی داشدته و از قضدا آن   د1یکی در میان دیده 
کدرده کده آن فروشدگاه یدک  د اید نانوا تازه به اید محل آمده بوده و تا حداال فکدر می3مانده بوده! 

 نانوایی بزرگ و با کالس است! و...

 كنيد؟ حاال اگر شما كارآگاه تشخيص عامل حادثه باشيد، حرف كدام يكي را قبول مي

باشد، در حالي كه وقتي بين حرف خدا و معاومين و  عاقلشود به يك نفر  با اين حال آيا مي

گويد  گنارد و مي بيند، حرف خدا و معاومين را كنار مي حرف دانشمندان و علوم روز اختالف مي

 «اند! اينها رايانه و اينترنت دارند و... نه، اين دانشمندان كلي فكر كرده»

تجربی هدم قابدل احتدرام و عمدل هسدتند؛ آموزان باید یادآوری شود که علوم  تذکر: البته به دانش
منتهی تا زمانی که با علم قطعی و حقیقی یعنی وحدی و کدالم معصدوم کده از وحدی سرچشدمه 

 گرفته  مخالف نباشند.

 معما!

 هاي زير هست؟ آن چيست كه در تمام موقعيت

 ـ سفره عقد      اي که کسی مرده است ـ در خانه  ـ سر قبر

  نة ماشین به صورت آویز!!ـ زیر آی    ـ طاقچه اتاق
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 رسد( اي که دست آدم به آنجا نمی ـ داخل ویترین کتابخانه )البته در قفسه

 ریزند. ـ کنار آبی که پشت سر مسافر می

یک راهنمایی: آن چیز در اصل برای هیچکدام از اید کارها نیست و برای کار مهمتری بده وجدود 
 آمده است!!!

ای بدا محصدول  دفترچه راهنماسدت کده صداحب هدر کارخانده اید چیز در واقع یک کاتولوگ یا
انسدان سدازی یعندی خددا داده و هدر  ۀدهد. اید دفترچه راهنما را هم صاحب کارخان خودش می

شه و کسی که مخالف آن عمدل کندد  بددترید  کس طبق آن عمل کند بهترید آدم و محصول می
 محصول خواهد بود.

 قرآنری؛ حتمًا همه فهمیدید که منظور چیست. آ

 توجه توجه توجه

اید کتاب با تمام محتوای آسمانی و معجزه بودن  موقعی بدرای آدم فایدده دارد کده مطالدب آن را 
بخواند و به آنها عمل کند؛ برای همید  اینکه قرآن را در جیب یا جلوی ماشید یا سدفره عقدد و... 

ای نددارد. مثدل ایدد  ن  هیچ فایددهبگذاریم و یکبار هم آن را نخوانیم چه برسد به عمل کردن به آ
خدب ماشدید مدا »است که در ماشید بنشینیم و کمربند ایمنی را نبندیم. بعدد بدا خدود بگدوییم: 

خنددد و  هر آدم عداقلی بده ایدد فدرد می« افتد! شاءالله برای ما اتفاقی نمی کمربند ایمنی دارد و ان
قرآن هم همینطدور « رود. خطر از بید نمی تا کمربند را نبندی و از آن استفاده نکنی که»گوید:  می

 است.

 معما:

 خوانم مربوط به كدام سوره از قرآن است؟ داند اين شعري كه مي چه كسي مي

 نه زایید و نه او را هیچ کس زاد            همان ذاتی که او را نیست اوالد
 سوره توحید

 تواند صحيح و زيبا بخواند؟ چه كسي اين سوره را مي

 تواند ترجمه كند؟ ين سوره را ميچه كسي ا

 های خوشبختی: فرمول
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همانطور که گفته شد  قرآن کتاب زندگی است و لذا در آن راههای خوشبختی و سدعادت نشدان 
 کنیم. اند. که به عنوان نمونه به چند فرمول اشاره می داده شده

آیه و سدوره را تدالوت  مربی گرامی پیش از ارائه هر فرمول  ابتدا به صورت جمع خوانی آن تذکر:
آموزان ترجمه آن را بگویدد و سدپس ایدد فرمدول بدا سدؤال و کمدک از  کنند  سپس یکی از دانش

 مخاطب به روی تخته نوشته شود و با آیات تطبیق داده شوند:
 فرمول سعادت  عصر  ۀسوره مبارک  د 0

 بختیایمان+عمل صالح+سفارش یکدیگر به حق+سفارش یکدیگر به صبر=سعادت وخوش
 فرمول پیروزی  سوره مبارکه نصر  د 1

 پیروزی از دید خدا + تسبیح و حمد خدا + استغفار + توبه = پیروزی
 فرمول دید داری  مبارکه ماعون ۀد سور  3

 قبول دید+یتیم نوازی+حفظ مال یتیم+نماز خواندن+ریا نداشتد+زکات دادن = دید داری

 یادآوری:

توان گفت که قطعدًا از مجدال ایدد درس  و مطالب و نکات بسیاری می قرآن دانستنیها ۀالبته دربار
خارج است. لذا به همید مقدار که نگاهی نو به اصل و برخی جزئیات ایجاد شود مفیدد اسدت؛ 

 شاءالله. ان

 جریان سازی پرورشی:

 . درخواست نقاشی کشیدن مفهوم یک آیه یا سوره0
 شد. درخواست استخراج فرمول مانند آنچه ذکر 1
جایزه ویدژه فرصدت کدافی بدرای      عملی از قرآن ۀ. درخواست پیشنهاد برای استفاد3

 طرح برتر. 
 

 



  مائده ملکوتی
 موضوع

 .ضرورت انس با قرآن، و مراحل و شیوه حضور قرآن در زندگی

 هدف کلی 

همـراه  ارتقای انگیزه نوجوان در زمینه انس با قرآن و مواجهه با قرآن به عنوان كتاب زندگی، 

 با تبیین مراحل و شیوه توجه و انس با قرآن.  

 هدف رفتاری

و بزرگان توجه بیشتری بـه   [امید است كه نوجوانان عزیز با الگوگیری از سیره اهل بیت

های پیشنهادی، انـس بـا قـرآن را فراتـر از      قرآن در زندگی داشته باشند؛ همچنین طبق روش

 شود.  تالوت آیات بداند و با مفاهیم آن آشنا 

 های مناسب تدریس  روش

. روش فعـال ااسـتفاده از پرسـ  و پاسـا بـرای بهـره بـردن از        2. توضیحی ـ توصـیفی؛   6

 . داستان.0. معما؛ 4. جدول؛ 9های نوجوان در ضمن بحث(؛  آگاهی

 های آموزشی رسانه

 تخته و ماژیک  فلش کارت.
 های عزیز! سالم بچه

سدرزنده باشدید. قبدل از شدروع برنامده  اجدازه دهیدد امیدوارم همیشه  خوب و شاد و سالمت و 
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 به پیشگاهش همه با هم صلواتی را هدیه کنیم:  أجهت تعجیل در فرج و سالمتی امام عصر
 «اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.»

پرسدم کده بده نظدر شدما  بدا ایدد  کشم و از شما عزیزان می دوستان مد! چند دایره روی تخته می
کندد. سدپس  ها را بده ترتیدب شدماره رسدم می توان نوشت؟ )مربی دایره ای را می ها چه کلمه هدایر

 کند.( مطابق شکل  آن را کامل می
ای  کنم. شما حدس بزنید که چه کلمه ها را به هم وصل می کم برخی از قسمت دقت کنید مد کم

و حدس بزنید اید حکایت زمان با وصل کردن دایره به هم  به اید حکایت گوش کنید  است؟ هم
 از زبان کیست؟ 

زدم  گوید: در نیویورک که بودم یک روز در کتابخانه قدم می ... شرح مسلمان شدنش را چنید می
کردم؛ چشمم افتاد به کتابی که رویش نوشته شده بود: قرآن کدریم. کنجکداو  ها را نگاه می و کتاب

برداشتم و شروع کردم به ورق زدن  و آیاتش را  شدم که ببینیم در قرآن چه چیزی آمده است؛ آن را
تواندد گفتده بشدر  به انگلیسی خواندم. احساس کردم که اید کلمات  کلماتی نورانی است و نمی

باشد. خیلی تحت ت ثیر قرار گرفتم. آن را امانت گرفتم و بیشتر مطالعه کردم و احساس کدردم کده 
کندد  قضیه  به یک مرکز اسالمی در نیویورک مراجعه میفهمم و قبول دارم. ... بعد از اید  آن را می

 1شود. کند و مسلمان می خواهد مسلمان شود را مطرح می که می و در خواستش مبنی بر اید
کنم؛ نام چیزی است که جایش در زنددگی مدا روی تاقچده  سدر سدفره  شما را یک راهنمایی می

کده:  تدر اید مان اسدت؛ البتده از همده مهمعقد  گوشه کتابخانه  و سر قبر و مجلس فاتحه مردگان
 «  قرآن کریم.»کتاب بزرگ زندگی است! خوب  جواب اید سؤال چیست؟ شما بگو. آفرید! 

اش  یک کف مرتدب  نده  ها اید دوستتان را تشویق کنید. ممنونم. حاال برای سالمتی خوب  بچه
 های گلم! یک صلوات قشنگ بفرستید. آفرید به بچه

                                                           

سدازی  باشد که مالک چند کارخانده اتومبیل باشد که پدرش سناتور ثروتمندی می می« ادواردو آنیلی». نام اید فرد  1
 باشد.  مانند کارخانه فیات و چند بانک خصوصی می
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ات یددن آیشن یها برا از شب یف  شبیان  ابوجهل و اخنس بد شریش: ابوسفیسران قر سه نفر از
را تدالوت  یقرآن ته آیاک یدر حال ,امبریپآمدند.  ,امبریپخانه  یکانه نزدیقرآن به طور مخف

با خبر شود و تدا صدبح  گدوش بده  یگریه دک ی پنهان شدند؛ بدون آنا گوشهدام در کرد  هر ک یم
ه کد یدند؛ در حدالیگر را دیدیکدر راه  یردند. هنگام طلوع فجر متفرق شدند؛ ولتالوت قرآن سپ

گدر  یرار نشود. شب دکار تکد یگر ایه دکمان بستند یرد و با هم پک یرا سرزنش م یگریدام دکهر 
دند  همان سخنان شب قبدل یر دیگر را در مسیدیکه ک یردند و صبح  هنگامکرار کار را تکهمان 

نندد و کرار کارشان را نکگر تیه دکرا بر زبان راندند. دوباره با هم قرار گذاشتند  ها سرزنشو همان 
 خود رفتند. یها سپس به خانه

: گفتنددردند  بده هدم کگر را مالقات یدیکه کهنگام  د مس له تکرار شد و صبحیشب سوم نیز هم
« م.یندک کار را تدرکد یه اشیهم یه براک ببندیممان یم تا عهد و پیخور یان نمکان  تکد میما از ا»

 6مان بستند و متفرق شدند.یدر نهایت  پ

 گنارد؟ ها! به نظر شما چرا قرآن بر خهن و روح و رفتار ما اثر نمي بچه

ها )مشدرکان( را بده سدوی خدود جدذب  به نظر مد  قرآن سبب دو عامل است که حتی چنید آدم
 کند: می
 گر؛ید یقرآن از سو ییان و رسایب ییبایو ز سو  یکقرآن از  یمعارف و محتوا . خود قرآن:1
ط ینندده قدرآن  آیدات الهدی را بدا تمدام شدراک امبر به عنوان قرائتیپ امبر:یروح و روان پ کی. پا 2

                                                           

 ره ابد هشام.یام قرآن  به نقل از سی. پ1
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 رد.ک یجسم و روح  به قرآن و معارف آن توجه م یزگکیرد و با پاک یتالوت م
 د؟یمایل نیمکد مصرع دوم آن را تیتوان یا میست؟ آکید شعر  در وصف یا

 چه خوش است صوت قرآن زتو دلربها شهنيدن  
 

 

 1به رخهت نظهاره كهردن سهخن خهدا شهنيدن       
 

ر ندارد و مدا ید بر ما ت ثید و شایه باکه چرا قرآن آن گونه کد ید پاسخ سؤال مد را بدهیتوان یحاال م
 م؟یستیچندان با قرآن م نوس ن

ها را در  ندهیرده اسدت. پدس مدا زمکدغ نیده در دسترس ما است و خودش را از مدا درکخود قرآن 
 م.ینکاستفاده  مان یمعنوو  یماد یات قرآن در زندگکم تا از باران و بریا ردهکخودمان آماده ن

 تیحكا

د یوجدود دارد. او همچند« آب»به نام  یزیا چیه در دنکده بود یاو شنکنجکبا و یقرمز ز یماه یک
زنده است  یت آن  تمام هستکه به برکاست خدا  یها نعمت دیتر مهماز  یکیه آب  کده بود یشن

 و طراوت دارد. 
د نعمت خداوند آشدنا شدود؛ ی  با ایکند و از نزدکدا ید به آب دست پیبه راه افتاد تا شا ید ماهیا

د  از آب یرسد یکده م یو بزرگ کوچک یی یا ماها زندهرد و به هر موجود ک یپهناور را ط یایاو در
هیب یرد. مداهکدا پرتداب یآمد و او را به ساحل در یبزرگ ه موجک دیگرفت تا ا یسراغ م ده  چداره  له له

د نعمت آب همان بدوده یه فهمکجا بود  دید و اید یش چشم خود میرا پ یان زندگیزنان  مرگ و پا
 ت آن  زنده بوده است.که در آن شناور بوده و به برکاست 

ل ما نسبت با قرآن  مانند قصه ماه بچه ثه ار مدا اسدت و بده یده چدون در اختکدت و آب اس یها  مه
م؛ تدا یبدر یم و از آن اسدتفاده و بهدره نمیدان یم  قددرش را نمدیا ردهکنارمان عادت کحضور او در 

 وتاه شود.ک« یقرآن یزندگ»م و دستمان از یف بدهکرا از  یه مرگمان فرا رسد و زندگک یزمان
 ه: کند ک یم تیاکامت شیدر روز ق ,امبریه آورنده قرآن  پکجا است  دیا

گویدد ششدکایت  رسول خددا مي 2؛قاَل الَرُسوُل يا َرِّب ِإَّن َقْوِمي اَّتَخُذوا هَذا اْلُقْرآَّن َمْهُجورا  »
                                                           

 ر مؤمندانیدل قرآن خوانددن در حدرم امکه امام زمان  را در حا ید بحرالعلوم  هنگامی. معروف است که مرحوم س1
 د شعر را سرودند.یدیدند  ا

 .313  ص 1  ج ی. اصول کاف2
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 «کند[: اي پروردگار مد! همانا قوم مد قرآن را رها کردند. مي
بهدره  ه قدرآن را رهدا نمدوده و از آنکد یسدانکشدگاه خداوندد از یز در پید  خود قرآن نیعالوه بر ا

 ند.ک یت میاکاند  ش نبرده
ه اهدل آن در آن ک یرانینند؛ مسجد وک یت میاکس نزد خدا شکسه »د: یفرما یم {امام صادق

آن  یه گدرد و غبدار روکد یا د نادانان قرار گرفته و قرآن رهاشدهیه در بک یگذارند و عالم ینماز نم
 6«شود. ینشسته و خوانده نم

د چشدم و یخودمدان اسدت؛ زمد یوتاهکنبردن ما از قرآن  به جهت  ه بهرهکم یجه گرفتیتا حاال نت
 م.یا بهره یت قرآن بیات باران هداکم  از بریرا تا شخم نزن دلمانذهد و 

م هددف ندزول قدرآن ید بدانیبهره بردن از قرآن با یف ما در قبال قرآن و برایقبل از پرداختد به وظا
 ما دارد؟ یی براثمرست؟ و قرآن چه یچ

َوَنَزْلّنـاَعَلْیـَ اْلِكتـاَب»سوره نحل آمده است:  76ه ینزول قرآن  به صورت روشد در آ هدف از
 «. ِلْلُمْسِلمینٍءَوُهدًىَوَرْحَمًةَوُبّْشرىِتْبیانًاِلُكِّلَشيْ

 وه توجه و انس با قرآنیمراحل و ش

د؛ تدا یدرا ندام ببر ها آنتا از  د چندیتوان یا شما میاست. آ« ت» تامراحل توجه به قرآن  شامل چند 
 ح دهم.یها توض در مورد آن

  
 

                                                           

 .007. همان  ص 1

 علم. ت0

 . تعلیم1

 . تکریم3

 . تالوت1

 . تحفظ1

 . تفکر3

 . تدبر2

 . تمسك و ت ثیر7
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 اد گرفتن(ی. تعلم )1

ا در حدال ی  باشدا قرآن را فراگرفته یه ک رد  مگر آنیسزاوار است انسان مؤمد نم: »{امام صادق
 6.«باشدآن  یریفراگ

 اد دادن(یم )ی. تعل2

 2«اد بدهد.یرد و ید بگایه قرآن را کاست  یسکد شما یبهتر: »,امبر اسالمیپ
د یدحاضدر اسدت ا یسدکچه »ارانش فرمود: یبه  ,امبر اسالمیسوره الرحمد نازل شد  پ یوقت

 «ش بخواند؟یبزرگان قر یسوره را برا
دند. یترسد یش میت و آزار بزرگان قرینداد؛ چون همه از اذ یس جوابکچ یت شدند و هکهمه سا

ابد مسدعود  « دهم. یار را انجام مکد یخدا! مد ا رسول یا»عبدالله بد مسعود بلند شد و گفت: 
بودند و سوره  عبه جمع شده کدور خانه  یه همگکش رفت یش بزرگان قریف بود. او پیالغر و ضع

ه از کدم بده صدورت او زد کلی محیس یکرد و کخواند. ابوجهل به او حمله ها  آن یالرحمد را برا
 9گوشش خون آمد.

 م ی. تكر 3

ت یدامت درباره قرآن بده عدزت و جاللدت و والیه: خداوند روز قکت شده یروا{از امام صادق
ه تدو را خدوار کدنم و هدر کرام کردند  اکرام و احترام که تو را اک یسانک»ه: کخورد  یخود سوگند م

 4«نم.ک یساخت  خوار م
 گیرد. یقید  اید روایت  هم احترام ظاهری و هم احترام باطنی به قرآن را در بر می به

د یزمد یبدر شدمرد؛ مثدل: رو تدوان یمدبده قدرآن  یحفظ احترام ظاهر یرا برا یدیق متعددمصا
مناسب  مؤدب نشستد در محضر قرآن  قرار ندادن چیدزی  یآن در جا ینگذاشتد قرآن  نگهدار

 بر روی قرآن.
نشسدت؛ ولدی  اند که امام خمینی)ره( به طور معمول در حسینیه جماران روی صدندلی می نوشته

                                                           

 .166  ص 1  ج ی. اصول کاف1
 .133  ص 1. مستندرك الوسائل  ج 2
 .11  ص یروان وحیپ یها . محمدرضا اکبری  داستان3
 .712  ص 1عه  ج ی. وسائل الش 4
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که صندلی در جای خود بود  روی زمید نشسدت؛ زیدرا آن  وقتی وارد حسینیه شد  با ایدیک روز 
  1روز نفرات ممتاز مسابقات قرآن آمده بودند و قرار بود در آن جلسه  چند آیه از قرآن تالوت شود.

که روزی امام خمینی)ره( طبق معمول  روی صندلی نشسته بود که قرآنی آوردند  خاطره دیگر اید
درنگ آن را برداشت و روی میزی که در کندارش  وی زمید گذاشتند. امام وقتی متوجه شد  بیو ر

 2«قرآن را روی زمید نگذارید.»بود  گذاشت و فرمود: 
ند و هنگدام تدالوت قدرآن  از یات  مؤدب و رو به قبله بنشیقرآن  هنگام تالوت آ یبهتر است قار

 زد.یو مزاح و... بپره یدن و شوخیخند

 و  )خواندن(. تال4

ان و یدهودیهدا را مثدل  د و آنیدنک یتان را با تالوت قدرآن ندورانیها ت شده  خانهیروا ,امبریاز پ
ها بده جدا  سدهینکساها و یلکه آنان  عباداتشان را فقط در کد؛ چرا ینکل به گورستان نیان تبدیحیمس

گردد و اهدل آن  یافزوده م ت آنکر و بریاد تالوت شود  خیه در آن قرآن زکی ا خانهآوردند. هر  یم
 9رند و... .یگ یدر وسعت قرار م

 نند؟ فرشتگان آسمان.یب یم یسانکد نور را چه یها ا بچه
ه سدتارگان کدند؛ همان طور ک یم یاهل آسمان نورافشان یت آمده: و آن خانه براید روایدر ادامه ا

 دهند. یا نور میاهل دن یبرا
د  روح و روان خدود را یدت نمایرا رعاها  آنه اگر انسان کت اس یط و آدابیشرا یتالوت قرآن  دارا

استفاده بهتدر  یند  براینش یکه بر سر سفره م یسککه  ؛ چنانببردند تا از سفره قرآن بهره ک یآماده م
 د.یت نمایرا رعا ید مقدماتیداخل آن  با یاز غذا

 مم(:یا تیا وضو ی)طهار  با غسل  یروح یزگی( پاک1)

ه کد یسدکحسدنه و بده  11ه قرآن را با وضو بخواند  ک یسکبه »ت شده: یروا {نر مؤمنایاز ام
 4«دهند. یحسنه م 01بدون وضو قرآن بخواند  
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بگدذارد   یالهد تخواهد دست بر آیا یه مک یسکقرائت است؛ وگرنه  یالبته استحباب وضو  برا
 .باشدد وضو داشته یبا

 دهان: یزگی( بهداشت و پاک2)

 ست؟ید. سؤال شد: ای رسول خدا! راه قرآن چینکزه کیود: راه قرآن را پافرم ,امبر اسالمیپ
 ست؟ید راه قرآن چید حدس بزنیتوان یا شما میها! آ بچه

 6زدن. کدند: چگونه؟ فرمود: با مسوای. پرستانیها دهانفرمود: 
 گر است.یتر از حاالت د دهیآراسته به محضر قرآن رفتد  پسند یبا ظاهر

 ( دعا خواندن:3)

ت: یداز اهدل ب یمتعددد ید بداره دعدایدردن است. در اکش از تالوت قرآن  دعا یاز مستحباب پ
 ها را مشاهده نمود. توان آن یها چاپ شده است که م از قرآن یاریبس یت شده و در ابتدایروا

 ( استعاذه:4)

ندد در قدرآن را خداویدم؛ زیشده به خدا پناه ببر طان راندهیسته است به هنگام تالوت  از شّر شیشا
قدرآن قرائدت  یچدون خواسدت 2م؛یاطد الدرجیفاذا قرأت القرآن فاستعد بالله مد الش»د: یفرما یم
 «شده به خداوند پناه ببر. طان راندهی  پس  از شینک
 ( زمان تالو :5)

بده  یشدتریهدا سدفارش ب از زمان یدر برخد یشناسد  ولد ینم یاگرچه تالوت قرآن  زمان خاص
 تالوت شده است.

ه قرآن بخواندد  مثدل یآ یکد ماه یس در اکهر »ت شده: یروا ,امبریاز پ رمضان: کاه مبار ـ م
 9«ند.کبار قرآن را ختم  یکگر ید یها ه در ماهکاست  یسک

خصوص هنگام نماز شدب   روز  به حضرت امام خمینی)ره( با قرآن انس بسیار داشت و در شبانه
شدد.  آورد  مشغول تدالوت قدرآن می به دست میپرداخت و در هر فرصتی که  به تالوت قرآن می

آمدندد   هنگامی که در پاریس تبعید شده بود  وقتی خبرنگارها برای مصداحبه بده محضدرش می
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شدند. امام در همدید فرصدت   هایشان معطل می معمواًل حدود ده دقیقه برای آماده کردن دوربید
خود را بدرای مصداحبه آمداده کنیدد.  گفتند: شد. بعضی از حاضران می به تالوت قرآن مشغول می

 ایشان فرمود: آیا در اید چند دقیقه وقتم ضایع شود؟

دادندد:  عالوه بر اید  هر سال چند روز قبل از ماه رمضان  حضرت امام خمیندی)ره( دسدتور می
  1برای افرادی که مورد نظر ایشان بود  چند بار قرآن قرائت شود.

های دشدوار  در بستر بیمداری بدود  دوربدید مخفدی  لحظدهحتی ایشان در روزهای آخر عمر که 
اش را ثبت کرد و همه دریافتند که در نیمه شب  قرآن به دست داشدت و مشدغول تدالوت  زندگی

 بود.
های مداه رمضدان تدا صدبح  عالمه طباطبایی  مفسر بزرگ شیعی و صاحب تفسیر المیزان  شدب

 2پرداخت. و قرائت قرآن  نماز و ذکر میکرد و بعد به دعا  بیدار بود  مقداری مطالعه می

ه قرآن را بخواند  از یآ 01ه هنگام شب ک یسک»د: یفرما یم ,امبریپ ـ قرائت قرآن در شبانگاه:
 9«غافالن به حساب نخواهد آمد.

 ( مكان تالو :6)

د جاهدا  یتدوان قدرآن را تدالوت نمدود؛ امدا بهتدر یه احترام قرآن حفدظ شدود  مک یدر هر مکان
 از: اند عبارت

 4«اند. قرآن ساخته یمسجدها را برا»ت شده است: یروا ,امبریاز پ ـ مسجد:
 0«د.ینک یتان را با تالوت قرآن نورانیها خانه»د: یفرما یم ,امبریپ ـ خانه:

 زان تالو :ی( م7)

تدان یهرچه از قدرآن برا 1سر مد القرآن؛یفاقروا ما ت»ه کدر قرآن  در مورد مقدار تالوت آمده است 
 «د.یان دارد  بخوانکما
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بدرد   هدا را از بدید می اد قدرآن  زنگدار قلبیداد تالوت نمود. چرا؟ چون تدالوت زید زیقرآن را با
 شود. یت و تقوا مکت  شفا  بریمشمول هدا

 6ر شده است.که در هر شب ذیآ 01زان تالوت  یم دیکمترت  یدر روا
 2ه شده است.یه در هر روز هم توصیپنجاه آ

 قرآن: یز رو ( تالو  ا8)

ه نگداه بده کدند؛ چرا کمستحب است قرآن را از رو تالوت  یانسان  هر چند حافظ قرآن باشد  ول
 ات قرآن  عبادت است.یآ
 ( بلند خواندن قرآن:9)

  از باشددگدران نداشدته ید یبدرا یبلندد  اگدر مزاحمتد یرسد  تالوت قدرآن بدا صددا یبه نظر م
نمدود  یبلند تدالوت م یقرآن را با صدا {امام سجادات آمده: یه در رواکمستحبات است؛ چرا 

د حضدرت ینشد دل یرد تا به صداک یوب مک خینار منزل حضرت  مکه سقاها را هنگام عبور از ک
 9گوش فرا دهند.

 ت تالو :یفی( ک11)

 یقدرآن را بدا آوا 4؛َزّيُنوا القرآَّن ِبَاصواِّتُكم»د: یفرما یم ,امبر اکرمیپ با:يز  یـ تالوت با صدا
 «ود  زینت دهید.خ

ندت قدرآن یخدوش  ز یدارد و صددا ینتی  زیزیهر چ»د: یفرما یامبر میاز قول پ {امام صادق
 0«است.
 1د صوت قرآن را داشت.یباتریامبر  زیخود پ

اش  دچار ضعف و بیماری چشم شده بدود و از مطالعده  مرحوم اقبال الهوری که در آخر زندگی
نگریسدت و بدا  رآن بود؛ اما با همان اندک بینایی  به قدرآن مینیز محروم مانده بود  تنها مونسش ق
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گفت: پددرم بده مدد توصدیه کدرده اسدت کده  کرد و می لذتی سرشار از ایمان  آیات را تالوت می
 1خوانی  چنان بخوان که گویی خداوند آن را بر تو نازل کرده است. فرزندم هرگاه قرآن می

 ( تأمل در تالو :11)

ه شده که قرآن را به آرامی بخوانید. خود قرآن یوهش است و توصکرآن  مورد نشتاب در خواندن ق
ه کدشدود  ید نوع تالوت  باعث میم؛ زیرا اینکل تالوت ینیز سفارش نموده که آیات الهی را با ترت

ردن درست حدروف  کد قرآن و ادا یت تجویند. رعاکی قرآن را تالوت شتریبر و تدبر کانسان با تف
 2.«َتْرِتیًلاْلُقْرآَنَوَرِتِّل»ل است؛ یمربو  به ترت

 ( سكو  و گوش دادن:12)

م؛ یگدوش دهد تآیاد با آرامش به یه باکم؛ بلید سخد بگوییگران  نبایهنگام تالوت قرآن توسط د
 د:یفرما یم میرکرا خداوند در قرآن یز
شدود   یقرآن خواندده م یوقت 9؛ُتْرَحُموَن ُكْمَلَعّل َوَأنِصُتوْا َلُه َفاْسَتِمُعوْا اْلُقْرآُن ُقِرىَء َوِإَذا»

 «د.ید مورد رحمت خداوند واقع شوید؛ شاینکوت کد و سیبه آن گوش ده
 ديگوو  وشووق   بخقاننوو چووق آوو     

 

 آووو     ووو ا دا   وووق   ت يووو بووو  
 

رده کده خود تالوت ک تاب خدا را بشنود  بدون آنکاز  یه حرفک یسک»د: یفرما یم{ امام سجاد
درجده او را  یدکندد و ک یمد کاز گناهانش را پا یکیسد و ینو یی ما هحسناو  یبراباشد  خداوند 

 4«برد. یباال م
ال ک  اشدباشددحرمدت آن  کبه قرآن و هت یتوجه یب یردن  نشانه نوعکوت نکه سک یدر صورت

 دارد.

 . تحفظ )حفظ کردن(5

 0«ند.ک یمداده  عذاب ن یه قرآن را در خود جاکرا  یخداوند  قلب: »,امبر اسالمیپ
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ه ک یران و فرشتگان وحیند  همچون سفکه به آن عمل کحافظ قرآن »د: یفرما یم {امام صادق
 «و رفتارند  خواهد بود.یکبزرگوار و ن

م قدرآن بده ی  هم به خاطر سپردن آن در ذهد است و هم نوشداندن مفداهتآیاردن کمراد از حفظ 
 قلب و روح انسان.

 . تأمل و تفكر6

ندار تدالوت کات  در یدند و با مرور ترجمه آکر کات تفیآ یظاهر یان در معانسته است مسلمیشا
  از آن توشده یو رفتدار یروحد یازهدایند و متناسب با نکدا ینیز تسلط پ یم ظاهریات  بر مفاهیآ

 رد.یبگ
ی ا آیدهرد. هرگاه در تدالوت بده کتالوت  یل و به آرامیقرآن را باید با ترت»د گونه آمده: یا یتیدر روا

 تآیدابده  ید و از خدا بهشت را بخواه و وقتدکتوقف  کی  اندیدیه مربو  به بهشت است  رسک
 6«د و از آتش جهنم به خدا پناه ببر.کصبر  کی  باز اندیدیمربو  به جهنم رس

ات بده درک یدم  با دقدت در ترجمده آینک یه قرآن را تالوت مک یر  هنگامکد  در مرحله تفیبنابرا
 یارکد یم و معدارف قرآندیبدا ارتبدا  مفداه یم؛ ولینک یدا میقرآن دست پ م و فهم معارفیمفاه
 م.یندار

 2«ق دارد.یه و عمیپرما یز و درونیانگ با و شگفتیز یقرآن  ظاهر»د: یفرما یم {ر مؤمنانیام
ر در قدرآن کدسداز تف نهیتواندد زم یم 9ها  با سدوره ییآشنا یها تابکها! انس با ترجمه قرآن و  بچه

 .باشد
 م.ینکبا هم حل  یجدول قرآن یکد ییاید  بیه خسته شدک حاال
... قدرآن چده  ردن وکداد دادن  خوانددن و حفدظ یاد گرفتد  یار خوب همچون کد همه یها! ا بچه

 م.یابید سؤال دست یم تا به پاسخ اینک ید جدول را با هم حل میدارد؟ ا یپاداش
 (1، 3 ،3، 8ي در قرآن، به معناي دود؟      دخان )ا سوره* 

 (2، 1، 4گويند؟      آيه ) جزء يك سوره، چه مي نيتر كوچك* به 
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 (2، 11در عربي چيست؟      رب )« پروردگار»* ترجمه 

 (13، 9، 11* عدد درهاي بهشت؟      هشت )

6 2 9 

4 0 1 

3 8 3 

60 66 62 

 6تواند رمز جدول را حدس بزند؟ یم یسکچه 
 «ی در بهشت.ا خانه»رمز جدول: 

او  یاش  خددا بدرا و مسجد هم خانده باشده قرآن سخد او ک یسک»د: یفرما یم ,امبر اسالمیپ
 2«سازد. یی در بهشت ما خانه

 . تدبر7

ه بده فهدم هماهندگ کداست  تآیالمات و کفهم نظم و هماهنگی »ات قرآن  به معنای یتدبر در آ
از ارتبا   ییر قرآن و رمزگشاتر از ظاه قیعم یتدبر  در واقع  فهم« شود. یم یمنته یمعارف قرآن

»باشد؛  یقرآن م تآیا ِإَلْیَ َأنَزْلَّناهُِكَتاب  ْلَبـاِبُأْوُلـواَوِلَیَتَذَكَرآَیاِتهِِلَیَدَبُرواُمَباَرك  د قدرآن  یدا 9؛اْْلَ
ات آن تددبر یدم تدا همگدان در آیتو فرستاد یه آن را به سوکت است کر و بریقدر و پرخ گران یتابک

 «ر شوند.کو صاحبان خرد نیز متذ کنند
سدازد.  یدار م معندا یدهد و جمالتد یگر قرار میدیکسنده عاقل  واژگان را پشت سر یا نوینده یگو

پشدت سدر هدم قدرار »دهد.  یهدفمند را سامان م یالمکدهد و  یجمالت را پشت سر هم قرار م
ر واژگدان و یسنده  تددبیا نوینده یار گوکاست. پس  یدر زبان عرب« ریتدب»  معادل «دادن هدفمند
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 جمالت است.
را پشدت سدر هدم  هدا نکند و آ تک کلمات اکتفا نمی ه عاقل نیز به فهم تکخوانندشنونده عاقل یا 

کندد و آن را  فهمد تا معنای جمالت را درک کند؛ همچنید به فهم یکایک جمالت بسنده نمی می
  اصطالحی است کده رفتدار «تدبر. »فهمد  تا هدف سخد یا متد را درک نماید پشت سر هم می

 کند. ه عاقل را بیان میخوانندطبیعی اید شنونده یا 
 6«ای در قرائت بدون تدبر نیست. آگاه باشید که فایده»فرماید:  می {امیر مؤمنان

جدا از  ای باشیم که گویدا مفداهیم و معدارف قرآندی یک قرآن  باید به گونه تآیادر هنگام تدبر در 
 شود. ر قلب خودمان نازل میجانب خداوند ب

بدردم؛ چنددی  خوانم و لذتی نمی گوید: ابتدا قرآن را می فیض کاشانی از قول یکی از حکیمان می
شدنوم کده بدر اصدحابش  خوانم  چندان بدود کده گدویی آن را از رسدول خددا می بعد که آن را می

ندد؛ از آن هدم بداالتر رفدتم و خوا خواند. باالتر رفتم و آن را از جبرئیل شنیدم که بدر پیدامبر می می
 2توانم از آن بگذرم. برم و تنعمی دارم که نمی شنوم و لذتی می اینک آن را از خداوند متعال می

 9برای تدبر در قرآن  چند چیز به عنوان مقدمه الزم است:
 د تالوت مکرر قرآن؛

 د انس با ترجمه قرآن؛ 
 د مراجعه به برخی از تفاسیر همچون تفسیر نمونه.

 4شود. گفتنی است که تدبر در قرآن  موجب شرح صدر و نورانیت قلب برای انسان می

 . تمسک و تأثیر8

مرحله انس با قرآن و  دیتر مهمهمه مراحل قبلی  مقدمه دسترسی به اید مرحله است. از اید رو  
                                                           

 .100  ص 76. بحار األنوار  ج 1
 .070. همان  ص 2
شدود فهمیدد؛ اگدر  که انسان با تدبر بخواند و کلمات الهی را بفهمد که به نظر ما می تالوت قرآنی مطلوب است. »3

انسان لغت عربی را بلد باشد و آنچه را هم که بلد نیست  به ترجمه مراجعه کند و در همان تدبر کند  دو بار  سه بار  
سان بیشتر اندس و غدور پیددا کندد  بیشدتر کند... هرچه ان پنج بار که بخواند  انسان فهم نسبت به مضمون آیه پیدا می

)از بیاندات حضدرت « فهمد. بنابراید  در زندگی حتمًا قرآن با تدبر را در نظر داشته باشید و نگذارید حذف شدود. می
 (02/1/71ای   الله خامنه آیت

 .32. معانی األخبار  ص 4
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از « زنددگی قرآندی.»توجه به آن را باید جاری کردن معارف قرآن در زندگی دانست؛ یعنی تحقدق 
سؤال شد. او در پاسخ گفدت: اخدالق ایشدان   ,در مورد اخالق پیامبر ,یکی از زنان پیامبر
 6بر اساس قرآن بود.

کنند در حد امکان  از  های مؤمنان اید است که با قرآن بیشتر انس دارند و تالش می یکی از نشانه
 مند شوند. نور و معرفت قرآن بهره

کند که هیچ وقت دروغ نگوید و در برخورد با دیگدران  الش میانسانی که با قرآن مانوس است  ت
متواضع باشد و در خلوت و تنهایی مراقب خودش است؛ چرا که همیشه خداوند مهربان را نداظر 

 داند.  و شاهد اعمال خویش می
 سووو عد  ووووم ع ايشووو    ا بخقان ووو   

 

 كتووو و نوووق  ع    ووو    ا بخقان ووو    
 

 ب شوو     وو   شووش   ا  وو  چوو   وو    
 

  يووووو ت آووو     ا بخقان ووو    ُوووو  
 

کنم؛ شما هم آمید بگویید. ان شاء الله در دنیدا و آخدرت همنشدید  در آخر  چند دعای قرآنی می
 قرآن باشیم.

  ؛«و اشف مرضانا بالقرآن»ـ   ؛«اللهم نور قلوبنا بالقرآن»ـ 

هم ارحمنا بالقرآن»ـ      ؛«و اغفر موتانا بالقرآن»ـ 
ّ
 .«الل

 

 

                                                           

 .311  ص 3الحدید  شرح نهج البالغه  ج  . ابد ابی1





 اه خاهن پاکی
 

 

 به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشندة مهربان

سالم  سالم بر شما دوستان خوب و صمیمی! شما که یکسال تحصدیلی را بدا تدالش و کوشدش 
اید. بنده هم خیلی خوشحالم که در تابستانی خوب و زیبا  البته گدرم  میهمدان  پشت سر گذاشته

 های باصفای شما هستم. قلب
چه موضوعی است با مد همراه شدوید. بدا چندد سدؤال  ۀمان دربار برنامهاگر دوست دارید بدانید 
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 1کنم. شروع می
 دعا گويند؟ . نيايش با خداوند بزرگ و مهربان را چه مي1

 خجل باشد؟ . كدام واژه به معناي شرمنده و سرافكنده مي3

 بنده گويند؟ . به كسي كه عبد و مطيع خداوند باشد چه مي2

 شربت چسبد؟ م سِرو چه چيزي خيلي مي. در اين هواي گر4

 نجم باشد؟ . حاال دقّت كنيد. كدام سور  قرآن به معناي ستاره مي1

 يواش . كدام واژه به معناي آهسته و آرام است؟2

 وحيد همتا است؟     . كدام اسم، هم نامي براي پسران و هم به معناي يگانه و بي1

کده بده پیدام  رویم. بدرای اید تخته نوشتم  سراغ پیدام مدیها را روی  خوب دوستان! حاال که پاسخ
کنار هم بگذاریدد و  2تا  0 ۀها را از شمار ها برسیم کافی است که حروف اّول و آخر اید کلمه اید

 ۀآیدد کده موضدوع برنامد به دسدت می بخوانید. بله قسمتی از کالم گهربار رسول مکرم اسالم
 باشد. امروز ما می

 2 .«ال يدخل الجّنهود... عربی آن هم به اید صورت است: ش داخل بهشت نمی»
چه شرطی برای ورود به بهشت قرار داده است به اید حکایدت توجده  که بدانیم پیامبر برای اید

 کنید:
با لباس مرطوب مشغول خواندن نماز جمعه شدد. وی گداهی پیدراهد  روزی حضرت علی

کنجکاو شده بدود  عّلدت تکدان دادن پیدراهد را از داد. بعد از نماز  شخصی که  خود را تکان می
شنیدم که در نمداز بدا لبداس تمیدز و پداکیزه  از رسول خدا»ایشان سؤال کرد. حضرت فرمود: 

حاضر شوید. مد چون پیراهنم را شسته بودم و پیراهد دیگری نداشتم  همید پیدراهد مرطدوب را 
 3«پوشیدم.

ایدد «. نظافدت و پداکیزگی»بهشت آشنا شدیم؟! آفرید!  جا با چه شرطی برای ورود به بله  در اید
بزرگان و پیشوایان دید ماست. البته دوستان نظافدت و پداکیزگی هدم  ۀامر سفارش مهم قرآن و هم

 بر دو نوع است.
                                                           

 نویسد.  ا را به ترتیب شماره روی تخته میه . مرّبی جواب1
 . 0323شهری  چ پنجم     محمدی ری63  ص01الحکمه  ج . میزان2
 . 0370  3  ستاد اقامه نماز  چ10و  11. همراه با نماز  محسد قرائتی  ص3



   62  ها خانة پاکی

 
 

مثل نظافت و پاکیزگی هرچیز  یا مکانی  مثل استحمام کدردن  مسدواک زدن و  نظافت ظاهری:
زگی است که هم ظاهری است و هم باطنی و نظافت مکانی هدم  البته وضو گرفتد هم نوعی پاکی

 مثل نظافت و پاکیزگی شهر  منزل  مدرسه  مسجد و...
 یعنی دور نگه داشتد روح و جانمان از آلودگی به گناه. نظافت باطنی:

فرمایدد؛ ایدد آیده را  سدوره بقدره در ایدد مدورد چده می 011حاال ببینیم که خداوند متعال در آیده 
یَوَعِهـْدَناِإَلـی»انم: خو می َوِإْذَجَعْلَّنااْلَبْیَتَمَثاَبًةِللَّناِفَوَأْمّنًاَواَتِخُذواِمْنَمَقاِمِإْبَراِهیَمُمَصـلی

ـُدو ِ َكـِ السّك و بده یداد  ترجمده: 1«.ِإْبَراِهیَمَوِإْسَماِعیَّلَأنَطِهَراَبْیِتيَِللَّطاِئِفیَنَواْلَعـاِكِفیَنَوالرّك
کعبه را محّل بازگشدت و مرکدز امدد و امدان قدرار دادیدم )بدرای تجدیدد  ۀاورید هنگامی که خانبی

خاطره( از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل امدر کدردیم 
 2کنید.کنندگان  پاک و پاکیزه  کنندگان و سجده کنندگان و مجاوران و رکوع مرا برای طواف ۀکه خان

ای است که در قرائت آن باید دّقت کنید. بله  کلمه )مثابده(  شریفه کلمه ۀخوب دوستان در اید آی
حدرف از الفبدای عربدی بدا  01تلفدظ  ۀدانید شدیو طور که می که با تلفظ )س( تفاوت دارد. همان

 فارسی فرق دارد. اید حروف عبارتند از:)ث  ح  ذ ص ض   ظ ع  غ و(.

 

از نوک زبدان و بده صدورت ندازک و « ث»باشد. حرف  به معنای محّل بازگشت می )مثابه(  ۀکلم
« محدّل نمداز»بده معندای « مصدّلی»بعدی  ۀشود. کلم همراه با فشار هوا از دو طرف زبان ادا می

   3شود. تر ادا می هم مانند حرف سید  ولی به صورت درشت و سنگید« ص»است. حرف 

                                                           

 د. آموزان هم قرائت کن . مربی با صوت و لحد زیبا آیات را قرائت کند و در صورت امکان یکی از دانش1
 الله مکارم شیرازی.  . ترجمة آیت2
 . 0371  1  چ12. آموزش روخوانی قرآن  کانون قرآن و عترت خواهران  ص3
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 ن کوتاهی دارد.ای که تالوت شد  داستا اید آیه
کعبه را بندا  ۀدستور داد که خان به حّد بلوغ رسید  خداوند به ابراهیم وقتی که اسماعیل

دانست. خداوند جبرئیل را فرستاد و محدّل آن را  محّل ساخت بنای کعبه را نمی کند. ابراهیم
مشغول ساختد کعبه شدد. اسدماعیل هدم بده پددرش کمدک  خّط کشید. حضرت ابراهیم

 آورد. رد و سنگ میک می

 

 گداه ابدراهیم که ارتفاع آن بده حدّد معیندی رسدید. آن طور مشغول ساختد بودند تا اید همید
کعبده درسدت کدرد؛ در  ۀحجراالسود را در محّل خودش نصب نمود. وی دو در هدم بدرای خاند

های درخدت پوشدانید. هداجر  همسدر حضدرت  کعبه را با شداخه ۀشرقی و در غربی. سپس خان
کردند بر دِر کعبه آویزان کرد. به اید ترتیب  اّولدید  آن زندگی می ۀعبایی را که در سای اهیمابر
کعبه تمدام شدد  ابدراهیم و فرزنددش حدج بده جدا  ۀخانه کعبه نصب شد. وقتی ساخت خان ۀپرد
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خواهندد عبدادت  هدا کده می کعبه را برای آن ۀآوردند. در اید هنگام هم خداوند امر فرمود که خان
 1ند پاک و پاکیزه کد.کن

خدا است و مانند هر جدای دیگدر پداکیزگی آن  ۀکنیم  خان مساجدی هم که ما در آن نماز برپا می
هایی است که نظافت آن سفارش شدده اسدت. اآلن هدم کده بده مداه  مهم است. مسجد از مکان

اسدت چده خدوب  2رو داریم  را پیش« غبارروبی مساجد ۀده»شویم و  مبارک رمضان نزدیک می
که ما هم به اتفاق همدیگر در کنار مردم  به ایدد امدر مّهدم اقددام کندیم و بدا پیدروی از حضدرت 

کعبه را بنا کرد و پاک و پاکیزه ساخت  ما هدم نسدبت  ۀکه کار بزرگی انجام داد. خان ابراهیم
خدا است با هم همکاری کندیم تدا در مداه مبدارک رمضدان  ۀبه نظافت و پاکیزگی مسجد که خان

قرآن همیشه سدالمت  موفدق و  ۀارای مسجدی تمیز و مرتب و پاکیزه باشیم  امیدوارم که در ساید
تر و بهتر به سدوی  ما در هر لحظه  بیش ۀپیروز باشید و با عمل کردن به دستورات قرآن بتوانیم هم

را با هدم  ها حرکت کنیم و قرآن را چراغ راه امروز و آینده خود قرار دهیم. در خاتمه اید دعا خوبی
 کنیم و شما آمید بگویید.  زمزمه می

 اللهههههههههم نههههههههور قلوبنهههههههها بههههههههالقرآن   

 و اشهههههههههههف مرضهههههههههههانا بهههههههههههالقرآن  

 و اغفههههههههههههر موتانهههههههههههها بههههههههههههالقرآن

 3اللّههههههههههههم ارحمنههههههههههها بهههههههههههالقرآن.  

 ما را به حّق قرآن  ختم به خیر و سعادت گردان! آمید. )صلوات( ۀپروردگارا  عاقبت هم

                                                           

   چ بیروت. 12  ص1البیان  محّدث طبرسی  ج . مجمع1
 سازی برای ماه رمضان گردد و خوب است مرّبیان در مورد نظافت مساجد و آماده . اید برنامه در ماه شعبان اجرا می2

 شعبان(  11مطابق با  77مرداد  10هم سفارش کنند. )
 . قسمتی از دعای ختم قرآن. 3
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 ها: پرسش

 باشد؟ ی کدام گزینه میمعنای لغوی مصلّ . 0
     الف( مسجد

    ب( محل نماز
   ج( هیچکدام

 

 باشد؟ )مثابه( کدام گزینه می ۀمعنای کلم. 1
    الف( بازگشت

     ب( محّل بازگشت
   ج( هیچکدام

 

 و حضدرت اسدماعیل خداوند متعال به جهت انجام چه کاری به حضرت ابراهیم.3
 فرمان ساخت کعبه را داد؟

  ف( نماز خواندن در کعبهال
  ب( سجده در مقابل کعبه

   ج( نظافت و پاکیزگی کعبه



 شهادت رد راه خدا 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دوستان خوبم سالم  امیدوارم که حالتان خوب و حواستان جمع باشد.
...  1بگوییدد! شما تاکنون گل های زیادی دیده اید یا اسمشان را شنیده اید. نام چندد تدا از آنهدا را

  مسابقه دارد مسابقه ای کده در آن دو گدروه از «عطر»برنامه ما هم یک گل دارد  اید گل به جای 
شما دانش آموزان با هم رقابت می کنند تا پیام آن را به دست آورند. شکل گل مسابقه ما  گل الله 

دارد کده درون آن  خانده قدرار 03است. به طرحی که می کشم توجه کنید. داخل ایدد گدل اللده  
 حرف اول پاسخ ها قرار می گیرد.

                                                           

 . نام گلهایی را که بچه ها می گویند  می شنویم و ت یید می کنیم.1
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 مسابقه با حضور دو گروه از دانش آموزان به همان صورتی است که تاکنون اجرا شده است.
سوره مبارکه بقره است: تا دوستان شما آماده می شدوند   111د  071سؤاالت مسابقه ما  از آیات 

د  071را زیر گدل مدی نویسدم از میدان آیدات مسدابقه ) چه کسی می تواند آیه ای را که ترجمه آن
 ( پیدا کند؟061

 1نماييهههد بهههر دشهههمنان عرصهههه تنهههگ بسهههههازيد در راه ا  جنهههههگ 

   حاال اید آیه را دوست شما تالوت می کند. بفرمایید ... .061بله! آیه 

 اما مسابقه:

 نفاق، بخشش مال در راه خدا را چه مي گويند؟ ا191ه با توجه به آيه 1

 ه با توجه به آيه فوق، خداوند چه كساني را دوست دارد؟ نيكوكاران3

، چنانكه كسي نتواند روزه بگيرد )مانند بيماران، پيرمردان، پيرزنهان(  184ه با توجه به آيه 2* 

 چه بايد بكند؟

 الف( کارهای خوب انجام دهد؛ 
 ب( طعام به فقرا بدهد؛ 

                                                           

. مربی توجه داشته باشد که اید سؤال ها )سؤال های سدتاره دار( از سدؤال هدای ویدژه هسدتند کده در جددول هدم  1
 .03و  01  7  3  1  3خانه ها به ترتیب عبارت است از: مشخص شده اند. اید 
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 او روزه بگیرد؛ ج( پول بدهد تا کس دیگری به جای 
 .1 د( هیچ کدام 

 ، سوره بقره مسلمانان بهتر است قبل از مرگ چه عملي انجام دهند؟181ه با توجه به آيه 4* 

 الف( نمازهای قضایشان را بخوانند؛ 
 ب( وصیت کنند؛ 
 ج( به حج بروند؛ 
 .2 د( اموالشان را وقف کنند 

نی سفارش کردن. مسلمان بهتر است قبدل از چه کسی می داند وصیت یعنی چه؟ ... وصیت. یع
 مرگش  تکلیف اموال و دارایی هایش مشخص شود.

 ، وظيفه ما در مقابل نعمت بزرگ هدايت چيست؟ شكرگناري181ه با توجه به آيه 1

 ، بهترين راه كسب تقوا چيست؟182ه با توجه به آيه 2* 

 الف( نماز خواندن؛ 
 ب( وصیت کردن؛ 
 و نهی از منکر؛ ج( امر به معروف 
 .3 د( روزه گرفتد 

خوب است بدانید یکی از کارهایی که باعث می شود ما از نظر روحی و جسمی تصفیه شدویم و 
به خدا نزدیک تر شویم  روزه است. روزه بسیاری از بیماری ها را درمان می کند. از طرفی وقتدی 

بادت می کند. خداوندد هدم آن قددر بده انسان روزه می گیرد  کمتر به فکر گناه می افتد و بیشتر ع
 بندگانش لطف کرده که حتی خواب روزه دار را در ماه رمضان عبادت به حساب می آورد.

 ه آنچه كه تن را مي پوشاند؟ لباس1

دوستان عزیز! لباس  بدن انسان را از سرما و گرما و گزند حشرات و جانوران و همدید طدور نگداه 
د به انسان  زیبایی  وقار و شخصیت می دهد؛ اما بدرای حفدظ های آلوده حفظ می کند؛ همچنی

                                                           

 است.«  ». حرف اول جواب  1
 است.« واو». حرف اول جواب  2
 است.« ر». حرف اول جواب  3
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 تقواشدن از گزند وسوسه های شیطان  باید لباس دیگری بر تد کنیم؛ نام آن لباس چیست؟ 
 بهترید لباسی است که ما را از گمراهی نجات می دهد و به سعادت می رساند. 1لباس تقوا 

 آيه براي قرآن خكر شده، چيست؟ ه با توجه به آيه فوق اولين ويژگي كه در8* 

 الف( هدایت مردم؛ 
 ب( جدا کردن حق از باطل؛ 
 ج( راهنمایی کننده به بهترید راه ها؛ 
 .2 د( بشارت دهنده به سعادت مؤمنان 

 ه به شكل ماه در سه شب اول ... مي گويند؟ هالل9

 «يسر»گيريد. كمك ب 181به عربي چه مي شود؟ مي توانيد از آيه « آسان»ه كلمه 11

 ه برابر و مساوي؟ يكسان11

در راه ... با آنان كه به جنگ و دشمني شما »، اين جمله را كامل كنيد: 191ه با توجه به آيه 13

 خدا 2 «برخيزند، جهاد كنيد! ولي ستمكار نباشيد كه ... ستمگر را دوست ندارد.

 ه به آدم جاهل چه مي گويند؟ نادان12

 ، خداوند دعاي چه كساني را اجابت مي كند؟ دعا كننده182ه با توجه به آيه 14* 

 الف( مؤمنید؛ 
 ب( انسانهای گرفتار؛ 
 ج( دعا کننده؛ 
 .4 د( هر سه مورد 

حاال شاید برای بعضی ها اید سؤال پیش بیاید که پس چرا ما هدر چده دعدا مدی کندیم  خداوندد 

                                                           

 با خط فانتزی نوشته می شود.« تقوا». کلمه  1
 است.« هد ». حرف اول جواب  2
 ( قرار دهید.01. حرف اول پاسخ را در خانه شماره ) 3
 است.« د»حرف اول جواب  . 4
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دارد و انسان باید ابتدا   آداب عا کردن علتش اید است که اوال د 1دعایمان را مستجاب نمی کند؟
 آداب دعا کردن را یاد بگیرد و رعایت کند  بعد دعا کند. مثاًل دانش آموزی که درس نخواندده  بدا 

  مسدتجاب  نیست که دعدای انسدان  مصلحت کردن قبول نمی شود؛ ثانیًا بعضی وقت ها    دعا
 شود؛ چون ممکد است به ضرر او باشد.

 توجه کنید. به این داستان

می گویند  مردی برای دیدن دخترانش از خانه خارج شد. اول به خانه دختر بزرگش رفت. شوهر 
دختر سفالگر بود  دختر از پدرش خواست دعا کند باران نبدارد  تدا کدوزه هدایی را کده شدوهرش 

هر ساخته  خشک شود و او بتواند آنها را بفروشد؛ سپس پیرمرد به دیدن دختر دومش رفدت. شدو
دختر دوم کشاورز بود. او از پدرش خواست دعا کند باران ببارد تا گندم هایشان خوب رشد کند و 
شوهرش با فروش آنها وضع خوبی پیدا کند. پیرمرد وقتی از خانه دخترش بیرون آمد  نگداهی بده 

 آسمان کرد و گفت: خدایا تو خود بهتر می دانی که چه کار کنی؟

انسان بهتر است دارايي هايش را براي چهه كسهاني وصهيت كنهد؟     ، 181ه با توجه به آيه 11

 والدين

 ، در ماه مبارك رمضان چه چيزي نازل شده است؟181ه با توجه به آيه 12* 

 الف( قرآن؛ 
 ب( برکات آسمانی؛ 
 ج( فرشتگان؛ 
 .2د( خیر و نیکی 

د بر شما که تا به حال قبل از به دست آوردن رمز جدول چند سؤال برای شما مطرح می کنم. آفری
 خوب گوش کرده و دوستانتان را تشویق کردید.

  جنگیدددن در چدده مکددانی و زمددانی حددرام اسددت؟ ... بلدده  در 061و  060بددا توجدده بدده آیددات 
... مدد ندام  3مسجدالحرام و در ماه های حرام. حاال چه کسی می تواند ماه های حرام را نام ببرد؟

                                                           

 . مربی از قبل کارتهای مورد نظر را آماده کند. 1
 است.« ق». حرف اول جواب  2
 . صبر می کنیم تا دانش آموزان پاسخ هایشان را بدهند. 3
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یاد بگیرید: رجب  ذی القعده  ذی الحجده و محدرم. جنگیددن در  اید ماه ها را می گویم تا شما
اید ماه ها قبل از اسالم حرام بوده. پس از اسالم نیز خداوند اید حکم را ت یید کرد و جنگ کدردن 

 در آن ها حرام اعالم شد.

در ماه محرم جنگيد؟ پاسخ اين  اگر جنگ در اين ماه ها حرام است، پس چرا امام حسين

 سوره بقره پيدا كنيد؟ 194در آيه ي سکال را 

ماه های حرام را در مقابل ماه های حرام قرار دهید که اگر حرمدت »در اید آیه خداوند می فرماید: 
آن را نگاه نداشته و با شما قتال کنند  شما نیز قصاص کنید؛ پس هر که به جدور و سدتمکاری بده 

ید؛ به قدر ستمی که به شما رسیده )یعندی بده شما دست دراز کند  او را به مقاومت از پای درآور
 1عدل با ظلم کافران مقاومت کنید( و از خدا بترسید و بدانید که خدا با پرهیزکارانست.

حاال برای پیدا کردن رمز جدول  خانه ها را سه به سه می شماریم و حروف را کنار هم قدرار مدی 
 دهیم تا رمز جدول به دست آید.

 
 

 

 است.« لین قطره، خون شهیداو»رمز جدول، 

شدهید »است که فرموده اندد:  یعنی چه؟ ... اید جمله قسمتی از حدیث پیامبر گرامی اسالم
هفت خصلت دارد اولید آن اید است که اولید قطدره ای کده از خدون او بدر زمدید بریدزد  تمدام 

                                                           

 .. مربی می تواند ترجمه اید آیه را به صورت سلیس تر و با توضیح بیشتر بیان کند تا دانش آموزان بهتر متوجه شوند 1
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 1 گناهانش  آمرزیده می شود.
به وسیله با ارزش ترید دارایی خود  یعنی جان با ... چون شهید  2چرا شهید اید همه ارزش دارد؛

 خدا معامله می کند
... پاسخ ایدد سدؤال را در  3خداوند در مقابل اهدای جان با ارزش  چه چیزی به شهید می دهد؛

خداوندد از مؤمندان  جدان هدا و اموالشدان را »سورۀ توبه پیدا کنید. خداوند می فرمایدد:  000آیه 
 «.رابرش( بهشت برای آنان باشدخریداری کرده که )در ب

پس جهاد در راه خدا  از با ارزش ترید و بهترید کارهاست؛ به همید دلیل است کده جدزء فدروع 
 دید ما قرار گرفته است و آیات و روایات زیادی در اید باره وارد شده است.

 4 حاال با هم به شعر زیبایی که در مورد شهید سروده شده  گوش می کنیم.

 شهداکاروان 
 يهههك كهههاروان گهههل آمهههده

 

 از دور دسههههت جههههاده ههههها 
 

 مههردم زيههارت مههي كننههد   
 

 ايههههن كههههاروان سههههاده را  
 

 خونين شهقايق ههاي عشهق   
 

 بهههر گشهههته انهههد از راه دور   
 

 بههها صهههد پيهههام آشهههنا   
 

 از سهههرزمين شهههعر و نهههور   
 

 بهههر دسهههتهاي مردمهههان  
 

 آنههههها گههههل آاللههههه انههههد 
 

 بههر گونههه هههاي شهههر مهها  
 

 آنهههها شهههبيه ژالهههه انهههد    
 

 ايههن كههاروان در ايههن سههفر 
 

 تههها مرقهههد پهههاك رضههها 
 

 همهههراه جهههاده مهههي رود  
 

 اي خههوش بههه حههال جههاده ههها 
 

 علی رضا روحانی

                                                           

 .010  ص 3  روایت 11  باب 3. التهذیب  ج  1
 . مربی صبر می کند تا پاسخ دانش آموزان را بشنود. 2
 . مربی صبر می کند تا پاسخ دانش آموزان را بشنود. 3

. چنانچه برای مربی امکان داشته باشد  می تواند از قبل گروه سرودی را آماده کند تا اید شعر را به صورت گروهی  4
 کنند.اجرا 
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 اخالق





 طالی انب
 طالی ناب نام درس:
 اخالقی موضوع :

 دانش آموزان با معنای اخالص و یکی از آثار آن آشنا می شوند هدف کلی :
 اهداف جزئی

 وارد زیرآشنا می شوند:دانش آموزان بام
. تبیید معنای اخالص با کمدک مثدالی از سدنگ معددن و ذوب آن بدرای بده دسدت آوردن فلدز 0

 خالص
 . بیان بعضی از ناخالصی های اعمال ازجمله نماز.1
 . راه زدودن اید ناخالصی ها)اخالص(3
 . یکی از آثار اخالص )نجات از گرفتاری ها(1
 دعا است.. اید که اخالص شر  استجابت 1

 هدف رفتاری:
و تنهدا انگیدزه  هنگام نماز افکار غیرخدایی را از خدوددور کندد . امید می رود دانش آموز بتواند0 

 اش خدا باشد.
. کیفیت اخالص او را قادر خواهد کرد کده در تمدامی کارهدا از جملده درس خوانددن اهدداف 1

 جزیی و زودگذر را در نظر نگیرد.
 کرد با اخالص با خداوند حاجت بخواهد .. دانش آموز سعی خواهد3

 روش های مناسب تدريس
 . سخنرانی فعال)پرسش و پاسخ  شعر  داستان  رازدایره(0

 تخته و گچ رسانه های آموزشی:



 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

با سالم به شما بچه های خوب و نوجوان با ایمانی که می خواهید آینده ای اید کشور را بسازید و 
   1به شما که همه ی کارهایتان را برای خدا انجام می دهید. آفرید

 اين شكل چيست؟

صبرکنید! مقداری راهنمایی می کنم  اید شکل یک سنگ معدنی 
« Fe» است. فلزی ازآن به دست می آید که عالمت اختصاری آن

 .است. جواب بچه ها سنگ آهد 
پرسدم؛ بدرای حاال که به اید سؤال جواب دادید سؤال دیگری می 

 اید که از سنگ آهد  آهد خالص به دست آورند  چه می کنند؟
بله سنگ آهد را در کوره های ذوب آهد حرارت می دهند  آهد ذوب و از ناخالصدی هدا جددا  -

 می شود. 

 چرا از سنگ آهن به همان صورت كه از معدن به دست مي آيد، دروپنجره نمي سازند؟

پنجدره  و صدی هدای زیدادی دارد و نمدی تدوان از آن دردرست است  چدون سدنگ معددن ناخال
کارهدای مدا هدم اگدر مثدل سدنگ آهدد  2ساخت  پس  باید خالص شود تا قابل استفاده باشدد.

ناخالص باشد  قابل استفاده نیست و نمی توانیم آخرتمان را با آن بسازیم. جهان آخرت که محدل 
ایدد کارهدا خدالص نباشدد  محدل  زندگی همیشگی ماست  باکارهای ما ساخته می شدود. اگدر

زندگی همیشگی ما خراب خواهد شد. بله! اعمال ناخالص بی ارزشی است دراید بداره بده یدک 
 داستان توجه کنید.

نقل شده است شخصی که سی سال درصف اّول نماز جماعت نماز مدی خواندد؛ پدس از سدی 
دوم ایستاد و از اید که مردم سال   روزی نتوانست خود را به صف اّول برساند. ازاید رو  درصف 

او را در صف دوم دیدند   گویا خجالتی احساس کرد. از اید جا متوجده شدد کده در ایدد مددت 
                                                           

 . مربی شکل یک سنگ معدنی را می کشد. 1
دک )ندوعی ذغدال  2 . معمولی ترید روش به دست آوردن آهد از سنگ معدن حرارت دادن سدنگ آهدد بده همدراه ک 

 سنگ( وسنگ آهک در کوره های ذوب آهد است.
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طوالنی که در صف اّول نماز می خواند  برای مردم بوده است نه برای خدا  لذا تمدام سدی سدال 
 نماز را دوباره خواند.

نمی آید. حتمًا متوجه شدید که دربداره ی چده  بله! عمل ناخالص  مانند سنگ ناخالص به کار -
حاال اید دایره ها را به هم وصل کنیدد و یدک کلمده بده دسدت  1چیزی می خواهم صحبت کنم.

 آورید تا موضوع صحبت ما کامال مشخص شود.

 
 

 بله! اخالص. یکی از شما اخالص را معنا کند. -
یعنی: انسدان قصددش را از غیرخددا  2همان طور که اشاره کردید  اخالص  یعنی خالص کردن.

و همه کارهایش را فقط برای خدا انجام دهد. برای اید که بیشتر توضدیح بددهم تدا 3خالص کند.
معلوم شود که عمل خالص چه عملی است   اجازه بدهید دایره ها را با جواب هایی که به سدؤال 

ر کنیم.  های مد می دهید  پ 
 اِبل    . كلمه اي عربي به معناي شتر1

 خكي      .زيرك و باهوش3

 ال  . دوحرف اول اولين شعارتوحيدي پيامبراكرم2

                                                           

ن کلمه ی اخالص را به عهده دایره را رسم می کند؛ البته وصل دایره ها و به دست آورد 01. مربی بعد از اید جمله   1
 ی دانش آموزان می گذارد.

 .023 ص0 ج6 چ0321  انتشارات امیرکبیر  تهران  «فرهنگ فارسی». محمد معید   2
 .317  ص0 ج0 چ0320  انتشارات هجرت  قم  « معراج السعاده» . مال احمد نراقی    3
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 تبر با آن بت ها را شكست .وسيله اي كه حضرت ابراهيم 4

 يهود    . قومي كه بيشترين دشمني را با اسالم داشتند 1

 انسان  . شريف ترين مخلوق خداوند و مرادف بشر و آدم است2

 يح       . حي برعكس1

 مد     . به باال آمدن آب دريا مي گويند8

 كع       «كعبه».ناف  9

 ليالي       « ليل». جمع 11

 هوا    . هميشه در آن شناوريم! اما، آن را نمي بينيم11

 . كسي كه نمي خواهد ديگران پيشرفت كنند و ازخوشبختي ديگران ناراحت مي شود.13

 حسود

یره ها رمزی دارند که با کشف آن می توانیم عمدل خدالص را حاال دایره ها پرشده است. اید دا -
بیشتر بشناسیم. برای کشف اید رمز باید حروف اول و آخر هر دایره را به هم وصل کنید؛ سدپس  
به ترتیب از دایره ی اول تا دایره ی دوازدهم  به صورت مناسب حروف راکنار هم قراردهید تا یدک 

ث است  به دست آید. اید جمله دارای هفت کلمه اسدت جمله ی عربی که قسمتی از یک حدی
و اید هفت کلمه نیز از بیست و چهار حرف تشکیل شده است  اولید کلمه چهارحرف و آخرید 

   1کلمه  سه حرف دارد. برای اید کار دو دقیقه مهلت دارید.
 2 َحُد اال اللهَالَعَمُل الخاِلُص اَلذی ال ُّتريُد َاّن َيحِمَدَک َعَلیِه اَ : قال الصادق 

از  شمابا بعضی چیزهایی که خالص یاناخدالص هسدتند  آشدنا هسدتید و مدی توانیدد خدالص را
زنم  ناخالص تشخیص بدهید. برایتان چند مثال می زنم  اما  باید همکاری کنید. اگر مثالی را می

 «  نا نا خالصه» ؛ اگر ناخالص بود  می گویید: «خا خا  خالصه»خالص بود  می گویید: 
 ، خالاه  ، نا نا  آب گل آلود، چيه، بچه ها؟

                                                           

( را روی تخته می نویسد و منتظر می ماند تدا : العمل الخالص. مربی در اید قسمت اول حدیث)قال الصادق  1
دانش آموزان رمز را کشف کنند سپس  حدیث را به صورت کامل باالی تخته می نویسدد. پدایید تختده را بده حددیث 

 بعدی اختصاص می دهد.
 .03  دارالکتب االسالمیه   تهران  ج ص« اصول کافی». محمد بد یعقوب کلینی   2
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 خالاه  نا، نا،   آب بشه تافيه، چيه، بچه ها؟

 خالاه  نا، نا، شير با آب مخلوط بشه، خالاه ؟

 خالاه  نا، نا، شير كه از گاو مي دوشيم، خالاه؟

 خالاه  نا،  نا،  عسل كه با شكر باشه، خالاه؟

 خالاه  ا،ن نا، عسل كه بي شكر باشه، خالاه؟

اگر آب ِگل آلود باشد  ناخالص از آب گل آلود نمی توان استفاده کرد. عمل ما هم اگر ناخدالص 
باشد  بی ارزش می شود و نمی توان از آن برای جهان آخرت استفاده کدرد. عمدل بایدد مثدل آب 

ی دارد . تصفیه شود تاارزش پیداکرده و قابل استفاده شود. البته  توجده داریدکده هدرکس وظیفده ا
دیگران وظیفه دارند که ما را به کار خوب دعوت کنندو اگر کار خدوبی انجدام دادیدم  تشدویقمان 
کنند؛ اما نباید اید تشویق باعث شدود کده همده ی کارهایمدان را فقدط بده خداطر تشدویق مدردم 
وخشنودی آنها انجام بدهیم. وظیفه ی آن ها تشویق است  وظیفه ی مدا اخدالص و پداکیزه نگده 

اشتد عمل  مثال هنگامی که نماز می خوانید بااید که دیگران شما را مدی بینندد  ممکدد اسدت د
  1شیطان را اید طور وسوسه کند.

 نماز بخوان تا مردم بگویند:
 آفرید به تو نوجوان با ایمان -
 معلوم است که بچه ی خوبی است  چون  نماز می خواند-
 فرزند فالنی  نماز خوان است. -
   هم درسش خوب است  هم نماز خوبی می خواند و... فالن کس-

اگر به خاطراید ها نماز بخوانیم  عملمان خراب است  ناخالص اسدت  بدی ارزش اسدت. پدس 
نباید اجازه بدهیم اید وسوسه های شیطانی در قلب ما تبدیل به یک بت بشود. بت پرسدت هدا از 

دادند  مثال  های زیادی برایش انجام میسنگ و چوب بت می ساختند و آن را می پرستیدند و کار
اید بت ها را شکست؛ چون خدای واقعی نبودندد .  برایش قربانی می کردند. حضرت ابراهیم

در دوران ما هم محمد رضا شاه بت شده بود  یعنی بعضی از مردم فقط به حرف هدای او گدوش 
ما یک بت شکد مانند حضرت می دادند و همه کارهایشان رابرای رضایت شاه انجام می دادند؛ ا

                                                           

 مت چپ تخته می نویسد.. مربی جمالت ذیل را س 1
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دانید  نام اید بدت شدکد چیسدت؟  اید بت را شکست و حکومت او را نابود کرد.می ابراهیم 
 امام خمینی 

شکست از سنگ و چوب درست شده بود. بتدی را کده امدام خمیندی  بتی که حضرت ابراهیم
توانند  ای دیگر نمیآیا بت فقط انسان یا چوب یا سنگ است؟ چیزه 1شکست  انسانی بود؛ اما...

خدای دروغید شوند؟ چرا ممکد است تشویق مردم و رضایت آن ها آنقدر برای ما مهم شود کده 
ما همه ی کارهایمان را برای آن انجام دهیم  اید هم بت است و یدک خددای دروغدید؛ البتده بدا 

اخدالص مدی بدا  2چشم نمی بینیم؛ اما الزم است آن را از روح خودمان دور کنیم با چه چیدزی؟
توانیم از دست خداهای دروغید نجات پیدا کنیم. وقتی که خدای دروغید را نپرستیدیم  از آتدش 

فدی االخدالص  3فرمدود: جهنم و گرفتاری های اید دنیا هم نجات پیدا می کنیم ؛ چون علی
  5اخالص باعث نجات از.... می شود.  4یکون الخالص 

 خواهان رهايي از مشكالت گرباشي
 

 ه اي، جههز اخههالر، برخههدا نههداري چههار 
 

اخالص باعث نجات از گرفتاری های جهان آخرت می شود. یکی از گرفتاری های بزرگ جهان 

                                                           

 . مربی با نوشتد کلمه ی اما... پس از چند لحظه سکوت لحد صحبت را عوض می کند و کالم را ادامه می دهد. 1
. مربی به کلمه ای که با دایره روی تخته نوشته شده اشاره می کندد و از داندش آمدوزان مدی خواهدد کده آن را بلندد  2

 بخوانند و جواب سؤال را بدهند.
. مربی حدیث را پایید تخته می نویسد و هم زمان  مطالبی را که درباره ی وسوسده هدای شدیطان در سدمت چدپ  3

 تخته نوشته  پاک می کند
 .12 ص3 ج0 چ0331  انتشارات دفتر تبلیغات قم  «میزان الحمۀ». محمد محمدی ری شهری   4
در سه مرحله می نویسد . برای حفظ حددیث بچده  . مربی به جای نقطه چید کلمه ی گرفتاری ها را با خط فانتزی 5

را می گویند تا حفدظ « یکون الخالص»و قمست دوم « فی االخالص»ها رابه دوقسمت تقسیم می کند  قسمت اول 
 شوند. بیت شعر را هم دو قسمت می کنند  یک قسمت را عده ای از دانش آموزان و قسمت دیگر را بقیه می خوانند.
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آخرت  آتش جهنم است. اگر یک حلقه از زنجیرهای جهنمی به کره ی زمید برخورد کندد  آن را 
یم؛ امدا اخدالص شدو اگرکارهای ما بی ارزش باشد گرفتار اید مصیبت بزرگ می 1ذوب می کند.

کارهای ما و عبادت های ما را با ارزش می کند و از اید گرفتاری نجاتمان می دهدد. اخدالص در 
 اید جهان هم اثر دارد و باعث رهایی از گرفتاری های دنیوی می شود. به یک داستان گوش کنید! 

ه تفدریح رفتندد. در زمان قدیم سه نفر که دوستان خوبی برای هم بودند  از شهر خارج شدند و بد
بعد از مقداری گردش  برای عبادت به داخل غاری رفتندد. ناگهدان سدنگ بزرگدی از بداالی کدوه 

به خددا »سرازیر شده و راه خروجی غار را بست  و غار کاماًل تاریک شد آن ها به یکدیگر گفتند: 
ط بدرای انجدام هیچ چیز ما را از اید گرفتاری نجات نمی دهد؛ مگر اید که هرکس کاری را که فق

 «  داده بگوید و از خدا درخواست کنیم تا از اید بال  نجاتمان دهد.
خدایا! روزی می خواستم کارزشتی انجام دهم؛ برای اید که رضایت تو را به دسدت »یکی گفت: 

 و آورم  آن را انجام ندارم خدایا! اید سدنگ را از سدرراه مدا بدردار. سدنگ مقدداری حرکدت کدرد
پروردگارا! تو می دانی کده مدد ازچندد نفدر خواسدتم کده در »دیگری گفت:  غارکمی روشد شد.

بددهم.  2زراعت مراکمک منند. با آنان قرار گذاشتم تا پس از پایان کار به هدر یدک نصدف درهدم
ی دو نفر کار کرده ام   وقتی که کار تمام شد و هر کدام مزدشان را گرفتند  یکی گفت: مد به اندازه

 مزدش را پیش مد گذاشت و رفدت. مدد بدا آن ندیم در هرتجدارت و«بدهی. باید یک درهم تمام
زراعت کردم تا به نه هزار درهم رسید. روزی صاحب نیم درهم آمد و تقاضای مال خدود را کدرد. 

 نه هزار درهم را به او دادم.
 دار.خدایا! اگر می دانی اید کار را فقط برای رضای تو انجام داده ام. سنگ را از سرراه ما بر

 دراید هنگام سنگ  آنقدر تکان خورد که کامال یکدیگر را می دیدند. 
خدایا! می دانی که مد  پدر و مادر سالخورده ای داشتم و همیشه به آن ها احتدرام » سومی گفت: 

می گذاشتم. شبی ظرف شیری برای آن ها آوردم . وقتی داخل خانه شدم  دیددم هدر دو خوابیدده 
را زمید بگذارم بریزد و اگر بیدارشدان کدنم  شداید ناراحدت شدوند و راضدی  اند. ترسیدم اگر شیر

 نباشند. خدایا! تو دیدی که آن قدر ایستادم  تا بیدار شدند. سپس غذای خود را خوردند.

                                                           

  031 ص1 ج0 چ0331  انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی  قم  « میزان الحمۀ»ری شهری   . محمد محمدی 1
 . مربی می تواند به جای درهم  مبلغ را به تومان )مثال دوهزار تومان( بگوید تا برای فهم دانش آموزان آسان باشد. 2
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خدایا! اگر اید کار را برای رضای تو انجام داده ام  اید سنگ را از سرراه  مدا بدردار تدا از گرفتداری 
 «  نجات پیدا کنیم.

 1سنگ طوری کنار رفت  که راه خروج آنها باز شد.
 بار دیگر حدیث را تکرار می کنیم تا همیشه در ذهنمان باشد و به آن عمل کنیم .

 یک بار همه با هم حدیث را  بعد معنای آن را به صورت شعر می خوانیم.  
 والسالم            
 

                                                           

 -113 ص1 ج01 چ0321. موسی خسروی  بند تاریخ  انشارات اسالمیه  قم  آذر 1



 ایثار و احسان
 اخالق موضوع:

 هدف کلی:

 شوند. های مختلف آن آشنا می ان در اید درس با ایثار و اهمّیت آن و راهدانش آموز
 اهداف جزیی:

 شوند: دانش آموزان در اید درس با موارد زیر آشنا می
 معنای ایثار؛

 اهمّیت ایثار؛

 ت ثیر ایثار در زندگی.

 هدف رفتاری )خروجی(: 
 سرلوحۀ زندگی خود قرار دهند.رود دانش آموزان در پایان درس بتوانند ایثار را  انتظار می

 های مناسب تدریس:  روش

 . فعال )پرسش و پاسخ  داستان  کارت  جدول(1. توضیحی 0

 های آموزشی: رسانه

 تخته سیاه و گچ



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بههههههه نههههههام خههههههالق يكتهههههها  دههههههم برنامهههههه ام زينهههههت

ه شنیدن برنامه باشید. برنامده مدا دوستان عزیز! سالم  امیدوارم که سرحال و شاداب و خندان آماد
  1در مورد

   
 

 می باشد.
برای اینکه به موضوع برنامه پی ببرید به اید پانتومیم که توسط دو نفر از دانش آموزان عزیدز اجدرا 

 2شود  خوب دقت کنید. می

 تواند بگويد از اين دو پانتوميم چه فهميده است؟ چه كسي مي

اید دوست خوبمدان گفدت در پدانتومیم اول داندش آمدوزی بدرای آفرقید بر شما. همان طور که 
نداشتد کفش مناسب از بازی فوتبال محروم شده بود  اما با اهدای کفش توسط دوستش  او هدم 
توانست فوتبال بازی کند. در پانتومیم دوم نیز دانش آموزی که از قبل برای خود سداندویچی آورده 

توجه گرسنگی دوستش شد خودش چیدزی نخدورد و آن را خواست آن را بخورد  چون م بود و می
 در اختیار دوستش قرار داد.

 گويند؟ نام كار زيباي اين دو دوست را چه مي
                                                           

 . مربی محترم کلمۀ ایثار را به صورت خطو  فانتزی روی تخته بکشد. 1
دد یکدی از 0. مربی محترم از قبل با دو نفر ازدانش آموزان هماهنگی کند که اید پانتومیم را اجدرا نمایندد. پدانتومیم  2

ه او نزدیدک دانش آموزان در گوشه ای نشسته و در همید حال دانش آموز دیگری که در حال ندرمش کدردن هسدت بد
فهماندد کده کفدش  شود و از او بخواهد که همراه او برای بازی فوتبال آماده شود  ولی دانش آموز اول بدا اشداره می می

رود و بدر  کند. هنوز چند قدمی از او دور نشده کده در فکدر فدرو مدی مناسب ندارد. دانش آموز دومی خداحافظی می
دد یکدی ازداندش آمدوزان 1دهد تا دوستش فوتبال بدازی کندد. پدانتومیم  میگردد و کفش خود را در اختیار او قرار  می

بیند که دست بده روی شدکم  خواهد بخورد. در همید حید دانش آموزی را می ساندویچی از کیف خود درآورده و می
شود ساندویچ  پرسد. وقتی متوجه گرسنگی او می رود و عّلت را با اشاره می پیچد. جلو می خود قرار داده و به خود می
 دهد. خود را دراختیار او قرار می



   81  ايثار و احسان

 
 

 ایثار
 گویند. می« ایثار»آفرید  اید را 

 تواند بگويد ايثار يعني چه؟ چه كسي مي

 بله  یعنی از خودگذشتگی و مقدم داشتد دیگران بر خود.

 بعضي از مواردي كه تا به حال ديده يا شنيده ايد اشاره كنيد؟توانيد به  آيا مي

آفرید  حضرت علی )علیه السالم( با از خودگذشتگی و ایثار  جان خود را بده خطدر اندداخت و 
 پیامبر )صلی الله علیه و آله( نجات پیدا کرد.

از آنچه کده  و نیز حضرت علی )علیه السالم( و حضرت زهرا س با آن که در خانه غذایی بیش تر
ها وارد شد  آن غذا را به آن شخص  ها بود نداشتند  ولی وقتی که مهمان گرسنه ای بر آن برای بچه

 ها گرسنه خوابیدند. غریبه دادند و آن شب تا به صبح خودشان با بچه
دانید علی )علیه السالم( در اید مورد چه فرموده است. برای ایدد کده متوجده کدالم  راستی آیا می

)علیه السالم( شویم  مسابقه ای را آماده کرده ام که شما دانش آموزان عزیز با شرکت در ایدد  امام
 رسید. ها به کالم زیبای امام می مسابقه و پاسخ به پرسش

شیوه مسابقه به اید صورت است که دو گروه دو نفره از شما عزیزان بده جلدوی جایگداه تشدریف 
سؤال جواب بدهد که هدر سدؤال ده امتیداز  7هر گروه باید به  سؤال آماده کرده ام. 03بیاورند. مد 

نویسم و از هر جواب یک حرف طبق شدماره ای کده  ها را در کنار تخته می دارد. در ضمد جواب
دهم. و در پایان بدا متصدل کدردن  در خانه مربوطه هست  انتخاب کرده و در خانه جدول قرار می

 ترتیب به پیام خواهیم رسید.به  03تا  0حروف جدول از خانه شماره 
 امتیاز خواهد گرفت. 11هر گروهی که زودتر از گروه دیگر پیام را به دست آورد 

خودشدان یدک  03تا  0همچنید توجه کنید که هر دو گروه اختیار دارند که شمارۀ سؤال خود را از 
 ها نیست. به یک انتخاب کنند و نیاز به ترتیب در شماره سؤال

 ند از: ها عبارت سؤال
(1بدن )ب ه  تن و جسم   .1

(3ارزش )الف ه  قيمت و بها:   .3

پسران در سن پانزده سال تمام و دختران در سن نُه سال تمهام    .2

 رسند:  به آن سن مي

(2تكليف )ل ه 
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(4آب )ا ه  ماي  حيات و زندگي همه چيز:   .4

(1ترازو )ت ه  وسيله سنجش و وزن كردن:   .1

(2ابريشم )ره   آن بر مردان حرام است: نوعي پارچه كه پوشيدن   .2

(1قابيل )ي ه  هابيل:  قاتل  .1

(8گناه )ن ه  نافرماني و عايان خداوند:   .8

(9نور )ن ه  روشنايي و فروم:   .9

(11حديد )ي ه  سوره اي به معناي آهن:   .11

(11كوير )ك ه  سرزمين بي آب و علف:   .11

(13ايوب )و ه  پيامبر مشهور به شكيبايي:    .13

(12كربال )ك ه  نام محل شهادت امام حسين )عليه السالم( و يارانش:   .12

(14ربا )ا ه  سود حرام پول:    .14

  مخفف راه:   .11

(12يار )ي ه  دوست و رفيق:    .12

 شود؟ های جدول قرار دادید  پیام چه می ها تمام شد. حاال که حروف مربو  را در خانه سؤال
 باالترید نیکوکاری

 

 

فرمایدد:  بله  چنان که از شکل جدول مشخص است. امام علی )علیده السدالم( می زی؟چه چی
 1ایثار  باالترید نیکوکاری. قال علی )علیه السالم( : االیثار اعلی االحسان

                                                           

 .11  )ص( 0. ری شهری  محمد محمدی  میزان الحکمه  دار الحدیث  ج  1
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 حاال با همدیگر اید حدیث را تکرار کنید.
 ست؟داند بگوید که ایثار چه زمانی باالترید نیکوکاری ا راستی دوستان! چه کسی می

خدواهم تدا بده جایگداه  برای اینکه بهتر متوجه جواب شویم  از چهار نفر از دوستان دیگرتدان می
ها را که بخشی از یکی از آیات قرآن کریم است  منظم کنند تا به جواب سدؤال  بیایند و اید کارت

 پی ببریم.
داندش آمدوزان عزیدز از آورند  بقیده  های درهم را به نظم در می توجه کنید تا اید چهار نفر  کارت

 به عکس بشمارند. 0تا  11شماره 
 روی کارت

 پشت کارت
ها و تنگدستيكنند انفاق ميها در وسعتكساني كه

 کنند. ها انفاق می ها و تنگدستی کسانی که در وسعت 1پیام: الذین ینفقون فی السراء و الضراء

 در مورد اين آيه توضيح دهد؟ تواند چه كسي مي

درود بر شما  مؤمد واقعی کسی است که چه آن زمان که وضعیت مالی خوبی دارد و چده در آن 
 زمان که در تنگدستی و سختی قرار دارد به نیازمندان کمک کند.

گوید که روزی پس از نماز عصر  پیغمبر اکدرم )صدلی اللده علیده و  جابر بد عبدالله انصاری می
های کهنه در کمال ضعف و سستی که  با صحابه نشسته بودند. در اید موقع پیرمردی با لباسآله( 

مد پیرمدردی پریشدان »شد راه دوری را با گرسنگی پیموده است وارد شد و عرض کرد:  معلوم می
رسدول اکدرم )صدلی اللده علیده و آلده( « حالم  مرا از گرسنگی و برهنگی و گرفتاری نجدات ده 

کنم که گرفتاری تو را بدرآورده سدازد.  ون چیزی ندارم  ولی تو را به کسی راهنمایی میاکن»فرمود: 
در همید هنگام  پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( به بالل دستور فرمود تا پیرمدرد را بده در خاندۀ 

السدالم »فاطمه س راهنمایی کند. وقتی که آن مرد به در خانه علی )علیه السدالم( رسدید گفدت: 
اهل خانه جدواب سدالم او را دادندد و « لیکم یا اهل بیت النبوه؛ سالم بر شما ای خاندان نبوت.ع

                                                           

 .031. آل عمران/  1
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 پرسیدند تو کیستی؟
مردی عرب هستم که پیامبر مرا جهت کمدک بده در خاندۀ شدما راهنمدایی کدرده »پیرمرد گفت: 

بودندد و  آن روز سومید روزی بود که خانوادۀ علی )علیه السالم( بده گرسدنگی گذراندده« است.
 پیغمبر از اید جریان اطالع داشت.

دختر پیامبر گردن بندی را که دختر عبدالمطلب به او هدیه داده بود به مرد عرب داد. پیرمرد گدردن 
بند را گرفت و توسط آن خوراکی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن تهیه کدرد و دویسدت درهدم 

 1طرف شد.نیز به دست آورد. به اید وسیله مشکالت وی بر
 حال که صحبت در مورد ایثار و کمک به نیازمندان است خوب به اید اعداد توجه کنید

 0= 01 و   0= 01

 فهميد؟ تواند بگويد از اين تساوي چه مي چه كسي مي

 کنم. مقداری راهنمایی می
 اید تساوی نشان دهنده ارزش برخی کارها پیش خداوند است.

یک کار خوب انجام دهد  خداوند ده برابر آن پداداش بده او  یعنی هر کسی 0= 01آفرید بر شما 
 خواهد داد.

 دانيد؟ آيا آيه اي در اين مورد هم مي

 2«مد جاء بالحسنه فله عشر امثالها»بله  

 گويد؟ تساوي ديگر چه مي

دهد  خداوند پداداش آن را هجدده  وقتی که فردی به نیازمندی قرض می 0=  01آفرید بر شما  
 3د.کن برابر می

خواهم که اید سرود را که در مورد یکی از ایثارگران  در پایان از یکی از شما دانش آموزان عزیز می
 واقعیب است برای بقیه بخواند.

                                                           

 به بعد. 101  )ص( 0320  1. محمد کاظم قزوینی  فاطمه الزهرا  حسید فریدونی  آفاق  چ  1
 .031. انعام/  2
الجنه مکتوب: القدرض بثمانیده عشدر و... محمدد محمددی ری شدهری  میدزان : علی باب  . االمام الصادق  3

 «.الدید و القرض»  باب 3332  باب 03322  ح 1117  )ص( 0الحکمه  دارالحدیث  قم  چ 
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 از بههس كههه قلههبش مهربههان بههود   
 

 داد هههها را پهههر نمهههي  پروانهههه 
 

 او شهههههمع بهههههود و اشهههههكش  
 

 داد بههوي گههل و پروانههه مههي    
 

 او خهههوب بهههود، او نهههان خهههود را  
 

 كههرد گههران تقسههيم مههي بهها دي 
 

 او بههها خهههدا بهههود و خهههودش را   
 

 كههرد تنههها بههه او تسههليم مههي  
 

 مهههي گفهههت مهههن وقتهههي ببيهههنم  
 

 يهههك عهههده تنهههها و فقيرنهههد 
 

 هههههها هميشهههههه  در بهههههين آدم
 

 يك عهده اي ههم سهير سهيرند     
 

 وقتههههي ببيههههنم حههههق مظلههههوم 
 

 هههاي ظالمههان اسههت در دسههت 
 

 مانههههده گرسههههنه يههههك كبههههوتر
 

 غمگههين ميههان آسههمان اسههت  
 

 تههههوانم ديگههههر چگونههههه مههههي 
 

 حتههي شههبي راحههت بخههوابم    
 

 آن لحظههههه مههههن از شههههدت درد 
 

 غمگيهههنم و در پهههيچ و تهههابم  
 

 )محمدکاظم مزینانی(
 و السالم علیکم و رحمه الله و برکاته





 رضایت الهی
 اجتماعی  موضوع:

 هدف کلی:

 شوند.دانش آموزان در اید درس با یکی از وظایف خود نسبت به پدر و مادر آشنا می 
 اهداف جزیی:

 دانش آموزان در اید درس با موارد زیر آشنا می شوند:
 پیامبرانی که نسبت به آن ها با هم نسبت پدر و فرزندی است.
 داستانی از زندگی حضرت یوسف درباره احترام به پدر و مادر

 دو حدیث درباره احترام مادر و رضایت والدید

 آثاری از رضایت والدید

 هدف رفتاری:

نتظار می رود دانش آموزان در پایان اید درس بیش تدر از همیشده بده پددر و مدادر خدود احتدرام ا
 بگذارند و رضایت آن ها را جلب کند.

 روش های مناسب تدریس

 توضیحی 
 فعال) پرسش و پاسخ و جدول و...

 رسانه های آموزشی:

 ذره بید   تابلو
 



 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 حكههههيم سههههخن در زبههههان آفههههرين ينبههه نههام خداونههد جههان آفههر   

 .1سالم ! حالتان خوب است. آماده اید با هم درس را شروع کنیم مد یک نوشته دارم

 ن را بخواند تا من مطالب آن را در تابلو بنويسم؟آچه كسي مي تواند 

 بله! مد از بید شما سه نفر را انتخاب می کنم   شما و شما و شما 
کنید حاال به ترتیب : اول شما اید نوشته را بخوانید. بدیش تدر دقدت لطف کرده خودتان را معرفی 

کنید. نتوانستید... حاال نفر دوم و باالخره نفر سدوم ... فرصدت داریدد دقدت کنیدد شداید بتوانیدد 
ن چیزی نوشته شده است یا نه ؟ خیلی ریز نوشته شده است . اگر یک وسدیله ای آبخوانید. آیا در 

آورده ام.  2مایی کند  شاید بتوان خواند. برای همید مد با خود یک ذره بدید باشد که آن را بزرگ ن
حاال شاید بتوان نوشته را خواند و به مطالب آن دست یافت پس بهتدر اسدت از ذره بدید اسدتفاده 
کنید   بفرمایید فقط مطالب سطر اول را بخوانید آن چه را که شما می خوانید مدد بدرای دوسدتان 

 می نویسم تا آن ها هم متوجه شوند. 3حاضر در تابلو 
 بله! اسماعیل   اسحاق و ...

حاال نوبت نفر دوم است شما لطف کنید فقط اسامی افدرادی را کده در سدطر دوم آمدده اسدت   
 بخوانید.

 بله  فاطمه  داوود  و ...
 اما شما دوست عزیز  مطالب سطر سوم را بخوانید.

 رجب  03آفرید! یعقوب 

                                                           

 .مربی نوشته ای بسیار ریز آماده کند که بدون ذره بید خوانده نشود و مطالبی که باید در آن بنویسد چنید است: 1
 اسحاق  یحیی   ابراهیم   موسی   اسحاق( ) اسماعیل  

 فاطمه  دارد  عیسی  سلیمان  مریم   محمد  زینب)
 جمادی االثانی   یعقوب  علی( 11رجب    03) یعقوب  

. مربی از قبل ذره بید مناسبی تهیه کند و به محل درس ببرد در ضمد تعدادی از اسامی انحرافی است مربی به اید  2
 نکته توجه کند.

 . مربی در قسمت مناسب از تابلو اسامی خوانده شده توسط دانش آموزان را بنویسد. 3
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 کردند و تعددی از اسامی را در تابلو نوشتم. دوستان شما کمک

 حاال چه كسي مي تواند رابطه اين اسامي را با يكديگر بگويد؟

از دوستان شما هم که کمک کردند خواهش می کنم در جای خود بنشینند تدا کسدانی کده بدرای 
   1پاسخ دادن به سوال دوم ما حاضرند  تشریف بیاورند.

 لطف نموده خودتان را معرفی کنید و رابطه آن ها را بگویید. بفرمایید: شما... شما و شما.
) که رابطه آن ها پدر و فرزند است( وجدود دارد  در بید اید اسامی نام تعدادی از انبیای الهی 

کلمه پدر و در طرف مقابل  کلمه فرزند را می نویسم شما از بید اسدامی  2مد در یک طرف تابلو
فرزنددش :  گوییدد اول شدما ... آفدرید! از اسدامی پددرها ؛ ابدراهیمنام پدرها و فرزند هدا را ب

   اسماعیل
 بعدی ؛ درست است! زکریا و یحیی 

 و یوسف  نفر سوم؛ یعقوب 
  3 و سلیمان  دوباره نفر اول پاسخ بگوید: بله ! داود 

تعریف کندد مدد دوستان عزیز کدام یک از شما می تواند داستانی از زندگی یکی ازاید پیامبران را 
ن کدریم آمی خواهمم در اید فرصت یکی از داستان های آن ها را برای شما بگویم داستانی از قدر

 کدام داستان؟ 4که خداوند آن را از نیکوترید داستان ها معرفی کرده است. 
 .آفرید  داستان قسمتی از زندگی حضرت یعقوب و فرزندش حضرت یوسف 

                                                           

 . مربی سه نفر از داوطلبان را انتخاب کند و به کمک آن ها مطلب خواسته شده را در تابلو بنویسد. 1
 اسامی قرار گیرد. . در قسمتی مناسب از تابلو دو کلمه ی پدر و فرزند به طور خوانا نوشته شود تا در زیر آن ها 2
 به ترتیب زیر در تابلو بنویسد.« ب  –الف » . مربی مطالب را به صورت مرحله به مرحله  3

   :الف
  داود  محمدیعقوب ابراهیم  اسحاق  زکریا  ابراهیم  پدر

 سلیمان  فاطمه یوسف اسحاق یعقوب یحیی اسماعیل  فرزند
 ب:

 ام روز ن   نام مناسبت    تاریخ روز
 روز پدر    تولد حضرت علی    رجب 03
 روز مادر   تولد حضرت فاطمه  جمادی االثانی  11

  3. نحد نقص علیک احسد القصص  یوسف  4
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خود را بده وسدیله بدرادرانش بدرای پددر فرسدتاد حضدرت  پیراهد زمانی که حضرت یوسف 
به وسیله آن پیراهد بینا شد و دستور داد همان روز برای حرکت به طرف مصدر آمداده  یعقوب 
 شوند .

روز طدول  6کاروان به جهت شادیی که داشت با سرعت به طرف مصر حرکت کرد مسافرتی کده 
هم برای استقبال  ر وارد شد. حضرت یوسف کشید و سرانجام پدر همراه فرزندان خود به مص

از پدر و خاندان خود از شهر مصر خارج شد. البته طبیعدی اسدت کده بزرگدان مصدر بده احتدرام 
در مراسم استقبال شرکت کنند. شاید به جهت محبوبیت فوق العاده ای کده  حضرت یوسف 
یدز بدرای اسدتقبال پددر و نزد مردم مصر پیدا کرده بود گروه بسیاری از مردم ن حضرت یوسف 

برادران وی به خارج شهر آمده بودند به هر ترتیب جمعیت بسیاری در بیرون شهر به انتظدار ورود 
کاروان فلسطید گرد هم آمده بودند. آخرید ساعت های فراق هم سپری شد کداروان فلسدطید از 

 آغوش کشیدند.راه رسید و پدر و پسر پس از سال ها جدایی و غم و اندوه یکدیگر را در 
مده بدود بده دیددار آن زمان زنده بود و همراه کاروان به مصر آهم که در  مادر حضرت یوسف 

فرزند دلبندش نایل آمد. اگر چه آن دقایق روح بخدش گذشدت ولدی شدور و هیجدانی کده در آن 
ساعت به پدر و مادر یوسف دست داد  قابل توصیف نیست. ناگفته پیداست که چه هلهلهه هدا و 
شادی ها در آن ساعت تاریخی در فضای صحرا پیچید و چه اشک های شوقی که با مشداهده آن 

ها غلتید . آن گاه یوسف بدون مالحظه مقام و عظمت خود با کمال احتدرام نسدبت  همنظره بر گون
به پدر و مادر خود رفتار کرد و آن دو را در کنار خود جدای داد. پدس از انجدام مراسدم اسدتقبال و 

ش مختصری که بازیافتند به حضور آن ها رسید و گفت: اکنون )حرکت کنید( و بده خواسدت آرام
  1خدا با کمال آسایش خاطر به شهر مصر درآیید. 

پیش آمد پدر و مدادر  آن ها بعد از ورود به مصر وارد یکی از کا  ها شدند   حضرت یوسف 
 2وس آنان انتخاب کرد.خود را بر تخت خویش باال برد و بهترید مکان را برای جل

خوب حاال که داستان را شنیدید به سخنی از حضرت فاطمه )س( درباره مادر گوش کنید. شدما 

                                                           

  011یوسف « و رفع ابویه علی العرش و خّرواله سجدا و قال...» 1.
 301  ص  2چ  0321اسالمی تهدران  . سید هاشم رسولی محالتی  قصص قرآن یا تاریخ انبیاء  دفتر نشر فرهنگ 2
 با ویرایش اندک  031تا 
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قسمتی از اید حدیث را به یاد دارید چه بهتر که حدیث را به طور کامل بشنوید. ترجمه قسمتی را 
 که می دانید چنید است: بهشت زیر پای مادران است.

تکرار کنید: گروه اول : الجنده گدروه دوم:  1«الجنة ّتحت اقدام امهاّتكم »عربی آن چه می شود:
 تحت اقدام امهاتکم.

کالم کامل حضرت فاطمه )س( درباره احترام مادر اید اسدت: الدزم رجلهدا  فداّن الجنده تحدت 
 به پای مادر )برای احترام( بیفت  زیرا بهشت زیر پای اوست 2اقدمها. 

د آشنا شديد بگوييد پدر و مادر چه زماني بيشتر بهه احتهرام نيهاز    حاال كه با يكي از وظايف خو

 دارند؟

بله وقتی که پدر و مادر ه دو وسیله نیاز پیدا می کنند به کمک فرزندان خود نیاز بیشدتری خواهندد 
 3داشت. 

یکی از آنا دو وسیله همید ذره بید است که عده ای از پدر و مدادر هدا از آن بده صدورت دوتدایی 
 استفاده می کنند تا بتوانند بهتر ببینند مطالعه کنند و یا .... (عینک)

و وسیله دیگری که عده ای از پدر و مادر ها به آن نیاز دارند  برای راه رفدتد اسدت  آن چیسدت ؟ 
 عصا 

   
 

                                                           

 11360ح  3321ص  1  ج0چ  0321. محمدی ری شهری  میزان الحکمه  دارالحدیث قم    1
   061  ص 0  ج  0  چ  0323. سید اسماعیل گوهری   ارزش پدر و مادر در قران و روایات   نیایش  تهران  2
اسب تصویر دو عسا و دو ذره بید را رسم کند و آن ها را در نهایت به شدکل عیندک در . مربی در تابلو در قسمتی من 3

 آورد
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 عینک  1به دست می آید؟چه از ترکیب اید دو ذره بید و عصا 
 در سد پیری بیش تر احتیاج به کمک و احترام دارند. اید ها کنایه از اید است که پدر و مادر 

 رجب 03بود و دیگری   « جمادی الثانی 11»اما از میان آسامی   دو تاریخ هم بود که یکی 

 2چه كسي مي تواند بگويد اين روزها مربوط به روز تولد چه كساني است؟

 11اییدد روز و روز تولدد حضدرت فاطمده )س( خدوب بفرم بله   روز تولد حضدرت علدی 
 03جمادی الثانی به چه روزی معروف شده است؟ بله روز زن یدا مدادر راسدتی شدما بدرای روز 

 رجب چه پیشنهادی دارید  اید روز را چگونه نام گذاری کنیم؟ آفرید روز پدر.
آیا در طول سال باید فقط دو روز به فکر مادر و پدر باشیم؟ به طور یقید جواب شما منفی اسدت. 

 یفه داریم همیشه به خصوص در ایام پیری احترام بیش تری نسبت به آن ها ابراز کنیم.بله وظ

 حاال به سوالي جواب دهيد: رضايت خداوند چگونه به وسيله پدر و مادر به دست مي ايد؟

 آمده است مراجعه کنید. 3برای یافتد جواب سوال باید به پیامی که در عینک 
خانه است حرف خانه اول را از طرف راست انتخاب کنید   03دوستان عزیز! در طرح اید عینک 

یعنی حرف)ر( حاال حروف را با شمارش خانه ها دو تا دو بنویسید تا جواب سدوال را بده دسدت 
 ه اول )ر(یک   دو خانه ی بعدی   ض ادامه می دهیم...نآورید خا
 ا ر ض ي ا ل ل ه  ـر ض ا ه

از راه های رضایت الهدی خداوندد را در دنیدا بده دسدت  حاال حروف را با هم ترکیب کنیم تا یکی
 ؛ یعنی رضایت پدر و مادر   رضایت خداوند است. 4آوریم  بله رضا هما رضی الله 

 وه دوم: رضی اللهرحاال با هم تکرار کنید گروه اول رضا هما   گ

ز حفه   در پايان چه كسي مي تواند يكي از دعاهاي قرآني را كه دربهاره پهدر و مهادر اسهت ا    

 بخواند.؟

                                                           

 .مربی دو تابلو قسمتی مناسب تصویر دو عسا و دو ذره بید را ترسیم کند و آن ها را در نهایت به شکل عینک درآورد 1
 ه از ان استفاده کند.. مربی از قبل اید اسامی و تاریخ را در تابلو بنویسد و مرحله به مرحل 2
 . مربی پیام را داخل خانه های عینکی که از طریق وصل کردن دو ذره بید و دو عصا به دست آورده است قرار دهد .  3
   121  ص  13  ج  3ه ق   چ  01   1. محمد باقر مجلسی  بحااالنوار داراالحیاء التراث العربی  بیروت   لبنان    4
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تا اید دعا را با صدای بلند و با صوت زیبا بخواند شما  1مد از یکی از دوستان شما تقاضا می کنم
 هم بعد از او تکرار کنید.

  2موالحسابوربّنااغفرلیولوالدىوللمومّنینیومیق
 3ربارحمهماكماربیانیصغیرا

 

                                                           

از دانش آموزان خوش صدا برای تالوت ایات مذکور هماهنگ می کند در ضمد الزم است آیه .مربی از قبل با یکی  1
 به صورت کلمات کوتاه بیاید.

 10. ابراهیم    2
 13. اسرا  3





 یار گل
 

 اخالق موضوع:
 هدف کلی:

 شوند. های آن آشنا می ر اید درس با شرایط انتخاب دوست و ویژگیدانش آموزان د
 اهداف جزیی: 

 شوند. دانش آموزان در اید درس با موارد زیر آشنا می
 های انتخاب دوست؛ برخی از مالک

 های دوست خوب؛ ویژگی

 های دوست خدا؛ ویژگی

 بهترید مکان دوست یابی.

 هدف رفتاری )خروجی(: 

آموزان در پایان درس بتوانند دوسدت خدوب بدرای خدود انتخداب کنندد و از رود دانش  انتظار می
 دوستی با افراد ناباب پرهیز کنند.

 های مناسب تدریس:  روش

 . فعال )پرسش و پاسخ  بازی با کلمات  کارت بازی  جدول و...(1. توضیحی 0
 های آموزشی:  رسانه

 . کارت1. تخته سیاه و گچ 0



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دارم تههههو را بارالههههها! دوسههههت مههههي به نام خداوند بخشهنده و مهربهان  

 اي خههداي بههي شههريك و بههي قههرين     اي تههو بهها جههان و دل مههن آشههنا  

  در ميهههان دوسهههتانم بهتهههرين  

 هایتان پایدار. دوستان عزیز! سالم  امیدوارم حال شما خوب باشد و دوستی
ل»اگر موافق هستید بیایید با  ثه « مثدل»هم آشنا شویم. ابتدا یدک « های فارسی المثل ها و ضرب مه

تواند آن را بدون غلط بخواند  اجازه بگیدرد  نویسم تا هر کس که فکر کرد می فارسی را در تابلو می
 و آن را بخواند: 

 1«یار باش  بار نباش؛ گل باش  خار نباش
 تواند اید عبارت را به صورت صحیح بخواند:  آفرید  حاال چه کسی می
 3گهههردم چهههون شهههدم آشهههنا نمهههي   گهههردم بههها كسهههي آشهههنا نمهههي

 یک راهنمایی!
 گردد. شود و مفهوم آن کامل می اید جمله با یک ویرول مناسب  به طور صحیح خوانده می

 آفرید
 گهههردم چهههون شهههدم آشهههنا، نمهههي   گهههردم بههها كسهههي آشهههنا نمهههي

ثهل تند که هدر کددام بده سدبب ها در ادبیات فارسی سخنان کوتاه  سودمند  دلنشید و عمیق هس مه
های لطیف و ژرف را با خود به همراه دارند. شما هم کم و بدیش بدا  سادگی و روانی خود  اندیشه

هدا بدرای  ها آشنا هستید و یا شنیده اید که چگونه دیگران رد جدای مناسدب از آن اید ضرب المثل
سادگی در جاهای مختلف  توانید به کنند. شما هم می ها استفاده می درستی حرف خودشان از آن

پرسدم کده  ها استفاده کنید. حاال از شما چندد ضدرب المثدل می برای بیان بهتر منظور خود از آن

                                                           

دل را نوشدته و درس را  1 ثه ل را بدون نقطه بنویسد  الته الزم است مربی هم از قبل تمرید کند تا بدون نقطه مه ثه . مربی مه
 «یار باش بار نباش؛ گل باش  خار نباش». عبارت صحیح مثل: ادامه دهد

. با کسی آشنا نمی شوم )حال ساده( چون شدم آشنا روی گردان نمی شوم )مضارع ساده(. شدکورزاده ابدراهیم  ده  2
   انتشارات آستان قدس رضوی.0  مشهد  چ 0321هزار مثل فارسی  
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   1نویسم. پاسخ شما را در تابلو می
 به کار رفته باشد.« انتقام»و « عفو»یک ضرب المثل بگویید که در آن دو کلمۀ 

 در عفو لذتی است که در انتقام نیست.

 به کار رفته باشد؟« صفا»و « وفا»تواند ضرب الثملی بگوید که در آن  چه کسی می
 وفا کن تا صفا بینی

 شناسید. درباره سگ اصحاب کهف یک ضرب المثل بگویید؟ را که می« اصحاب کهف»
 پههههي نيكههههان گرفههههت و آدم شههههد  سههگ اصههحاب كهههف روزي چنههد

 بله   بگویید؟« کیف»و « پول»آخرید ضرب المثل را با استفاده از دو کلمه 
 قربان بند کیفتم تا پول داری رفیقتم

 حالا با دقت بار دیگر به ضرب المثل نگاه کنید.

 توانيد بگوييد؟ ها را مي آيا پيام آن

ها به مهم ترید عامل سدربلندی و پیشدرفت آدمدی در زنددگی  اگر دقت کنید در اید ضرب المثل
 او را برای ما بیان کرده است. های اشاره شده است که هر کدام قسمتی از ویژگی

ها را کنار هم بنویسدید. چده  حاال از هر ضرب المثل  یک حرف )حرف اول( را انتخاب کنید. آن
 کلمه ای به دست آمد؟ بله 

 دوست
 های دوست بسیار است. ویژگی

                                                           

نویسد  یا از داندش آمدوزی ک  راست تابلو با خط زیبا و روان می ضرب المثل( را در طرف 1. مربی ضرب المثل ) 1
 خواهد که آن را بنویسد. جواب داده است می
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 1در ضرب المثل اول چه ویژگی دست بیان شده است؟
 ش گ خ ت   ت ش خ گ

 روي كارت  پشت كارت 

   دوست باید با گذشت باشد و از اشتباه دوست خود چشم پوشی کند.بله
 در ضرب المثل دوم به کدام صفت او اشاره شده است؟

 ي ر د ا ف ا و  ي ر دا ا ف و

 روي كارت  پشت كارت 

 شپشت کارت[ ت ی ن ا س ن ادر ضرب المثل سوم به مهم ترید ویژگی یک دوست  
 اشاره شده است. شروی کارت[ او ن ت ی س ا ن ایعنی 

 ی ل پ وشپشدت کدارت[ نباشدد.  ی ل و پاما دوست آدمی باید دوست واقعدی باشدد  یعندی 
 شروی کارت[ 

رویم تا از محضر قرآن استفاده کندیم. دوسدت شدما از  حاال برای آشنایی بیش تر  سراغ قرآن می
کندد و ترجمده آن را  می را تدالوت 2قبل قرآنی را آماده کرده است و برای شما دو آیه از سوره نسداء

 خواند. می
 «و م  يعمل....»

 «هر کسی کار شایسته ای انجام دهد....»ترجمه: 
 نویسم:  ها و ترجمه آن به دقت گوش دادید  قسمت پایانی آن را در تابلو می حاال که به آیه

 «و اّتخذ الله ابراهیم خلیال  »... 
 دوستی خود برگزید. یعنی خداوند حضرت ابراهیم )علیه السالم( را برای

هاي حضرت ابراهيم  آيا حضرت ابراهيم )عليه السالم( ويژگي خاصي داشت؟ چه كسي ويژگي

 داند؟ )عليه السالم( را مي

                                                           

ا »  «و ا ف ا د ر ی»  «ت ذ گ ش»ها را با حروف پراکنده در روی کارت بنویسد  مثل  . مربی جواب ضرب المثل 1
ها در معرض دیدد  حروف را مطابق نگارش آن ها  پشت کارت و در هنگام جواب بچه« و پ ل ی»  «ن ا س ی ت ن

 دهد. دانش آموزان قرار می
 .011 -011. سوره نساء/  2
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 و صاحب کتاب و شریعت مستقل  العزم اولوابله  آن حضرت )علیه السالم( یکی از پیامبران 
 1بود. خانه خداوندد رزه کدرد. وی فقدط از مبدا   پرسدتی بدت  را بازسازی کرد. بدا 

 خود گذشت.  جان و   مال کرد و در راه خدا از  نیازهای خود را درخواست می
ها  یک ویژگی دیگر هم داشت که به ابراهیم خلیل معروف شده است. آیا آن  عالوه بر اید ویژگی

 دانید؟ را می
ابدراهیم خلیدل )علیده  به یک روایت از امام صادق )علیه السالم( دربداره ایدد ویژگدی حضدرت

 السالم( توجه کنید.
گروهی به خانه حضرت ابراهیم )علیه السالم( وارد شدند. حضرت ابراهیم )علیه السدالم( بدرای 
پذیرایی از آنان  گوساله ای را آماده کرد و از گوشت آن غذای مناسبی تهیه کرد. در هنگام پذیرایی 

کنند. حضرت ابراهیم )علیه السالم( نگران شدد  نمیمشاهده کرد که مهمانان از غذای او استفاده 
 ها دلیلش را پرسید. و از آن

توانیم از غذایی که تهیه کرده ای  استفاده کنیم مگر آن که به ما بگویی چده  مهمانان گفتند: ما نمی
 مقدار باید بپردازیم؟

یدد در مقدال آن توان بهدایی کده شدما می»حضرت ابراهیم )علیه السالم( با گشاده رویدی فرمدود: 
و در پایدان بگوییدد: « بسدم اللده»بپردازید  آن است که در هنگام استفاده کردن از طعام بگویید: 

 «الحمد لله»
شایسته است که خداوند متعال  حضدرت ابدراهیم »در اید هنگام جبرئیل به دوستان خود گفت: 

 2«)علیه السالم( را خلیل خود نامیده است.
اهیم )علیه السالم( را برای خود به عندوان دوسدت انتخداب کدرد. اگدر خداوند متعال حضرت ابر

 کنید؟ شما خواستید دوستی برای خود انتخاب کنید چه می
توان یک دوست خوب پیدا کرد  کجاست؟ بدا یدک  تاکنون فکر کرده اید که بهترید جایی که می

 مسابقه موافقید؟

                                                           

 . اشاره به کعبه از پیش ساخته شده دارد. 1
. ابی الحسید سعید بد عبدالله راوندی  قصص راوندی  تحقیق غالمرضا عرفانیان  مشهد  آستان قددس رضدوی   2

 .011  )ص( 0116  سال 0چ 
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 1دو گروه  دو نفره
 نام گروه اول: ... وفا

 ه دوم: ... صفانام گرو
 مربو  به خود قرار دهید. 2ها را در جدول های هر گروه مشخص است. پاسخ سوال سوال

1      0     
3      1     
1      3     
0      1     
 گروه صفا   گروه وفا 

 سؤال اول از گروه وفا
 هدهد  پرنده نامه رسان حضرت سليمان )عليه السالم( :

 دهیم. ( قرار می0های باالی جدول )خانۀ شماره  خانهحروف پاسخ را در 
 سؤال اول از گروه صفا

 مريم نام مادر يكي از پيامبران اولوا العزم )حضرت عيسي )عليه السالم( (: 

 دهند. های ردیف شماره یک قرار می اید گروه هم حروف جواب را در خانه
 دومین سوال از گروه وفا: 

 منجي  يي دهنده است: به معناي نجات دهنده و رها

 حروف پاسخ را در ردیف دوم جدول قرار دهید.
 دومین سوال از گروه صفا: 
 راست  سخن درست و برحق: 

 شما هم حروف پاسخ را در ردیف دوم جدول قرار دهید 
 سومین سوال از گروه وفا: 
 اسوه  الگو، مقتدا، پيشوا: 

                                                           

 ربی سعی کند از میان دانش آموزان هر دو نفر را که با هم صمیمی هستند  انتخاب کند.. م 1
( رسم کند و مطابق شماره حروف را جایگزید کند. سعی شود جدول 1×1جدول ) 1. مربی در تابلو جای مناسب  2

 را طوری رسم کند که قسمت باالی جدول جهت کشیدن یک گنبد مسجد خالی باشد.
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 سید.بنوی 3حروف را رد جای مخصوص خود در ردیف شماره 
 سومین سوال از گروه صفا: 

 رجال  جمع مرد به عربي: 

 آخرین سؤال از گروه وفا: 
 كسي كه براي خدا شريك فر  كند و به خدايان متعدد و گوناگون عقيده داشته باشد:

 مشرك

 آخرین سوال از گروه صفا: 
 دروم گفتاري كه حقيقت نداشته باشد: 

 قرار دهید.حاال شما هم حروف پاسخ را در ردیف آخر 
 رویم. حاال سراغ رمز جدول می

 تواند  رمز جدول را كه نام محل دوست يابي است، بگويد؟ ها مي آيا كسي از گروه

 فرصت دارید پاسخ خود را در یک برگه کوچک بنویسید و تحویل دهید  تا برنده را اعالم کنم.
 شود. گنبد دیده می کنم. اید مکان به طور معمول در شهرهای بزرگ با یک راهنمایی می

 حاال هر گروه بگويد كه چگونه به پيام جدول دست پيدا كرد؟

بله  شما گروه وفا  از طرف پایید به طرف باال به صورت مورب حرکت کنید تدا بده پیدام برسدید  
 ولی گروه صفا  از طرف باال به طر ف پایید به صورت مورب حرکت کند تا پیام را به دست آورد.

 مورد نظر براي دوست يابي كجاست؟ آفرين، مسجد. بهترين مكان

هر کس به سوی مسجد )رفت و آمد کند( برود  چند چیدز »حضرت علی )علیه السالم( فرمود: 
 1«ها  دوست خوب است. نصیب او خواهد شد؛ یکی از آن

هدای او را هدم  حاال که با مکان دوست یابی و انتخاب او آشنا شدیم  بهتر اسدت یکدی از ویژگی
 بدانیم.

 حضرت صادق )علیه السالم( فرمود: دوستی را برای خود انتخاب کد که: ....

 كند؟ به نظر شما حضرت چه خاوصيتي را براي يك دوست خوب معرفي مي

                                                           

 .0231  ب 0130  )ص( 7301  ح 1شهری  میزان الحکمه  دار الحدیث  قم  ج  . محمد ری 1
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 1ها توجه کنید: با هم به اید کارت
   سوءا     مرات     ثالث     علیک     غضبک مد      یقل لم    فیک  

دهیم که فرمایش امام صادق )علیه السالم( را دربارۀ دوسدت  ر هم قرار میها را صوری کنا کارت
 خوب به دست آوریم: 

   سوءا     فیک     یقل لم     مرات     ثالث     علیک     غضبت مد  
 آفرید  حاال به ترجمه روایت توجه کنید.

 کنترل کرد(... چه؟کسی که سه مرتبه عصبانی شد  ولی حرف زشتی دربارۀ تو نگفت )و خود را 
 بله  او را برای دوستی خودت انتخاب کد  و گرنه از دوستی با او دوری کد... چرا؟ چون...

 همنشين تهو از تهو بهه بايهد    
 

 تا تو را عقل و دين بيفزايهد   
 

 منشين با بدان كه صحبت بد
 

 گرچه پاكي، تو را پليهد كنهد   
 

 آفتهههاب بهههدين بزرگهههي را 
 

 3لكهه  ابههري ناپديههد كنههد   
 

آیا تاکنون سرگذشت اثر همنشینی با دیگران )چه خوب چه بد( را شنیده اید. حاال به یک نمونه از 
 ها گوش کنید:  آن
قبه» مثل همیشه سرحال و شادمان از سفر بازگشت. همه اهل مکده را ایدد بدار هدم دعدوت  3«ع 

خوشحال و راضدی  خواست همه از دست او نمود. طعامی بسیار مناسب و فراوان تهیه کرد. او می
 باشند.

داشت. با حضرت )صلی الله علیه و  عقبه  رسول خدا )صلی الله علیه و آله( را خیلی دوست می
کرد. از گفت و گو بدا حضدرت )صدلی اللده علیده و آلده( سدیر  آله( زیاد نشست و برخاست می

د کده شدد  هدر چند شد و از دیدار آن حضرت )صلی الله علیه و آلده( خیلدی خوشدحال می نمی
مسلمان نبود. اید بار فکر کرد که چه خوب است رسول خدا )صلی اللده علیده و آلده( را دعدوت 

 کنم. آن حضرت )صلی الله علیه و آله( را دعوت کرد.
حضرت )صلی الله علیه و آله( دعوت او را پذیرفت. به مهمانی عقبه رفت. در هنگام صرف غدذا 

                                                           

دهدد و در زمدان  ها شماره ترتیب دارد به صورت نامرتب به یکی از دانش آمدوزان می ها را که پشت آن . مربی کارت 1
 با کمی توضیح بیاورد. خواهد که به طور صحیح مرتب نماید و در تابلو نصب نماید تا مربی ترجمه را کوتاه از او می

 . سعدی. 2
 . عقبه بد ابی محیط. 3
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یه و آله( هدم از غدذاهای عقبده اسدتفاده کندد  ولدی آن همه منتظر بودند که پیامبر )صلی الله عل
حضرت )صلی الله علیه و آله( خودداری کرد. عقبه از حضرت )صلی الله علیه و آلده( علدت را 

 پرسید.
زنم  مگدر وقتدی کده  هرگز به غدذای شدما دسدت نمدی»حضرت )صلی الله علیه و آله( فرمود: 

 «شهادتید خود را بگویی.
 «برادرزاده بخور!»عقبه بار دیگر گفت: 

 «نمی خورم  مگر شهادت را بگویی!»حضرت )صلی الله علیه و آله( : 
 عقبه شهادتید را گفت. آن گاه حضرت )صلی الله علیه و آله( از طعام او خورد.

 وقتی یان خبر به گوش دوست عقبه رسید  خیلی ناراحت شد.
ی بد خلف»نام دوست او  به  «عقبه تو هم مسلمان شدی؟!»بود. ابی به عقبه گفت: « ا 

نه! اید مرد )رسول خدا )صلی الله علیه و آله( ( بر مد وارد شد. او را دعدوت کدرده »عقبه گفت: 
کرد و شر  گذاشت که مد شهادت به توحید ه)وحدانیت خددا(  بودم. او از خوردن غذا دوری می

)نبوت رسول خدا )صلی الله علیه و آله( ( بدهم. مد هم شرم کردم کده آن حضدرت و رسالت او 
 «)صلی الله علیه و آله( غذا نخورده از منزل مد خارج شود. به اید علت شهادت دادم.

خواهی به دوستی خود با مد ادامه بدهی  باید پیامبر )صلی الله علیه و آله( را  اگر می»ابی گفت: 
 «کمبه گوسفند را...تکذیب کنی و یک ش

عقبه مرّدد بود که چه کند؟ اگر قبول کند از دوستی رسول خدا )صدلی اللده علیده و آلده( محدروم 
 کرد؟ دهد؟ چه باید می شود و اگر رد کند  دوست خود را از دست می می

ه بله  او بدبختانه نظر اید دوست کافر و ناباب خود را اجرا کرد. به خدمت پیامبر )صلی الله علید
 و آله( رسید و او را تکذیب کرد.

تو چندان زندگی کنی که در مکده باشدی در »رسول خدا )صلی الله علیه و آله( با ناراحتی فرمود: 
 غیر اید صورت از شمشیرهای ما رهایی نداری!

عقبه با بیان رسول خدا )صلی الله علیه و آله( عصبانی شد! خواست شکمبه گوسفند را به سدمت 
ب کند که قبل از رسیدن به طرف پیامبر )صلی الله علیده و آلده( پداره شدد و خدود او را پیامبر پرتا

آلوده کرد. عاقبت هنگام جگ بدر با شمشیرهای مسلمانان به هالکت رسید. اید عاقبت دوسدتی 
  1با فرد نادان در اید دنیا بود.

                                                           

. 121  )ص( 01  چ 0333. محمدحسید طباطبایی  ترجمه المیزان  محمد باقر موسوی  قم  انتشارات اسالمی   1
 باشد که مربی محترم هنگام نقل داستان  اصول قصه گویی را رعایت کند(. )الزم به توضیح می





 رسم ادب
 بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

ــدگانی    ــاه بنـــــ ــدا پنـــــ  خداونـــــ

 

ــد  ــانی   نباشـ ــار مهربـ ــو یـ ــز تـ  جـ

 خداونـــدا همـــه نیزـــویی از توســـت 

 

جـویی از توسـت    نوازش از تو و دل 

 توســــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
 با سالم به شما یاران صمیمی و دوستان مهربان!

امیدوارم همیشه  خوب و شاد و سالمت و سرزنده باشید. قبل از آغاز برنامه اجدازه دهیدد جهدت 
 گاهش صلواتی را هدیه کنیم: اللهم صل...تعجیل در فرج و سالمتی امام عصر)عج( به پیش
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 بفرمایید داخل 1زنند. ببینم کیست؟ که در می مثل اید
 که ت خیر داشتم. آموز: ببخشید آقا! از اید د دانش

 مربی حتمًا برای ت خیرتان دلیلی دارید؟
ری آو آن اطالعاتی جمع ۀآموز: بله  دیشب پدرم سؤالی مطرح کرد و از مد خواست دربار د دانش

کنم. اآلن هم سری به کتابخانه زدم  ولی مت سفانه هنوز باز نشده بدود. لدذا مقدداری دیدر آمددم. 
 توانید کمکم کنید؟ راستی آقا شما می

 ها! موافقید سؤال پدر دوستتان را بشنویم. شاید با هم بتوانیم کمکش کنیم؟ بّچه مرّبی:
رامی هستند؟ از مد هم خواست خوب آموز: پدرم پرسید بزرگی به چیست؟ چه کسانی گ د دانش

 فکر کنم  کتاب بخوانم و مطالبی را تهّیه کنم.
طور که شما هم به خوبی اشاره کردید  بزرگی و گرامدی بدودن بده پدول  مقدام   بله  همان مرّبی:

 لباس و... نیست  بلکه به احترام است 
 2گیرد( زند و اجازه ورود می د پدربزرگ: )در می

 لیکم.حاج آقا! سالم ع
 3سالم علکیم پدربزرگ! بفرمایید. کاری داشتید؟ خیلی خوش آمدید  سرافراز فرمودید.مرّبی: 

ها! ببخشید  حواسم پدرت  گوید(: راستی بچه کند می ها می د پدربزرگ )بعد از نشستد  رو به بّچه
اش تقصدیر ایدد ندوه  پرسدی کدنم. حدال شدما خدوب اسدت؟ همده شد. یادم رفت با شما احوال

 گوشم هست.بازی
 بازیگوشتان؟ چرا؟ مگر چه کار کرده است؟ ۀنو مرّبی:

کند. چده بگدویم؟  دانید او چه کارهایی می کشد(: آخر شما نمی که آهی می د پدربزرگ )در حالی
 بینیدش. آید و با چشمانتان می اجازه دهید اآلن خودش می

 پس اآلن کجا است؟ مرّبی:
                                                           

آموز که قباًل با او همداهنگی الزم  آموزان و اجرای اید قسمت از برنامه توسط مربی و دانش نش. وارد شدن یکی از دا1
 برای اجرا انجام شده است. 

شدود و  آموزان که از قبل به شکل یک پددربزرگ گدریم شدده وارد کدالس می . در اید قسمت از برنامه یکی از دانش2
 کنند.  شود اجرا می اید قسمت را به شکلی که بیان میاش که بعدًا خواهد آمد  همراه با مرّبی و نوه

 کند که روی صندلی بنشیند.  دهد  از او دعوت می رود و با او دست می که به استقبال پدربزرگ می . مرّبی در حالی3
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دانم  دم رفت عینکم را بردارم. او رفته عیدنکم را بیداورد. نمدیرفتیم پارک. یا د پدربزرگ: داشتیم می
 دهد؟ باز چه دسته گلی دارد آب می

بیند و گداهی  که عینک پدربزرگ را به چشمش زده  به سختی اطراف را می )نوه پدربزرگ در حالی
 گوید(: پدربزرگ آمدم. برویم؟ شود و می خورد وارد می ها به در و دیوار می وقت

اش(: آخدر پسدرجان!  گوید دیدید گفتم. سدپس رو بده ندوه کند و می ها می رگ )رو به بچهد پدربز
ای؟ آخر چدرا داری بده  بینی را به چشم زده های قشنگ تو نیست که اید عینک ذّره حیف آن چشم

 زنی؟ خودت ضرر می
 افتد(: پدربزرگ! برویم. دارد و راه می دهد و عصا را برمی نوه )عینک را می

 های عزیز  شما بگویید که آیا عصا برای بازی است؟ رگ: ای بابا! بّچهد پدربز
 داشتم. بیاور  تا برویم. توانستم بدون عصا راحت راه بروم که آن را برنمی مد اگر می

تدا بتواندد بده راحتدی  1گوید. عصای پدربزرگ را بیاور بله  پسر خوب! پدربزرگ راست می مرّبی:
 همراه تو بیاید.

 ! در مورد احترام به دیگران خیلی سفارش شده است. از جمله کالم امام سدجادبله دوستان
ام و از دو نفدر از دوسدتان شدما  که مد بخشدی از آن را درون ایدد دو کدارت بددون نقطده نوشدته

 خواهم آن را با صدای بلند بخوانند. می
تر از تو بر تو اید است کده او را  حق بزرگ

و چون در اش بزرگ داری  برای سالمندی
مسلمانی از تو جلوتر است. او را حرمت 
نگه داری. در راه رفتد بر او پیشی نگیدری 
و از او جلددوتر نیفتددی و بددا نددادانی بددا او 
 برخورد نکنی و او را اکرام و احترام نمایی.

 

چنید در مورد خردساالن فرموده  هم 
تر بر تو اید است  است: حق کوچک

کنی که در موقع آموختد به او کمک 
و از خطاهای او بگذری. با او مددارا 

 کنی و او را یاری نمایی.

ی برخورد محترمانه با دیگران را بلد باشدیم. ولدی  فرمود باید شیوه طور که امام سجاد همان

                                                           

 روند.  کنند و می . با دخالت مربی پدربزرگ و نوه خداحافظی می1
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 1کنند: ها فکر می ای از رفتار مؤدبانه با دیگران تصّورات نادرستی دارند  آن عده
 ادب و فروتنددددی ذاتددددی اسددددت-0
 

 ضعف اسدت ۀو فروتنی  نشان ادب-1 
مؤدب بودن وقت انسدان را بیهدوده  -3 

 دهد هدر می
هددای مهددّم بایددد  فقددط در برابددر ادم -1 

 موّدب و فروتد بود.

 3راستي نظر شما چيست؟

 دانید: بلی همان طور که شما می
 شود. اید صفت با ارزش با کوشش و تمرید حاصل می. 0
 های فرداست. برخورد با دیگران نشانۀ اعتماد به توانایی رفتار مؤدبانه و فروتنی هنگام. 1

تر حدل  کندد و در نتیجده مشدکالت سدریع تر می رفتار محترمانه  روابط را با دیگران صمیمانه. 3
 شود. می

هدا سدر و کدار  همه افراد قابل احترام هستند  به ویژه افرادی که در زندگی خود  همیشده بدا آن. 1
 داریم. 

ایم. هدر  را در سه قسمت روی دیوار کالس نصب کدرده که آن 3ای زیبا دارند جمله پیامبر اکرم
 4باالی سرش را بخواند. ی گروه جمله

   

 

 

                                                           

 کند.  آموزان نظرخواهی می د و از دانشنویس . مربی چهار جمله را بر روی تخته می1
 دهیم. گوییم و توضیح می ها  دوباره هر مورد را می . با توجه به دیدگاه بچه2
 .03161  ح 301  ص 01ج –. فرازی از خطبه شعبانیه. وسایل الشیعه  3
کدالس نصدب  بنویسدد و در سده جدای A4را در سه قسمت روی برگه  . مرّبی قبل از شروع کالس جمله پیامبر4

 خواند.  ها را می ها آن کند و در اید قسمت از برنامه با صدای آهنگید به کمک بّچه می

م ک   وه ِقّروا ِکباره

بزرگان خود را احترام 
 کنید.

م ک  وا ارحامه  وه ِصل 

با خویشاوندان رفت و 
 آمد نمایید.
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 با تشکر از شما که اید حدیث را خواندید.....
گویدد: هرچده  داریم که می 1المثلی ها! ضرب بّچه

بله  هرچه کنی به خود کنی  گدر همده  کنی...
 بد کنی. نیک و

وظیفه ما اید است که با دیگران بدا احتدرام رفتدار 
ترهددا و  ترهددا  کوچک کنددیم بدده ویددژه بددا بزرگ

باشدد. در مدورد احتدرام و برخدورد مهربانانده بدا  هم می خویشاوندان که مورد سفارش پیامبر
 سخنی داریم که با حّل جدول به آن پی خواهیم برد. دیگران از امام علی

 از واجبات نماز چیست؟ اولین واجب. 1

 (01و  3  0نّیت)
  گویند که جمعش نیزان است؟ به خوب، خوش و زیبا چه می. 2

 (00و  6  1نیک )
  شود؟ به بغض و دشمنی و عداوتی که انسان در دل نگه دارد گفته می. 3

 (7و  2  03  1کینه)
 گویند؟ به درخت انگور می. 4

 (01و  02  03تاک)
 ه عراق حمله شد؟به دستور چه کسی ب. 5

 (1و 01  3بوش)
 اي است که بسیار تنومند است و شاخ و دم دارد؟  کدام موجود خیالی و افسانه. 6

 (07و  06  01دیو)

                                                           

خواهدد  نویسدد و می کنند اید قسمت از جمله را روی تابلو می ها را تکرار می آموزان جمله . مرّبی در زمانی که دانش1
 تا ادامه آن را کامل کنند. 

 
   

 

م ک  وا ارحامه  وه ِصل 

با خویشاوندان رفت و 
 آمد نمایید.
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تا بشمارید و حروف را کنار هم قرار دهیدد  تا پنج است. حرف اول را نوشته و پنج 1رمز جدول ما 
 به دست آید. تا کالم امام علی

 1«ا به تو نیکی شود.نیکی کن ت»

 خدایا  یاری کد تا با دیگران با احترام رفتار نماییم!
 بارالها  ما را در نیکی و احسان به دیگران یاری بفرما!

 ها: پرسش

 تر از تو بر تو اید است که: حق بزرگ»فرمود:  امام سجاد. 0
    الف( مراقبش باشی

  اش بزرگ داری ب( او را برای سالمندی
   طاهایش بگذریج( از خ

ایدد اسدت کده: رفتدار « ادب و فروتنی  نشدانه ضدعف اسدت»کنند  پاسخ کسانی که فکر می. 1
 مؤدبانه و فروتنی در برخورد با دیگران....

   الف( با کوشش حاصل شود

                                                           

 ( 6  ح021وق  ص)امالی صد« احسد یحسد الیک.. »1
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  ب( برای جلب محّبت دیگران است
  های فرد است ج( نشانه اعتماد به توانایی

 کی و احترام به دیگران چه پیامدی برای فرد دارد؟نی به فرمایش امام علی. 3
    الف( احترام واجب است

   ب( نیکی کد تا به تو نیکی شود
     ج( هیچکدام

 





 راه سعادت
 راه سعادت
 اخالقموضوع: 

 : یهدف کل

 شوند یار و تالش آشنا مکدر باره  ید درس با مطالبیآموزان در ا دانش
 : ییاهداف جز 

 شوند:  یر آشنا مید درس با موارد زیر اآموزان د دانش
 ار و تالش؛کدر باره  یا هیآ

 گر؛ از افراد تالش یا نمونه

 آن تالش نمود؛ ید برایه باک ییارهاک یمعرف

 .یو تنبل یاریکضرر ب
 : یهدف رفتار 

 ار و تالش بپردازند.کند و به ینما یدور یاریکآموزان از ب رود دانش یان درس انتظار میدر پا
 س: یمناسب تدر  یها روش

 ارت  مسابقه(کشنامه  جدول  ی  فعال: )سؤال و جواب  نمایحیتوض
 : یآموزش یها رسانه

 ارتکتابلو )تخته و گچ(  



 
 به نام خدا خـالق این جـــهان  به نام خدا خـالق آسـمان

 به نام خدایی که هست مهربان  به نام خدا رازق آب و نان

 د؟ یبرنامه آماده هست یاجرا یگرم! برا یلیخ ید هواینگرم در اخو یها سالم گرم به شما بچه
موضوع برنامده را بدا  یارید و با دقت و هوشینکه به آن توجه کشود  یش شروع مینما یکبرنامه با 

 د.یاستفاده از آن حدس بزن

   

 

نفدر اب است. چهدار یابان وسط صحنه نشسته و مشغول گرداندن سنگ آسینفر به عنوان آس یک)
گنددم خدود را بده  یها سدهکی یکی یکیستند. یا یشوند و به صف م یسه به دوش وارد صحنه مکی
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دام از کدد هدر یاورده اسدت  بدیدن یا سهکیه کر از نفر آخر یند. غکها را آرد  سپرند تا آن  یابان میآس
 شود( یرد و بدل م ییها گو و ابان گفتیها با آس آن
ه یگنددم از همسدا یطاقتشان تمام شده. مقدار یمد از گرسنگ ابان! زن و بچهیسالم آس    :یاول

 د. ینکم آرد یردم و آوردم براکقرض 
شم  آرد م    ابان:یآس ه کهر  یعنیاب؛ ی  بار ببر به آسیا اند اگر گرسنه م گفتهیم و ندینم. از قدک یچه

ند و یبنشد ه همدان جداکد یند  نه اکخودش را برطرف  یبردارد و گرسنگ ید قدمیگرسنه است با
 ند. کن یارک

اشدتم و از کها را  فصل آن یکه در کمد است   سه حاصل زحمتکید یابان! ایسالم آس    :یدوم
ردم و االن کدش را جدا یها اهکدم و یوبکردم. سپس کگر آن را درو یردم و در فصل دکها مراقبت  آن

 د. ینکم آرد یام تا برا آورده
 بزرگ: یبه قول فردوس نم.ک یت آرد میحتمًا برا    ابان:یآس

 ك    ا ك  ك    بقد  ون  ن  و   
 

 ك  انو   هاو   سوقد بو   نو  ن  و        
 

 د(:یگو یم یبه تند  رد و عجله داشتک ید پا و آن پا میه از همان اول اک) :  یسوم
 م منتظرم هستند. یها ه عجله دارم و بچهکد کها را آرد  د گندمیزود ا  ابان! زود یآس یآها 

شود چند روز  یآرد نم ید زودیه به اکها  چه خبر شده  گندم تر   آهسته یمک  ابان:یآس
 گران هم هستند.ید یها شد. گندمک یطول م

د کدم را آرد یها د االن گنددمیست  زود زود  همیه سخت نکد یا دارد؟  یارکمگر چه  :یسوم
 تا ببرم.

د سدنگ را یدقدر ا آن ست. مدیار مد سخت نکه ک یچطور گفت  ز!ید دوست عزکصبر  ابان:یآس
ام  ردهکدها را بلند  سهکیام و  د سنگ نشستهیقدر پشت ا اند. آن م زخم شدهیها ه دستکام  چرخانده

 یدن هدم هسدت؟ )سدومیشدکار بددون زحمدت کد یندک یر مدکمرم درد گرفته است. تو فکه ک
 رود.( یند و مک یم یخداحافظ

 د.(یگو ینم یزید و چیآ یجلو م ی)چهارم
 ؟یا د جانم! گندم آوردهییرمابف  ابان:یآس

 اورم.یه بکابان  مد گندم نداشتم یر آسینخ :یچهارم
 ؟یاشتکات گندم ن چرا مگر تو در مزرعه ابان:یآس
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زدند و بدذر  یشان را شخم میها دیزم یه همه با سختک یآن موقع  اشتم.کنه ن :  یچهارم
جدا آرد کنم واز کارکدنم چده دا یدم. حداال نمدیددند  مد راحت نشستم و خدوردم و خوابیپاش  یم
 د.ینکم کمکاورم. آمدم تا شما یب

 یشدد و تنبلدکارش زحمدت بکد ید بدرایبا یسکنم. هر کت کمکتوانم  یمد چطور م ابان:یآس
د یدجوند دهان آدم بگذارند. اگر آدم بگو یه نمکگران نشود. نان را یار نباشد تا محتاج دیکند. بکن

 یدکرسدد. حداال مدد  یچ جدا نمیگهدار مد است به هدار مد است  خدا نکه بخور و بخواب ک
ام و  گر خسدته شددهیر. مد هم دیاد بگیات را  یدهم. آن را بخوان و درس زندگ یبه تو م یا تابچهک
 د بروم.یبا

 شوند.( یتابچه را در دست گرفته است از صحنه خارج مکه ک یدر حال یابان و نفر چهارمیآس
ها  تابچه را به اتفاق بچدهکد یا یا حاضریآ«  د:یگو ید و به او مریگ یرا م یچهارم ی  جلویاما مرب

 « م؟یآن باخبر شو یها م تا از نوشتهیبا هم ورق بزن
درسدت   د.یده باشدیدد موضدوع برنامده را فهمی  شما با1تابچهکد یها! قبل از ورق زدن ا خوب بچه

 .تالشد! یآفر  ست؟یموضوع چ است؟
وقت «  د:ییگو ید و نمینینش یار نمیکد و بینک ینم یه تنبلکشگر وشا و تالک یها د به شما بچهیآفر

ار مد اسدت د خددا نگهددار مدد کبخور و بخواب »ا ی« ردن چالقمکارکخوردن قلچماقم د وقت 
 «است

 م: یزن یتابچه را ورق مکخوب 
 هم آن را کمکب است. به یل سکه به شک یجدول یعنیقرار دارد   یا وهیجدول م  در صفحه اول 

ر م  م.ینک یپ 
 

                                                           

 باشد. یتواند صور یباشد  بلکه م یست واقعیکند که الزم ن یدرست م یا چهارصفحه یا کتابچه یمرب 1
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      به ............ نرسيد آن كه زحمتي نكشيد.. 1
 (01و 3  01  03  00)یآسان

 ا  كه جد بزرگ پيامبر ما بود. پيامبر خبيح. 3

 (7و 2   3  03  1  6  01ل)یاسماع

        تواند حرف بزند. نمی. 3

 (01و 0) 1الل

           تبار و دودمان.. 4

 (1و  02  1نسل )

سوره نجم به دسدت  36ه ید آینار هم بگذارکد و یتا حروف آن را بشمار3تا  3د یه باکام جدول یپ
  د:یآ یم

 2 لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَا ما سَعى

                                                           

 رد.یگ یقرار م 01دو حرف )ا ل( با هم در خانه  1
 .36و  11نجم/   2



916    نوجوانان( 9316 ويژة طرح هجرت تابستان ،توشه راهيان نور ره( 

  سَوْفَ َ یَرَى هٍسَعِی  وَ إِن

 چه كسي ترجمه آن را بلد است؟

ه کد یش نموده است و به درسدترده و تالکوشش که کماند  مگر آن چه را  ینم یزیانسان چ یبرا
 ند. یچ یوه تالش خود را میند و میب یجه تالش خود را مینت

 د.یوشا بمانک یها شه انسانید تا همید و آن را نزد خود نگهدارینیب را بچید سیشما هم ا
هدا چده  اند. به آن دهیت رسیو موفق یروزیپ یعنیوه تالش خود  یخ به میه در تارکاند  ها بوده یلیخ
 ند؟ یگو یم

 م.یخوان یابان میآس  تابچهکها را در صفحه دوم  ه ما چند تا از آنک ها نوابغ و نمونه
رد و کدرده و آبله زده بدود. دسدت او را بلندد که دستش ورم کد یرا د یارگرکامبر یپjرمکامبرا یپ

ا امبر آن ریده خددا و پکداسدت  ید دسدتیدسوزاند. ا ید دست را نمیگاه ا چیآتش دوز  ه»گفت: 
 .«1دوست دارند
ندد. نخدل ک یمسدتمندان چداه مد یرد. براک یمظلومان تالش م یشه برایهم  یحضرت عل

 رد.ک یم میها تقس د آنیاشت و حاصل آن را بک یم
 د: یید و بلند بگویمر همت را ببندکد و یصدا از جا بلند شو یکحاال شما هم 

 «یا علی»

به او اعتدراض  یرد. شخصک یار مکرفت و یم گرم به مزرعه خود یاو در هوا امام محمدباقر
ام را  خدواهم خدود و خدانواده یله مید وسدیردن عبادت است. مد به اکار ک»رد  اما امام فرمود: ک
 .«2از سازمین یب

 ییدچدار شدد و تواندا یالت سختکپدرش را از دست داد. او به مش کیودکدر  یسعد   :یسعد
اغدذ را کپاره  یها هکد حال او تیار شد. با اکمشغول به  ییمغازه نانوا یکل نداشت. لذا دریتحص

 یه با تالش خود به شاعرکد راه بودینوشت. از ا یها م آن یبرد و رو یافت به خانه می یه در راه مک

                                                           

 .07مردان بزرگ  ص یروزی  رمز پیجعفر سبحان 1
 .07مردان بزرگ  ص یروزی  رمز پیجعفر سبحان 2
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 .1دیو شهرت رس
ه تنهدا کد ید جهت وقتیعاشق قرآن بود. به هم کیودکد. او از یشناس یاو را همه م   :عبدالباسط

دن صدوت قدرآن حددود یشدن یو نداشدتند بدرایدچدون خودشدان در روسدتا رادسال داشدت  01
 .2قرآن را بشنود یرفت تا صدا یاده میلومتر تا شهر پکی سه

 ه مسابقه است. کتابچه کم به صفحه آخر یرس یم
 نم. ک یم و دو نفر را انتخاب میگو یم 11   31   11   01مد 

 است.  یا مرحله1مسابقه ما 
 برم. یم« باشگاه تالش»باشگاه به نام  یکدام از شما دو نفر را به کهر در مرحله اول مد 

د یدنبا ییارهداکچده  ی؟ و بدراییارهاکچه  یند  اما براکد و تالش ید تمریبا ید باشگاه آدمیدر ا
ها را بعدد  ام. آن ه بسته شده است  نوشتهک کیوچک یها ارتک یار را روکست یند؟ مد بکتالش 

 نم.ک یالس پنهان مکمختلف  ید در جاهایرون رفتیالس بکه شما از کد یاز ا
د. یدد و بخوانیدنکرده  باز کدا یها را پ قه آنید در مدت سه دقید و بایشو یالس مکسپس شما وارد 

د تالش یه نباک ییارهاکد و یند را نزد خود نگهدارکها تالش  آن یبرا ید آدمیه باک ییارهاکسپس 
خواهدد  یتر شیاز بیرد  امتکرا جمع  یتر شیب یها ارتکه کاز شما دام کد. هر یند را به مد بدهک

 .3گرفت
 .    تقلب     شده دایپ پول صاحب ردنک دایپ   خواندن قرآن صفحه0 یروز 

 

 صبح  نماز  بد یها حرف و ارهاک یریادگی  زمان امام ظهور ردنک یکنزد 
 

                                                           

 .113ص   0  دوم  ج0323  خ  تهران  مطهر یبزرگان تار یکودک یها   داستانیاردستان یاحمد صادق 1
 .  0033ص  همان   2
خواهدد تدا  یهدا م از از آنیدشدمارد. پدس از احتسداب امت یاندد  م که هر کددام جمدع کرده ییها ابتدا کارت یمرب 3

دهد. سدپس خدودش  یم یشتریح بیاز بود  خودش توضیرا که نها بخوانند. هر کدام  بچه یخود را بلند برا یها کارت
د مسابقه اگدر در یا یدهد. در ضمد اجرا یح میخواند و توض یها م بچه یبد است  برا یگر را که کارهاید یها کارت

 دارد. یشتریت و انعطاف بیط باز باشد  قابلیمح
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 ییجو بیع  قرآن یریادگی  بودن زیتم  گذاشتد الهک  وقت اول نماز 
 

 ردنک عیضا  دنیشک نقشه  ردنک کمک  نگفتد دروغ  ردنک ورزش 
 

 ردنک تیاذ  فیالکت دادن انجان      کجو ردنک دایپ  اول رتبه ردنک سبک 
 د. ینکر کف دارد؟  ییچه ضررها یاریکو ب یها تنبل بچه  م:یرس یحاال به مرحله دوم م

دام کدام. به هر  خته نوشتهیه صورت حروف به هم رها ب ارتکها را در  آن یمد چهار تا از ضررها
لمده کهدا را بده صدورت  ارتکه زودتدر حدروف کدهم. هر  یها را م نندگان دو تا از آنکت کاز شر

ق یهدا را تشدو آن «زود  زودتر باش! زود  »خواهد گرفت. شما هم با گفتد  یتر شیاز بیدرآورد  امت
 د.ینک یم

 نفر دوم            نفر اول    
 .    ک ش ت س         گ  ا  ن  هد    

  ی ا ی ن م ی ا      ب م ن ق ن ا د ع 
 :1ب عبارتند ازیبه دست آمده به ترت یها لمهک

 عقب ماندن گناه   نفر اول:
 یدیست  ناامکنفر دوم: ش

 ح بدهند.یها توض لمهکد یخواهم در باره ا ینندگان مکت کاز شر
 یها ها جملده لمدهکد یه با اکخواهم  ینم و از شما مک یافه مد مد اض یلمه هم د تنبلک یکحاال 

 د.یمناسب بساز
جده نده تنهدا بده یماند. در نت یگران عقب میند. او از دک یآدم را به گناه وادار م یاریکو ب یبله  تنبل

ش تدالش یها سدتکجبران ش یخورد. آخر سر هم برا یست مکشه شیه همکرسد  بل ینم ییجا
 زند.  یو موفق شدن نم یروزیپ یبرا یارکشود و دست به  ید میامه ناکند  بلک ینم

 ها است.  ازیردن امتکحاال نوبت جمع 

                                                           

 سازد. یها را م خودش آن یآورند  مربها را به دست  قه کلمهیها نتوانند حداکثر ظرف دودق اگر بچه 1



   911  راه سعادت

 
 

 د. ینکق ینفر برنده را تشو
 م.یرسان یان میم و برنامه را به پایبند یابان را میتابچه آسکد شعر یبا زمزمه ا

 .1ا   و  ي بقد  ل ست    دد       ب     ك  ي ك   ش  ب ت    دد
 

                                                           

 ك مصراع را بخوانند.یها را دو دسته کند و هر دسته  تواند بچه یم یمرب 1





 

 چهارم فصل

 

 

 احکام





 اجتهاد یا تقلید
 رجوع به متخصص

 احکام :موضوع
 هدف کلی

دانش آموزان در اید درس با انواع تقلید و ضرورت مراجعده بده متخصدص دیندی و گوشده ای از 
 آداب و شرایط آن آشنا می شوند.

 اهداف جزئی

 دانش آموزان در اید درس با موارد زیر آشنا می شوند:
 قلید؛د اقسام ت0
 د ضرورت مراجعه به متخصص دید؛1
 د ویژگی های مجتهد؛3
 د راه های به دست آوردن فتوای مجتهد.1

 هدف رفتاری )خروجی(

از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان اید درس  بتوانند به متخصص در مسائل دید مراجعده 
 رند.کنند و با تهیه رساله وی  احکام مورد نیاز خود را به دست آو

 روش های مناسب تدریس

 د فّعال: پرسش و پاسخ  رسم نمودار  داستان و رسم گل.1د توضیحی  0
 رسانه های آموزشی

 تخته و کارت.



صص متخ
 رجوع هب 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سالم و صد سالم به شما دانش آموزان عزیز و زرنگ!
یا یکی از قاریان مشهور تالوت « باسطعبدال»یکی از شما با صدای زیبا چند آیه از قرآن به سبک 

 1کند.
 تشویق قرآنی: 

 «اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول اهلل و آله االطهار»

 حاال یکی دیگر از شما  سرودی را به سبک یکی از هنرمندان اجرا کند.
 تشویق: طیب طیب الله احسنت بارک الله

 ن چه مي گويند؟اگر از كاري شبيه كار ديگران انجام دهيم، به آ

 تقلید
 2 حاال به اید چهار کارت توجه کنید!

    جاهل     عالم     عالم    جاهل     روی کارت: 
                                                           

. در صورت امکان مربی می تواند نوار صوت قرآن یا مداحی و یا سرودی را بدرای داندش آمدوزان بگدذارد و از آندان 1
 توضیح دهد و در تابلو با خط فانتزی بنویسد. را« تقلید»بخواهد مانند آن را تکرار کنند؛ سپس واژه 

. کارت ها به صورت پشت و رو نوشته شود که رنگ سه کارت اولی قرمز  به معنای ممنوع بودن  و رنگ کارت آخر 2
 به رنگ سبز  به معنای الزم بودن می باشد.
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     عالم       جاهل     عالم     جاهل  پشت کارت: 
سه کارت اول که به رنگ قرمز است  تقلید در آن ممنوع می باشد و تنها کارت آخر کده تقلیدد از 

 متخصص و آگاه است به رنگ سبز می باشد  الزم و ضروری است.عالم و رجوع به 
 کارت قرمز  نشانه تقلید ممنوع است که چند نوع دارد:

 ـ تقلید جاهل از جاهل1

اید نوع تقلید همان تقلید کورکورانه ای است که قرآن و افراد خردمند آن را نکوهش می کنندد. در 
 نید:گوش ک« موالنا»اید زمینه به داستان معروف 

رسید. درویش بدرای رفدع خسدتگی  1در زمان های گذشته  درویشی سوار بر خرش به خانقاهی
راه  تصمیم گرفت شب را در خانقاه بگذراند؛ پس خرش را به اصطبل برد و خود به درون خانقداه 
آمد و به درویشان دیگر پیوست و مشاهده کرد که آنان به رقص و پایکوبی مشغول هستند؛ او نیدز 

جمع آنان پیوست. بعد از گذشت مدت زمانی  مردی کده ضدرب مدی زد و آواز مدی خواندد  به 
«. خدر برفدت»آهنگ ضرب را عوض کرد و شعر تازه ای خواند. شعری که در آن مرّتبًا می گفت: 

خر برفدت و خدر برفدت و »درویش تازه وارد نیز  همراه با سایر افراد با شور و حال تکرار می کرد: 
 «.خر برفت

خواندندد و بعدد از « خر برفت و خر برفت و خدر برفدت»رویشان تا صبحگاه پایکوبی کردند و د
پایان مراسم خانقاه را ترک کردند. درویش وسایلش را برداشت و بده اصدطبل رفدت تدا خدرش را 
بردارد و به سفرش ادامه دهد. وقتی سراغ خرش را گرفت  اصدطبل دار سدری تکدان داد و گفدت: 

خدر برفدت؟ مقصدودت »درویدش بدا تعجدب پرسدید: « برفدت و خدر برفدت!خر برفت و خر »
 «چیست؟

وی توضیح داد که چگونه جمعی از درویش ها به او حملده کردندد و خدر را بده زور از او گرفتده  
فروختند و از پول آن خوراکی ها و نوشیدنی های مختلف گرفتند و به خانقاه آوردند. مد چند بدار 

خر برفدت و »ه آمدم  ولی مشاهده کردم که بلندتر از دیگران می خواندی: برای اطالع تو به خانقا
 تصور کردم که آنها با اجازه خودت  خر را برده و فروخته اند.« خر برفت و خر برفت

آری  راست می گویی! وقتدی »درویش با ناراحتی سرش را به زیر افکند و آرام و زمزمه وار گفت: 
                                                           

 آورند. . خانقاه  محلی است که درویشان در آن سکونت می کنند و آداب درویشی به جا می1
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 «! مد بسیار خوشم آمد و با آنها تکرار کردم.درویش ها اید شعر را خواندند
 خلههق را تقليدشههان بههر بههاد داد  

 

 1اي دو صههد لعنههت بههر ايههن تقليههد بههاد   
 

 ـ تقلید عالم از عالم2

مقصود  تقلید شخص عالم از عالم دیگر در یک موضوع مشترک و مساوی است. بسدیار روشدد 
بته باید توجه داشت مشورت و هم فکدری است که چنید تقلیدی  نه فایده دارد و نه الزم است؛ ال
 عالم از عالم دیگر  غیر از تقلید است و اشکالی ندارد.

 ـ تقلید عالم از جاهل3

اید نوع تقلید از دو قسم قبلی ناپسندتر است؛ زیرا نه تنها فایدده ای نددارد  بلکده داندش شدخص 
 عالم را به انحراف و تباهی خواهد کشاند.

که ذکدر شدد  از جاندب خداوندد ممندوع اعدالم شدده اسدت و از نظدر  بنابراید سه قسم تقلیدی
تقلیدد جاهدل از »خردمندان ناپسند و زشت می باشد؛ تقلیدد پسدندیده ای نیدز وجدود دارد و آن 

 است.« عالم
 بیمار برای درمان خود به چه کسی مراجعه می کند؟

ی کشیدن نقشده سدراغ به پزشک متخصص و آگاه. آفرید! شخصی که قصد دارد خانه بسازد  برا
مهندس خبره و آگاه می رود. هر انسدان ناآگداه و غیدر متخصدص در کداری بده شدخص آگداه و 

 متخصص رجوع می کند.
فردی که در مسائل و احکام الهی ناآگاه است  باید برای آشنایی و فراگیری به چه کسدی مراجعده 

 کند؟
اید نوع تقلید نه تنها «. رجع تقلیدم»و « مجتهد»به متخصص در فروع دید و احکام الهی؛ یعنی 

کاری صحیح و منطقی و بر اسداس فطدرت اسدت  بلکده جدزو واقعیدات و ضدروریات زنددگی 
است...؛ البته تقلید جاهل از عالم در صورتی ارزشمند است که دارای دو ویژگی زیدر باشدد. بده 

 کلماتی که در تابلو می نویسم توجه کنید:
 ـ آ .... نه1

                                                           

 .11  ص 1. به نقل از قصه های شیرید مثنوی  مولوی  ج 1
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 نی شخص مقلد از روی اختیار و آزادی از دیگری تقلید کند؛یع ـ آزادانه:1
 ـ آ..... نه2
گاهانه:2  یعنی شخص مقّلد مرجع تقلید خود را بشناسد و با علم و آگاهی از او تقلید کند. ـ آ

 1«.فسئلوااهّلالذكرانكّنتمالتعلمون»... سوره انبیاء می فرماید:  2خداوند در آیه 
 2 د جاهل از عالم و رجوع به مجتهد را می فهمیم.از اید آیه مسئله تقلی

 3چه کسی می تواند بگوید فرق اید کلمات چیست؟
 فروع دید  د اصول دید0
 تقلید   د اجتهاد1
 مقلد  د مجتهد3
 احتیا  مستحب  د احتیا  واجب1

پدر حاال مواردی را روی تخته می نویسم  شما سریع جاهای خالی را با اعداد پراکنده روی تختده 
 4کنید؟

 د مجتهد و اعلم را از ....... راه می توان شناخت؛0
 د احکام الهی بر ......... قسم هستند؛1
 د سد بلوغ در دختران ........ سال قمری می باشد؛3
 د به دست آوردن دستور مجتهد ......... راه دارد؛1
 د پسران در ........ سالگی قمری  بالغ می شوند؛1

 5هدی که شایسته است به او مراجعه کنیم  باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟آیا می دانید مجت

                                                           

 «اگر نمی دانید  از دانشمندان و متخصصان سؤال کنید.«... . ترجمه آیه: 1
 .330  ص 03. مکارم شیرازی  ناصر؛ تفسیر نمونه  ج 2
را بیدان کندد. بده « جتهاد و تقلیددا». مربی می تواند با استفاده از شیوه باال که حالت قرینه سازی دارد  مسائل مهم 3

 طور مثال بگوید: در اصول دید تقلید ممنوع است ولی در فروع دید تقلید الزم و ضروری است.
 .01و  1  6  1  3. جواب های صحیح به ترتیب عبارتند از: 4
 فاده کند.رساله توضیح المسائل امام خمینی)ره(. در ضمد مربی می تواند از مهارت کارت است 01. مسئله 5
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بله  علما و مجتهدان در دید اسالم  سمت مهندسدی اداره کارخانده عظدیم اسدالم را دارندد  نده 
سمت ساختد آن را. آنهایی که مهندس های اید کارخانه هسدتند و مدی توانندد بفهمندد کده ایدد 

مدی « فقیه»یا « مجتهد»چطور باید راه انداخت  کسانی هستند که در اصطالح به آنها کارخانه را 
 1 گوییم.

                                                           

. در پایان اید مبحث اساسی ضروری است که مربی به دانش آموزان تفهدیم کندد کده شدخص مقلدد و مکلدف  از 1
ابتدای تکلیف باید در فروع دید از مجتهد اعلم تقلید کند  وگرنه اعمال خود را دوباره باید انجدام دهدد و اگدر مددتی 

تی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعدی خدود رفتدار اعمال خود را بدون تقلید انجام داده است؛ در صور
 کرده است یا عمل او با فتوای مجتهدی که باید از او تقلید کند مطابقت نماید.

6 

1 

01 

1 
3 



 

کام فلسفه  ی اح
 روش اجرای درس فلسفه ی احكام :

مربی در پی کاربردی کردن اید بحث مهم می تواندد از شدیوه ی میزگدرد اسدتفاده کندد . بده ایدد 
هماهنگی و چهار نوع فلسفه ی احکام را در اختیار موزان آصورت که از قبل با چهار نفر از دانش 

آنها قرار دهند و سپس در جلسه ای که قرار است اید درس بیان شود از آنان بخواهد تا در قسمت 
جلو کالس میز گردی تشکیل دهند و مربی بعد از بیان مقدمه ای در اید زمینه  اجدرای برنامده را 

فلسفه ی احکام که مربو  به یکی از چهدار قسدم فلسدفۀ  به عهده بگیرد و باسؤاالتی در زمینه ی
احکام است   از دانش آموزان بخواهد تاسؤال مربو  به خود را جواب بدهد . سپس مربدی بدرای 
تکمیل و تصحیح جواب برآید و با توضیحات مناسب خود  بحث را کامل نمدوده  ظرایدف ایدد 

 گردد .درس را به گونه ای مطرح کند تا جوابسؤاالت مشخص 
الهای مربی می تواند از جمع دانش آموزانسؤال کندد و و)همچنید برای تنوع در برخی از موارد وس

 دانش آموزی که جواب صحیح داد مورد تشویق قرار گیرد .(

 راستي چرا بايد نماز بخوانيم ؟

چرا نماز صبح دو ركعت است ولي نماز مغرب سه ركعت اما نماز ظههر و عاهر و عشها چههار     

 ت است ؟ركع

 چرا بايد خمس و زكات داد و به حد رفت ؟

 به چه سبب حجاب براي زنان واجب است ؟
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 چرا بايد هنگام خبح حيوان حالل گوشت نام خدا را برد ؟

 چرا گوشت مردار حرام است ؟

 شراب و گوشت خوك به چه علت حرام شده است ؟

شدن آن باید از ابتددا بدا اندواع  احکام است که برای روشد ۀسؤاالت در واقع پرسش از فلسف اید
 فلسفۀ احکام آشنا گردیم .

 انواع فلسفۀ احكام :

 فلسفه های روشد و آشکار-0

 فلسفه های دینی-1

 فلسفه های علمی -3

 فلسفه های تعبدی -1

مربی تا اید قسمت را به عنوان مقدمه توضیح می دهدد و آنگداه بدا همداهنگی کده از قبدل انجدام 
سدؤال  احکام که در ادامه آمده است به ترتیدب از داندش آمدوزان ۀاز فلسفگرفته است هر قسمت 

 کند 
 ال کند (ؤ)مربی اید قسمت را از نفر اول س

 فلسفه های روشن و آشكار -1

یک سری از احکام از ابتدای ظهور اسالم برای همۀ افراد روشد بوده و عقدل فلسدفۀ آنهدا را درک  
اینکه همۀ مردم را موظف بده انجدام یدا تدرک آنهدا نمایدد  کرده است ولی خداوند متعال برای می

 شکل شرعی و قانونی به آنها بخشیده است 

 
 

مثال همان طور که می دانیم اگر شخصی دیگری را بدون دلیل اذیت کندد و او را کتدک بزندد هدر 
رام شخص عاقلی کار او را محکوم می کند و خداوند نیز ظلم را به سبب روشد بودن زشتی آن ح

 کرده است .
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 فلسفه های دینی-2

نوع دیگر   احکام و قوانینی هستند که در منابع دینی و فقهی اسالم و در آیات و روایات به بعضی 
و بررسدی همده جانبده ممکدد  قاز اسرار و حکمت های آن اشاره شده است که با تفکر و تحقید

 های دینی را ذکر  می کنیم  است به قسمت اعظم اسرار آن پی ببریم . چند نمونه از فلسفه
 سؤال کند ( )اید قسمت را از نفر دوم

 فلسفۀ وضو : 

و صورت و مسح در طول شبانه روز سبب نظافت بددن و تعدادل  فایدۀ بهداشتی : شستد دست-
 اعصاب می شود .

فایدۀ اخالقی و معنوی: قصد قربت در وضو اثر تربیتی مهمی دارد و به انسدان ندور و صدفا مدی -
 دهد 

 سؤال کند ( )اید قسمت را از نفر سوم
 فلسفۀ نماز :

فایدۀ فردی : نماز دارای آثدار فدردی فدراوان اسدت کده مهمتدرید آن دوری انسدان از پلیددیها و -
 منکرات است .

الهدی   جامعدۀ  هفایدۀ جمعی : نماز وسیله ی پرورش فضائل اخالق در جامعه است که جامع-
 موفق خواهد بود .

 سؤال کند ( از نفر چهارم)اید قسمت را 
 فلسفۀ روزه :

 اثر فردی روزه : سبب سالمتی و بهداشت است .-

 اثر اجتماعی روزه : درس مساوات و برابری در میان افراد اجتماع را سبب می گردد .-

 امساک در درمان انواع بیماری ها آشکار است. یاثر بهداشتی روزه : اثر معجزه آسا-

 روزه : تربیت روح و تقویت اراده و تعدیل غرایز انسانی را شامل  می شود .اثر اخالقی و تربیتی -

 )اید قسمت را نفر اول جواب دهد (
 فلسفۀ حج :

بعد اخاقی حج : سبب نزدیکی انسان به خداوند و خود سازی شخصدی در ابعداد گونداگون مدی 
 گردد .
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 با نژاد پرستی است . بعد سیاسی حج : عامل موثری برای وحدت صفوف مسلمانان و مبارزه
بعد فرهنگی حج : ارتبا  قشر های مسلمانان در ایام حج موثرترید عامل مبادلۀ فرهنگی و انتقال 

 فکر است .
بعد اقتصادی حج : کنگرۀعظیم حج می تواند زیر بنای پایه های اقتصادی کشور های اسالمی را 

 تقویت کند .
 )اید قسمت رانفر دوم جواب دهد. (

   : فلسفۀ زکا

 1بر طرف شدن نیازمندیهای مستمندان و محفوظ ماندن اموال ثروتمندان 
 )اید قسمت را نفر سوم جواب دهد .(

 فلسفۀ حجاب :

به منظور مصون ماندن خود خانواده و حفظ شخصیت زن و جلوگیری از فحشا و امدراض رواندی 
ر تدد دارد مددتهای و ... حجاب وضع شده است   همانطور که می دانیم تدا میدوه ای پوسدت بد

زیادی دوام خواهد آورد ولی وقتی پوسدت آن گرفتده شدد بدیش از دقدایقی دوام نخواهدد داشدت 
 2.حجاب همانند پوست میوه است که حافظ تازگی و سالمت اوست .

 )اید قسمت را نفر چهارم جواب دهد .(
 فلسفۀ نام بردن خداوند هنگام ذبح کردن :

و بت پرستی و از سوی دیگدر تدوجیهی اسدت بده آفریننددۀ ایدد از یک طرف مبارزه با آیید شرک 
نعمتها .)برای همید  تحریم گوشتهایی که به نام بتها ذبح می شد جنبه ی اخالقی و تربیتی دارد( 
امثال اید احکام که فلسفه های دینی آن در آیات و روایات به آن اشاره شده است فراوان است کده 

 اثر شیخ صدوق می توان بدست آورد .« علل الشرایع»بسیاری  از آنها را در کتاب 
 فلسفه های علمی -3

نوع دیگر   احکام و مسائلی هستند که با پیشرفت علم و رشد دانش بشدری مدی تدوان بده برخدی 
فلسفه ها و حکمتهای آن پی برد ولی باید توجه داشت که حکمتها و آثداری کده از نظدر علدم بده 

                                                           

 (336اشاره به حدیث امام رضا : ان علة الزکوة مد اجل قوت الفقراء و تحصید اموال االغنیاء )علل الشرایع  ص  1.
 013 ص0. تمثیالت  ج2



   913  فلسفة احکام

 
 

علت تام و نهایی نیستند  همچنید برخی از حکمتها که علم آن ثابت شده اند  « قطعی »صورت 
 را درنیافته است بر احتمال و ظد و گمان استوار است و قطعی و یقینی و حسی نیستند .

 
 

 هر کدام از موارد چهار گانه را می تواند از نفرات اول تا چهارمسؤال کند تا آنها پاسخ دهند .
 م تحریم شده است سبب یکی از سه علل زیر است :باید توجه داشت آنچه در اسال

 جهات تحریم در اسالم : 
 . برای بهداشت و سالمتی جسم 0
 . موجب اصول اخالقی و معنوی 1
 . سبب حفظ نظام اجتماع 3

به طور نمونه مردار کانونی است برای پرورش انواع میکروبها و خون نیز آماده تدرید میددان بدرای 
است خصوصا هنگامی که خون از جریان می افتد  گلبدول هدای سدفید از پرورش انواع میکروبه

بید خواهند رفت ولی میکروب ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد و گوشت خوک دارای دو نوع 
 انگل خطرناک به نام کرم تریشید و یک نوع کرم کدوست .

د هورمونهدا در روحیدات و مطلب مهم دیگر آن است که غذا ها از طریق تاثیر در غده ها و ایجدا
 اخالق آدمی اثر می گذارند.

بنابراید اگر کسی ادعا کند که با وسائل بهداشتی و پختد گوشت خوک قادر است انگلهدای آن را 
از بید ببرد  می گوییم چون خوک سمبل بدی غیرتدی اسدت و خورندده ی گوشدت خدوک دارای 

موسی می شود و شاید یکی از علل عمددۀ صفات بی بند و باری جنسی و بی اعتنایی به مسائل نا
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بی بند و باری جنسی شدید در جوامع به اصطالح پیشدرفتۀ  غربدی! بده علدت تغذیده از گوشدت 
 خوک است و یا کسی که خون می خورد سنگدل و قسی القلب خواهد شد .

 فلسفه های تعبدی -4

خدوب و صدحیح جدواب اید قسمت را نیز می تواند از دانش آموزان بپرسد و کسی کده توانسدت 
 بدهد تشویق گردد .

در زندگی روزمره مشاهده می کنیم کسی که مریض شده است و به دکتر مراجعه می کندد  دکتدر 
بعد از معاینه و تشخیص بیماری نسخه ای مرکب از چند دارو مانند آمپول و قرص و شدربت مدی 

زریق شود و هر شدش سداعت دهد و دستور می دهد که بر طبق دستور یک روز در میان آمپولها ت
یک قاشق مربا خوری شربت خورده شده وروزی سه مرتبه بعدد از غدذا قرصدها میدل شدود و در 

   .ضمد سفارش می کند که از غذای سر  کرده و ترشی ها پرهیز گردد
شخص مریض نیز بدون اینکه از خصوصیات دارو هاسؤال کند به دستور های پزشک عمل  مدی 

خود را به دست آورد .علت آن اعتقاد به دانش و تخصص پزشدک در رشدتۀ کند تا شاید سالمتی 
طب است و می دانیم که قصد او معالجه و بهبود بیمار است. با اید مثدال مدی فهمدیم احکدام و 
مقررات دینی نیز نسخه هایی هستند که پیامبران الهی و پیشوایان دینی از طدرف خددا بدرای بشدر 

 تی آنان را از هر نظر تامید نمایند .آورده اند تا سعادت و خوشبخ
اینکه چرا نماز صبح دو رکعت است ولی نماز مغرب سه رکعت امدا نمداز ظهدر و عصدر و عشدا 
چهار رکعت است و... عقل و دانش بشر از فهم آن عاجز است   فقط می داندیم دسدتور هدای و 

ست و بده مصدلحت احکام الهی بر اساس حکمت و مصلحت است . و آنچه خداوند امر کرده ا
و نفع بندگان است و آنچه از آن نهی کرده است موجب مفسده و زیان است .لذا از باب تعبدد بده 

 آن ایمان آورده و معتقد می شویم .
در پایان مربی اید قسمت را بدرای تکمیدل بحدث توضدیح  هاحکام ک ۀچند نکته ی مهم در فلسف

 دهد :
غالبا یکی از فلسفه ها و حکمت ها را بیان مدی کندد  علتهایی که در آیات و روایات آمده است-0

 نه همۀ آن را 

احکام الهی باید به قصد بندگی و خشنودی خداوند و تسلیم امر الهی انجام داد نه به موجدب -1
 پیروی از فلسفۀ آن 

 در فلسفۀ احکام باید از نظریات شخصی و فلسفه بافی های ذوقی و ابتکاری پرهیز کرد .-3
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صر و زمان فقط به اندازه ی اطالعات بشری می توان برخدی از اسدرار وفلسدفه هدای در هر ع-1
 الهی را فهمید  نه تمامی آن را .

 حکام به دو اصل می توان تکیه کرد :ا در بیان فلسفۀ-1

 الف: حکمتهایی که از طریق آیات و روایات به ما رسیده است.
 د ثابت شده است .ب: فلسفه هایی که از نظر علمی به طور قطع و یقی

 منابع و مآخذ
دار الکتب اال سدالمیه . ناصدر مکدارم شدیرازی بدا همکداری جمعدی از نویسدندگان تفسدیر -0

 جلد   12نمونه 

 0336عبد الرحیم موگهی : مقدمات احکام  امیر -1

 .0 چ0312محمود اکبری : احکام جوانان   دفتر تبلیغات اسالمی  -3

 1 چ0321 شفق 0مثیالت  جمحی الدید حائری شیرازی : ت-1





 امر هب معروف و نهی از منکراهمیت و مراتب 
 

 

 .ی چشم می روید خطی از مو که در پیشانی و باال ابرو :
 شخصی که گناه کرده و پشیمان شده است . نادم :

 گذر گاه و جاده به معنای قانون و روش نیز  هست.  راه :
 .رسول خدا  نام قدیم مدینه قبل از هجرت يثرب :
 جمع هدیه . هدايا :
 نام چاهی نزدیک کعبه  زمزم : 

شخص دانا 
: 

 عالم 

 چیز کمیاب و گرانبها  نادر : 
 به معنای وای بر تو  ويلک :
 پشت سر یا بر ترک دیگری سوار شدن )پشت سر هم ( رديف :

گزاگدی بده هدم یر میدان و زبرای پیدا کردن پیام باید حروف اول و آخر کلمات به صدورت یدک د
نش اموزان برای رسیدن سدریعتر بده جدواب دو سدوال زیدر را آوصل شوند . به منظور راهنمایی د
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 مطرح نمایید .
دو آفریده از آفریده های الهی هستند که هر کدس آن دو را یداری کندد خداوندد او را سدربلند و -0

 آنها کدامند ؟ 1.دهرکس آن دو را کوچک بدارد خداوند او را ذلیل خواهد کر

 در پرتو کدام واجبات است که بقیه ی واجبات بر پا می شود ؟-1

 احكام الهی :

 < واجبات ------الزامی : باید ها 
 <محرمات ------نباید ها 

 <مباحات -----ن مساوی است .آتساوی : انجام و ترک 
 < مستحبات------ترجیحی: بهتر است انجام گیرد 

 <مکروهات -------بهتر است ترک شود 
 

 
 

« منکر»و به تمام محرمات و مکروهات « معروف»در احکام دید به تمام واجبات و مستحبات -
 گفته می شود .

 
 < ارزش ها -------معروف : هرکاری که خوبی آن به وسیله ی عقل و شرع شناخته گردد 

 ش به خوبیها :ر امر به معروف : سفا

                                                           

اشاره به حدیث : االمر بالمعروف و النهی عد منکر خلقان مد خلق الله  فمد نصر هما اعزه اللده و مدد خدذلهما  1.
 «0 حدیث 16 ص 1فروع کافی  ج»خذله الله 
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 است 1<امر به آن واجب --------د اگر کار یا عمل واجب باش-0

 <امر به آن مستحب است .-------اگر کار یا عمل مستحب باشد -1

 <ضد ارزش ها --------منکر : هر کاری که شرع و عقل آن را ناپسند بشمارد .

 نهی از منكر : باز داشتن از بدیها : 

 <نهی از آن واجب است .---------اگر آن کار یا عمل حرام باشد -0

 <نهی از آن مستحب است .------اگر آن کار یا عمل مکروه باشد -1

امر به معروف و نهی از منکر مانند خون در رگهای پیکره احکام الهی جریان دارد که به وسدیلۀ آن 
 سایر احکام الهی اجرا می شود .

 آن چيست ؟

لق اسدت بده مهمتدرید لقمان حکیم بعد از اندرز فرزندش به نماز که مهمترید پیوند آدمی با خدا
دستور اجتماعی می پردازد   بیان کنید  آن دستور اجتماعی چیست و در کددام سدوره و آیده آمدده 

 است ؟  آیه ی مورد نظر را نوشته و در جلسه ی بعد بیاورید .
 .02آیه ی  –سوره ی لقمان  –امر به معروف و نهی از منکر  جواب :

 ... . انهعنمّنكروامربالمعروفوةیابّنیاقمالصل-

ابتدا مربی تصویر اید سه عضو بدن را بکشد و سپس بازگو کند که مراتب امر به معروف عبارتندد 
 از :

 < خوش آمدن از خوبیها و تنفر از بدیها --------قلبی )قلب(  -0

 تصریح –کنایه  -نرمگویی –< پند و نصیحت ------زبانی )زبان (-1

ا اجازۀ ولی مسلمید باشد و در صورت لدزوم نبایدد از مقددار <باید ب------عملی )دست (-3
 الزم تجاوز کند .

باید توجه داشت که مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید به ترتیب اجرا شود   مثال اگر  نکته :
مقصود با مرتبۀ اول )قلبی( حاصل شود دیگر نیازی به مراتب بعدی نیست و همید طور مراحدل 

                                                           

امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است . یعنی بر همه ی مردم واجب است که یک دیگدر را بده کارهدای  1.
ر بد باز دارند و چون عده ای اید وظیفۀ اجتماعی را به مرحله ی اجرا در آورند . از دیگدران سداقط نیک وادارند و از کا

 می شود .
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 بعدی.
در مواردی اصالح اخالق و امر و نهی باید با قاطعیت و عمل آگاهانه همراه باشدد وگرنده  :تذکر 

صدمات جبران ناپذیر پیش خواهد آمد . به طور مثال جراحی که می بیند انگشت شخصی سدیاه 
شده و اید سیاهی در حال افزونی است . به او می گوید که یک بند انگشت شما باید قطع شود . 

قبول نکند بعد از مدتی بیماری به بندهای دیگر دست او سرایت می کند و آنگاه بایدد اگر مریض 
سایر انگشتانش قطع گردد و اگر دوباره مریض کوتاهی کند و عمل جراهی را بده تعویدق بینددازد 

 مجبور خواهد شد تمام دست خود را قطع کند .
مربی  فسادی را در بچه مشاهده کرده در بعضی موارد اخالقی نیز چنید است . اگر پدر و مادر یا 

باید در جایی که الزم است با قاطعیت بده جراحدی فسداد بپدردازد  مدثال اگدر مدادر متوجده شدد 
فرزندش دیر آمده و در وسایل مدرسه اش چیدز نامناسدبی مشداهده کرد یدا رفیدق جدیددی وارد 

با قاطعیت  نهی منکدر  زندگی کودک شده است باید با او برخورد مناسب کند و در موارد حساس
 نماید .

اگر مادر با ترحم و عاطفه در پی گریه کردن کودک عقب نشینی کند و صبر و انتظدار پیشده سدازد 
 ممکد است کار به جایی برسد که دیگر جلوگیری امکان نداشته باشد .

 او كيست ؟

را آشدکار از نزدیکان فرعون بود که دعوت توحیدی حضرت موسی را پذیرفت ولدی ایمدان خدود 
نمی کرد   زیرا خود را موظف به حمایت حساب شدده از حضدرت موسدی مدی دیدد . او مدردی 
هشیار و دقیق و وقت شناس و از نظر منطق بسیار نیرومند بود و وقتی مشاهده کرد با خشم شدید 

به خطر افتاده است مردانه قدم پیش نهداد و بدا بیاندات مدوثر و روشدنگر  جان موسی  فرعون 
 به یاری حضرت شتافت و توطئه ی قتل او را بر هم زد . خویش

اید شخص شجاع و دلیر سمبلی از مکتب حق بود کده سدر انجدام جدان خدود را در راه آزادی و 
حقیقت و مبارزه با طاغوت زمان فدا کرد و به عنوان شهید امر به معروف و نهی از منکدر معدروف 

 می باشد .
 یس آمده است   نام او را بگویید ؟ داستان اید شخص در قرآن  سوره ی
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 1مومد آل فرعون   جواب : 

 
همان طور که می دانیم سرور و ساالر شهیدان  آقا ابا عبد الله الحسید  در راه امدر بده معدروف و 
نهی از منکر به شهادت رسید و ارزش اید دو اصل را در جهدان اسدالم بداال بدرد . امدام حسدید 

سوی مکه در وصیت نامه اش به برادرش محمدبد حنیفده بعدد از آنکده  ت از مدینه بهکهنگام حر
عقیدۀ خودش را دربارۀ توحید و نبوت و معاد ذکر می کند هدف خود را از حرکت چنید ذکر  می 

جّدی ارید ان امر بالمعروف و انهی عد المنکدر و  ۀانما خرجت لطلب االصالح فی ام»فرماید : 
: هدفم از اید سفر امر به معروف و نهی از منکدر و  2«د ابی طالب جّدی و ابی علی ب ۀاسیر بسیر

اصالح مفاسد امت و زنده کردن  سنت و قانون جدم رسول خدا و راه و رسم پدرم علدی بدد ابدی 
 طالب است !

ره( نیز در ادامۀ قیدام سدید الشدهداء و احیدای دو «)امام خمینی »انقالب اسالمی ایران به رهبری 
 وف و نهی از منکر می باشد تا با اجرای آن احکام الهی در جامعه برپا گردد .اصل امر به معر

 بیان خاطره :

چند سال پیش نوجوانی که به منظور اقامۀ نماز جمعه به سوی دانشگاه تهدران مدی رفدت و بدرای 
وضو گرفتد به پارک الله رفت و چون مشاهده کرد . که چند جوان نابداب بده کارهدای ناشایسدته 

هستند در پی نهی  از منکر به آنها تذکر داد ولی یکدی از ایدد جدوان هدا ناجوانمردانده آن  مشغول
 نوجوان شجاع را به شهادت رساند . نام اید نوجوان کیست ؟ ناصر ابدام 

 3«امر به معروف و نهی از منکر »
 خانههه  حهههق را بيههها آبهههاد كهههن  

 
 خلق را سهوي خهدا ارشهاد كهن     

 

 امههر بههه معههروف كههن بههر جههاهالن 
 

 نهههي از منكههر ز قههوم غههافالن   
 

 امههر بههه معههروف محبههوب خداسههت
 

 از صهههفات انبيههها و اولياسهههت  
 

                                                           

 به بعد  73 ص  01. تفسیر نمونه  ج1
 11و مقتل عوالم  ص077 ص 0به نقل از مقتل خوارزمی  ج -33سخنان حسید بد علی از مدینه تا کربال  ص  2.
 021جوانان ؛ص به نقل از کتاب احکام نو 3.
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 انبيههها را از همهههه گفهههت و شهههنود 
 

 غير از اين مقاود مقاودي نبهود  
 

 اين صفت چون از فروع دين توسهت 
 

 از شههروط ملههت و آيههين توسههت  
 

 سعي كن تا ديهن خهود كامهل كنهي    
 

 روز و شب ارشاد هر جاههل كنهي    
 

 امر بهه معهروف چهون موقهوف شهد     
 

 زين سبب هر منكري معروف شد  
 

 بههها لسهههان لهههيّن و خلهههق نكهههو  
 

 بهها خاليههق تههو كههالم حههق بگههو  
 

 هههر كجهها قههول تههو افتههد نههاقبول   
 

 خاطر خهرم، مكهن هرگهز ملهول     
 

 اجر ايهن زحمهت رضهاي داور اسهت    
 

 مايهه  خوشههنودي پيغمبههر اسههت 
 

 واني نههي كهن از منكهرات   تا ته  ار خهواهي نجهات  «خاكهر »روز محشر 



 حریم و مرز
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سخن گفهتن انهدر زبهان آفريهد     بههه نههام خههدايي كههه جههان آفريههد  

 عزیزان سالم  امیدوارم که حالتان خوب باشد و آماده و سرحال برای اجرای برنامه باشید.
 به اید حکایت توجه کنید تا به موضوع برنامه پی ببرید:

انی که ادعای پهلوانی می کرد  در خیابدان مشدغول قددم زدن و پرسده زدن بدود و قیافده روزی جو
مغرورانه ای به خود گرفته بود و دائم به اید طرف و آن طرف نگاه می کرد و گاه کنار خیابدان مدی 

مرد بزرگ و اندیشمندی که در حال گذشتد از آنجا بود  چدون آن منظدره را  1ایستاد و می نشست.
زدیک رفت و بعد از سالم و احوال پرسی مؤدبانه نگاهی به سر تا پای او کرد و گفت: با اید دید  ن

 بدن و عضالت  باید ادعای پهلوانی هم داشته باشی؟
آن جوان مغرورانه گفت: پس چی خیال کردی  با کم کسی طدرف نیسدتی؛ یکدی از ورزشدکاران 

 آینده و سرشناس مد خواهم بود.
ید تعریف ها چند کیلو می توانی برداری؟ گفت: خیلی؛ البته فرق می کند  مرد گفت: راستی با ا

یک ضرب باشد یا دو ضرب و... می خواست پر حرفی کند که مرد گفت: ولی مد فکر می کدنم 
آن قدرها هم خبری نباشد. گفت: چطور؟ مرد گفت: پهلوان ترید پهلوانان کسی است کده بتواندد 

ختیار بگیرد و کنترل کند؛ حتی اگدر یدک گرمدی یدا چندد گرمدی هر وزنه بزرگ و کوچکی را در ا

                                                           

 . اگر دانش آموزان پسرند مربی می تواند نمایشی مانند پهلوانان با دست های باز اجرا کند.1
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باشد؟ آن نوجوان ناگاه خنده بلندی سر داد و گفت: مگر نگهداری یدک شدیء چندد گرمدی هدم 
کاری دارد؟ مرد گفت: بله  اید همان چیزی است که همید االن که تو را دیدم  نتوانسته بودی آن 

ده بودی. گفت: مد؟ مرد گفت: بله  آیا تدو مدی تدوانی را در اختیار بگیری و ضربه فنی شیطان ش
 حداقل یک ساعت اختیار پلک چشمت را داشته باشی؟!

... برای راهنمدایی بده تصدویر حاال چه کسی می تواند بگويد که موضوع برنامه ما چیست؟ 
 1 نگاه کنید!

 
 

 یدن.بله دوستان  برنامه در مورد یکی از نعمت های خوب خداوند است؛ یعنی د

 عضوي كه با آن مي بينيم چيست؟ چشم

از نعمت های خداوند باید درست استفاده کرد  و خدای ناکرده نباید نادرست استفاده نمود. اگدر 
درست استفاده کنیم  هم خودمان سود می بریم و هم نوعی شکر نعمت است؛ اما اگدر اسدتفاده 

ده ایدم؛ پدس راه درسدت اسدتفاده از ناردست ببریم  هم به خود ضرر زده ایم و هم ناشدکری کدر
 نعمت دیدن را بیاموزیم و با استفاده درست از آن شکر آن را به جا آوریم.

 حاال چه کسی می تواند به اید سؤال پاسخ دهد:

 3 در چرام راهنمايي چند رنگ داريم؟ سبز، زرد و قرمز حاال دقت كنيد!

                                                           

 . مربی محترم از قبل کارتی تهیه کرده و شکل فوق را روی آن بکشد و به دانش آموزان نشان دهد.1
 آموزان نشان می دهد. . مربی محترم بر روی کارت  تصویر چراغ سبز را نقاشی می کند و به دانش2
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 ح.دوستان! چراغ سبز؛ یعنی نگاه کردن جایز و مبا

 آيا مي توانيد براي اين مورد چند مثال بزنيد؟

 بله درست است مد هم چند مثال می گویم:
 1 دیدن )منظره های طبیعی(

 و یا دیدن )فیلم های آموزنده(
بچه ها! بعضی وقت ها خداوند به نگاه کردن ما پاداش هم می دهد و نگاه کردن  مسدتحب مدی 

 اه ما پاداش می دهد به مسابقه بعدی ما توجه کنید:شود. برای اینکه بدانیم خدا به کدام نگ
و در طرف دیگر  حروف پراکنده کلمداتی  1د0ما چهار کارت داریم که در یک روی آن  از شماره 

نوشته شده. مد دو نفر از شما را انتخاب می کنم؛ سپس نفر اول یک شماره و بعدد نفدر دوم یدک 
م هم آخرید کارت را برمی دارد. هر کددام کده موفدق شماره؛ سپس برای بار دوم نفر اول و نفر دو

 شدند کلمات را زودتر و صحیح بسازند  برنده مسابقه ما است. حاال دو نفر را انتخاب می کنم.
4 2 3 1 

 ن آ ر ق ا ه چ د ر م ر ه د چ ر ه ر پ ه ه ك ع ب

                                                           

 . مربی یک کارت پستال از منظره ای طبیعی و یک کارت با تصویر یک حلقه فیلم به دانش آموزان نشان می دهد.1
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 بله  همان طوری که دوستانتان کلمات را درست کردند.
 «.ه کعبه و چهره پدر و مادر و قرآن نگاه کند پاداش می دهدخداوند به کسی که ب»

مردی می گوید: روزی ابوذر را دیدم در دوره حکومت خلفا که در گوشه ای از مسجد الحدرام در 
نگاه مدی کندد. بدا تعجدب ندزد او  ایام حج نشسته و به طور خیلی دقیق به امیر المؤمنید علی

نگاه مدی کندی  مگدر فایدده ای دارد؟ ابدوذر گفدت: از  لیرفتم و گفتم چرا اید قدر دقیق به ع
و د در ایدد زمدان  نگاه بده علدی« اید نگاه ها عبادت است.»شنیدم که می فرمود:  پیامبر

نگاه به سادات و یا چهره علمای دید د نگاه به چهره پدر و مادر از روی مهربانی  نگاه بده قدرآن و 
 1 نگاه به کعبه.

 تشکر می کنم و به آنها هدیه ای ناقابل تقدیم می کنم.از اید دو دوستمان 
 شما هم با صلواتی آنها را بدرقه کنید تا سر جایشان بنشینند.

 عالمت بعدی که باید به آن دقت شود  اید عالمت است:
 عالمت چیست؟ زرد دوستان! چراغ

بله  درست است. عالمت احتیا  است؛ یعنی باید مراقب چشم ها 
رای اید نوع یک مثال بزنید؟... بله درست است؛ مثل پرسده باشیم. ب

زدن در خیابان و جاهای شلوغ و با بی توجهی به همده چیدز و همده 
کس نگاه کردن؛ حتی اگر بدون قصد باشد. دوستان مدد! ایدد طدور 

 نگاه کردن باعث می شود که کم کم به گناه دچار شویم.
 اما کارت و عالمت بعد:

 لی  خیلی دّقت شود. اید عالمت است:عالمتی که باید خی
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 قرمزدوستان! چراغ 
 دوستان مد! در برخی موارد چراغ برای نگاه کردن قرمز است.

 اين چرام عالمت چيست؟

 بله! یعنی به هیچ وجه نباید نگاه کرد و باید خیلی مراقب بود.
 1به کارت نگاه کنید! اید چیست؟... 

 
ایدد خیلدی مراقدب تیرهدای دشدمنان؛ بله  تیر است. بچه ها! شدما ب

مخصوصًا شیطان باشید؛ چدون یکدی از تیرهدای شدیطان  نگداه بده 
نامحرم و نگاه های حرام است. نگاه های حدرام بدر روح و قلدب مدا 
ت ثیرات بدی می گذارد. برای اینکه با ایدد تد ثیرات آشدنا شدوید  بده 

 برنامه بعد توجه کنید!
ر آن دو گروه شرکت می کنند و هر گروه از دو نفر تشدکیل شدده ما یک مسابقه اجرا می کنیم که د

است. در اینجا دو سری کارت داریم که روی هر کارت کلمه ای نوشته شدده اسدت؛ هدر سدری 
شامل پنج کارت است. ما کارت ها را جلوی دو گروه قرار می دهیم و با اشاره مد و تشویق شما  

دارای مفهوم باشد. هر کدام که زودتر و صدحیح تدر ایدد آنها باید با کلمات یک جلمه بسازند که 
 2 کار را انجام بدهد  برنده مسابقه ما است.

 دچار اسير شدن گناه شيطان

 خياالت دچار روحي بي فايده اضطراب

 حاال انتخاب دو گروه:
همدان طدوری کده در جملده هدا آمدده   3 احسنت! گروه ... زودتر توانست جمله را درست کند.

به نامحرم و نگاه های حرام، انسان را دچار گناه می کند و انسان، بنـده شـیطان مـی  نگاه»
                                                           

 . مربی محترم کارت و تصویر را تهیه کند یا یک تیر چوبی تهیه کند و با خود به کالس ببرد.1
 کارت به اشکال فوق تهیه کرده و با خط خوش کلمات را بر روی آن بنویسد.. مربی محترم ده 2
 . جمله اول: دچار گناه و اسیر شیطان شدن3

 جمله دوم: دچار اضطراب روحی و خیاالت بی فایده شدن
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 «.شود و همیشه دچار خیالبافی و دلشوره است
دوستان مد! نگاه حرام فقط نگاه کردن به نامحرم نیست  بلکه نگاه کردن به عکس نامحرم یا فیلم 

 آنها قرمز است. های مبتذل هم از نگاه های حرام است و چراغ برای دیدن
 بچه ها! ما باید در برابر تیر شیطان  برای خود سپری تهیه کنیم.

 آيا مي دانيد آن سپر چيست؟ ...

روزی پیامبر همراه عده ای از اصحاب در بقیع مشغول صبحت بود  زنی سوار االغ در حال گدذر 
ید شد. پیامبر کده ناگداه بود ناگاه پای جلویی االغ در چاله ای رفت و همراه سوار خود نقش بر زم

چشمش به اید منظره افتاد  زود سر مبارکش را پایید انداخت و رو برگردانیدد د و پلدک هدا را هدم 
 1 بست د تا چشمانشان به اید منظره نیفتد و اسیر شیطان نشوند.

 در پایان همه با هم بگوییم:
 2«.اغوذ بک يا رّب م  همزات الشیاطی »
 

                                                           

 .313. تنبیه الخواطر  ص 1
 .11د  13  روایت باب 021  ص 73  ج 0. محمد باقر مجلسی  بحاراالنوار  بیروت  چ 2



 لباس زعت
 احكام موضوع:

 : یهدف کل

آموزاندرايندرسباآثاروفوايدحفظ حاظاددرزنظدو وعامآظنآ ظ ادانش
 وند.م 

 : ییاهداف جز 

 وند:آموزاندرايندرسبامواردزيرآ  ام دانش
عايگاهزندراسالم؛

 وعودپو شبرايزنان؛

آثاروفوايدحااد.
 : یهدف رفتار 

آظدازدرسنبظ ببظنمبظحجنحاظادحباسظ برودبآموزانانتظظارمظ ازدانش
تريدا تنوخودراازنامحرمبپو ان د.ب ش
  س:یمناسب تدر  یها روش

توض ح ،فآال:) آر،رازول،عدول،كارتوداستان(
  :یآموزش یها رسانه
)تختنووچ(وكارتتابجو



 
 خههداونههههههدا تهههويي پروردگههههارم

 
 همهههه از توسهههت يههها رب ههههر چهههه دارم 

 

 چگونههه شههكر ايههن نعمههت گههزارم   
 

 كههههه در دل پههرتههههو مهههههر تههو دارم    
 

 تابستان! یآموزان در گرما ها و سالم به شما دانش یخداوند مهربان  به نام خدا 
 د.یرده باشک یرا سپر یخوب ید و اوقات تابستانیدوارم خوب و سالم باشیام
وان آب یدبدا را درون لید شاخه گدل زید مد ایدهم. پس اجازه ینکم برنامه را با گل آغاز یخواه یم 

 .1ببخشد یا تازه یالس حال و هواکقرار دهم تا پژمرده نشود و به 
  رار شده است:کچند بار ت« گل»د یید و بگوینکد شعر توجه یبه ا

 وقتههههي كههههه بههههام لخههههت و خههههالي 
 

  

 پيراهنههههي از گههههل بههههه تههههن كههههرد 
 

  

 وقتهههههي كهههههه بهههههاران بههههههاري   
 

  

 ا چمههههن كههههرد دشههههت و بيابههههان ر  
 

 

 وقتههههي كههههه نههههور گههههرم خورشههههيد  
 

 

 بههههر خههههاك سههههرد و خفتههههه تابيههههد  
 

 

                                                           

 دهد. یا... قرار میوان و یك لیآورد و آن را درون  یبا به کالس میز یبا خود شاخه گل یمرب  1
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 وقتهههههي كهههههه در صهههههبح بههههههاري   
 

 از چشهههههم گهههههل، شهههههبنم تراويهههههد  
 

 وقتهههههي كهههههه آب پهههههاك چشهههههمه   
 

 در بههههام و صههههحرا گشههههت جههههاري  
 

  

 وقتهههههي كهههههه خنديدنهههههد در بهههههام 
 

  

 هههههههاي زيبههههههاي بهههههههاري گههههههل
 

  

 ديهههههدم ز تهههههو صهههههدها نشهههههانه    
 

 

 زيبهههههههاي دنيههههههها   ي در چههههههههره 
 

 

 ديهههدم تهههو را، ههههر لحظهههه ههههر جههها    
 

 

 1آه اي خداوند توانا  

 رار شده بود. کت« گل»لمه کسه بار   ه دوستتان گفت؛کبله! همان طور 
خداسدت   یایا منسوب به اولیو  یامبران الهیه به نام پکه نام سه گل را کخواهم  یمد از خودش م

 نام ببرد:
 گل نرگس اآدمگل باب یگل داود   یگل محمد

ل شد  مکحاال  ل د یکخواهم با  یه صحبت از گ   یدکد مد یم. پس اجازه دهیگر هم آشنا شویگ 
ل ب هدا بدا  ها درون گلبرگ از شما بپرسم تا با قرار دادن حرف اول و آخر پاسخ ییها شم و سؤالکگ 

 .2مید گل آشنا شویا

                                                           

 .10ص  )شاهد(   پله پله تا خدا یمیجعفر ابراه  1
 رد.یگ یها قرار م ها درون گلبرگ د که فقط حرف اول و آخر پاسخیتوجه کن  2
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 :1ها سؤال

  شود؟ پيامبران به عربي چه مي. 1

 (5و 11)

 اند؟ جويان سرزنش شده در قرآن است كه در آن عيب  كدام سوره. 3

 (6و 12)

 نام سرزمين قوم ثمود چيست؟. 2

 (7و 9)

  باشد؟ تر و دارنده مقامات بسيار عالي مي عالي كدام صفت از صفات خدا به معناي برتر،. 4

 (8و 1)

 باشد؟ به نام زنبور عسل مي  كدام سوره. 1

 (2و 11)

                                                           

 روم. نحل   اعلی  حجر  انبیا  همزه   ها عبارتند از: پاسخ .1
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امپراتوري قديم است كه در قرآن در باره پيروزي و شكست آن از ايران سخن گفتهه  كدام . 2

 شده است؟

 (3و 4)

دل یدام ایدد تدا بده پیدنار هم قدرار دهکها  ر از همه شما! حروف را بر طبق شماره گلبرگکبا تش د گ 
 بله!د. یبرس

 «الْمَرْأَةَ رَیْحَانَة»

ل است.:» دیرالمؤمنیالم امکطبق   «  زن گ 
  سؤال: یک

  بهترين راه حف  اين گُل چيست؟  حاال كه وجود يك زن و دختر مثل گل است،

   

 

 به نظر شما، فايده پوشش چيست؟

 م: یریبگ کمکد از قرآن یاگر اجازه ده
 فرب و ناداب  حفظ از == سرام و گرام  یبرا. 0

 برف و باران. ؟ سرما و گرما  یچ

                                                           

 .ی. با ترجمه مرحوم دشت133  ص 30البالغه  نامه  نهج  1
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الم قدرآن را کدمدا بخواندد   یاورد و بدا ترجمده آن را بدرایرا ب 70ه یاز شما سوره نحل و آ یکیاگر 
 ؟1میفهم یم
له له » عه رابِ کوه جه قِ یْم سه َر یکله ته  ...« م  اْلحه

 ند .... ک یه از گرما حفظ مکد یآفر ییها راهدیشما پ یبرا
 ح  یحفظ == ت ف ع و ا  یبرا. 0

 ایبله  عفت و ح
مدا بخواندد. البتده نقطده  یخواهم برا یام. از دوستتان م هنوشت یارتک یات قرآن را رویمد ترجمه آ

 .2سخت باشد ید خواندنش قدریه شاکندارد 
بپوشدانند و عفداف خدود را   د نگاه نامحرمان خدود را از د یها امبر! به مردان مؤمد بگو چشمیپ یا

بده زندان بدا  دهندد آگداه اسدت و یتر است و خدا از آنچه انجام م زهکیآنان پا ید براینند. اکحفظ 
 ها را از نگاه ناروا بپوشانند و محفوظ دارند. مان بگو چشمیا

 .3ارت را هم بخواندکخواهم نوشته پشت  یاز دوستتان م
 د!یدخترم ؛ جرالد

 ینداخد پدا یه دختدرکدسته آن باشد یافت تا شایتوان  ید جهان نمیز را در ایچ چیس و هکچ یه
 عصر ما است.  یرمایب یند. برهنگکان یآن عر یخود را برا

تر  هزار بار قابل تحمل صدقه گرفتد و در فقر مردن    دل ...  گرسنه بودن یکدل و کانسان باش  پا
 .4عاطفه بودن است یاز ب

  ها از چه كسي بود؟ فهميديد اين جمله

 د مشهور جهان به دخترش بود. یمدکد  یچاپل یاز نامه چارل یها بخش د جملهیبله  ا

 ا ب   وراق ی ی یز  حفظ == یبرا. 0

 د  وقار  ییبایز
                                                           

 ه مورد نظر را بخواند.یم تا آیده یها م از بچه یکیبا ترجمه به  یقرآن  1
آموز بخواندد کده در صدورت  م تا دانشیسینو یبدون نقطه م 01×11را درون کارت  30و  31ات یترجه سوره نور آ  2

 م.یز بخوانیت رانایم آیتوان یوقت داشتد م
 آموز بخواند شود تا دانش یر نوشته میز یها پشت همان کارت جمله  3
 .یمحمود اکبر 011حانه. ص یر ی/ برا26ص   یر چارلید تصویآخر  4
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م.... در ادامه یفرستاد یشما لباس یفرزندان آدم! برا یا  د:یفرما یسوره اعراف م 13ه یخداوند در آ
الم خددا کدنم ادامده یددهم تدا بب یها را در جددول قدرار مد پرسم و پاسخ یرا از شما م ییها سؤال

 ؟1ستیچ
 ها:  سؤال

 ويم، چه نام دارد؟ش چهارچرخي كه سوارش مي. 1

 (11و 11  13  01  12د )یماش

كرد، چه نام داشت؟ دختر حليمه و خواهر رضاعي پيامبر كه پيامبر به او احترام زيادي مي. 3

 (17و 07  01  03ما )یش

 حرم شيرزن كربال در كدام شهر قرار دارد؟. 2

 (5و 19 ، 4شام )

 كدام زن حاف  قرآن و خدمتكار حضرت زهرا بود؟. 4

 (7و 6  16  3سما)ا

 آن چيست هم انسان دارد و هم ماشين؟. 1

 (21و 16، 15، 2دنده)

 دختر عرب؟. 2

 (31و 3  0بنت )

  زند؟ به چه چيزي هد مي  فوتباليست. 1

 (11و  12، 25توپ )

 گويند؟ به زينت و هر آنچه كه وسيله آراستگي است، چه مي. 8

 (2و 02  13  11ور)یز

 

                                                           

 شود. یالزم است طراح یا خانه 31 یجدول  1
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 د.یآ یام به دست مید پینار هم قرار دهکها را  حاال اگر حرف
ندت یه زیدپوشداند و ما یه بددن شدما را مکدم یشدما فرسدتاد یبرا ید: لباسیفرما یبله  خداوند م

 شماست.
ْنَزْلنا َعَلْیُكْم ِلباسا  ُيواِري َسْوآِّتُكْم َو ِريشا  »

َ
 «يا َبِني آَدَم َقْد أ

ل وجود زن و   مده یها و خطدرات ب بیدختر مسلمان را از آسد پوشش مناسب و داشتد حجاب  گ 
بدا نگده یندد و هدم زک ید وجود زن را هم حفدظ مدیه مروارکاست  یند. حجاب چون صدفک یم
 دارد.  یم

 یزنددگ یحضرت علد یگیه در همساکبود  یچند سال  د:یگو یم یمازن ییحیه کهمان گونه 
بده خددا  یدم. ولدیدگنج یست خدود نمد امام مهربان در پویه بودن با ایردم و از لذت همساک یم

دم. هدر یش را شدنیدم و نه صددای  دختر حضرت را دیبرکنب ید مدت نه چهره زیقسم در تمام ا
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رد  شدبانه کد یرا مدjرمکدامبر ایدارت قبر جد بزرگدوارش  پینب قصد زیه حضرت زک یزمان
 از طدرف چدپ و دیاز طرف راست و امدام حسد ه امام حسدک یرد  در حالک یت مکحر

 ردند.ک یم یاز جلو او را همراه ریخود حضرت ام
بدار  یدک یرد. حتک یم سو مکا یچراغ را خاموش و  یدند  امام علیرس یقبر م یکبه نزد یوقت

؟ حضدرت یندک یم نور مدکرد چرا چراغ راکا شد و سؤال یار را جوکد یامام حسد از پدرش راز ا
چشدمش بده  یخدواهم احدد یا نمیدفتدد  یب به خواهرت یا نندهیخواهم چشم ب ینم«  پاسخ داد:

 !«1فتدینب بیقامت خواهرت ز
زن و دختدر  یدکه پدس کدندد ک ید پرسش بده ذهدد خطدور مدید اینکاگر به داستان خوب توجه 

بندا بده  یتواند  ول یند؟ مکفا ینقش فعاالنه ا یاسیس   یاجتماع   یفرهنگ یها دانیتواند در م ینم
 «ارش عفتش باشد.که لباس رزمش و ک یبه شرط: »یالله بهشت هید مظلوم آیر شهیتعب

ربال بدا کدپس از واقعه  یرش و حتینظ یربال با حضور بکه در صحنه کنب یمانند خود حضرت ز
 د. یدوباره بخش یر زنان  اسالم را جانیش و سایحفظ عفاف از خو

 .  2ما بخواند یرا برا یخواهم قطعه شعر ید قسمت از دوستتان میدر ا
 رتاج افتخا

 بشههنو از چههادر كههه در توصههيف زن 
 

 گويهد سهخن   تهارو پهودش باتو مهي  
 

 تارو پههودم از شههرافههت تافهههته  
 

 تهها شههرافههت را به عامت بافتهه  
 

 در كههالس حفههه  تقههههوا و شهههرف
 

 دختران دُرّنهد و چهادر چهون صهدف     
 

 زن، چهادر اسهت   بهترين سرمهههاي  
 

 زانكه زن را زيههنت زن چهادر اسهت    
 

   چهادر در سهههههراي اقتهههدار   حف
 

 دختههران را هسههت تههاش افتخهار  
 

 كنهد  حف  چادر، سههد فهههحشا مهي  
 

 كنهد  رو سفهيههدي نهزد زهههرا مهي  
 

                                                           

 ..113  ص 00ج عوالم   1
 ا خودش بخواند. یکند تا شعر را دکلمه کند و آموزان هماهنگ  از دانش یکیتواند از قبل با  یم یمرب  2
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 سهاز كارهاسهت   حف  چادر چههههاره 
 

 حهافهه  گههل از هجوم خارهاسهت  
 

 هها را مهرهم اسهت    حف  چادر زخهم 
 

 1دسهت رد بههر سين  نامحرم اسهت  
 

! بر دختران و پسران ما لباس حیا و عفت و بر زنان و مردان ما لباس خوشبختي و مهربداني و خدایا
 بر بیماران ما لباس سالمتي بپوشان.

                                                           

 .012  ص ی/ دختران پندها و هشدارها  محمود اکبر131بخش  ص  اتیبهشت جوانان  حسد ح  1



 

 پنجم فصل

 

 

 گوناگون 





 کتاب و کتابخوانی
 ام یپ

همدان در و  یریدم اسدت  بده تعبکل داستان حاکه بر کاست  یا شهیام داستان همان روح و اندیپ
ا مدا از آن اسدتنبا  یدند ک یان میب یه داستان درباره زندگکاست  یا جهیر است. خالصه نته اثینما

سدت. چده خدط و یداستان چ یم منظور اصلید ابتدا از خود بپرسیام ما بایدن پیفهم یم براینک یم
 دهد.  یت میاهم ییزهایند و به چه چک یرا دنبال م یدر زندگ یمش

 ام داستان یپ

 رد. کان یبتوان آن را ب یمبتدا . خبر ۀجمل یکد در یبا. 0
 رد. کام داستان استفاده یان پیب یها برا لمات قصار و ضرب المثلکد از ینبا. 1

 م داد. یچون  همه   هر و ... تعم ییها لمهکد با یام را نبایپ. 3

 یا فقدط بدراهد از آن یاریه بسدکام ندارند  بلیها پ ه همه داستانکر داد کد تذیته را باکد نیدر آخر ا
 یپردازندد و زنددگ یم یقًا به زنددگیه عمک ییها داستان» توان گفت:  یشوند  م ینوشته م یسرگرم

را  یخدداص داسددتان یچددون خواننددگان بددا نگداه یگداه« ام دارنددد.یدان دارد حتمددًا پیددر آن جر
 رند. یگ یگوناگون از آن م یها امیخوانند  پ یم

 دو دست چون دو بال 

 د یاران امام حسدیموضوع:  0336: ناشر: مدرسه چاپ: اول سال یگیحسد بم یف: ابراهیتال
 د عابس 

رد. کدآلدودش را رهدا  ر خونیرا لرزاند. شمش« عابس»مه د قلب یها د از درون خ ون زنیش یصدا
اش فدرو  یشدانیدرشدت عدرق از پ یها د. قطهیچید به خود پیسنگ ینهاد و از خشم کزانو بر خا
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ش رهدا بدود. از یها شانه یده بود  خسته شده بود و از دو سویاز بس جنگش یها د. دستیغلت یم
از سدپاه  ییاهویدنار افتاده بود. هکها گوشه و  ها و مجروح شتهکشده بود.  کدهانش خش  یتشنگ

 « دیامدام حسد» اد یبزرگ بودند. عابس ناگهان به  یها آماده تهاجم رفت. آن یدشمد به هوا م
« جدون»او پرداخدت. از  یر را برداشت و به سرعت به جست و جدوی؟ شمشا او سالم بودیافتاد آ

 الش راحت شد. یه سالم است. خکد ید. فهمیپرس
 یاست  ول یه بدنش خونکد یرا د« شوذب»ارش کمه ها رفت. خدمتیعابس آرام آرام به طرف خ

وفده که در کد ییاد روزهدایرد و به ک یخواهد به جنگ دشمد برود. تبّسم یستاده است و میسرپا ا
رده بدود. کدعت یب امام  یک  پ«مسلم»با « یهان»وفه بود. همراه کبود  افتاد. او از بزرگان شهر 

 ده بود. یجنگ« هیمعاو»با سپاه «   یحضرت عل»نار که کآورد  یاد میرا به  ییها او سال
ه دسدت را بد یومدت اسدالمکح ۀد تا سر رشدتیآ یوفه مکبه  د یده بود امام حسیه شنک یروز
وفه او را هم مانند پددر و بدرادرش که مردم کدانست  یاو م یرد  همه خوشحال شده بودند؛ ولیبگ

نار رفتند. فقدط او کدند و یوفه شد  همه ترسکم که حاک« ادیدالله بد زیعب»تنها خواهند گذاشت. 
د یدرفتندد تدا ا د یرون رفته  به استقبال امام حسیانه بیوفه مخفکه از کمانده بودند  کیاند ۀوعد

 دند. یربال به هم رسکه در ک
عابس ...« ز اگر یستند. تو نیا یامام به نماز م» د: یشوذب را شن یه صداکار بود کد افیعابس در ا

د یم آخدریم شدوذب  بدروینمداز؟ بدرو» د و گفدت: ید  حدرف او را برکدر حال فرود از تل خا
 «  م.ینمازمان را با اماممان بخوان

سدتادند  یه پشت سر امام مسلح  بده نمداز ایستاده بودند و بقیسپر به دست ا م جلو اما یا عده
 آورد.  یورش میرد و ک ید دشمد از فرصت استفاده میشا

دن او یدان پسر سعد با دیرکدان رفت. لشیه تمام شد از امام اجازه نبرد خواست. عابس به مکنماز 
توانست تنهدا  رو در رو  یس نمکچ یه بودند. هدیها جنگ او را در نهروان د تر آن شیعقب رفتند ب

هدا  ه امروز تا خدون دهکند یاید مردانت بیپسر سعد  بگو مردتر یا» اد زد: یبا او بجنگند عابس فر
 «زم آرام نخواهم گرفت.یها را نر تد از آن

ندد. او عدابس را خدوب کدانسدت چده  ید و لرزان بر اسبش نشسدته بدود و نمیپسر سعد خشمگ
 یارایداز شدما  یسدک» د: یشدکبدرود نعدره  یس حاضدر نبدود بده جندگ وکچ یو ه شناخت یم

پس او را سدنگ بداران » اد زد: ید فریرش را دکوت لشکس یوقت« د مرد را ندارد؟یبه ا ییپاسخگو
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 «  د.ید  امانش ندهینک
اله کدشد. عدابس  ینه عابس روانه میسر و س ید و به سویچرخ یدر هوا م یدر پ یه پکسنگ بود 

ام.  د تد را در راه خدا به قربانگداه آوردهید مرا  مد ایبزن»رون آورد و گفت: یدش و زره را از تد بخو
د و یدغّر  یش آرام و قدرار نداشدت. میها رد. دسدتکدد و به قلب سدپاه حملده یشک یادیسپس فر

ش یافت و پدکشد یر را مکد. عدابس لشدکیدچ یآن م کزد و خون از نو یرش در هوا برق میشمش
نشسدت.  یبدر قلدب و یا زهیدزه به دستان بود. ناگهان نین ۀگر از چهار سو در محاصری. درفت یم

آسدمان  یش را به سدویها ر از دستش رها شد. او دستیشده است. شمش کرد سبکعابس حس 
 دند. یشکگشود. دو دست چون دو بال تا اوج آسمان پر

 

 

 

 

 

 
 
 





 کار و تولید

  زندگانی علی :موضوع
 هدف کلی 

در مورد کار و تولیدد آشدنا مدی  آموزان در اید درس با چند نمونه از سیره ی علمی علی دانش
 شود. 

 اهداف جزیی 

 دانش آموزان در اید درس با موارد زیر آشنا می شوند: 
 تولید  درمان فقر. 

 حفر چاه  کشاورزی  کسب درآمد برای خانواده. 

 هدف رفتاری 
را دربداره ی کدار و تولیدد در  زان سدیره ی عملدی علدیامید می رود در پایان درس دانش آمو

 زندگی خود پیاده کنند. 
 روش های مناسب تدریس 

 توضیحی د فعال )پرسش و پاسخ  داستان  شعر  کارت بازی( 
 رسانه های آموزشی 

 تخته سیاه 



  بسم اهلل الرحمن الرحیم

است و هم مهربان و بده یداد او بسم الله  بنام خدا؛ خدایی که رحمان و رحیم است. هم بخشنده 
برنامه را همراه شما آغاز می کنم. ابتدا از شما می خواهم نام چند بیماری را بگوییدد تدا مدد روی 

 تخته بنویسم. بله سرما خوردگی  گلودرد  مرض قند  کم خونی و ... 
بدا مراجعده همان طور که می دانید اید ها بیماری هایی هستند که در جامعه وجود دارند و مدردم 

به دکتر به درمان آن ها می پردازند. در اید جا مد سه نقطده روی تختده مدی نویسدم. سدپس سده 
حرف از حروف الفبا را به طور پراکنده می نویسم. شما آن ها را مرتب کنید. ر ف ق حاال از شدما 

مد روی  می خواهم با سه نقطه و سه حرف نام یک بیماری فردی و اجتماعی را به دست آورید تا
 تخته بنویسم. 

 احسنت! فقر به نظر شما درمان فقر با چه وسیله ای حاصل می شود؟ 
   1درمان کننده ی فقر است.« کار و تولید»همان طور که بعضی از دوستانتان گفتند: 

برخی با روح تد پروری خو کرده اند و به کار و تولید توجهی ندارند  برخی دیگر هم کار و تولیدد 
برای اداره ی زندگی خود و مبارزه با فقر به کار و تولیدد توجده  عار می دانند  اما علی را ننگ و

 داشت و نه تنها کار را عار نمی دانست بلکه در هر شرایطی که بود کار می کرد. 
آشنا می شویم. در ابتددا از کتداب خداوندد  در اید برنامه تا حدودی با کارهای حضرت علی

 گیریم. متعال قرآن کمک می 
 قیامت   سوره ای در قرآن بگویید که پایان جهان به آن ختم می شود: 

 مد آیه ای از اید سوره برایتان می خوانم. 
 «  آیا انسان می پندارد او را به حال خود رها می کنند؟!»  «33 َاَیحَسُبااِلنساُنَانُیتَرُکُسدى»

 ن گوش كنيد؟ اما چرا از قرآن اين آيه را خواندم؟ به اين جريا

بروندد. هدر چده گشدتند  عده ای برای حل مشکلی که داشتند خواسدتند ندزد حضدرت علدی
در مزرعده ی خدود  به آنان گفته شد که امیرمؤمنان یرا پیدا نکردند. بعد از نامید حضرت

مشغول کار بود  و اید آیه را  رساندند  و دیدند امام است. آن ها خود را به مزرعه حضرت
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 همید آیه که برای شما خواندم.   1اند؛می خو
 در اید جا مد روی تخته سه کلمه می نویسم. 

  علی  چاه    یوسف  زمزم 
حاال کلمه ی چاه را در کنار اید سه کلمه می نویسم و از شما می خواهم ارتبا  هر یدک از اسدم 

 ها را با چاه بیان کنید. 
 چاه زمزم  به خاطر تشنگی از زمید جوشید. 

 به خاطر حسادت برادرانش در چاه افتاد.  حضرت یوسف
به خاطر مظلومیت و تنهایی سر در چاه می نمود. ایدد را هدم بدانیدد کده امدام  حضرت علی

ع( حفر کرد و اغلب آن هدا  علی به دست خود چاه های فراوانی در اطراف مدینه )سرزمید ینب 
 ستانی در اید رابطه گوش کنید: به دا 2را وقف فقرا یا مسافران خانه ی خدا کرد.

بر گونه های مبارکش جاری بود و از البالی محاسدد او  قطرات عرق از پیشانی حضرت علی
سطل هدا را  روی زمید می ریخت  آفتاب گرمای خود را همانند شالق بر زمید می زد و علی

هدر بدار بدا تکدان  یکی پس از دیگری پر از خاک کرد و در دل زمید پایید و پایید تدر مدی رفدت.
خوردن طناب کسی که در باالی چاه بود  سطل خاک را به باال مدی کشدید. هدر لحظده کده مدی 
 گذشت چاه عمیق تر می شد تا آن که صدا در عمق چاه پیچید: علی جان! نزدیک غروب است. 

د دست از کار کشید و پا در کناره های چاه گذارد و از آن بیرون آمد. دستی بده روی خدو علی
کشید تا خاک های روی لباس و دست هایش را پاک کند. سپس در زیر درخت نخلدی نشسدت 

 کمی استراحت کرد. 
 چند دقیقه ای نگذشته بود که صدای آب در نخلستان پیچیدد. او خدود را بده حضدرت علدی

د کده رساند و با خوشحالی فراوان از فواره ی آب در میان چاه خبر داد. هر دو سر چاه رفتند و دیدن
ایدد چداه مدال زائدران خانده ی خددا و »فرمدود:  آب چگونه از دل زمید مدی جوشدد. علدی

                                                           

فرمدود:  داشتند  حضرت علدی اگر بچه ها پرسیدند مشکل چه بود  مربی پاسخ دهد بر سر فرزند پسر دعوا - 1
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رهگذرانی است که  از اید جا می گذرد کسی حق فروش آن را ندارد و فرزندان از مدد ارث نمدی 
   1«برند.

 در اید قسمت یک حدیث برایتان می نویسم 
 َتُخِرُج ااَلَرضیَ  ناَّن َامیَرالُمؤِمنی  َيُضِرُّب ِبالَمِر َو َيس

همواره زمید را بیل می زند و نعمت در زمید ها را بیدرون مدی  معنای حدیث اید است: علی
 آورد. 

هسته های خرمدا  اند. علی چنید سخد گفته بله! به خاطر همید در تاریخ کشاورزی علی
ام رسدید و هسدته را جمع آوری می کرد تا در باغ های خود بکارد. روزی یکی از یاران خدمت ام

های خرما را پیش روی آن حضرت دید. به خاطر همید پرسید: چرا اید همه هسته خرمدا جمدع 
 کرده اید؟ 
فرمود: همه ی اید ها به اذن خدا درخت خرما خواهد شد.! بعدها همدان شدخص  امام علی

سدپس همده اش را دید که امام همه ی آن ها را در زمید کاشته و نخلستانی از آن ها پدیدد آورده و 
   2وقف کرده است.

بده  آشنا شدید  اما کار و تدالش علدی تا اید جا با چند مورد از کار و تالش حضرت علی
 اید چند مورد و موردی که در آخر برنامه برایتان می گویم خالصه نمی شود. 

 در آخر برنامه سؤالی از شما دارم  

هجرت از مكه به مدينه در آن جها چنهد روز    در جريان بفرماييد نام محلي كه پيامبر اكرم

 ا هم وارد مدينه شوند؟ چه بود؟شد تا او بيايد و ب منتظر حضرت علي

  قبا.احسنت! 
روزی بده خانده آمدد و از  در قبا: حضدرت علدی حاال بشنوید در مورد کار حضرت علی

در مندزل  چندد روزی»فاطمده زهدرا)س( فرمدود: « غذایی داریم؟»حضرت فاطمه)س( پرسید: 
سطل آبی گرفت و از منزل بیدرون رفدت خدود را بده روسدتای قبدا  علی« غذای کافی نداریم.

رساند و آبیاری یکی از نخلستان های اطراف قبا را به عهده گرفت و قدرارداد بسدت کده بدرای هدر 
   3سطل آبی که به درختان خرما می دهد  یک دانه خرما بگیرد.
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 هنر دوستی
 شانه اوستبه نام آن که دل کا

   
 

 کنم. با سالم! برنامه را با یک سؤال ساده ریاضی و فارسی شروع می

   1باشد؟ اولين عدد سه رقمي كه همه اعدادش تكراري است، چه مي

   
 

 ت      چهارمين حرف الفباي فارسي چيست؟ 
 نویسم.   اید حرف را در کنار اعداد می
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 م بنویسم. خوب دّقت کنید.خواه ای را می حدس بزنید چه کلمه

 به معناي گوش فرا دادن و شنيدن است؟   ايي چه كلمه

 

 به معني گرامي داشتن و حرمت نگه داشتن است؟  ايي چه كلمه

 

  ، پيوستگي است؟ايي به معناي چه كلمه

 

بده  وگو اگر ما بخواهیم در جامعه با دیگران دارای ارتبا  باشیم  در مرحله اول بایدد هنگدام گفدت
طور که  مند شویم و ارتبا  مثبتی برقرار شود. همان ها خوب گوش کنیم تا از آن بهره های آن حرف

های  خواهم که کلمده فرموده است. حضرت چه فرموده است؟ از دو نفر شما می امام علی
 نویسم  کنار هم قرار دهند تا جمله را به دست آورند: ای را که بر روی تخته می درهم ریخته

 تعّلم  االستماع  حسد  تعّلم  کما  القول  حسد. و
 گیری. چه  نیکو  نیکو  صحبت کردن را  فرا می و بیاموز  گوش فرا دادن را  چنان

و »فرمدوده اسدت:  ها را مرتب کردند. بلی  امام علی آموز که جمله با تشّکر از اید دو دانش
چده  نیکو گوش فرا دادن را بیاموز چنان یعنی: و 1«.ّتعّلم حس  االستماع نما ّتعّلم حس  القول

 گیری. نیکو صحبت کردن را فرا می
حاال بگویید که دوم چه بود؟ بلی  احترام. شر  مّهدم در برقدراری ارتبدا  مدؤثر  حفدظ احتدرام 

 مخاطب است. هرچند ممکد است او رعایت ادب را نگه ندارد  مثل آزر. او چه کسی است؟
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 1کند  توجه کنید. ما تالوت میبه آیاتی که یکی از دوستان ش
(قالسلمعلیـک13) قالاراغبانتعنآلهتییاابراهیمَْلَنلمتّنتهالرجمّّنکواهدرنیملّیا

 (12.)سأستغفرلکرّبیاّنهكانبیحفّیاً
 با تشّکر از اید دوست خوب  به ترجمه آیات توجه کنید:

نی؟ اگر )از ایدد کدار( دسدت بدر ندداری تدو را ای ابراهیم! آیا تو از خدایان مد روی گردا»گفت: 
 کنم. از مد برای مّدتی طوالنی دور شو. سنگسار می

کنم  چدرا کده او  )ابراهیم( گفت: سالم بر تو! مد به زودی برایت از پروردگارم تقاضای عفدو مدی
 «نسبت به مد مهربان است.

اسدت کده  خوب  متوجه شدید که آزر کیست؟ بلدی  او همدان عمدوی حضدرت ابدراهیم
و بیدان پربدارش تد ثیری بدر او نداشدت. او  های حضرت ابدراهیم پرست بود. دلسوزی بت

ابراهیم را تهدید به سنگسار کرد و او را موجودی غیرقابل تحّمل برشمرد و با توهید به او گفت که 
 برای همیشه از نظرم دور شو.

سالم بر تدو! سدپس »اری گفت: در برابر اید تندی و خشونت شدید با نهایت بزرگو ابراهیم
 «کنم. فرمود: مد به زودی برای تو از پروردگارم تقاضای آمرزش می

 اید نشانه کمال احترام و رعایت ادب در برابر دیگران  حتی افراد مخدالف اسدت. ابدراهیم
های افدراد  تر با یکی از ویژگی های مؤمد و خداپرست است. برای آشنایی بیش الگوی همه انسان

به اید جدول دّقت کنید  شکل جدول هدم  بده معندی همددلی و  د از دیدگاه امام علیمؤم
 ای است؟ بلی. انس گرفتد چه کلمه

                                                           

 سوره مریم را تالوت کند.  12و  13آموزی که قرائت صحیح دارد در اید قسمت کمک گرفته شود تا آیات  . از دانش1
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گداه  نویسم. شما برای به دست آوردن پیام  حدرف اّول را بنویسدید. آن حروف را داخل جدول می
 تا بشمارید. تا سه سه

   :احسنت  پیام عبارت است از
 «دم در ارتباط است.مؤمن با مر»

 است که فرمود:  اید جمله قسمتی از کالم امام علی
یعنی مؤمد با مردم در ارتبدا  و الفدت .« المؤم  مألوف و ال خیر فی م  ال يألف و ال يؤلف»

 1است. آن کس که نه با دیگران الفت گیرد و نه دیگران با او الفت گیرند  خیری در او نیست.
هدای  که با دیگران ارتبا  نداشته باشد  خیری در او نیست. بیاییدد راه حاال که مشخص شد کسی

دیگر برقراری ارتبا  با دوستان را شناسایی کنیم. پس به اید گل که در دسدت مدد اسدت  دقدت 
   2کنید.

                                                           

 .02/ حدیث  011/ ص  1. کافی/ محّمد بد یعقوب کلینی/ ج1
  متر را مطابق شکل برش دهید. سانتی 31×31وایی در ابعاد . برای تهیه گلبرگ  مق2
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هدای ارتبدا  مناسدب بدا دوسدتان در روابدط  های آن  شدما را بدا راه خواهم با باز کردن گلبرگ می
 آشنا کنم.اجتماعی 

 اولين گلبرگ چيست؟

 خلقی. احسنت  خوش
 فرمایند: می امام علی

کسی که خوش خلق باشد دوستان او فراوان شدوند و افدراد بدا او اندس 
   1نمایند. گیرند و ارتبا  برقرار می می

 حاال نوبت دومید گلبرگ رسید. خوب دقت کنید.
 

به دوسدتان محبت ورزیدن  ۀدر اید گلبرگ  مسال
 مطرح شده است. به اید حکایت گوش کنید:

تصمیم داشدت در خدارج  روزی رسول اکرم
ای بدا دسدتش  شهر غسل کندد. حذیفده  پارچده

گرفت و آن را حایل قرار داد آن پیامبر غسل نمود. 
سپس حضرت آن پارچه را گرفت و برای حذیفده 
حایل کرد تدا او غسدل نماید.حذیفده از لطدف و 

پدر و مادرم فدای شدما! ایدد کدار را انجدام »شرمنده شد و عرض کرد:  ول خدابزرگواری رس
تر دیگدری را دوسدت  هرگاه دو نفر باشند  هرکدام بیش»پیامبر بزرگوار نپذیرفت و فرمود: « ندهید.

                                                                                                                                        

 

وس  ِبهِ 1321. غررالحکم/ ح 1 سِت الُنف  نه ِحُبوه  و أه ره م  ث  ه  که لق  ده خ  س  د حه  ؛ مه
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 «تر است. داشته باشد  نزد خدا محبوب
دهیدد؟  شدان میالعملدی ن اگر دوست شما کاری انجام داد که شما ناراحدت شددید  چده عکس

 گوید؟ خوب است تا ببینم گلبرگ سوم چه می
گوید که اهل گذشت باشدید و  بلی  اید گلبرگ می

طور که قرآن گذشت را از صدفات  عفو کنید  همان
اذا مدا غضدبوا هدم »فرمایدد:  داندد و می مؤمنان می

 1«یغفرون
یعنی: هنگامی که به خشم آیند شاز روی بزرگواری[ 

 نشانند. فرو می خشم خود را
در زنددددگی امامدددان  رفتارهدددای بسدددیار زیبدددا و 

شود که هرکدام الگوی مناسبی  ای دیده می پسندیده
جددا یکددی از آن مددوارد را  باشددد در اید بددرای مددا می

 کنم. برایتان تعریف می
گذشت. مردی از اهل شام تا امام را دیدد و  های مدینه می از کوچه روزی امام حسد مجتبی

اسدت  شدروع بده لعدد و   فرزند بزرگ امام علی ه ایشان امام حسد مجتبیفهمید ک
گداه  صبر کرد تا مرد شامی از دشنام دادن فدارغ شدد. آن ناسزا دادن به آن حضرت کرد  امام

ای  کنم غریبده ای آقا! گمان می»امام رو به مرد شامی کرد و سالم کرد  سپس با خنده به او فرمود: 
شدویم. اگدر چیدزی  کنی  از تو راضی می ای. اگر از ما طلب رضایت می اه گرفتهو گویا ما را اشتب

کنیم. اگر گرسنه باشدی  بده  ات می کنیم. اگر راهنمایی بخواهی  راهنمایی بخواهی  به تو عطا می
کنیم. اگدر  نیاز می پوشانیم. اگر محتاج هستی  تو را بی دهیم. اگر برهنه هستی  تو را می تو غذا می

آوریم. چه خوب اسدت کده  دهیم. اگر حاجتی داری  حاجتت را برمی ای  تو را پناه می شده رانده
توانی وسایل و باِر خدود را در خانده مدا  بیایی و مهمان ما شوی  زیرا که خانه ما وسیع است و می

 «بگذاری و از امکانات خانه ما استفاده نمایی.
 

                                                           

 . 32. شوری  1
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مدددرد شدددامی برخدددورد و 
امددام  آمیز سددخنان محّبددت

را دید  سر بده  حسد
زیددر انددداخت و اشددک در 
چشمانش حلقده زد. پدس 
از چند لحظه به امام نگداه 

شددهادت »کددرد و گفددت: 
دهم که تو خلیفه خددا  می

در روی زمید هستی. خدا 
داند که خالفدت و  بهتر می

خلدق در ترید  که تو را مالقات کنم  تو و پددرت دشدمد رسالت را را در کجا قرار دهد. پیش از آن
 «ها نزد مد هستید. ترید آن نزد مد بودید  ولی اآلن محبوب

رفت و تا در مدینه بود مهمان امام بود و از محّبدان و معتقددان  بعد از آن به خانه امام حسد
 1بیت گردید. به امامت و اهل

 چهارمین و آخرین گلبرگ چیست؟

خدددمت و کمددک بدده »بلددی  
 «دوستان.

مایدد: فر می امام علدی
هر مسلمانی بده گروهدی از »

مسدددلمانان خددددمت کندددد  
خداوند به عدد آن مسدلمانان 
در بهشت به او اجدر عنایدت 

 2«خواهد فرمود.

                                                           

 . 111  ص0. منتهی اآلمال  شیخ عباس قمی  ج1
 . 031. توحید و نبّوت  شهید دستغیب  ص2
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شاءالله بتوانیم به یاری خدا با انجام کارهای شایسته  ارتبا  صحیحی با دوسدتان خدود برقدرار  ان
 عج( بسازیم.ای مستعد و آماده برای ظهور امام زمانمان) کنیم و جامعه

 آمین   هاي ما را گرم و صمیمی قرار بده! خدایا، دوستی

 آمین       دار پیامبر و آل او قرار بده!  خدایا، ما را محبّ و دوست

 

 آمین یا رب العالمین

 ها:پرسش

 كدام گزينه با ارتباط، پيوستگي دارد؟. 1

    الف( استماع  اقتباس
     ب( استماع  احترام

     اجتماع ج( استماع 

 ها نيست؟ درباره چه گروهي فرمود كه خيري در آن امام علي.3

  الف( نه با دیگران الفت گیرد و نه دیگران با او
   ب( نه بخورد و نه به دیگران تعارف کند

  ج( نه علم بیاموزد و نه به دیگران یاد بدهد

 تر است؟ چه كسي نزد خدا محبوب به فرموده پيامبر اكرم. 2

    تر است الف( کسی که ثروت او بیش
    تر است ب( کسی که علم و دانش او بیش

   تر دیگری را دوست بدارد ج( هرکدام بیش

 در برابر گستاخي آزر چه انجام داد؟ ابراهيم. 4

    شکد به او داد  الف( پاسخ دندان
      ب( به او سالم کرد
      ج( او را نفرید کرد

  



کاری همدلی و   هم
 اجتماعیموضوع: 
 هدف کلی: 

 شوند. دانش آموزان در اید درس با همبستگی و مشارکت و نتای آن در زندگی آشنا می
 اهداف جزیی:

 شوند:  دانش آموزان در اید درس با موارد زیر آشنا می
 همبستگی و اتحاد؛. 0
 موارد اتحاد و همبستگی؛. 1

 مشارکت و همکاری؛. 3

 روایات؛ مشارکت در قرآن و. 1

 مصادیق و موارد مشارکت. 1

 هدف رفتاری )خروجی(: 

های زنددگی  رود دانش آموزان در پایان درس اتحاد و همبستگی خود را در همه عرصده انتظار می
های گروهی شرکت کنند و از آثار و نتدایج آن بهدره مندد  حفظ کنند و با مشارکت فّعال در فعالیت

 گردند.
 های مناسب تدریس:  روش

 . فعال )مسابقه  جدول  آیه  روایت  شعر(1. توضیحی 0
 های آموزشی:  رسانه

 . کارت1. تخته 0



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دانش آموزان عزیز و گرامی! سالم و صد سالم به شما  ان شاء الله که شاداب و سربلند باشید.
 بان.اول هر کار: بسم الله الرحمد الرحیم؛ به نام خداوند بخشنده و مهر

 1امیدوارم امسال  در سایۀ یکدلی و همکاری با هم سال بسیار خوبی برای همۀ شما باشد.
 گوش کنید. 2«مثل ما»ابتدا به شعر زیبای 

 صههههههد سههههههتاره، نههههههه صههههههدها
 

  

 بهههههاز ايهههههن ههههههم افهههههزون تهههههر
 

  

 صههههههههدهزارها هههههههههم بههههههههيش
 

  

 در كنهههههههههههههار يكهههههههههههههديگر 
 

 

 ههههههها هسههههههتند ايههههههن سههههههتاره 
 

 

 دور و دورتههههههههههههر از مهههههههههههها  
 

 

 در كنههههههههار هههههههههم گههههههههويي    
 

 ههههههههها راه شههههههههيري انههههههههد آن  
 

 كهههههههههرده انهههههههههد زيبهههههههههاتر  
 

 آسههههههههههههههمان زيبهههههههههههههها را
 

  

 شههههههب بگههههههرد و پيههههههدا كههههههن
 

  

 كهكشهههههههههههههان زيبههههههههههههها را
 

  

 باهمنهههههههههههد و در يهههههههههههك راه  
 

 

 ههههههها گرچههههههه تههههههك تكنههههههد آن 
 

 

 پرشهههههههههههكوه و يكرنگنهههههههههههد  
 

 

 ههههههها مثههههههل مهههههها مسههههههلمان    
 

 در دلِ سههههههههههههياه شههههههههههههب   
 

                                                           

تواندد بدرای مقطدع  مربدی می« مشارکت عمدومی»و « همبستگی ملی»به سال  0371سال  . به مناسبت نامگذاری 1
 های متناسب با سد دانش آموازن اجرا نماید. ابتدایی اید درس را د البته با تنزیل مطلب و مهارت

 )شعر از مصطفی رحماندوست(. 361  محراب قلم  )ص( 0322  0. حسید حداد  نان و پروانه  چ  2
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 مثههههههههل بههههههههرق شمشههههههههيرند  
 

 پيوسهههههههههته بههههههههها همنهههههههههد  
 

 گيرنههههههههد نيسههههههههتي نمههههههههي   
 

 تواند بگوید که موضوع شعر چیست؟ آفرید  وحدت و یکپارچگی حاال چه کسی می
 همبستگی 1باشد؟ به اید کارت توجه کنید. کدام کلمه به معنای با هم بودن و وحدت می

اسدت و خداوند مهربان در کتاب آسمانی قرآن همه مسلمانان را به اتحاد و همبستگی فراخواندده 
 آنان را از پراکندگی بر حذر نموده است.

 داند؟ بله  دوستتان را تشویق کنید. چه کسی آیۀ مورد نظر را می
 نویسم. حاال قسمتی از آیه را به همراه ترجمۀ آن روی تخته می

 ؛«واعتصموابحبّلاللهجمیعاوالتفرقوا»
 همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید.

کنم. ایدد آیده در  داند که اید آیه در چه سدوره ای اسدت؟ یدک راهنمدایی مدی کسی میحاال چه 
 .013قرار دارد. آفرید  سورۀ آل عمران. اما چه آیه ای؟ آیه  1سومید سورۀ قرآن و در جزء 

 حاال بگویید در چه جاهایی باید همبستگی و یکپارچگی خود را حفظ کنیم؟
 ن اسالمجها جامعه    مدرسه   بله  در خانه

 تا بتوانیم از نتایج درخشان آن بهره مند شویم و در برابر دشمنان اسالم و میهد پیروز گردیم.
بدر روی تختده  1× 2حاال برای آن بحث اصلی امروز برایتان مشخص گدردد  جددولی در ابعداد 

هر  پرسم. بعد از تکمیل جدول های قرآنی از شما می هایی دربارۀ سوره کنم. سپس سؤال رسم می
 گردد. کس توانست پیام جدول را که واژه ای از آیۀ مورد نظر است  بگوید برنده محسوب می

 يكي از چهار سوره اي را نام ببريد كه داراي سجده واجب است؟. 1

 فصلت است( « حم سجده»)نام دیگر آن 

 ششمين سور  قرآن كه به معناي چهارپايان است، چه نام دارد؟. 3

 انعام
                                                           

بدا خدط « همبسدتگی»( تهیه کند که در یک طرف آن  کلمدۀ 01× 11های متداول ) کارتی بزرگ تر از کارت. مربی  1
 که در جای خود آن را مطرح نماید.« مشارکت»زیبا آمده باشد و در طرف دیگر آن  کلمۀ 
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 ور  قرآن كه به معناي سفر  آراسته از غناست، چه نام دارد؟ هفتمين س. 2

 مائده

 باشد؟ هاي قيامت به معناي واقع شونده مي كدام سوره به نام يكي از نام. 4

 واقعه

 را بگوييد كه در آن به آفرينش انسان اشاره شده است؟ « دهر»نام ديگر سور  . 1

 انسان

برداريم به معناي بيابان خشهك و بهي آب و علهف     كدام سوره است كه اگر حرف اول آن را. 2

 شود؟  مي

 )خود سوره به معنای درهم پیچیدن است( تکویر

كدام سوره به معناي سير در شب است كه ماجراي معراش پيامبر )صلي ا  عليه و آلهه( در  . 1

 آن امده است؟

 اسرا

 
 

 تواند پيام جدول را به دست آورد؟ حاال چه كسي مي

توانیدد کلمدۀ اول آیده  کنم. با کنار هم گذاشتد حروف جدول به شیوۀ خاص می ایی مییک راهنم
 مورد نظر را به دست آورید.

حاال دوست خودتان را با یک صلوات محمددی تشدویق کنیدد: اللهدم صدل علدی محمدد و آل 
 محمد.

ه است به صورت مورب شروع کندیم بد« ت»بله  اگر از خانۀ چهارم در ردیف عمودی که حرف 
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رسیم که اگر آن را در جهدت مخدالف بده صدورت  در خانۀ چهارم در ردیف افقی می« و»حرف 
 رسیم. است  می«ا»مورب ادامه دهیم به آخرید خانه در ردیف هفتم افقی که حرف 

 است.« تعاونوا»پیام مورد نظر کلمه 

جمده روی تختده تواند آیه را تکمیل کند؟ آفرید  ایدد قسدمت از آیده را بده همدراه تر چه کسی می
 نویسم. می

 ؛«وتعاونواعلیالبّروالتقوى»
 در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید.

کنم. ایدد آیده در پنجمدید  حاال اگر گفتید که اید آیه در کدام سوره قرار دارد؟ یک راهنمدایی مدی
ائده  در کددام آیده آمدده سورۀ قرآن آمده است که در جزء ششم قرآن قرار دارد. آفرید  اید سوره م

 1است؟ آیه 
 1های مشدترک داند که کدام واژه به معنای همکاری و تعداون در جهدت هددف حاال چه کسی می

 است؟
 بله  به پشت کارت همبستگی توجه کنید. واژۀ مشارکت

را « مشدارکت»و « همبسدتگی»تواند رابطۀ بید واژۀ  حاال چه کسی از شما دانش آموزان عزیز می
همبسدتگی »اسدت بده ندام  0371دو طرف کارت آمده بود  بیان کند؟ بله  امسال که سال که در 

 نامیده شده است.« ملی و مشارکت عمومی
 تواند جواب دهد. پرسم. ببینم چه کسی می یک سؤال می

 خان  خدا و خان  دوم مسلمانان چه نام دارد؟

 آفرید  مسجد.
ریخ اسدالم بدا مشدارکت و همکداری پیدامبر و برای اید که بدانیدد چگونده اولدید مسدجد در تدا

 مسلمانان ساخته شد به ماجرای زیر خوب گوش دهید.
پیامبر گرامی اسالم )صلی الله علیه و آله( به محض استقرار در مدینه  قطعده زمیندی را کده در آن 

ند. کردند و متعلق به دو یتیم بود  از آنان خرید و فرمان داد در آن مسجدی بسداز خرما خشک می
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خود پیامبر )صلی الله علیه و آله( پا به پای دیگران به ساختد آن مشغول شد. مسدلمانان سرشدار 
از شادمانی و شگفتی از اید که پیامبر عظیم الش ن همانند دیگران مشغول کار اسدت بدر سدرعت 
خود افزودند. نکتۀ جالب توجه ایدد بدود کده در هنگدام کدار بده خوانددن سدرود دسدته جمعدی 

داختند و پیامبر اکرم )صلی الله علیده و آلده( نیدز در خوانددن سدرود بدا دیگدران مشدارکت پر می
 1کرد. می

از یاران مخلص پیامبر )صلی الله علیه و آله( دربارۀ مشارکت دسته جمعی مسدلمانان در « بالل»
 ساخت بنای مسجد النبی چنید بیان کرده است: 

آله( اولید کلنگ مسجد را بده زمدید زد. وقتدی کده  کار شروع شد. خود پیامبر )صلی الله علیه و
دیدم اولید دیوار مسجد تا حدی باال آمد با شددت و لدّذت بدیش تدری مشدغول کدار شددیم. بدا 

کدردیم   ساختیم  سنگ حمل می دادیم. آجر می هایمان شکل می کوبیدیم و با دست پاهایمان می
کددردیم و خددار و خاشدداک را  یسدداختیم  زمددید را مسددطح م نمددودیم  مددال  می چددوب اره می

کدردیم و  رفتیم  ِگدل کشدی می نمودیم  از نردبان باال مدی ها را هموار می زدودیم  چاله  چوله می
دادیم کده  زدیم. ما اید کارها را با چنان شوق و ذوقی انجام مدی هایمان را با همدیگر پیوند می قلب

 شانی هستیم.کرد که در حال دست اف دید  خیال می اگر کسی ما را می
ها نیز در ساختد اولید مسجد با پیامبر )صلی الله علیه و آلده( و سدایر مسدلمانان  عزیزان! آیا بچه

مشارکت و همکاری نمودند؟ برای اید که مطلب برایتان ورشد شود  ادامۀ جریان را از قول بدالل 
 بشنویم.

رفت. هر چندد هجدرت  ی باال میآورد و از نردبان به خوب پیامبر )صلی الله علیه و آله( خشت می
از مکه به مدینه گروهی را به مدت یک هفته بسترنشید کرده بود  ولی پیامبر )صدلی اللده علیده و 

گذاشت عدده ای بچده بده دنبدالش  ورزید. به هر کجا که پا می آله( حتی از نشستد هم امتناع می
ک بار خواستم پیدامبر )صدلی کردند. ی خواستند کمکش کنند  ولی کار را خراب می بودند که می

ها!  بچده»ها دور کنم  ولی پیامبر با روی گشاده به طرفم برگشت و گفت:  الله علیه و آله( را از بچه
مد نیز دویدم و در پشدت یکدی از درختدان « به بالل هم کمک کنید  گویا احتیاج به کمک دارد.
 کرد. و عرق صورتش را پاک میخندید  خرما قایم شدم در حالی که پیامبر ایستاده بود و می
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بعد از اید ماجرا  پیامبر )صلی الله علیه و آله( خدا  بچۀ خردسالی را میان بازوانش گرفت و یک 
نیمۀ آجر  کف دست کوچکش گذاشت. بچه را به سوی دیوار برد و کمک کرد تا نیمه آجدر را در 

تدوانی بگدویی  کرد و گفت: حاال میدیوار بگذارد. سپس پیامبر )صلی الله علیه و آله( رو به بچه 
بعد از آن پیامبر )صلی الله علیه و آله( کدودک را بدر « که در ساختد مسجد به پیامبر کمک کردم!

 1زمید گذاشت. بچه در حالی که چهره اش مملو از شادی و نشا  بود به آغوش مادر برگشت.
لی الله علیه و آله( بنای مسجد شکل به اید گونه بود که در مدینه  نخستید اقدام پیامبر اسالم )ص

کدرد و  گرفت. تالش غالب مسلمانان در مشارکت ساخت مسجد هم از شوق آندان حکایدت می
دیدندد  هم مت ثر از مشارکت کامل و فعال پیامبر )صلی الله علیده و آلده( بدود. مسدلمانان کده می

ننشسته است  بلکه خود در رسول خدا )صلی الله علیه و آله( نه تنها در موضع نظارت و هدایت 
کنار همه و بلکه بیش از همه در ساختد بنای مسجد فعدال اسدت  آندان نیدز بدا مشدارکت دسدته 

 2جمعی و خواندن سرود به تکمیل بنای مسجد النبی )صلی الله علیه و آله( پرداختند.
شدارکت های عزیز! در احادیث و روایات معصومان د علیهم السدالم د نیدز بده همکداری و م بچه

 یکدیگر ت کید فراوان شده است.
خواهید با نمونه ای از آن آشنا شوید؟ مد روی کارتی کالم گهرباری را بدون نقطه از رسول  آیا می

اگدر »خواند. خوب دقت کنید:  خدا )صلی الله علیه و آله( آورده ام. یکی از دوستان شما آن را می
دند و هماهنگ شدوید  دوسدتدار و عالقده مندد بده همۀ شما در راه نیکی و نیکوکاری به هم بپیون

 3«.یکدیگر خواهید شد
 حاال نوبت مشارکت همه شما است؛ چطور؟ با مسابقه

نفره جهت به دست آوردن حدیث زیبا و کوتداهی از امدام علدی  1مسابقه ای با مشارکت دو گروه 
 )علیه السالم( 

کنیم کده تمدامی  وی تختده رسدم مدیبر ر 01×  01شیوۀ مسابقه به  اید صورت است که جدولی 
های آن از حروف گوناگون پر شده است. افراد هر گروه با مشارکت و همکاری یکدیگر بایدد  خانه

                                                           

 .62 -61  )ص( 0331  0. هد . آ. کرگ  بالل بالل  یعقوب آزند  امیر کبیر  چ  1
 .336  )ص( 0327  0. غالمحسید زرگرنژاد  تاریخ صدر اسالم )عصر نبوت(  سمت  چ  2
 .01  )ص( 3  ج 0321  3. حدیث تربیت  پیام آزادی  چ  3



911    نوجوانان( 9316 ويژة طرح هجرت تابستان ،توشه راهيان نور ره( 

های فرهنگی  اجتماعی  سیاسی  اقتصادی  بهداشدتی و... را  موارد متفاوت از مشارکت در زمینه
از مشدارکت در جددول آمدده  مورد 01از جدول پیدا کنند و دور آن خط بکشند. گفتنی است که 

هدا  تدوان بده آن است که با کنار هم قرار دادن حروف به صورت افقدی  عمدودی  مدورب و... می
 دست یافت.

 امتیاز دارد. 01های شرکت کننده در مسابقه دقت کنند که هر مورد  گروه
هدم بتوانندد  نکتۀ مهم در اید مسابقه اید است که افراد هر گروه بایستی با مشارکت و مشورت بدا

گانه مشارکت را به دست آورند. هر گروهی که از اصل مهم مشارکت و همکداری 01زودتر موارد 
 دسته جمعی و اصل مشورت بهره ببرد  خواهد توانست امتیاز بیشتری کسب نماید.

حرف در جدول باقی  00های گوناگون   مورد از موارد مشارکت در زمینه 01بعد از به دست آمدن 
د که با ترکیب اید یازده حرف  عبارت سه حرفی عربدی کده حددیثی از امدام علدی )علیده مان می

هربدار حضدرت علدی  السالم( است به دست می آید. هر گروهی که پیام جدول که همان کالم گ 
 امتیاز کسب خواهد نمود. 11)علیه السالم( است را به دست آورد 

شود. هر گروهی که با مشارکت و  با هم جمع می در پایان جداگانه امتیازهای اعضای هر دو گروه
 همکاری و همفکری افرادش  امتیاز بیشتری به دست آورد  برندۀ نهایی محسوب خواهد شد.

 
 

 آید  عبارتند از:  گانه مشارکت که از جدول به دست می 01موارد 
 نشريه ديواری. 1

 مشارکت گروهی. 2
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 تشکیل نمايشگاه. 3

 عیادت بیماران. 4

 تمیزی مسجد .5

 نماز جمعه. 6

 روز مادر و پدر. 7

 اردو.8

 تعاونی. 0

 گردش علمی. 19

حرف )ک  ت  م  ع  ا  ی  ت  ا  ن  ع  ن( باقی ماند. هر گروهی کده بتواندد بدا ترکدی  00حاال 
 11باید حروف به فرمایش امام علی )علیه السالم( که دربارۀ کمک و یاری کردن اسدت برسدد  

 اهد آورد.امتیاز به دست خو
 هر گروه با مشارکت گروهی افراد با یکدیگر مشورت کنند و جواب را بگویند.

 «نماّتعی  ّتعاّن»آفرید  
چندان کده یداری کندی  یداری »فرماید:  حضرت علی )علیه السالم( در فرمایش گهربار خود می

 1کنند. می یعنی به قدر آنچه تو مردم را یاری کنی  خدا و مردم نیز تو را یاری« شوی کرده می
 «کما تعید تعان»حاال همۀ حاضران با مشارکت یکدیگر با صدای بلند حدیث را تکرار کنند: 

به امید همبستگی و مشارکت همۀ شما عزیزان در سال تحصیلی جدید و در تمام طول زندگی تدا 
 هاست نایل گردیدد. شدما را بده خددای به نتایج درخشان آن که پیروزی و موفقیت در همۀ عرصه

 سپارم. بزرگ و مهربان می
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 کارگاه خالقیت و نوآوری 
 !یان گرامیبا سالم خدمت مرب

اوقات فراغدت  یساز یآموزان و غن جذب دانش یها در تابستان از راه یپرورش یها السکل کیتش
م مطالدب یمتنوع در جهت تفهد یها یاردستکاز  یا ل مجموعهید دلیشود. به ا یها محسوب م آن
  ر است:یشش عنوان ز ید مجموعه داراید قشر فراهم شده است. ایا یبرا یو اخالق ینید
 گناه؛. 0

 احترام؛. 1

 نماز؛. 3

 امامت؛. 1

 دعا؛. 1

 وقت.. 3
 ساده و قابل دسترس استفاده شود.  یاناتکشده است از ام ید مجموعه سعیدر ا

ل یها وسا ست تا مطابق آنیار نکدر  یچ الزامیباشد. ه یارائه شده فقط به عنوان نمونه م یها طرح
نمونده  یرا فراتر از الگدو یا لهیقه خود هر نوع وسیباشد تا با سل یساخته شود. لذا مخاطب آزاد م

 د.ییتوجه نما یو بهداشت یمنیات اکبه ن یاردستکه یه دهد. هنگام تهیارا
بده  یگاهشدید تدا در نمایدنک یآور آمدوزان را جمدع دانش یها یاردسدتکاز  یا د مجموعهیتوان یم

 گذارده شود. یش عمومینما
گدردد تدا  یم یل مربدیتاب ره توشه تحوکانجام شده  به همراه  یارهاکاز  یرنگ یدرضمد پوستر
 ها باشد. یاردستکساخت  یبرا کیمکالس کبا نصب آن در 



 گناه

 از: یل مورد نیوسا

 ا طلقی یک  پالستیچی(  چسب  قکی)قرمز  مش یاغذ رنگکمقوا  
 روش ساخت:

 د. طبق الگوینکم یتقس یرا به سه قسمت مساو 11×31 یمقوا د
 0ل کد. شیه ودر قسمت ب بچسبانیته یاغذ رنگکدر ابعاد داده شده با  ید قلب

 ل ج کد. شیهاشور را ببر یرده و جاکم یقلب را ترس یکل کد در قسمت ج ش
 د.یاه بگذاریچند نقطه س یکطلق را با ماژ ید و روید پشت آن را طلق بچسبان

د. آن گداه قسدمت ب را یسیداخل طرح د الگو د را بنو یها   در قسمت ج و ب جمله0ل کد در ش
 د.یب تا بزن ید و بعد قسمت ج را رویالف تا بزن یرو

 
 



 احترام

 از:یل مورد نیوسا

 .یچیا پارچه  چسب و قی یاغذ رنگک  د ک کش  پاکمقوا  مداد  خط 
 روش ساخت:

 د. )طبق الگو(ید و برش بزنینک یرا طراح 0و  1و  3ل کش 1مقوا  ید رو
مقدوا  یرزن  دختدر و عصدا د را رویدپ 1و  1و  3و  2و  7ل کبدرش خدورده را د شد یهدا دد طرح
 د. یبچسبان

 د. طبق الگوینکد ییمورد نظر را تز یها د با پارچه طرح

 
 



 نماز

 از:یل مورد نیوسا

هر یچی  قیک  پارچه  آب رنگ  ماژیاغذ رنگکمقوا    ح و چسب.یتسب یها   دانهکوچک  م 
 روش ساخت: 

 د.ید بچسبان 1ل کد ش 01×11 یمقوا ید را رو 0ل کد ش 03×07د پارچه 
 (1و3ل کد.)شیسانت بپوشان1به عرض  یاغذ رنگکد طول و عرض مقوا را با 

 د. )جانماز(یسجاده قرار ده ید را رو 3و 1ل کد ش یاغذ رنگکد دو عدد 
هر گل  کوچدکح یتسدب یدکد  2و 7ل کح د شدیتسدب یها د. با داندهیو در سجاده بگذاره یته ید م 
 د.ینکدرست 
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 امامت

 از:یل مورد نیوسا

 .یکو ماژ یچی  پارچه  چسب  مداد  قیاغذ رنگکمقوا  
 روش ساخت:

 د )طبق الگو(ید را بعد از برش  بچسبان1و0ل کد ش کطرح دو آدم 31×11ادر کد در وسط 
 د.یر بچسبانیر دو تصویبرش داده و ز یاغذ رنگکد را با 3ل کتپه د ش 31×11در اکد یید در پا
 د.یبرش زده و در اطراف تپه بچسبان یاغذ رنگکبا  1ل کچند از ش یرید تصاو

 د.یادر قرار دهک ید را برش زده و در باال 1ل کد د شیخورش یاغذ رنگکد با 
 .6و7و2و3ل کمه و الگو شیطرح ضم د. مطابقینکد ییبزرگ را با پارچه تز یها کد آدم
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 دعا

 از:یل مورد نیوسا

 یکو ماژ یت برکغ مویت    چسب یاغذ رنگک  1Aاغذ ک  مقوا 
 روش ساخت:

 د.ینکم یتقس ید مقوا را به دو قسمت مساو
 د.ید. نقا  هاشور زده را برش دهینکپنجره را با ابعاد داده شده رسم  0ارت طرح شماره ک ید رو

 د.یر پنجره بچسبانیه و زیته یاغذ رنگکد با  1ل شماره کطرح دو دست د ش د
 .1و3ل کد. طبق الگو د شیارت بچسبانکه و داخل یته یاغذ رنگکد را با ید طرح ابر  خورش
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 وقت

 از: یل مورد نیوسا

 دیش و مقوا سفک خط مداد  د  چسب یاموا سفک  یاغذ رنگک
 روش ساخت:

 د.ینک یطراح 1A  یمقوا یزو را رول تراکد ش
دد 1ل کد ساعت د شد0ل کفه ترازو د شک یکد. در یبچسبان یخطو  طراح یرا رو یاغذ رنگکد 

 د.ینک یطال را نقاش یها گر ذرهیفه دکدر 
 د.ینکاموا و چوب استفاده کفه ترازو از نخ کنگه داشتد  ید برا

 د.ییامل نماکنار هم کل ید طبق الگو وسا

 

شدما  یدۀما ات گرانیاستفاده از تجرب یشود برا ید تقاضا می  ضمد عرض خسته نباشیامگر یمرب
 ۀمستقل  در سه صدفح یتاب ره توشه با موضوعکدرس همانند  یکغ طرح هجرت  یدر طول تبل

 د. ییه نمایم و ارایتاب  تنظکد یآخر ا
 شما یارکر از همکبا تش





 


