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 سخن نخست

ها را با استعدادهاي دروني فراواني آفريده است كه  ارهر ايه      خداوند متعال انسان

يي و هاي نهفت  با آراهي و شناخت كامل نسبت ب  افهراد متتفهش شناسها    رنجين 

 تري  نتيج  را خواهد داد. بارور رردند، عالي

دسهت انهدركاران تعفهي  و تربيهت كرهر كهردن        ههاي  دغدغه  يكهي از  از ديرباز، 

آموزان بوده است. ارر اي  امر با هشياري و تتصه  زز    هاي فراغت دانش ساعت

و زمينه   داشهت   هاي شهديد اتتاهاعي    يهاي منفي و ناهنجار انجا  نشود، بازتاب

 خواهد ساخت.فراه  تأمي  اهداف دشانان انقالب اسالمي را در تهات  فرهنگي 

هاي بيكاري،  اند ك  ن  تنها كرر كردن ساعت آراهان مسايل تربيتي بر اي  عقيده

و مناسه   ههاي كهاري    ريهري بهينه  از ايه  او هاج و تهايگريني رو       بفك  بهره

. تبفيغ شايست ، بتصهو  بهراي   داردضرورج در اي  ساعاج نير هاي انساني  منش

ريري و د هت و   نيازمند برنام  ،اي ديگر تبفيغه ، بيش از صحن مقطع سني كودک

ريري اوزً: بايد در سهط  كهالن تامعه  بهي  نهادههاي       هااهنگي است. اي  برنام 

فرهنگي صورج كذيرد تا تامع  بتصهو  نسهل نوكهاي انقهالب ددهار دورهانگي       

رير از فرهنگ اصيل نشود و ثانياً: بايد در سط  خرد محقق فرهنگي و ب  تبع آن ر

شود، يعني هر مبفغ تال  كند تا با شناخت زمهان، متابه ، نيازهها، مشهكالج،     

تري  شهيوه، معهارف    هاي خود و تامع ، ب  زيباتري  و ساده استعدادها و تواناندي

ه و آنهان را از  تامع  تحويل داد نوكايرا ب  نسل  )ع( ناب اسال  و مكت  اهل بيت

اي  دشا  ززل معرفت، سيراب ررداند و ررن  هر خوراكي دنانچ  ب  مو هع، به    

كه  متهل    بفاندازه و ب  تناس  داده نشود، ن  تنها براي سالمت مفيد نتواهد بهود  

 سالمت نير خواهد شد. 
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را در  اثهر ااضهر  منظور معاونت فرهنگي و تبفيغي دفتر تبفيغاج اسالمي  دي ب

 تهت آموز  رروه سني كودک تدوي  ناوده است.درس  25

محاداسهي  فكهور و   آ ايان از بويژه  ،اي  اثر ها  دست اندركاران كايان از در

ازسهال    اقيقهت و اجهت   اسهي   ازسال  والاسهفاي   مجيد مالمحادي، اجت

انهد،  هدرداني    دهي اي  اثهرنقش داشهت    ك  در ساماناكبر مؤمني  والاسفاي  عفي

 .نااي  مي

 

 سعيد روستا آزاد

 معاون فرهنگي تبليغي

 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

 

 



 

 

 درس اوّل: ارتـبـاط

  درس اوّل

 

 

 ارتباط

 

 اتتااعي. :موضوع

آموزان در اي  درس، با شيوه صحي  ارتباط بها مهرد  آشهنا     دانش :هدف کلي

 شوند. مي

آموزان در اي  درس، با اخالق كسنديده كيامبر اكر ) (  دانش :اهداف جزیي

 شوند. مانند: ارتباط بر رار كردن، عفو و رذشت و دهره خندان، آشنا مي

آمهوزان بها توته  به  رفتارههاي رسهول        رود دانهش  انتظار مهي  : هدف رفتاری

 خدا) (، ادا ل رفتار مناسبي در خان  با اعضاي خانواده داشت  باشند.

 تتت  و كارج بازي. : ناسب تدریسروش م

*** 

 شروع درس

 هاي خوب، سال !  بچ 

ههاي كهاهو     سالمي ب  ررمي آفتاب تابستان، ب  خنكي نسي ، ب  لطافت بهر  

 شود. هنگامي ك  با سكنجبي  ميل مي

 تون خوبِ خوب باش . اميدوار  ك  اال

 «سال »صدا بگيد:  ايد و سر اال، ها  با ه ، يک ارر آماده



 

 

 

 
 

 1393توشه راهیان نور تابستان  ره                                                                                          10

 

 كن :  كالس را با يک شعر شروع مي

 ارر م  ابر بود »

 خواست در فصل بهاران  دل  مي

 زاران ببار  در ميان سبره

 ارر م  دشا  بود 

 خواست از بازي صتره دل  مي

 برير  شُرشُر دون آبشاران

 اررم   ف  بود 

 خواست صدها  و  زيبا دل  مي

 كند بر روي م  آهست  كرواز

 ارر م  دشت بود 

 ها و شبدرها خواست زنبق دل  مي

 «ا  باز برويند در ميان سين 

آفري  ب  شاا ك  خوب هاراهي كرديد. اميدوار  هايشه  در كارههاي خهوب،    

 يكديگر را ياري كنيد!

راستي، يكي از كارهاي مسفاانان صدر اسال  ك  ب  دستور كيامبر) ( هنگها   

 1«عصر.»دادند، د  بوده؟ سوره  خدااافظي انجا  مي

 دانيد درا؟ مي

ك  دند توصي  اخال ي و اتتااعي در اي  سوره وتهود   آفري  بر شاا! براي اي 

 دارد.

 نويس .  خُ ، ااز با د ت ب  تتت  نگاه كنيد و ادس برنيد دي مي
                                                           

جا مربی از  آمده است. در اين« عصر»، ذيل تفسیر سوره 302، ص 27. اين مطلب در تفسیر نمونه، ج 1
 هم با صداي خوش تالوت كنند. خواهد كه اين سوره را با آموزان می دانش
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ها تاع. ها  بها مه  يهک صهدا و بها نشهاط، يهک صهفواج بفنهد            ، اواسخُ

 1بفرستيد.

 د.بشو« شبي  كيامبر»خواهد  د  كسي مي

 خواهي  شبي  ايشان بشوي . آفري ! ما دون كيامبر را دوست داري ، مي

 دگون ؟

 ها را تاع كني . براي رسيدن ب  تواب، بايد خوب اواس

 ايد؟ آماده آماده؟ آماده

 بارک اهلل.

كرس . اميدوار  ك  با د ت ب  سؤازج م  رو  بدهيد و  دند سؤال از شاا مي

 ها را در تدول  رار دهي . ه  آن تواب صحي  را كيدا كنيد تا با

 )مشهد(  22و  15،  1،  3هاي شااره:  * كايتتت معنوي ايران اسالمي: خان 

 )ناس( 25و  2،  10هاي شااره:  * آخري  سوره  رآن د  نا  دارد: خان 

 )تبر( 12و  27،  19هاي شااره:  * اسفح  اضرج ابراهي )ع( د  بود: خان 

 )يال( 4،  28،  26هاي شااره:  رويند: خان  * ب  موي رردن اس  مي

،  32،  6،  5،  25،  28،  22هاي شااره:  * تايگاه نيكوكاران در آخرج: خان 

 )بهشت( 30و  23

 )ري (  11و  21هاان شش است:   * 

 )فر ان(    34و  5، 14،  24،  7نا  سوره بيست و كنج   رآن: * 

 )توان(  31و  17،  18،  16نيرو: * 

 )يخ(  33و  29آب منجاد: * 

 )خان( 8و  9،  13خان  ناتاا :  *

 ) ا (  20اولي  ارف الفبا:  *

                                                           
  نويسیم. را در سه مرحله می« شبیه پیامبر». با خط فانتزي، كلمه 1
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 1دهي . ها را در تدول  رار مي هاي سؤال كاسخ

 تا بشااريد. 5تا  5نوبت ب  كيا  تدول رسيد: ارف اول را نوشت  و 

 كيامبر اكر  اضرج محاد) ( فرمودند:

 

                                                           
 «.يه»، حرف 11. خانه شماره 1

* 
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 شود شبي  كيامبر ررامي اسال  شد؟ ها! آيا مي  ، بچ خُ

ها را انجا   كردند، ما ه  آن بف . بايد ديد ك  كيامبر در رفتار با مرد  د  كار مي

 دهي   از تاف  كارهاي  شنگ كيامبر ررامي اسال ) (:

 و دست دادن در برخورد اوّل است. 1سالم کردن

مهربهون مها، ايه  بهود كه  به  ههر كسهي         هاي اخال ي كيهامبرِ   يكي از ويژري

 كردند. رسيدند، اوّل سال  مي مي

 هيچ كسي نتوانست در سال  كردن بر كيامبر سبقت بگيرد.

 است.« سال  كردن»آورد،  تازه يكي از كارهايي ك  اشک شيطان را در مي

 شويد؟ شاا با د  كسي دوست ميسؤال: 

 . آد  بداخالق ه اخاو1

 خنداناخالق ه  . آد  خو 2

 خوني : ااز اي  شعر را با ه  مي

 2خندانمال اج با دهره »

 بايد ك  باريد مانند باران

 بر باغ و صحرا بر كشتراران

 بايد ك  دون باد بر شاخ  كيچيد

 « مثل توان  رُل كرد خنديد

 اند. ها! كيامبر اسال  يک سفار  خيفي  شنگ براي تاا  تهانيان داده بچ 

 خود باشيد. کالمو اول ي   3برخورد ك  مواظ  اوّلي  اي 

                                                           
 شود. . با خط فانتزي يا كارت ارائه می1
 . با خط فانتزي يا كارت.2
را با خط فانتزي « كالم»و « برخورد»نويسد و بعد دو كلمه  را می« اوّلین». مربی، روي تخته، ابتدا كلمه 3

 نويسد. می
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 در برخورد اوّل، با دهره خندان هاديگر را مال اج كنيد.

 اوّلي  كال  شاا، سال  باشد. 

 استفاده از كفااج شيري  و زيبا.

 استفاده كني :« خان »و « آ ا»مثالً: در صدا زدن دوستاناون، از كفا  

 .اسي  آ ا ه زين  خان  ه خان  معف  ه آ ا معف 

اند: ارر دوست داريهد از مهرد  كفاهاج زيبها      ها! بررران ب  ما رفت  راستي، بچ 

 بشنويد، با كفااج زيبا با مرد  صحبت كنيد.

اي داد، ما در مقابل آن، ده    ها! ارر كسي ب  ما كاک كرد يا هدي  راستي، بچ 

 كاري بايد انجا  دهي ؟

 هاي ديگران. تشكر و سپاس از خوبي

 

 سؤال:ي  

ريرنهد و به  بعضهي     هايي مي سري مراس  ر مدرس ، اداره يا سازمان، يکدرا د

 دهند؟ افراد تايره مي

 ها  اوّزً: براي تشكر از زاااج آن

 ها ه  تال  بيشتري بكنند. ك  آن : تشويق ديگران ب  اي  ثانياً

ااز ارر كسي براي ما كاري انجا  داد، ما با تشكر از او، ب  او انهریي بيشهتري   

 هي   تا كارهاي خوب ديگر را نير انجا  دهد.د مي

شوند ك  با كالمشهان يها رفتارشهان مها را ا يهت       ها افرادي كيدا مي بعضي و ت

كه    ها عال كني ؟ يا ايه   كنند. در مقابل اي  افراد، د  كار كني ؟ آيا مثل آن مي

 ن ؟
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 هاي ديگران. بتشيدن اشتباه 1عفو و رذشت:

 ها! بچ 

ررامي اسال ، بعضي از افراد ب  دزيفي باعث آزار و ا يت رسول در زمان كيامبر 

ها، يک توان يهودي بود. هر و ت كيامبر از كود   شدند. از تاف  آن خدا) ( مي

كرد و خاكستر بر سهر و روي   ادبي مي كردند، او نسبت ب  كيامبر بي ها عبور مي آن

كهرد،   ها عبور مي آن ريتت. دند روزي بود ك  رسول خدا) ( از كود  ايشان مي

 ريتت. از اصحاب، عفت را كرسيدند؟ اما كسي خاكستر روي سر ايشان ناي

 ها عرض كردند. اي كيامبر خدا! آن توان يهودي مريض شده.  آن

 كيامبر فرمودند: ب  عيادج او بروي !

 كرده! ه اي رسول خدا) (! او هايش  شاا را ا يت مي

 شان ب  عيادج او رفتند. كيامبر ب  اتفاق دند نفر از ياران

شهان را ديهد، از كارههاي بهد  خجالهت       توان يهودي و تي كيامبر و اصحاب

 كشيد. از كيامبر خواست او را ببتشد.

اضرج ه  ك  رسول مهرباني بود، آن توان را بتشيد. او ه  ب  كيامبر اياهان  

 آورد و ترو مسفاانان شد.

 ها؟ خُ ، خوب بود بچ 

 اوّل دهارتايي ، بعد دو تايي و آخر ه  س  تايي است؟يک معاا: اون دي  ك  

 «.آد »آفري ! 

 آي  ص   ص   ص          نون و كنير و كست 

سالگي خواهر ارسطو بود. ها  براي خواهر ارسطو هدي  آوردند   ديروز تولد س 

 اما ارسطو اصالً خوشحال نبود.

                                                           
 . با خط فانتزي يا كارت.1
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يشه  مهراا  مه     رويد: خواهر  براي م  فقط درد سر است. او ها ارسطو مي

 ا  برس . رذارد م  ب  كارهاي مدرس  است و ناي

هها از بهودن او    رذارد تنهايي بازي كهن   به  خهابر هاهي ، بيشهتر و هت       ناي

 ا . عصباني

كند ك  خهواهر  وا عهاً    ارسطو خواهر  را دوست دارد  اما راهي ااساس مي

 مراا  آسايش او است.

ك  يک خواهر كودک  ا  دهد تا از اي ب  نظر شاا، ارسطو بايد د  كارهايي انج

 دارد، بيشتر خوشحال باشد؟

 ها ب  م  كاک كنند! دو نفر از بچ 

 : نقش فرشت . اولي

 : نقش شيطان. دومي

 : خواهر كودک تو، نياز بيشتري ب  مرا بت دارد. ه فرشت 

 : خودج را ب  ناتواني برن تا ب  تو توت  بيشتري كنند. ه شيطان

تواند غذا بتورد  راهي در غذا خهوردن به  او كاهک     تنهايي ناي ه فرشت : او ب 

 ك .

 : نيازهاي خواهرج، ب  تو ربطي ندارد. ه شيطان

: تو ه   بالً كودک بودي  مثل خهواهرج. خيفهي به  توته  ديگهران       ه فرشت 

 ااتياج داشتي. 

 شود. : ارر يک بار او را برني، ديگر مراا  تو ناي ه شيطان

 عوا نك ، سر  داد نرن، آخ  او بچ  است. ه فرشت : با او د

 ه شيطان: وسايفت را در تايي بگذار ك  ببيند  اما نتواند بردارد.
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: وسايفي را ك  خيفي برايت مه  هستند، دور از نگاه و دسترس او  رار  ه فرشت 

 بده.

 : او را بترسان  تا ديگر سراغت نيايد. ه شيطان

 ريرد. را ياد مي ه فرشت : او از تو مهرباني و رذشت

 شود  سر  داد بكش. زند و مرااات مي ه شيطان: او خيفي ارف مي

 هايش بتند و كفااج تازه ب  او ياد بده. زباني ه فرشت : ب  شيري 

 : در اتا ت را  فل ك   تا مراا  تو نشود. ه شيطان

  ا هاي مورد عال   ه فرشت : راهي او را با نقاشي سررر  ك . راهي با او بازي

 را انجا  بده.

 هاي خود را تنهايي بتور. : خوراكي ه شيطان

  هايت را براي او نگهدار. : مقداري از خوراكي ه فرشت 

 آفري  بر شاا!

 خُ ، و ت ما ب  كايان رسيد. ديگ  مو ع خدااافظي است.

 هاي كاک و مهربونتون آمي  بگيد. كن   شاا ه  با دل م  دند دعا مي

 تا اخالق ما شبي  اخالق كيامبر) ( بشود. الهي آمي ! خدايا! ب  ما كاک ك 

هاي كيامبرج را اتهرا كنهي .    خداي خوب و مهربون، ب  ما كاک ك  تا توصي 

 الهي آمي !

 

 





 

 

 دوم درس

 

 

 نشاط اردوی شادی و 

 .اردو : موضوع

تاعهي در اردو آشهنا   رو  زنهدري  با  ،آموزان در اي  درس دانش : هدف کلي

 شوند. مي

 :خواهند شد با موارد  يل آشنا ،آموزان در اي  درس دانش :اهداف جزیي

   مفهو  اردو. 1

  برنام  اردو. 2

 .مسابقاج اردويي. 3

آموزان بتوانند مفههو  اردو   دانش ،در كايان درس ك  اميد است :هدف رفتاری

 د.اينناهاي اردويي را اترا  را تعريش كنند و برنام 

 مسهابق  و  سهرود،  شهعر، مانند: فعال ) توضيحي، :های مناسب تدریس روش

 .(معاا

  .برر  كارج، كاغذ و :های آموزشي رسانه

*** 

 

 شروع درس

 ب  نا  خدا خالق آساان

 نان رازق آب و ب  نا  خدا
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 ب  نا  خدا خالق اي  تهان

 ب  نا  خدايي ك  هست مهربان

 يعني: اردو

 ،های مناسبب  روشكارريري  ناب، تا مربي بتواند با ب هاي  فراه  شدن لحظ 

ضا  سير و سياات و تفري  و سرررمي، ب  كارهاي فرهنگي و تقويهت باورههاي   

 مذهبي و ديني و عفاي كودكان بپردازد.

  تهت: ،اركتي رروهي است اردو:

  اي  ها بوده با كساني ك  با آن بيشتر آشنایی* 

  كند هاي برر  راهناايي مي انسان را ب  هدف ،درست مسير و راهنما *

  امتحان كني  مناس  را ررينش و دوستان *

انگير تجرب   هاي خابره ، هادلي و هافكر شدن را تهت خفق لحظ وحدت *

 كني .

فضها   ،درا ك  در كالس  خوبي معفو  شد ك  اردو با كالس تفاوج دارد ب  ،كس

 ،اسهت  دار نقهش اصهفي را معفه  عههده     يكنهواختي به  هاهراه دارد،    محدود است،

 بوي آموزشي دارد. رنگ وو  كارنگ است در آن مشاركت

آمهوزان محهور اصهفي     دانهش  متنهوع اسهت،   فضا محدود نيسهت،  ،ولي در اردو

 تربيت است. آن،وته  اصفي  ررنگ است وكر در آن مشاركت ها هستند، برنام 

 توجه:

ايه  برنامه     در .شهود  در يک روز انجها  مهي   ،هاي تابستاني اردوها برنام اغف  

البته    روزه را مهرور كنهي .   وه رفت  ب  اردوي يکشيخواهي  ب  كاک هاديگر  مي

 سهت و ا در اردوهاي بيش از يک روز ه   ابهل اتهرا   ،هاي   ال  ك  نارفت  نااند

 در كايان اي  نوشتار خواهد آمد. ،هاي دندروزه نكاج زز  براي اردو

 اردو اركاني دارد:ك   داشت  باشي ب  خابر 
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 ل: مدیر اردورکن اوّ

  :مدير اردو وظايشتري   مه 

  «نا  ببيعت»مانند ، انتتاب نا  اردوه 

  ها تثبيت يک صفت خوب در بچ  مثالً، داشت  هدف -

  ررينش نيروهاي كاكي در اردو -

  آزمونيا  امتياز، بر اساس آموزان ررينش دانش -

  تقسي  كارها -

  ها برنام  مكان اردو و انتتاب مسير و -

 .ارزشيابي -

 ورزشيو  فرهنگي ن اجرایي،ارکن دوم: معاون

 :وظايشتري   مه 

  ها بندي بچ  رروه ثبت نا  وه 

  نام  رضايت -

  نظارج بر انتظاماج -

  مسابقاجو  ورزشي ،يصبحگاه فرهنگي، تربيتي، :هاي اتراي برنام  -

 رکن سوم: تدارکات

 :وظايشتري   مه 

 مي  وسيف  نقفي أت تهي  وه 

  تغذي  -

 امداد. و دارو -

 های اردویي برنامه

 :داخل ماشي 

  سروده 

 .مسابقاج متتفش -
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 خواني . هاديگر مي را با )عج(دعاي سالمتي اما  عصر ،بتداي برنام ا

 يک صفواج بفرست . ،كي خست  شده هر !ها بچ 

 يک صفواج بفند بفرست . ،اال  كي سر ااز هر ،واي ،واي

  ؟، باش «هي» :بعد از م  بفند بگويند ،هايي ك  درتي هستند بچ   نشد ،ن 

 روزها درتي  ش  بتواب  * هي 

 دار  از رختتواب  * هي  كاس مي

بعهد از مه     ،اال هستند ااز اونايي ك  سر  ها  درتي هستند ظاهراً !اي بابا

  ؟، باش «هي» :بفند بگويند

 ا كوش  و هوشيار  * هيروزه

 دار  از انقالب  * هي كاس مي
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 سهر  هاي با خدا و خوا  شعار انسان م  مي، اال شديد سر خوب ااز ك  ها 

 هاراهي كنيد؟ با م  ااضريد. اال را بتون 

 تواب بديد: هي  بفند ،كس بعد از م 

 يک و يک يكتاكرستي * هي

 دو و دو دوستي و راستي * هي

 كاكان * هيس  و س  سيااي 

 دهار و دهار دهره نيكان * هي

 كنج و كنچ كند امامان * هي

 شش و شش نور شهيدان * هي

 هفت و هفت هايش  هات * هي

 هشت و هشت هايش  وادج * هي

   نااز و  رآن * هي  و نُنُ

 ده وده درس اكياان * هي

، زهرا س  بار بگوييد: يا ،بتون  تونارر دوست داريد يک شعر زيباي اردويي برا

 يا زهرا، يا زهرا!

 دل  كر از اميده »

  ميونِ اي  دود و دَ

 باز  ميري  ب  اردو

 شي  ما از غ  رها مي

 ها دعا كنيد بچ                                      

 براي اي  هاسفر                                     

 براي روسياهي                                     

 ك  مونده دور از سفر                                     
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 م  اومد  ب  اردو

 تا خودمو بساز 

 تا تو هياهوي شهر

 زندرياو نباز 

 م  اومد  ب  اردو                                      

 تو خفوج غروبا                     

 م  باش  و خدايي                       

    «ك  تنگ   فب  برا                 

كدا  از شاا ك  يهک تافه     ست. هرا ، نوبت هنرناايي شاا باش ك  نوبتي ه 

 1ريرد. يک تايره مي ،زيبا بگويد

 ايد؟ خواه  دند معاا بپرس . آماده ااز مي

 .رر  درد؟  بف : آد  را مي ،كدا  ايوان است ك  از هر برف نگاه كني .1

را  روشهت آن  ،كه  سهر  را ببهرد    است ك  انسان بدون آنآن د  ايواني  .2

 .ماهي خورد؟ بف : مي

خهواهي   تهو ، هها شهكار   ب  ش  ها را كن  مو  اي، تاي باشد ب  هر خان  مرا .3

 .بف : ررب  .م  رذار سر بر را«  »بيا  نا  م ، بيابي ارر

 
                                                           

نقطه، جملـه ادبـی، حـديی زيبـا بلدنـد، بگوينـد و        ها بخواهید چنانچه شعر خوب، جمله بی . از بچه1
 اي به همین منظور آماده كنید و به برندگان هديه دهید. جايزه
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را درون  البت  ابتهدا بتشهي از آن   خواه  بتوان . زيباي ديگر مي ااز يک شعر

)كهس از كاهک رهرفت  از     خهوبي بتوانهد؟   تواند ب  د  كسي مي .ا  كاغذي نوشت 

 خواند.( خود مربي شعر را مي ها، بچ 

 ري  ب  اردو مي ياور و يار ه ، مهربون با ه ،»

 ري  اردو ، ميري  اردو مي

 و بازي  كار

 ب  د  نيكو

 ش  بركا، شور و هياهو ها مي ها، ش  توي دادر

 ري  اردو ، مياردوري   مي

 و بازي  كار

 ب  د  نيكو

 ها آزادي ، روزها تو اردو غ  خو  و شادي ، ز دل

 ري  اردو ، ميري  اردو مي

 و بازي  كار

 «ب  د  نيكو

 اردو: اختتاميه افتتاحيه و

   رآن ه

  نيايش -
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  سرود -

 .شاد هاي  ها و مسابق برنام  -

 معاايي: ابتدا يک شعر

       دار  منبر و محراب      ر دار كي  دي  دَ

  مؤمنان  سنگر        آشيان  و خان  

 دار  عالي رنبد      اصير و  الي دار 

 رناه  هر دشا              كناه  بي كناه

 ا  بست  خدا ب  دل       ا  صاا  رفدست 

  كودک و برر  كي هر    و كودک توان و كير

 اند مهربان و خوب د        رشايند مي سجاده       آيند سوي م  مي  ب

 خوانند مي نااز ه  با

 .مسجد تواب ديست؟ !ها بچ  ، خُ

 هاي خوب و ناازخوان. ااسنت ب  شاا بچ 

كدا  از شاا كه    هر. ا  ها نوشت  م  اس  دند تا از واتباج نااز را درون كارج

 انتومي  اتهرا كنهد و  كه  بيايهد و  ،دناايخوب اترا  ها را آن بتواند ب  صورج ناايشي

 تايره بگيريد.  و شاا آن را ادس برنيد

  حراماإل ةتکبیر دــهـتش امـــیـق          وعکــر

 

 (ایستگاه شادی ونشاط)مسابقات آموزشي و تفریحي 

ريهري  بفهي به  ايسهتگاه      ببق برنامه   ،بعد از ظهر بتشي از روز را در صب  و

البت  نبايد  دهي . اختصا  مي ،باشد مسابقاج متتفش مي شاملنشاط ك   شادي و

 غافل شد. ،يا در كايان اردو روز و اهداي تايره در كايان هر از امتيازبندي و
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 كني : دند ناون  از مسابقاج را بيان ميتا  در اي 

 خير ب بله .1

 دالبته  بايه   باشهد.  «خيهر »يا  «بف »شان  كني  ك  كاسخ را آماده مي هايي الؤس

 :مثالً برعكس تواب دهند. يا و «خير»يا  «بف »ها تواب  بچ 

 تا است؟ 5 ،اصول دي ه 

 از واتباج نااز است؟ ،نيته 

  نوج در نااز مستح  است؟ه 

 تري؟ برر  كدر از شااه 

 چهل کالغ ،یک کالغ .2

ره  ب  هاي  شكل مهي  ،اي  اديث .ر  ل ميم  يک اديث رو در رو  نفر اوّ

بهراي مه     دبفنبايد اديث رو با صداي  ،آخر ك  رسيد نفرب   .خرآتا برس  ب  نفر 

 بگ .

كار تو را از نااز بهاز   ،هر راه مشغول كس  و كار بودي و و ت نااز فرا رسيد»

 1«.ندارد

اي را ب  نفر اوّل رفت   اما و تي  ها! هاون بور ك  متوت  شديد، م  تاف  بچ 

 اتي ايجاد شد.اي  ارف ب  نفر آخر رسيد، در اديث تغيير

بف :  ؟دي  دونيد . ميالاثل معروف داري  يک ضرب ،موا ع بوراي  براي  !ها بچ 

بنابراي ، و تي يک ست  يا خبري را شنيديد، زود نبايد «. دهل كالغ ،يک كالغ»

 .باور كني   بفك  بايد تحقيق كني  و از اصل آن ست  يا خبر آراه شوي 

 

 

 

                                                           

 .14579. مستدرک الوسائل، ح 1
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 ها شمارش نعمت .3

 ،به  ترتيه   و  دهنهد  اي تشكيل مي افق  ،يا ايستاده صورج نشست  و  ها ب بچ 

مكهث بهوزني    نعاتهي تكهراري باشهد.    نبايد كنند. ها مي شروع ب  شاار  نعات

 شود. كننده از مسابق  مي وكاک ديگران ه  باعث خروج شركت

 .  و... ه كا ه دست ه رو ه  دش  :1ال مث

 و... . : سي  ه رالبي ه بالبي ه هندوان 2مثال 

 برنامه اردوهای دو یا چند روزه

 يهل را اتهرا    ههاي  برنام توان  مي يا بيشتر بول كشيد، دنانچ  اردو دو روز و

 :  ناود

 صبحگاه:ـ 
نشهاط   ورز  و ،ههاي اردو  برنامه   بيهان تهذكراج و  ، سهرود مفهي   ،تالوج  رآن

 .صبحگاهي

 نگ شبانه:ج  ـ 
  .تذاب هاي برنام  اتراي ناايش و

 اندیشی: همـ 

هها به     بچ  و شود ي مشت  اعال  ميموضوعك  با  هايي نشستي هاان نيع

 موضبوع مربوط به    موضوعصورج رروهي با مشورج هاديگر هر كدا  در يک 

 كنند. ررار  خود را ب  مربي ارائ  مي بندي و تاع ،اصفي

 کاغذ: قیچی و با کارـ 
مقهوا و سهاير وسهايل زز  را تههت      توان كاغهذ و  البت  براي مقطع ابتدايي مي

تا بتواننهد اشهكال    در اختيارشان  رار داد وناود ها تهي   ساخت  اشكال زيبا با آن

 را بسازند.  شنگي
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 شناسی: امامـ 

)ع( مطفبهي را  در بهاره يكهي از ائاه     ،آمهاده  ييها متنه   شاا ب  صورج شهعر و 

سپس دنانچه  ابالعهاتي    د.خواهيد نا  آن اما  را بگوين ها مي از بچ  خوانيد و مي

توضيحاج تكايفي را تهت  نير خود مربي بيان كنند و ،آن اما  دارند خصو در 

 بيان كند. )ع(آشنايي بيشتر با ائا 

رس  يهادريري   راه و صحيف  سجادي  و ك  در باره اما  دهار ،  يلمانند شعر 

 باشد: دعا از آن اما  عرير مي

 راه بندري»

 داده او نشان

 از خدارفت  

 مهربان نر  و

 ا  «صحيف »در

 رفت  او ب  ما

 شرک از رناه و

  ك  خودج تدا

 هاي او سجده

 شاار بوده بي

 بوده عطر او

 مثل نوبهار

 دهارمي  او

 ولي است و رهبر

 اق مثل شير

  1«نا  او عفي است

 .اي ديگر ب  اميد ديدار تا برنام 

                                                           
 صدر.. شعر از: مهدي وحیدي 1





 

 

 درس سوم: بازی، شادی، تماشا

 درس سوم
 

 

 بازی، شادی، تماشا 

 فناوري تبفيغ. : موضوع

منهد   آموزان در اي  درس، با اهايت بازي و دند بازي هدف دانش : هدف کلي

 شوند. آشنا مي

 شد: آموزان در اي  درس، با موارد زير آشنا خواهند دانش :اهداف جزیي

 . اهايت بازي 1

 ي  مورد   اتل متل. بازي 2

 . بازي توپ ب  زمي  نيفت  3

 . بازي هاكاري و هاراهي 4

 . بازي آشنايي با معصومي )ع(.5

آموزان در كايان درس، بتوانند اهايت بازي  رود دانش انتظار مي :هدف رفتاری

 مند را اترا كنند. را توضي  دهند و دند بازي هدف

توضيحي، فعال )ماننهد: شهعر، سهؤال و تهواب،      : مناسب تدریسهای  روش

 بازي(

*** 

 شروع درس

 بي نا  تو نام  كي كن  باز اي نا  تو بهتري  سرآغاز»
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 1«تر نا  تو نيست بر زبان  اي ياد تو  مونس روان 

كهش در   هاتا و با سال  ب  شاا مبفغان و مربيان زااهت  با نا  و ياد خداوند بي

آموزان. اي  درس را ك  بيانگر دند بازي با محتهواي   كرور  دانشعرص  تربيت و 

 كني . ديني و فرهنگي است، آغاز مي

هاي آموز  و كرور   دانيد، يكي از بهتري  و مؤثرتري  رو  هاان بورك  مي

كند ك  افكاركودک منسج  شود،  كودكان، بازي و سرررمي است. بازي، كاک مي

مندي  هني،  اي بياموزد و باعث توان اج تازها  تحريک رردد، نك اس كنجكاوي

رشد شتصيتي و اتتااعي او شود تا در مسير عبور از كودكي ب  نوتواني و سپس 

 دوره تواني، راه آساني داشت  باشد.

در باره بازي و سرررمي براي كودكهان، نظهراج بسهياري بيهان شهده و مهورد       

تعريش تامع از بازي ارائه    توان يک بررسي  رار ررفت  است. ب  هاي  تهت، ناي

 : كرد  ب  عنوان مثال

 2«بازي، ارف  كودک است.»رويد:  ماريا مونت  سوري مي

بهازي، به  رشهد و كيشهرفت روزافهرون كهودک كاهک        »رويد:  ويگوتسكي مي

 3«كند. مي

اي است ك  در تادن و فرهنگ توامع رونارون، انديشه    بازي كودكان ، كديده

مرد  و متتصصان را ب  خود معطوف ساخت  است. در اي  نوشتار، دند نوع بازي 

هها و   ب  شهاا مبفغهان و مربيهان عريهر ارائه  خهواهي  كهرد تها بتوانيهد در برنامه           

 ها استفاده كنيد.  زان از آنآمو تان در تهت كاک ب  رشد و تعالي دانش هاي كالس

                                                           
 . شعر از: نظامی گنجوي.1
ش، ص 1385. انگجی، لیلی و عسگري، عزيزه، بازي و تأثیرآن در رشد كودک، تهران: طراحان ايماژ، 2

 .15ـ  16
 . همان.3
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 یه مورچه لتَل مَتَاَ بازی اوّل:

 شود: اي  بازي، ب  شكل  يل اترا مي

بنهدي كهرده و    ها بتش . مربي يک اديث يا تاف  را ب  تعداد شركت كننده1

متهر نوشهت  و    سهانتي  20×10هايي ب  ابعهاد   هر بتش را روي يک برر  و يا كارج

شود و ب  ه  ريتت  روي مير و يا زمي  در  بندي مي شاارهها  ها و كارج كشت برر 

 ريرد. ها  رار مي متري بچ  10فاصف  

هاي هاديگر را  ها دست كند. بچ  بندي مي ها شااره را ب  تعداد كارج ها . بچ 2

 ايستند. ررفت  و در يک صش منظ  كنار يكديگر مي

خوانده توسط مربي  اي  بازي ك  در ادام  خواهد آمد، شعر متصو  . سپس3

آموزي ك  عهدد مربهوط    شود. دانش كايان يافت  شعر، عددي رفت  ميو با  شود مي

ب  او رفت  شده، بايد بالفاصف  از بقي  تدا رردد و كارج مربوط ب  شااره خهود   

بست  در كنار مير بر اسهاس شهااره خهود بها      هاي صش را برداشت  و در مقابل بچ 

 بايستد. نشان دادن كارج مورد نظر

شهود،   شود و بتشي از اديث مشت  مهي  . با هر مراف  ك  شعر خوانده مي4

درسهتي   ها بايد بتوانند اديث مورد نظر را ادس برنند. دنانچ  به   شركت كننده

اي را ك  انتتاب كرده، ب  فرد برنده اهدا  اديث مذكور را ادس زدند، مربي تايره

 كند. مي

ث را ادس برنند، اولي  نفري ك  بتواند از افظ . ارر تا كايان نتوانستند ادي5

 اديث را بتواند، برنده مسابق  است.

 نکته:

ها بتواهد تا كاي در باره اديث توضهي    تواند كس از مسابق  بچ  . مربي مي1

دهند يا خود  مقداري از آن روايت را توضهي  داده و بهراي تفسه  بعهدي نيهر،      

 ا بدهد تا انجا  دهند.ه اديث ب  بچ  موضوعتكفيفي در خصو  

هها   . هاان بور ك  ديديد، اي  مسابق  بازنده ندارد. از اي  رو، در وتود بچه  2

شهان   رواي  تال  و كوشش، ر ابت سهال ، فعاليهت  هنهي و اسهتفاده از توانهايي     

 شود. شكوفا و ماندرار مي
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 شعر این بازی:

ش ولگهرد... كهاي اونهو    تو كود ... اومد يک كف زد مورد ...  د  مي  ل يتَل مَتَاَ

ره نشست ... با برري كاشو بست ... مورد   كا شكست ... راه نايك  لگد كرد... مورد  

 تو وردهي  را  يکكارج هادي  و وادي ...   تون  تو ماهي... خوب بش  كاج الهي...

 ه كارج كنج را تو وردي  و... .

 كننده دارد(: شركت 6بتش و  6اديث كيشنهادي )

 .«اَلجنّةُ تَحتِ اَقدامِ اُمَّهاتکمبهشت    زير    كاي    مادران    شاا    است  »

 بازی دوم: توپ به زمين نيفته

 شود: و ب  اي  صورج انجا  مي است« توپاستوپ » ،نا  ديگر اي  بازي

شوند  تا هر  بندي مي ان ابتدا شاارهبازيكن. شود يک توپ انجا  مي اب ،اي  بازي

، بها  كننده بهازي  فرد شروعاوّلي  توسط  ،توپاان شااره صدا زده شوند. كدا  با ه

 .شود كرتاب ميسات بازيك  صاا  هاان شااره ب  ، «بگ  5شااره »صداي: 

مربي يكي از ااكها  ديه  را بها ريهت  و آهنهگ       ،هارمان با كرتاب توپ ب  هوا

ايهد به  سهؤال    رسهد، ب  كند. بازيكني ك  توپ ب  او مي شعري شروع ب  خواندن مي

شده كاسخ بدهد. در غير اي  صورج، فردي ك  توپ ب  او رسيده و نتوانست   مطرح

زند و خود  از بهازي خهارج    ب  سؤال مربي تواب بدهد، شااره بعدي را صدا مي

  شود. مي

 نکته:

توان ب  صورج امتيازي ه  برررار كرد  يعني تا كايان بهازي،   . اي  بازي را مي1

 بيشتري بگيرد، برنده است.كسي ك  امتياز 

. در هر مراف  كرتاب توپ، بازيكنان يادشان باشد ك  بايهد تهوپ بهي  هاه      2

بهار تهوپ را بگيهرد  ولهي      3يا  2اي نباشد ك  يک نفر  افراد بچرخد  يعني ب  رون 

 بار ه  صاا  توپ نشده باشد. 1ديگري اتي 
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ها، سهردرر    ست  توابها ب  عفت ندان . شايد در مراف  اوّل اترا،  دري بچ 3

كرسي  تها   باشند  اما در مراال بعدي ك  مسفط شدند، سؤازج را كس و كيش مي

 شان شود. خوبي ااكا  و سؤازج ديني مورد نظر، مفك   ه  ب 

  های نمونه:  سؤال

  

 پاسخ:         

  اصول دي  دند تا است؟ 

  

 تا است. 5اصول دي   

  اوّلي  اصل دي  دي ؟

  

 توايد. 

  ااز بگو توايد دي ؟

  

  توايد، يعني خدا يكي است. 

  دومي  اصل دي  دي ؟

  

 عدل. 

  عدل بگو ك  يعني؟

  

 خداي هست عادل. 

  سومي  اصل دي  دي ؟

  

 نبوج. 
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  بگو نبوج يعني د ؟

  

 مبعث كيغابران براي ارشاد ما. 

  دهارمي  اصل دي ؟

  

  امامت. 

  بگو امامت دي ؟

  

  اند ك  رهنااي مايند. اما  12 

  كنجاي  اصل دي  دي ؟

  

 معاد. 

  معاد بگو يعني دي؟

  

 يعني روز رستاخير. 

 بازی سوم: همکاری و همراهي

كذيري  دهد و اسّ مسئوليت ها شيوه هاكاري در كارها را ياد مي اي  بازي، ب  بچ 

تذاب، ب  شكل زير به   دهد. اي  بازي  ويژه در برابر ديگران را افرايش مي ها، ب  آن

 آيد: اترا در مي

تا  10شوند و براي هر رروه، يک مسافت  . دو يا س  رروه دو نفره، انتتاب مي1

 شود. ها مشت  مي متر ب  موازاج ساير رروه15

 ايستند.  دهند، مقابل هاديگر مي . هر دو نفر ك  يک رروه را تشكيل مي2

شان را كشت خود ب  صهورج   هاي دست. افراد بايد در هنگا  انجا  اي  بازي، 3

 شده نگهدارند.   فل
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ريرد و دو نفر بايد ب  ه  نرديهک شهوند و    . مربي، توكي بي  شك  دو نفر مي4

 توپ را با شك  نگهدارند.

هها،   تواند با سوج، شعرآهنگي  يا تشويق تااشادي . در اي  مراف ، مربي مي5

 ها را ب  اركت درآورد. رروه

بول مسير توپ را افظ كند، كاتر توكش به  زمهي  افتهاده    . رروهي ك  در 6

باشد، در مدج زمان كاتري مسير را كياوده باشد و خطاي كاتهري هه  داشهت     

 باشد، برنده مسابق  است.

 

 بازی چهارم: آشنایي با معصومين)ع(

شود  ب   آموزان ه هاانند بازي اس  فاميل ه اترا مي   ب  كاک ها  دانش ،بازي اي 

 ج ك :اي  صور

 كند. بندي مي ها را ب  دو يا س  رروه تقسي  . مربي، بچ 1

. مربي، لقبي را از يک معصو )ع( انتتاب كرده و ب  تعداد اهروف آن لقه ،   2

 كشد. روي تابفو خط تيره مي

 مانند: با ر العفو    ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

اهدس  تواند يكي از اروف را با رفت  يهک اهرف    . هر رروه، ببق نوبت مي3

برند. دنانچ  آن ارف كيشنهادي، ترء اروف آن لق  باشد، بازي خط تيره و در 

 شود. غير اي  صورج، زير خط تيره نوشت  مي

. در مدج زمان رسيدن ب  لق  مورد نظر، هر رروه تا دو بار فرصت دارد كه   4

لق  را ادس برند. در هر تاي مسابق ، لق  درست تشتي  داده شهد، رروههي   

 درست را داده، برنده شده است. ك  تواب
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. در اي  مراف ، رروهي ك  زودتر لق  مورد نظر را ادس زده، در مهورد آن  5

ها و در نهايت،  كند  ارر نتوانست، ساير رروه معصو  و لق  مورد بحث، صحبت مي

كنهد تها به  اندوخته       مربي راتع ب  آن لق  و معصو )ع( شروع به  صهحبت مهي   

 آن معصو )ع( افروده شود.آموزان راتع ب   دانش

ها خواست ك  راتهع به  آن معصهو )ع(: داسهتان،      شود از بچ  . هاچني  مي6

 شعر، مقال  و نقاشي براي تفس  بعد آماده كنند و ب  مربي تحويل دهند.

 



 

 

 درس چهارم

 

 
 شکن بت 

  رآن.  :موضوع

هاي اضرج ابراهي )ع( و  متاببان در اي  درس، با بعضي ويژري :هدف کلي

 شوند. ها آشنا مي هاي هدايت انسان رو 

 آشنايي با موارد  يل:  :اهداف جزیي

 هاي ديگر سوره اخال    . آشنايي با اس 1

 . آشنايي با ترتا  سوره اخال   2

 ويژه توايد.  . آشنايي با اصول دي ، ب 3

اميهد اسهت كه  متابه  در كايهان درس، ضها         :(خروجيرفتاری )هدف 

 آشنايي با اضرج ابراهي )ع(، دربارة توايد نير ابالعاج بيشتري ب  دست آورد. 

توضيحي، فعال )كارج، داستان، شعر، مسهابق ، اهروف اوّل و    روش تدریس:

 آخر(. 

 و كارج. تتت  وسایل تدریس:

*** 

 

 شروع درس

 ب  نا  خدا، خالق اي  تهان  نا  خدا، خالق آساانب  »

 « خداوند بتشنده و مهربان ب  نا  خدا، رازق بندران 
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 اوّل هر كار، ب  نا ؟   خدا 

 زيور رفتار ب  نا ؟   خدا 

 نغا  ب  نا ؟   خدا 

 شروع غذا ب  نا ؟   خدا 

 در مو ع خواب ب  نا ؟   خدا 

 هايش ، هر تا ب  نا ؟   خدا 

 آخر هر كار، شكر؟   خدا 

 

 هاي عرير، سال ! بچّ 

اميدوار  تابستان خوبي را تا امروز سپري كرده باشهيد و روزههاي خهوبي هه      

 منتظر شاا باشد.

خُ ، با اشعاري ك  در ابتداي برنام  اترا ناودي ، يادآوري كردي  ك  شروع هر 

را به   « شكر خهدا »ايد باشد و در كايان هر كار نير بايد كاري با نا  و ياد خداوند ب

 رويي : تا بياوري . كس يک بار ديگر ها  با ه  يک صدا مي

 «بس  اهلل الر اا  الر اي : ب  نا  خداوند بتشايندة مهربان.»

ها تاع شود و اواس هيچ كس تفريق يها تقسهي  يها     ك  اواس ااز براي اي 

 ضرب نباشد، برنام  را با تواب ب  دند سؤال با م  هاراهي كنيد: 

 

 سؤال اوّل: من کيستم؟

مرتب  در  رآن نا  م  آمده اسهت و اتهي يهک     69الش ه كيامبري هست  ك   

ا  و آشهنا   ن با خواندن ابعاد زنهدري سوره  رآن ب  نا  بنده نازل شده تا كيروان  رآ

 هاي برر ِ رسيدن ب  كاال را بياموزند.  شدن با تاريخ درخشان م ، درس
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ب ه م  از كيامبراني هست  ك  كيروان ها  اديان مانند: يهوديهان، مسهيحيان،    

كننهد و اتهي در  هرآن،     مجوسيان و مسفاانان مرا ب  بررري و  هرماني يهاد مهي  

 1 «م ، يک امّت بهود . »ان يک امت معرفي كرده و فرموده ك : خداوند مرا ب  عنو

 ساز بود . هاي انسان اي از برنام  يعني دربردارنده فرهنگ و مجاوع 

ج ه م  هنوز ب  دنيا نيامده بود  ك  كدر  از دنيا رفت و عاوي  سركرستي مرا  

كرسهتان و   از بهت خواند   اما او  مي« كدر»ب  عهده ررفت. از اي  رو، او را ب  عنوان 

هواداران ااك  ستاگر زمان )نارود( بود. و تي ناهرود در عهال  خهواب ديهد كه       

اي در آساان درخشيد و نور آن بر نور خورشهيد و مهاه ديهره شهد، دنهي        ستاره

آيد ك  سرنگوني و نابودي تو ب  دست او  زودي كودكي ب  دنيا مي تعبير كرد ك  ب 

نارود از واشت و ترس دستور داد تا مهأموران و  شود و ب  هاي  دليل،  انجا  مي

تالدانش در ها  تا تستجو كنند و نوزادان كسر را بكشند  اما ب  خواست الههي،  

رهاهي درون   خبر بودند و ب  لطهش خداونهد، در متفهي    تاسوسان از وتود م  بي

 غاري ب  دنيا آمد . 

                                                           
 . 2. نحل، آيه  1
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دعهوج تههاني داشهت     بين  ك  ها  متوت  اس  اي  كيامبر اولوا العر  كه    مي

 ايد. بف ، اضرج ابراهي )ع(. است، شده

  

 سؤال دوم: من کجا هستم؟

 الش ه زمي  از زير م  رسترده شد و خفقت ها  تا، بعد از م  شكل ررفت. 

ا  كه  در   ب ه از ابتداي خفقت اضرج آد )ع(، مكاني مقدس و متبهرک بهوده   

يه  السال ( تا كيامبر اسال ) ( ايجاد و افظ بناي آن، از آد  و نوح و ابراهي )عف

 اند.  تال  بسياري كرده

اي هست  در يک مسجد در شهر مك  ك   بف  مسهفاانان تههان    ج ه م  خان  

 هست . 
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« كعبه  »بين  با اي  توضي ، ديگ  ها  تواب را فهايدنهد! آفهري ، تهواب     مي

 است. 

 

 

 سؤال سوم: کدام سوره قرآن هستم؟

 رآن ك  در مك  بر كيامبر اسال ) ( نهازل شهد  و   يكصد و دوازدهاي  سوره 

هركس مرا بتواند، مانند آن است ك  يک سهو   هرآن را خوانهده اسهت. يكهي از      

باشد  دون صفاج متصو  خدا در ايه    مي 1«شناسنام  خدا»هاي م ، سورة  نا 

سوره آمده است. براي هاي  مستح  است ك  بعد از خواندن اي  سوره بگهويي :  

                                                           
 . 491، ص 10. كاشانی، مال فتح اهلل، تفسیر منهج الصادقین، ج 1
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آي  دار . هرراه  4  يعني كروردرار م  اي  دني  است. م  فقط «اهللُ رَبّي كَذلکَ»

 تنهايي بيايد، منظور م  هست   يعني سوره؟   ب « سوره»كفا  

بس  اهلل الراا  الراي ،  هل  »خواني :  ك  ها  با ه  آن را مي« اخال »بف ، 

 .« هو اهلل ااد، اهلل الصاد... 

 برنام  معفو  شود، ب  اعداد روي تتت  نگاه كنيد. موضوعك   ااز براي اي 

 

                         

  

كهن  كه     امروز ما است. يک راهناهايي مهي   موضوعر اي، هاان  5اي  عدد 

 ما، رياضي نيست  اصالً عدد نيست.  موضوع

 

 بفك  يكي از اصول دي  است. آفري  بر شاا دوست زرنگ! 

 

 

 

 

 

 

0 
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اصهول  »اصهل ديگهر روي هه      4توايد، اوّلي  اصل از اصول دي  است ك  بها  

 داند؟  اصول ديگر را د  كسي مي 4دهند. آن  را تشكيل مي« دي 

 بارک اهلل، شاا بگوييد: نبوج، معاد، عدل و امامت. 

 ااسنت ب  شاا! ااز با شعر ياد بگيريد: 

 دانستنش بود رنج  اصول دي  بود كنج »

 نبوج است دو   توايد باشد يك  

 اي  س  اصول دي  است  معاد سومي  است 

 ب  نرد ما شيعيان  دو اصل ديگر آن 

 « راه سعادج بود عدل و امامت بود 

 آفري  ب  ها  شاا! 1ها! توايد يعني د ؟ بچ 

شهود، بها    اما يک بار ديگر سورة اخال  را ك  ب  آن سورة توايد ه  رفت  مي

    اما اي  بار ترتا  آن را: خواني ه  مي

ب  نا  خداوند بتشايندة مهربان. بگو )اي كيامبر( او خداي يكتا و يگان   است. »

باشهد و او،   نياز است.  ن  كسي فرزند او است و  ن  او فرزنهد كسهي مهي    خداي  بي

 « هاتا و هاانندي ندارد.

                                                           
 كند تا نظر خود را بگويند.  را تشويق می ها دهد و حتی آن ها اجازه می . مربی به بچه 1
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ها را داشهت    صفت روي كارج 5ها! توايد، يعني كرستيدن خدايي ك  اي   بچ 

 ااز ب  اي  داستان با د ت رو  كنيد. 1«خداكرستي.»باشد و اي ، يعني 

سال در  13ك  اضرج ابراهي )ع( براي در امان ماندن از ظف  نارود،  بعد از آن

ميان غار زندري كرد و ب  رشد تساي و فكري عجيبي رسيد، با اصهرار به  مهادر    

 دلسوز و مهربانش با شور و نشاط ب  برف شهر  د  برداشت. 

د ك  در اال تاريک شدن بود و منظرة زيبهاي غهروب خورشهيد، وتهو     هوا ك 

ابراهي )ع( را غرق در عشق و شوق ب  خدا كرده بود ك  نارهان هياهوي تاعيتي 

ها رفت و با تعج  ديد ك  رروهي نهادان بها    نظر  را تف  كرد. كس ب  سوي آن

شهد،   اند و در برابر ستارة زهره ك  در آساان ديده مي كاال ادب كنار ه  ايستاده

 كرستند. هاانندي ندارد، آن را ميكنند و ب  تاي خدايي ك  هاتا و  تعظي  مي

ها از راراهي، فكري ب  نظر  رسيد و در ظهاهر بها    ابراهي )ع( براي نجاج آن

كرسهتان او را به  تاهع     عقيده شد و رفت: آري، هاي  خدا است. سهتاره  ها ه  آن

ها را  بول كرده، شهادمان شهدند     ك  يک نوتوان، آيي  آن خود كذيرفتند و از اي 

)ع( ك  منتظر فرصتي بود تا اقيقت را اعال  كند، هنگامي كه  سهتاره   اما ابراهي 

ك  ناكديد شد، رفت: ن ، اي  ستاره خدا نيست  دون خدا وتودي ثابهت   زهره ك 

است ك  در هر اال، بايد بندران ب  او دسترسي داشت  باشهند. از ايه  رو، مه  از    

كرستان را  نطقي، ستارهده . هاي  ستنان ساده، اما م اي  عقيدة شاا انصراف مي

 در شک و ترديد فرو برد. 

داد، نارههان   ابراهي )ع( ك  ب  راه خهود در صهحرا به  سهات شههر ادامه  مهي       

دشاش ب  تااعتي افتاد ك  در برابر ماه درخشهنده ايسهتاده بودنهد و بها كاهال      

هها، هاهان نقشه      كردند. ابراهي )ع( باز براي ههدايت آن  ااترا  آن را كرستش مي

                                                           
 نوشته شده است. « توحید». پشت كارت خداپرستی، كلمه  1
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ب ، د  ماه درخشنده و زيبهايي!   ب »ها رفت و رفت:  را اترا كرد. كس نرد آن  بفي

 «خداي م ، هاي  است.

ماه كرستان از ابراهي )ع( استقبال كردند و او را در صش خود  رار دادند  ولهي  

و تي نرديک صب ، ماه مانند ستاره زهره غروب كرد، ابراهي )ع( از فرصت استفاده 

تهايي اسهت و خهدا     دا نيست  زيرا ماه در اال تغيير و تابه  اي ، خ»كرد و رفت: 

خواه  ك  مرا هدايت كند  وررن   بايد تغييرناكذير و ثابت باشد. از خداي وا عي مي

 « در صش راراهان خواه  بود.

ابراهي )ع( با اي  استدزل محك ، بذر اعتقهاد به  خهداي  يكتها و يگانه  را در      

هها را متوته  اعتقهاد بابفشهان كهرد.       د و آنكرسهتان كاشهي   ههاي مهاه   صفح   ف 

ابراهي )ع( ش  را در بيابان رذراند و نرديک بفوع خورشيد، رروههي را ديهد كه     

منتظر بفوع خورشيد هستند تا ب  عنوان خدا آن را سجده كرده و تعظي  ناايند. 

قيده ع ها ه  ها رفت و در ظاهر واناود كرد ك  با آن ابراهي )ع( اي  بار ه  كنار آن

خداي م ، هاي  اسهت. خورشهيد، از   »است. و تي خورشيد بفوع كرد، فرياد زد: 

 « تر است. ها  درخشنده

ها بود  ولي و تي خورشيد غهروب كهرد، خطهاب به       ابراهي )ع( تا غروب با آن

تواند خدا باشد. مه    م  از اي  عقيده بررشت  و خورشيد هررر ناي»ها رفت:  آن

ها و زمهي  را آفريهده اسهت. مه  در      كرد  ك  آساانروي خود را ب  سوي كسي 

 «اياان خود، خالص  و از مشركان نيست .

كهذير،   اي سهاده و اخال هي دل   ها! ب  اي  ترتي ، ابهراهي )ع( بها شهيوه    بف ، بچ 

ههها را بهه   كرسههتان و خورشيدكرسههتان را راههراه خوانههد و آن كرسههتان، مههاه سههتاره

 ان دروغي  بر اذر داشت. خداكرستي دعوج كرد و از كرستش خداي
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ها! ابراهي )ع( و تي ب  شهر رسيد و دش  آزر ب  دههرة مفكهوتي او افتهاد.     بچ 

ك  ابراهي )ع( مظهر يكتاكرسهتي و   محبتش نسبت ب  ابراهي )ع( بروز كرد و با آن

كهرد و اتهي روزي    كرستي بود، اما آزر از ا يت و آزار او خودداري مي مبارزه با بت

هها را به  بهازار ببهرد و به  مهرد  بفروشهد و         راهي )ع( داد تها او آن دند بت ب  ابه 

ااترامي نكهرده باشهد، خواسهت  عاهوي خهود را       ك  ب  آزر بي ابراهي )ع( براي اي 

ها  ها را از كرستش بت ك  فكرِ خفت  مرد  را بيدار كند و آن كذيرفت  ولي براي اي 

كشهانيد و فريهاد    را بر زمهي  مهي  ها  ها بست و آن بيرار ناايد، بنابي در رردن بت

 هاي بدون سود و زيان را بترد؟  زد: آيا كسي ااضر است اي  مجسا  مي

ها را كنار رودالي ك  آب رنديده در آن تاع شهده بهود،    سپس ابراهي )ع( آن

آب »هاي آلوده انداخت و بفند رفت:  ها را ميان آب آورد و در برابر دش  مرد ، آن

هها   فهاانهد كه  بهت    ب  اي  ترتي ، عاالً به  مهرد  مهي   .« بنوشيد و ست  بگوييد

)خدايان سنگي و دوبي(، شايست  عبادج و كرستش نيستند و تنها خداي يكتها و  

 نياز و سراوار سجده كردن است. يگان ، خداي بي

ها! اضرج ابراهي )ع( آن  در در راه ههدايت مهرد  به  خداكرسهتي و      بف ، بچ 

مورد تاجيد و تكري   رار  1رده است ك  در  رآن كري كرستي تال  ك مبارزه با بت

 رسيد:  هاي بنده تواب دهيد، ب  اي  كال  الهي مي ررفت  است. ارر شاا ب  سؤال

 رويند. )ساال(  : كنار دريا و رودخان  را ... مي1سؤال 

 رويند؟ )اارا ( : لباس نادوخت  ااتيان در ايا  اج را مي2سؤال 

هها اسهت؟    ك  از بهرف كروردرهار مهأمور رهرفت  تهان      اي : نا  فرشت 3سؤال 

 )عررائيل( 

 : ش  اوّل زمستان ك  درازتري  ش  سال است؟ )يفدا( 4سؤال 

                                                           
 . 109. صافات، آيه 1
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 « بَدر»: اوّلي  تنگ كيامبر اسال ) ( با كفار مك  كدا  است؟ 5سؤال 

: ااك  ستاگر يَاَ  ك  ب   صد خراب كردن كعب  با فيل ب  مك  ااف  6سؤال 

 خواست الهي ب  وسيف  ابابيل كشت  شد؟ )ابره ( كرد  اما ب  

 رويند؟ )يتي (  : ب  كودكي ك  كدر  مرده، د  مي7سؤال 

اي ك  براي مدح اضهرج ابهراهي )ع( در  هرآن آمهده،      ك  ب  آي  ااز براي اي 

ها را كنهار هه     هاي اي  سؤال دست كيدا كنيد، كافي است ارف اول و آخر كاسخ

 شود.  كسي زودتر موفق مي رار دهيد. ببين  د  

كنهي :   آفري ، آي  را دوست شاا درست ب  دست آورد. ها  با هه  تكهرار مهي   

  يعني سال  و درود خدا بر اضرج ابراهي )ع(. ما ه  ب  روح «سَال ٌ عَفي إبراهي »

 فرستي . كو  الهي درود مي اي  كيامبر ستت

ة هاه  شهاا  هرار ررفته      خُ ، اميدوار  برنام  امروز ه  مورد توت  و استفاد 

 .باشد. صفواج





 

 

 درس پنجم

 

 
 ها بهترین نیکی 

 اخالق. :موضوع

آموزان در ايه  درس، بها اهايهت كاهک به  ديگهران آشهنا         دانش هدف کلي:

 شوند. مي

 آموزان در اي  درس، با موارد زير آشنا خواهند شد: دانش اهداف جزئي:

 ها  . بهتري  نيكي1

 شود  . كاک و ااسان و نيكوكاري ب  ديگران، عبادج محسوب مي2

)ع( به  فقيهر و    و اضرج عفي )عفيهاا السهال (  . كاک اما  اس  و اما  اسي 3

 يتي  و اسير. 

كايان درس بتوانند ب  ديگران  رود در آموزان انتظار مي از دانش هدف رفتاری:

 خدمت و كاک كنند.

توضيحي، فعهال )شهعر، داسهتان، خهط فهانتري،        های مناسب تدریس: روش

 تدول(.

 تابفو )تتت  و رچ(. های آموزشي: رسانه

*** 

 شروع درس
  اوّل ب  نا  خدا              ك  بنده او هستي »

  «فرستي  ل و آلش       صفواج ميما ب  رسو

 ءاهلل روز خوبي را شروع كرده باشيد. شا ن ها، سال ! ا بچ 

 ايد تا برنام  خوبي را با هاديگر شروع كني ؟ آيا آماده
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ايهد؟   شود ك  هنوز آماده نيستيد، آمهاده  اي ك  شاا رفتيد، معفو  مي با اي  بف 

ما آفري ، ااز آماده شديد. م  با نا  خدا شروع كرد  تا خدا كاک كند ك  برنام  

 خوبي تاا  شود. ب 

 برنام  ديست؟ موضوعخواه  بگوييد ك   در ابتداي برنام ، از شاا مي

        

  

 «.كاک»آيد: بف ،  يک كفا  ب  دست مي

هاي خوب، كاک كردن و نيكي كردن ب  ديگهران اسهت.    ها! يكي از اخالق بچ 

 ها است. ادجتري  عب ارر هاي  كاک و نيكي كردن، براي رضاي خدا باشد، از مه 
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 1ها را نا  ببرد. تواند دند ناون  از عبادج د  كسي مي

كه  سهت     )ع( در اي  باره ست  زيبهايي دارد. بهراي ايه     ها! اضرج عفي بچ 

روي  سراغ تدول و با هه  تهدول را    )ع( را ب  دست آوري ، مي زيباي اضرج عفي

 كني . ال مي

دهيد، خان  تدول را    شاا ميهايي ك كرس . با تواب هايي از شاا مي م  سؤال

 كني . كر مي

 (17ه9ه7ه2صدا و خامو ؟   كتاب ) . يار بي1

 (21ه8ه15ه18صدا؟   ساكت ) . فوري بگو ب  ما، خامو  و بي2

 (12ه23ه14ه11. تا و محل؟   مكان )3

 (16ه22ه3. ب  معناي مذه  و آيي ؟   دي  )4

                                                           
ها بخواهد كه عبادت را توضیح دهند و چند نمونه را نام  ها، از آن . مربی محترم براي جلب توجه بچه1

هاي  بندي پاسخ برند. بعد از شنیدن جواب و دسته ببرند. معموالً نماز و روزه و تالوت قرآن را نام می
 ها اشاره كند و توضیح دهد. شده، مربی به ساير عبادت ارائه
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 (1ه6عالاي ؟   رَب )اي است: الحاد هلل ... ال . تاي خالي، د  كفا 5

 (4ه10. راه ميان تهي ديست؟   ره )6

. شهر كودک كنار تهران ك  ار  اضرج عبدالعظي  اسني)ع( در آن شهر 7

 (13ه20ري )   وا ع شده است؟

. ابرار تنگي ك  ارر ارف اّولهش را بهرداري ، وااهد كهول یاكه  اسهت؟ يه         8

 (19ه5)

نويسهي  و بعهد سه  تها سه  تها        براي فهايدن رمر تدول، ارف اوّل آن را مي

)ع( ب  دست آيد:    دهي  تا ست  زيباي اما  عفي شارده، اروف را كنار ه   رار مي

 1«بهتري  نيكي، كاک برادران است.»

ها، كاک ب  ديگران است. ما ه  بايد ياد بگيري  و ب   ها! بهتري  نيكي بف ، بچ 

 ديگران خدمت و كاک كني .

 ، شاا ه  خوب رو  كنيد:خوان  ااز م  يک شعر مي

 بسته

 يک كير زن ديروز»

 شد از كود  رد مي

 ردبر خستگي مي با

 يک بست  را با خود

 

 لرزد ديد  ك  مي

 دست و عصاي او

 انگار سنگي  بود

                                                           
ها نیز به همراه مربی، آن  . مربی، عربی اين سخن را روي تخته بنويسد و يک بار بخواند. سپس، بچه 1

 «اإلحسانِ، مُواساةُ اإلخوان. أحسنُ »را بخوانند: 
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 بست  براي او 

 :رفت  تفو رفت 

 خست  شدي مادر»

 اي  بست  را ااز

 «ر  ديگربَ م  مي

 

 آن كيرزن خنديد

 با صورتي خست 

 ا  رفتي  خان تا 

 1«هاراه آن بست 

هها   ها و خدمت ايد؟ دند ناون  از اي  كاک آيا تا ب  اال، ب  كسي كاک كرده

 ها را انجا  داد. توان آن بف ، كارهاي زيادي هستند ك  مي 2ب  ديگران را نا  ببريد.

تهان از   ها! ارر در مدرس  خوراكي هاراه داشت  باشهيد و يكهي از دوسهتان    بچ 

كنيد؟ ااز ارر خود شاا ه  خيفهي ررسهن     اي نشست  باشد، د  مي  ضعش روش

 كني . مان كاک مي كنيد؟ بف ، ب  دوست باشيد، د  مي

در دوران كهودكي مهريض شههدند.    )عفيهاها السهال (  امها  اسه  و امها  اسهي     

هها به     شان از ايشان عيادج كردند. يكي از آن كيامبر) ( ب  هاراه بعضي اصحاب

كردي تها خهدا زودتهر     اي كا ! نذري براي فرزندانت مي»فت: اضرج عفي)ع( ر

كن ، ارر فرزنهدان  خهوب    م  نذر مي»اضرج عفي)ع( فرمود: « ها را شفا دهد. آن

هاسرشان اضرج زهرا) ( و هر دو بفل مريض نير « شوند، س  روز روزه بگير .

                                                           

 پور. وود لطف. شعر از: دا1
 ها موارد كمک به ديگران را بیان و كامل كند. . مربی، با كمک بچه2
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ها نذر  ننا  داشت نير هاانند آ« فض »هاانند اضرج نذر كردند. كنير ايشان ك  

 ناود.

كس از مدتي، آن دو بفل سالمتي خود را ب  دست آوردند. ب  هاهي  تههت،   

ها   اشتاصي كه  نهذر كهرده بودنهد، شهروع به  روزه رهرفت  كردنهد. اسه  و          

)ع( نشسهتند و رفتنهد:    هر دو دويدند و روي زانوي اما  عفي )عفيهاا السال (اسي 

هاي هر دو كودک را بوسيد و فرمهود:   ن ريري . اما  رو كدر! ما ه  با شاا روزه مي

 كني .  بسيار خوب، امش  شاا را ه  بيدار مي

افطاري نشست  بودند. دند  ر  نان و   روزي ستت سپري شد. ها  سر سفره

ناک... سر سفره رذاشت  شده بود. هنوز كسي لقا  ناني نتورده بود كه  صهداي   

ع ظاهر او معفو  بود ك  شهت   اي ب  رو  رسيد و صداي در بفند شد. از وض نال 

 نيازمندي است.

 

رفهت. دنهد روزي اسهت     خواست و مي او ب  در خان  اما  آمده بود و كاک مي

 كنيد. ا . آيا ب  م  كاک مي غذا نتورده

اي ، درا ب  او  د  كار كني ؟ ما از صب  در اي  روز رر  و بفند ررسنگي كشيده

اي ؟ امها    غذا بدهي ؟ خودمان د  كار كني ؟ با زاات دند  ر  نان تهي  كرده
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)ع( داد و ايشان ه  آن را ب  فقير سپرد و خودشهان   )ع( نان را ب  دست اس  عفي

ه  نشده بود ك  يتياي تقاضاي كاهک  با آب افطار كردند. روز دو ، هنوز سفره ك

)ع( آنچ   )ع(  ر  نان را ب  دست او داد. ش  سو  ه  خود عفي كرد. اما  اسي 

 داشتند، ب  اسيري بتشيد.

)عفيهاها  شان امها  اسه  و امها  اسهي      فردا صب ، اضرج عفي)ع( با فرزندان

گي نهرد كيهامبر) ( آمدنهد  در اهالي كه  آن دو فرزنهد از شهدج ررسهن         السال (

لرزيدند. كيامبر) ( بسيار ناراات شد و با ه  ب  خان  اضرج عفي)ع( آمدنهد.   مي

شهان ايسهتاده بهود  در اهالي كه   از شهدج        اضرج زهرا)س( در محراب عبادج

اي »ررسنگي ناتوان شده بود. در هاي  هنگها ، تبرييهل نهازل رشهت و رفهت:      

او خوانهد. خداونهد به     را بهر  « هل أتي»و سپس سوره « محاد! اي  سوره را بگير.

 1رسولش ب  دليل داشت  دني  خانداني تبريک رفت.

هها   دانيد در تامع  افرادي هستند ك  مها بايهد بيشهتر به  آن     ها! آيا مي اما بچ 

تواند نا  ببره؟ بف ، فقير، كهدر و مهادر، معفه ،     خدمت و نيكي كني . د  كسي مي

بهر . شهاا در    افرادي را نا  مي هاساي  و... . كايان درس، دند ناون  از اشتا  و

ها كاک كنهي ، بگوييهد: كاهک     تواني  ب  آن تان مثبت است و مي تايي ك  تواب

ها كاک  كني  ه كاک كني . اما در تايي ك  تواب شاا منفي است و نبايد ب  آن 

 كني ، بگوييد: ن  نكني  ه ن  نكني .

 كني : ايد؟ شروع مي آماده

 نكني ؟     كاک كني  ه كاک كني مان كاک كني ، يا  ب  دوست»

 ب  دشانان كاک كني ، يا نكني ؟     ن  نكني  ه ن  نكني 

 نوا كاک كني  يا نكني ؟     كاک كني  ه كاک كني  ب  مرد  بي

                                                           
 .344، ص 25. مكارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه، ج 1
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 نااز كاک كني ، يا نكني ؟     ن  نكني  ه ن  نكني  ادب و ب  بي ب  بي

 ي  ه ن  نكني ب  ظال  و ستاگر كاک كني ، يا نكني ؟     ن  نكن

 1«ب  مظفو  و ب  بياار كاک كني ، يا نكني ؟     كاک كني  ه كاک كني 

 خواني . در كايان، براي سالمتي آ ا اما  زمان)عج( ها  با ه  دعاي فرج را مي

 ... .«اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ»

                                                           
گـاه   ها را اجرا نمايد و آن هاي ديگري نیز اضافه كند و با ريتم و سلیقه خاص آن تواند كلمه . مربی می1

 درس را به پايان برساند.



 

 

 ششم درس

 

 
 جانشین بر حق

 .عقايد :موضوع

ل شهيعيان  هاي اما  اوّ با برخي خصفت ،آموزان در اي  درس دانش :هدف کلي

 شوند. آشنا مي

 شد:خواهند آشنا   يلبا موارد  ،آموزان در اي  درس دانش :اهداف جزیي

 ( ع)عفي ،نامؤمن دگونگي تولد اضرج امير. 1

 اما  عفي)ع( رذشتگي  از خود فشاني و تان. 2

  مقا  و تايگاه اضرج در عال  دنيا .3

 .روزهاي خا  اهايت دادن ب  ايا  و. 4

 ،آمهوزان در كايهان درس   دانهش  كه   رود انتظار مهي  :)خروجي(  هدف رفتاری

 .را بيان ناايند )ع(هاي اما  عفي برخي ويژري

 ،مسهابق   ،كاسهخ  )كرسهش و  فعهال  ،توضهيحي  :های مناسب تبدریس  روش

 .داستان(

 .تتت  و كارج :های آموزشي رسانه

*** 

 شروع درس

 اي نا  تو بهتري  سرآغاز»

 بي نا  تو نام  كي كن  باز
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 اي يهاد تهو مهونس روانه 

 «نا  تهو نيست بر زبان  تر

  ،نا  خالق هستي برنام  خودمون را با

 كني . ميآغاز  ب  وتودآورنده ش  و روز

  :رويي  ها  با ه  مي

 «.بهسه  اهلل الهر اهاه  الهر اهيه »

 «كاان         خداوند بتشنده مهربان ب  نا  خداوند رنگي »

 د  كار كني ؟ ،شوي  نشان  ادب اي  است ك  هر تا وارد مي،  خُ

  .سال  كني  ،آفري 

  يكُفَعَ ال ٌسَ     !هاي خوب  بچ 

 تون خوب ؟ اال و ااوال

 .خدا را هراران هرار بار شهكههر

  .بيايي  ها  ما خدا را شكر كني 

خدا آن نعات را ب  ما  ،را شكر كني  در هر نعاتي خداك  ارر  دون آي  داري 

 1.دهد زياد مي

 :كس ها  با ه  بگويي 

 «الحاد هلل رب العالاي »

 كني . برنام  را با دند سؤال شروع مي

 بيست و هشتاي  ارف از اروف الفبا؟  

 « »ارف  !ها ااسنت بچ 

 .مهردانگيه  مهرا ه  مههربانيه  مهحهبه ت  ل د  كفااتي هست؟اوّ ،« »ارف 

                                                           
 «كرتُم لَأزيدنَّكُم.لَئن شَ. »1
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 ا م   ؟ش  تو دي مي سريع بگيد ببين  تاع م  و اازه 

 ما    ش ؟ را ب  آخر  اضاف  كنيد مي « »ااز ارف ه 

 . كن  ا را از بوي بد دور ميرير است ك  م يک نوع عرقما ، 

. اون شهود  كيشوا مي ي رهبر واب  معن ،ارر يک ارف  ب  اول آن اضاف  كني ه 

 اي است؟ د  كفا 

 اما    !ها آفري  ب  شاا بچ ه 

 در وتهود اضهرج اميهر   ، مردانگهي و  مهرا  ، مهربهاني ، هاي محبت اي  خصفت

 باشد. عفي)عفي  السال ( مي ،نامؤمن

 تا اما  داري ؟د نااز سريع بگيد د

 تا 14   !ماشاءاهلل ب  شااه 

 ؟كي  اولي  اما  ما

 است. )ع( اضرج عفيبف ، 

 «عفي: »ديدبشاا ه  با ه  بفند تواب  .خون  م  يک شعر ميه 

 .: ..لاما  اوّ»

 ...: ها  سرور بر

 ...: فات  خيبر

 ...: اما  و رهبر

 ...: تاي كيابر

 ...: سا ي كوثر

 ...: آخر ل واوّ

 ...: شير دزور

 ...: هاسر زهرا



 

 

 

 
 

 1393توشه راهیان نور تابستان  ره                                                                                          62

 

 ...:وصي باها

 ...: عالي اعفي

 ...: نور دو عي  است

 ...:باب اسي  است

 ...: باب اس  كيست؟

 ...: م  كيست؟ دلبر

 .« ...: شاه زم  كيست؟

 ها. مانون از هاراهي شاا بچ 

 بازي با كفااج داري . ،ااز در ادام  برنام 

 «د»سريع بگيد اي  د  ارفي ؟  ه

 ل د  كفااتي مياد؟اوّ ،«د»ارف سؤال:  ه

 درستكاري.ه  دزوريه  دوسته  دي 

، هاهان ديهري   اضهاف  كنهي    ارف دال ارر ب  اول ششاي  ارف الفبا را ااز

 دتها ب  كدر برر  ميگ ؟    عربش  ك   مي

 ها ب  مادر برر  ميگ ؟   تده   عرب ،را ب  آخر  اضاف  كني  «ه»ااز ارف 

  ش ؟ مي ، ديب  اولش اضاف  كني  «سي »ي   ارر

 ش ؟   سجده مي، اواساتون خوب تاع  !ها آفري  بچ  ه

 سجده است. ،بهتري  االت هر انساني ب  خداوند

شه ؟     مي ،ب  اولش اضاف كني «  »ارف  ااز ارر ارف آخر را اذف كني  و

 مسجد



 
 
 
 
 

  جانشین بر حق م: ششدرس 

 
 

63 
 

 داره؟د  نسبتي  مسجد با )ع(نامؤمن ببينيد موز امير !ها بچ  ، خُ

 

 آماده هستيد تا با ه  يک نقاشي بكشي . !هاي خوب خدا بنده ، خُ

 .روي ه  بكشيد  تا خط يک اندازه روب ود

 .ااز دو تا خط ديگر بازي خط  بفي بكشيد

 .ها رس  كنيد دو برف اي  خط ،از باز ب  كايي  تا خط عاود دو

 ها رس  كنيد. دو برف اي  خط، تا خط عاود ديگر دو

 در دو برف رس  كنيد. اال هشت خط ديگر

 را رس  كنيد. خط عاود دو

 .كني  ها را ببق شكل ب  ه  وصل مي بازي خط
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هه  شهكل ناهاي مسهجد بها       درست شد و «عفي يا»ديدي  ك  ه  نا  مقدس 

 .رفدست  رنبد و

 .متشكر  ،هاكاري ناوديد ك  اوصف  كرديد و از اي 
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را  «يها عفهي  »ها  با ه  دند بار نا  مقهدس   ،انریي بگيري ك   براي اي  ، خُ

 كني : تكرار مي

 .عفي يا هعفي  يا هعفي  ياه عفي  يا ه عفي يا

 يک صفواج بفند بفرستيد. ،ب  روح مطهر 

 :ااز يک ماه و دند تا ستاره بكشي 

 

 ش  د  نسبتي با ه  دارند؟ اضرج عفي)ع( و

 .تنگ صفي  تري  ش  ستت ، یعنیلیلة الهریر. 1

ب  خطهر   تانش را و تاي كيامبر خوابيد عفي)ع( شبي ك  ، یعنیلیلة المبیت. 2

 .انداخت

 :ب  اي  داستان رو  كنيد

 بستر خواب كيامبر . ،م 



 

 

 

 
 

 1393توشه راهیان نور تابستان  ره                                                                                          66

 

 كشهيده اسهت كه     دراز تها  مرد ديگري ايه   ،امش  دور . كيامبر امّا امش  از

 نا  دارد.« عفي»

 اتالن منتظر  بودنهد. يهازده    مهتاب است ك  هاان ش  تاريک و بي ،امش 

آبديهده شهده اسهت. به  دسهتور       و شاشير بفندِ عربي، براي اي  ش ِ تاريک، تيهر 

اتهازه   كيامبر ا موز ازما  خون كيامبر سرخ شود رهبران كفر، اي  شاشيرها بايد با

 خواست  تا بر تتت او بتوابد. 

انهد. مه     كهرده دعوج   ريش دند دزد صحرايي را ب  كشت  تو !اي رسول خدا

صهدا و   بست  كش  و كارد  بر كاهايش بي را با خواب . ما شتر تو مي   تايامش  ب

اي . شتري سر ب  راه ك  تاكنون سواري را بر زمي  نرده و به  بيهراه    رد   كا كرده بي

 نرفت  است.

خهون   .هه  فهرود آوريه     بها  بايد هر يازده شاشير را باز ببهري  و  رو  كنيد.

است ك  ب  ها  ما، رناه و آن و ت  .  دست هر يازده نفر ريتت  شودمحاد بايد ب

 دارد. يهازده مهرد از   ، بوت  خهار را برمهي  مشركانسردست   رسد. بالي يكساني مي

اوّل  .صهبركنيد  كشهد.  آرا  نفس مي اركت است و بي ،عفي آيند. كايي  مي نوررير

 .است مطائ  شوي  ك  او محاد بايد را كنار برنيد. روانداز

 ،عفهي  آمده است؟ تا د  بور با كاي خود اي  !كسر ابوبال ! ك  عفي است  اي 

خدا  ارر كند. نگاه مي ،ه آبي ك  در كنار م  استكوزخيرد. ب   اتالن و  از تا برمي

 زمي  بيندازيد. توانيد اي  كوزه آب را بر نتواهد، شاا ناي

 زند: مي ها فرياد ند. سردست  آنبر را دوباره باز مي شاشيرهااز  اتالن،  نفر دند

ما براي  تل محاد  كنيد؟ مي كس دندان تير براي هر هار  سگ مانند برويد. كنار»

بياييد بروي .  بهل   داد؟ بكشي ، د  كسي ب  ما كادا  خواهد عفي را ارر اي . آمده

 او را كيدا خواهي  كرد. خورشيد، بفوع از
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 .ش  شهادج ش  ضربت خوردن و، يعني لیلة القدر .3

 .غذا رساندن ب  محرومان .4

 دف  شبان  اضرج. .5

 

 ها زیبایي و )ع(نامؤمن موال امير

 .در كعب : زيباتري  وزدج. 1

ديري ب  تولد نوزاد   .ب  خان  كعب  كناه آورد، خاناي ب  نا  فابا  بنت اسد

 از خداي كعب  بف  كاک ناود. .ناانده بود

اي  مهادر وارد   راهي باز شد و و رک برداشتتَها  مرد  ديدند ك  ديوار كعب  

 ل بررشت.ب  االت اوّ ،هاان  سات كعب  خان  كعب  شد و

ولي ههيچ كفيهدي     رفتند كفيد آوردند .اي در ميان مرد  ب  وتود آمد هاها 

 . فل بست  را باز نكرد

شهكاف   ،هاهان  سهات كعبه     ك  ها  ديدند اي  تريان رذشت و س  روز از

 روي دست بيرون آمد. ادر با يک نوزاداي  م خورد و

 مادر . و س  روز مهااني خصوصي در كعب  براي اضرج عفي)ع(

هر سال س   ،ترها بينيد كدر و مادر و برر  ها مي براي هاي  است ك  شاا بچ 

 شوند. نياز مي راز و روند و مشغول عبادج و روز در مساتد مي

 «اعتكهاف » ،به  آن مراسه  مسهجد    و «ايا  البيض»ب  اي  روزها  !ها بچ  ، خُ

 رويند.  مي

 .عفي: زيباتري  نا . 2

 .الاؤمني  امير: زيباتري  مقا . 3

 .كيامبر اسال  :زيباتري  معف . 4
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 .لیلة المبیت :زيباتري  ايثار. 5

 .نهج البالغ  :زيباتري  كفااج. 6

 .محراب عبادج در :زيباتري  شهادج. 7

 : ستا اي  ،ريري  درسي ك  از موز مي

نااز  سفار  ب  بندري خدا و ها  را تاع كرد و ،آخري  لحظاج عار  در»

دند ك   هر  غذاي  اتفش ه  سفار  كرد ك  ب  او برسيد اتي براي آب و  ناود

 «مرا ضربت زد.

در سحرراه نوزده رمضان در اال نااز  (ع)عفي ،ناوتود نازني  موز امير مؤمن

  .ضربت خوردند

 رمضان ب  شهادج رسيدند.  بيست و يكسحرراه  در و

 نيا  ش  دف  شدند. ،غريبان  مظفومان  و و

غهذا   هها آب و  يتياان كوف  فهايدند ك  اون آ ايي ك  هر شه  بهراي آن   ،تازه

 .(ع)عفي ،نامؤمن تر موز امير ،كسي نبوده ،آورد مي

 ااييد.نها  با ه  صفواتي هدي   ،ب  روح مطهر 

آمهي    تهان  ههاي كهاک   شهاا بها آن دل   ،كهن   دند دعا مي ،در آخر برنام  امروز

 :بگوييد

 «الهي آمي » رار بده.   (ع)خدايا ما را از شيعيان موز عفيه 

 «الهي آمي »   .شان كوتاه مك  دست ما را از دام ه 

 «الهي آمي »    رار بده.مان  از منتظران وا عي اما  زمان ما راه 

 «الهي آمي »   .دار گ بازي سرمان ن ساي  رهبرمان راه 

 ما رستگار خدايا دنان ك  سرانجا  كار           تو خشنود باشي وه 

 «آمي  يا رب العالاي »

 



 

 

 درس هفتم

 

 
 روزنامه دیواری

 مقدمه

ههاي   آموزان و شهكوفا كهردن اسهتعداد    دانشهاي مشاركت دادن  يكي از شيوه

مربي با در اختيار  ،. ب  هاي  تهت ريري از برح روزنام  ديواري است ها ، بهره آن

نفره در  5تا  4هاي  ها بتواهد با تشكيل دادن رروه رذاشت  مقواهاي برر ، از آن

وزان را آم دانش ،. اي  كار بول دوره، آن را با كاک و مشورج ديگران تكايل كنند

بها امتيهازدهي به      ،و در آخهر  سهازد  ههاي  فاهي و نگارشهي آمهاده مهي      براي كهار 

در  .ههاي بهتهر را انتتهاب كنيهد     شده در كايي ، روزنام  ديواري خصوصياج مطرح

آموزان و يا بازديدكنندران ه   عالوه بر مربي، دانش ،ارزيابي كردن روزنام  ديواري

ها بهتر است و نقاط مثبت كارشان  تشويق تاا  رروه ،و در هر صورج هاراه باشند

 . روشرد رردد

 نکات مهم در تهيه کردن روزنامه دیواری

 از جهت صوری .1

  تقسي  كار بي  رروه و انتتاب يک نفر تهت هااهنگ كردن مجاوع ه 

  انتتاب نا  مناس  براي روزنام  ديواريه 

  آميري و برااي رنگه 

   زيبانگار  مطال  با خطي ه 
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  مطاله  )به    ئهاي رونارون تهت ارا بندي روزنام  ديواري ب   سات تقسي ه 

  دايره، مربع، مستطيل( :صورج

 .تاير بودن روزنام  ديواريه 

 از جهت محتوا .2

  در باز و وسط صفح  «بس  اهلل»نوشت  ه 

  موضوعاستفاده مناس  اديث و آي  مرتبط با ه 

  اكايت استفاده از شعر و داستان وه 

  استفاده از تدوله 

   هاي زيبا ك  بدآموزي نداشت  باشد آوردن لطيف ه 

  مصااب  يا ررار  كوتاه تهت استفاده ديگرانه 

  آوردن ررار  و خبر از ايران و تهانه 

  استفاده از عكسه 

  موضوعاستفاده از نقاشي و برااي مناس  با ه 

  الؤبرح مسابق  و سه 

 .در كايي  سات دپ آوردن اسامي رروهه 

 های پيشنهادی موضوع. 3

   ماه رمضانه 

  هاي  در ش ه 

  )ع( و شهادج ايشان اما  عفيه 

  روزه و ااكا  آنه 

  .ااترا  ب  كدر و مادره 
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كهن  و از   ميهااني ويژه آماده مي موضوعم  روزنام  ديواري را با  ،براي ناون 

كايان بتوانيد يهک روزنامه  ديهواري    خواه  خوب با م  هاراه شويد تا در  شاا مي

 . تهي  كنيد

مقهوايي را در ابعهاد    ، ايه  اسهت كه    دههي   لي  كهاري كه  انجها  مهي    اوّ ، خُ

 . آوري  مي 70×100

تواند از دند بتش مفيد تشكيل شود و براي  ما مي موضوعبعد بينديشي  ك  

 . در مقوا تايي را انتتاب كني  ،هر بتش

 او كار خود را آغاز كني .نا  و ياد  اتا ب ،بازي صفح آوردن نا  خدا در وسط و 

در محفهي كه  از  بهل بهراي نوشهت        ،ايهد  را ك  انتتاب كرده يموضوعااز 

 بنويسيد. ،بررريديد موضوع

 زًبايد بوري  هرار داده شهود تها اوّ    ،موضوعريت   رار دادن عناوي  مربوط ب  

مطال  نبايد بوزني  متاب  با يک ديد بتواند بفهاد سرانجا  كار د  شد و ثانياً

ريهرا و تهذاب    عناوي  انتتهابي شهاا،  اتااً سعي كنيد  ،بنابراي  .و يا رنگ باشد

 باشد.

را در سات راست بنويسيد و بها زيهر هه   هرار      موضوعتوانيد  مي ،براي ناون 

را به  كايهان ببريهد و     موضبوع  ،صورج  وسهي به  سهات دهپ      دادن مطال  ب

ك  خودتان نتيج  را مستقي  بيان  ن  اي  بگذاريد  متاب  بر عهدهريري را  نتيج 

 كنيد.

 بسيار مناس  است. ،استفاده از تصاوير زيبا

شاا را در روند كهار   ،موضوعهاي مرتبط با  استفاده از تدول و مسابق  و بنر

 كند. بسيار كاک مي
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 نا  رروه را در كايي  سات دپ بنويسيد. ،و در آخر



 

 

 درس هشتم: روشنـایی

 درس هشتم

 

 
 روشنایی

 ااكا . :موضوع

آموزان در ايه  درس، بها برخهي آداب و ااكها  وضهو آشهنا        دانش هدف کلي:

 شوند. مي

 شوند: آموزان در اي  درس، با موارد زير آشنا مي دانش اهداف جزیي:

 . معنا و كفيدهاي بهشت 1

 . مستحباج  بل از وضو 2

 . آثار و فوايد وضو.3

رود بعد از اي  درس، آداب و ااكها    آموزان انتظار مي از دانش هدف رفتاری:

 كاربندند.وضو را در زندري ب 

سش و كاسخ، تدول، اكايت توضيحي، فعال )كر های مناسب تدریس: روش

 و مسابق (.

 و رچ( و كارج.تابفو )تتت   های آموزشي: رسانه

*** 
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 شروع درس

 خهداونهد بتشنده مهربان      كهاان   نها  خهداوند رنگي ب  »

 «هاي  شنگ خداوند كروان     گ    هو عطر و رنداوند زيبايي هخ

 دطوره؟ تان ها سال ! اال بچ 

 خو  و خر   و خوب هستيد؟  

 سالمت و سربفند و شاد هستيد؟ 

   هستيد؟ مسافرتي برنام  يک اتراي آيا آماده

  :بدهيد تواب م  هاي سؤال ايد، ب  ااز ك  آماده

 .ايي؟ كجا؟ مشهد، اصفهان، شيراز، شاال رفت  مسافرج اال، آيا تا ب 

 رويند؟   مسافرمي رود، د  سفر مي ب  ك  آدمي ب 

 دي؟ مثل دارد؟ بف ، سفر آدابي دانيد ك  آيا مي

 بتواني ؟   دعاي سفر در سفر د 

 كاملبدهي ؟   صد    در سفر د 

 بتوري ؟   غذاي سال  در سفر د 

 و ياريديست؟ كاک ديگران ب  نسبت ما  در سفر وظيف 

 مهربان. ي  دوست باشي ؟ دي؟ بف ! دير ديگ  ه  بايد داشت  در سفر يک

سهفر  يهک   خواهد مها را به   ميمهربان داري  ك   اسال ، ما ي  دوست خيفي در

اي  سفر بروي ؟ كاربندها را ببنديد و يک ايد ب  خوب ببرد. آمادهِخوبِبسيار خوب

 كسند و بفند بفرستيد. صفواج محادي
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  تا را بداند. بيايي  بها هه  آنسفر برود، ابتدا بايد نا   خواهد ب ميك   مسافري

 1بداني . را ه مان  مهرباندوست و نا  مكان را كيدا كني  در تدول، نا  آن 

-شوي . اكنون بهراي  آشنا ميبا آن  خواهد ك تا، دو كفيد ميآنورود ب  البت  

-ك  هايي دهيد. آن كاسخ كرس ،ميك  هايي ب  سؤال كفيداي  دو با نا   آشنا شدن

نويسه  و  ها را روي تتت  مي م  تواب 2را باز بياورند.شان  تها را بفدند، دسكاسخ

مربوط ب  هر كرسش را با رنگي ك  دوست شاا يا خهود    تدول هاي داخل شااره

مكهان را به  دسهت    آن نها     خواه  كرد تا در كايهان، آميري كن ، رنگ انتتاب مي

 تا سفر كني ؟ آنآوري  و بداني  آيا زيق هستي  ب  

 

 :ها سؤال

زد؟ خديج ،  دست توانوضو ناي خوان ، بدونمي ك يي ها از اس  يکكدا   ب 

 فابا ، ساره، مري .

ههايي را  خان  3زد. دست توانوضو ناي فابا )س( بدوناضرج نا  آفري ! ب  

 دارد، سبر كنيد. 1شااره ك  

 4است؟   مؤمنون.« آورندران اياان»معناي ب   سوره، كدا  نا 

                                                           
آمیزي كنند. آموزان تهیه كند و در اختیار آنان قرار دهد تا رنگ . مربی، از قبل، جدول را به تعداد دانش1

 صورتی. 4و شماره آبی  3قرمز، شماره  2سبز، شماره  1شماره 

 ها را روي تخته بنويسد. . مربی، جواب2

را و  خداونـد متعـال   اسـم  اسـت  وضو ندارد، حـرام  كه كسی»: 319 مراجع، مسأله المسائل . توضیح3
 «.نمايد زهرا)س( را مسّ و حضرت امام)ع( (،صپیامبر) اسم واجب، بنا بر احتیاط همچنین،

نــام « ســاره»نــام دختــر حضــرت محمــد)ص(، « فاطمــه»نــام همســر و « خديجــه»گفتنــی اســت، 
خـواهر  نـام  « كلثـوم »مسر فرعون و ه نام« آسیه»دختر عمران، نام « مريم»ع(، ابراهیم) همسرحضرت

 باشد. موسی)ع( می حضرت

(. قَـدأَفللَح  اللمُؤلمننُـونَ  شود ) آغاز می« مؤمنون» و با كلمه قرآن است سوره، بیست و سومین سوره . اين4
 رستگاري مؤمنان است. صفاتی است كه مايه فالح و بیانگرآيات نخست اين سوره، 
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را روي تابفو    رمركنيد. م  تواب صحي دارد،  2هايي را ك  شااره اال، خان 

 نويس .مي« فابا »در كنار كاسخ سؤال اوّل، 

 است؟ كسي افظرا د   1«والعصر»سوره 

 ها آن را بتوان.آفري ! بعد از صفواج بچ 

انسهان   خوشبتتى براى اييبرنام  سوره، ب  اي  سؤال تواب بده. در اي اكنون 

 دستور آمده است.  4با 

 دستور دو ، بعد از اياان ديست؟

ااسنت! تواب صحي  )عال صال  يا كار نيهک( را روي تهابفو در كنهار كاسهخ     

ههايي را كه    نويسه . شهاا خانه    مي« مؤمنون»و « فابا » بفي، يعني  هايسؤال

 كنيد. دارد، آبي 3شااره 

نظهر را  بهل از بهرح سهؤال آخهر       تواند نا  مكان مسافرتي موردد  كسي مي

 2بگويد؟

 3محاد) (. رفت؟ اضرجسفر آسااني  ب  كيامبر بود ك  سؤال آخر: كدا 

                                                           
 است. آيه 3و داراى  شده نازل ر مكهاست كه د 103. اين سوره، سوره 1

-، نام هشتگردو  هشترود، )تالش( هشتپر. در صورتی كه پاسخ درست دادند، برنامه بعدي ادامه يابد. 2

 شود.شروع می« هشت»است كه با كلمه شهرهايی

 انداز: پیامبر عبارت . جهت اطالع مربی: سفرهاي3
 .2كـرد    مسـافرت  تجـارت  براي شام به ابوطالب عمويش با كمک پیامبر در جوانی :سفر تجاري .1

 كـه  افتاد  سفري اتفاق بعثت 13سال  االول در ربیع مدينه، به از هجرت سفر آسمانی )معراج(: پیش
 در مكـه  :هجـرت  .3شـد    انجـام « بـراق »نـام   به فضاپیمايی جبرئیل بر مركب همراه امرخدا و به به
 به هجرت كنند تا شب نفر را تعیین 40ها قرار گذاشتند آن .پیامبر باخبر شدند از هجرت پرستان بت
 بـه  علـی  شـب،  آن .فرشته وحی پیامبر را باخبر كرد .رسانند قتل را به پیامبر بريزند و حضرت خانه
ابـوبكر بـه    همـراه  جـا بـه   غار ثور و از آن ابتدا به .رفت بیرون از خانه حضرت .پیامبر خوابید جاي
 آورد و مبـدأ تـاريخ   را فراهم رشد اسالم پیامبر، زمینه هجرت .نمود هجرت« النبی مدينة»يا « يثرب»

از  هـزار نظـامی  10هجـرى، حركـت    8پیامبر در سـال   نظامی از سفرهاي :سفر نظامی .4شد   اسالم
 .خـدا بـود   خانـه  احتـرام  بـه  خـونريزى  بدون مكه سفر، فتح پیامبر از اين اصلى هدف .است مدينه
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-تابفو در كنار كاسخ  را ه ، روي« محاد»صحي ، يعني تواب آفري ! آخري  

نويسهي . شهاا   مهي  يها كهار نيهک(     صال   بفي )فابا ، مؤمنون و عال هايسؤال

 كنيد. دارد، صورتي 4شااره ك  هايي را  خان 

                                                                                                                                        
 مكـه  بـام  هـاي  خود كنند و بر پله را نصیب پیروزي ترين توانستند بزرگ مكه با آزادسازي مسلمانان

 از طرف هجرت، 10پیامبر در سال  .است الوداع سفر پیامبر، حجّة آخرين :سفر . آخرين5نهند   گام
 تـا در حـج   خدا است خانه عازم ايشان كنند كه اعالن در مدينه دستور داد كه القعده ذي خدا در ماه
 .كند شركت
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 2مان مهرباندانستي ، بهتر است نا  دوست  را 1بهشت تا، يعنينا  آن ك  ااز

يها  مؤمنهون  »، «فاباه  »كنار ك  در آخري  سؤال آمد، در اي  سفر بهشتي،را ه  

 بنويس .« يا كار نيکصال  عال »و « آورندراناياان

                                                           
 جـاي  (فـردوس، خلـد، جن ـت   )بهتـر  تر، نیكوتر، جهان  خوش معنايبه  اوستايی،با ريشه  ،«بهشت. »1

 .باشـند جاودان  در آن از مرگ، پس نیكوكاران كه است آراسته فراوان نعمتو هوا، و به  آب خوش
 (4447، ص 3دهخدا، ج  نامه  )لغت

معناي دوست  دو به هر ،حبیب خلیل و .است «اهلل حبیب» (،ص)معروف حضرت محمد هايلقب. از 2
 دوسـتی خـود   كسی كه در و ،غش غل و به دوست بدون اين است كه خلیل، تفاوت آن در است و

 ت.اس شديد عالقه با معناي دوستی همراه به حبیب،لی و شود  ، گفته میصادق است
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-تايگهاه، اياهان  كنيهد. بفه ! بهشهت،    سهازي  تاف كفا ،  5اي  شاا با اكنون 

-تا سفر مهي آنمحاد ب  با اضرج است ك  فابا  صال ، مثل با عال  آورندران

  1.شودميوارد بهشت ك  است  كسي فابا )س(، اوّلي كنند. 

تصهوير كيهدا   كفيد كفيد را در صفح است. اي  كفيد اوّل كيدا كردن ااز نوبت 

بشااريد و كيا  بنويسيد و س  خان  س  خان   را( ک) 1 ارف خان   2كنيد. دگون ؟

 بنويسيد:را در مانيتور 

 

 
                                                           

 كه استشخصی نخستین اللج نَّةُ فاطنم ةُ  فاطمه، اَوَّلُ شَخلص ي دْخُلُ :اهللقال رسول»مربی: . جهت اطالع 1
 (219، ص 6  كنز العمّال، ج 56، ص 1)مقتل خوارزمی، ج « .شودواردبهشت می

 آموزان تهیّه كند و در اختیار آنـان  را به تعداد دانشرا در تابلو بكشد يا از قبل، جدول جدول . مربی، 2
 قرار دهد.
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بها  را كيدا كرد؟ ااسنت! بيها در تهابفو بنهويس. تشهويق     بهشت كفيد كسي د  

ر اختيار را دبهشت  كفيد اوّلمهربان،  خداي 1.صفواج. بف ! كفيد بهشت، نااز است

يافت  كيامبران باشند. امّا ااز نوبت  هانشي  ها در بهشت رار داد تا آن بندرانش

 است. كفيد دو  

را بفهد اسهت،   تهواب   هر كس 2روي .ها ميكارجرا در اي  كفيد دو   ويژري 5

 ايد؟كند. آماده شركتمراف  بعد برود و در مسابق   بگويد تا ب 

 

، تاف  هر 1شوند. رروه مي كفيد انتتاباي  كيدا كردن براي و نفره دو رروهِ د

-بقيّه   را كيدا كند و نشهان  آن ب   ، تصوير مربوط2انتتابي را بتواند. رروه كارج 

 كني :ميايد؟ شروع آماده 3دهد.

                                                           
 (486الفصاحة، ص  )نهج« .الجن ةِ منفتاحُ لصّالةُا  :النَّبِیُّ)ص( قَالَ. »1

 كند. آموزان تهیه تعداد دانشرا از قبل، به ها كارت. مربی، 2
شسـتن   هنگام .2را سپید كن  صورتم  خدايا! در قیامت :صورت شستن هنگام .1اطالع مربی: . جهت 3

خـدايا! نامـه    :چـ  دسـت  شستن  . هنگام3بده   راستم دست را بهاعمالم   خدايا! نامه :راستدست 
 :پـا مسـح   هنگـام  .5بـبخش   رحمتت خدايا! مرا به  :سرمسح هنگام  .4نده  چپم  دست را بهاعمالم  

 .دار تا نلغزدثابت  مرا در صراط هايخدايا! قدم
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را صهورت    خدايا! در  يامت

 .سپيد ك 

 

 را بهه اعاههال    خههدايا! نامهه 

 .بدهراست   دست
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 را بهه اعاههال   خههدايا! نامهه  

 .نده دپ  دست

 

 

 

 

رااههت و  خههدايا! مههرا بهه 

 .ببتش مهربانيت
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-خههدايا!  ههد 

مههرا در هههاي 

كهههل صهههراط 

 .نفغران

 
 

بهها تشههك ر از دو رههروه  1وضههو اسههت.دارد. كفيههد ،  بفهه ! ناههاز ههه  كفيههدي

 شان كنيد. كننده، با صفواج تشويق شركت

 آشنا شديد، با معاّا دطوريد؟بهشت ب  كفيد رسيدن  2با  ك ااز 

  2در نااز وات  است؟ در وضو مستح  و ارا ، در دستشويي ديست آن

آفري !  3دارد؟اكاي د  و نااز خوانده، نااز  بوده « تل»با  وضويششتصي 

 است.صحي  

 د  ك  دون  مي كي .كنند مي وضو را بابل هستند ك  خوب ، ديرهايي دوستان

 :كنيدما توتّ   داستان ب  بهتره كنند؟ كس مي وضو را بابل ديرهايي

 كوديكي خواهر و برادرند. هر دو، عرير مادرند. از رف ! وايد و وايده،هاي بچ 

تها كنهار كهدر     وضهو ررفهت   روز وايد رفهت  ي . خواندند مي نااز مادر و كدر با ه 

وضهو   دار  كني؟ رفهت:  وايد ديكار مي  :او رفت ب  بايستد و نااز بتواند. وايده

                                                           
 المسـتدرک  ،بن عبداهلل أبوعبداهلل محمد النیسابوري، الحاكم.« )الوضوء الةالصّ مفتاح  :)ص(النَّبِیُّ قَالَ. »1

 م(1998 ق/1418 المعرفة، دار الصحیحین، على

 . قبله.2
 است. سر وضو گرفته روي با تل چون است  . صحیح3
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 ها! وايهد ههي   اما بچ  هال  توي  و رفت تا نااز بتون . وايد وضو ررفت رير  مي

 كنهد. وايهده   درد مهي  دل  :شده.رفتدي رفت:بهش كريد. وايده مي باز و كايي 

ها!   بچ .خورد . ااز بايد اتاا بر  دستشويي درا؟ رفت: آخ  دو تا نوشاب  :رفت

 رهل  صهورتش  كه  وايد در اهالي   دستشويي. بعد از مدتي، برفوايد دويد ب  

ناهاز بتهواني .    وايد، بيا بها هه    :آمد. كدر رفتبيرون  بود، از دستشويي انداخت 

 :رفهت  و كنار كدر ايسهتاد. امها وايهده    رفت ا  سجاده برفب   دوانوايد، دوان

 كيش دند د يق  نديدي درا وضو دار . مگ  :وضو نداري! وايد رفت وايد تو ك 

  .شد بابل وضو ررفتي  اما وضوج درست ،  :رفتوايده  .وضو ررفت 

 شهاا. دهون كه     ب  شد؟ بف ، آفري  وايد بابل ها! ارر رفتيد درا وضوي بچ 

 .شود وضو مي شدن بابل باعث و يا مدفوع، دستشويي. بف ، ادرار كردن وايد رفت

وضو دي ؟  ديگر از مبطالج اما يكي وضو را رفت  از مبطالج ييك ها! وايده، بچ 

 تصوير دي ؟  ها! اي  كنيد. بچ  تصوير نگاه ب  بف ،

 
  وضهو،  از مهبطالج  نشان  دي ؟ بفه ، خهواب. يكهي   ها! بالش  بالش. بچ  بف ! يک

 را ببينهد و نه    ديري ن  ك  بوري وضو بگيرد و بتوابد، ب  است. ارر كسي خواب

وضو  ك  ما هايش  بهشت، دقدرخوب  باغ هايرل .شود مي بابل بشنود، وضويش

هستيد كه  بعهد از    مادهآيا اكنون آ .داردثواب  كار، خيفي اي  باشي   دون داشت 

 برررار كني ؟ و بانشاط تال  مسابق  معاّا و داستان، يک اي  شنيدن
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س   از هر رروه، ك  داري  ااتياج دو رروه و بانشاط، ب  تال  مسابق اي   براي

هها   سؤال زودتر ب  هر رروهي ك  .شود مي كرسيده اي ررين  تستي، يا هاان سؤال

 .است مسابق  برندة رروه، بگيرد، آن بيشتريدهد و امتياز  درستتواب 

 ل:های گروه اوّ سؤال

 ديست؟ ها، در بار اوّل و دست صورج در وضو، اك  شست . 1

 1.است وات  ج ه    است. ارا  ب ه       تاير است. الش ه

-بكشد، اكه    آن را نگهدارد و سر يا كا را ب  سر و كاها، ارر دست در مس . 2

 ديست؟ وضويش

 ندارد. اشكال ج ه    2است. بابل ب ه    است. صحي  الش ه

 بايد كرد؟ باشد، د  ناانده دست دركش مس ، ربوبتي ارر براي. 3

 ديگهر وضهو ربوبهت    ب ه از اعضهاي      .خهارج، تهر كنهد    را با آب الش ه دست 

 ج ه هر دو.     3بگيرد.

 :دوم گروه های سؤال

و يها   نتوانهد كفهش   و يا درنده، از دزد شديد، يا ترس سرماي واسط  ارر ب . 1

 ها ديست؟ آن بر روي كردن مس آورد، اك   را بيرون توراب

 كدا .هيچ ج ه    دارد. اشكال ب ه      1ندارد. اشكال الش ه

                                                           
تعیین مرتبه  مالک در .مشروع نیست ،آن بیش از جايزاست و ،مرتبه دوم واجب و ،لشستن مرتبه اوّ. 1

ل مرتبـه اوّ  ل باشـد، قصدش مرتبه اوّ و مقداري كه دست بكشد به هر .وضوگیرنده است قصد ،لاوّ
 (102 س، االستفتائات ةاجوب، اي آيت اهلل خامنه) شود. محسوب می

- آن بـه را پا يا سر و نگهدارد را دست اگر و بكشد هاآن روى را دست بايد، پا روى و سر مسح در. 2
، مختصـرى حركـت كنـد    پـا  يا سر كشد مى را دست كه موقعى اگر ولى  است باطل وضو، بـكـشد

 (261 س، االستفتائات ةاجوب اي،آيت اهلل خامنه) اشكال ندارد.

دست  بلكه بايد  كند آب تَر با دست را تواند نمی كف دست نمانده باشد، در رطوبتی براي مسح، اگر. 3
ـ  اي،هلل خامنـه آيـت ا . )مسـح كنـد   و مرطـوب كنـد   ،هسـت  ابرو ريش يا رطوبتی كه در با را  ةاجوب

 (52س  االستفتائات،
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 بايد بكند؟ بكشد، د  را آب مس ، آن باشد و نتواند براي كا نجس ارر روي. 2

بايهد   ج ه      وضو بگيهرد.  و ه كند  تيا  ه  ب ه      2بكند. بايد تيا  الش ه

 وضو بگيرد.

 بايد بكند؟ يا ن ، د  دارد وضو ررفت  شک ك  كسي. 3

 نيست زز  ج ه      ارر وضو بگيرد، بهتر است. ب ه      3بايد وضو بگيرد. الش ه  

 وضو بگيرد.

و  سهالمتي  بهراي  را كه   هايشگي با ه ، دعاي در كايان! خوب هاي خُ ، بچ 

 صدا زمرمه   يک با ه  خواني ، مي( عج)عصر مان، اما  آ ا و موزيدر ظهور  تعجيل

 :كني 

و  السـاعة  هذه فی آبائه وعلی علیه صلواتكالحسن  بن الحجّة لولیك کن اللّهم»

طوعا  ارضك تسکنه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیال و عینا حتی ساعة کل فی

 .«فیها طویال و تمتعه

 

                                                                                                                                        
 و دزد ترس از يا واسطه سرماى شديده ب ولى اگر  باطل است ،كفش روى جوراب و از مسح كردن. 1

 بـا  بـین باشـد،   اگرتقیه در و تیمم نمايد بیرون آورد، جوراب را يا كفش نتواند، ها اين مانند درنده و
 (265، س االستفتائات ةاجوب اي،آيت اهلل خامنه) بنمايد. كفش تیمم نیز جوراب و مسح بر

 اي،آيـت اهلل خامنـه  ) تیمم نمايـد.  بايد، آب بكشد آن را براى مسح، نتواند و نجس باشد روى پا اگر. 2
 (266، س االستفتائات ةاجوب

تـوان   مـى ، دباشن يقین به شكسته شدن وضو پیدا تا. ندارد اعتبار، وضو از بقاى طهارت بعد شک در. 3
 (128س  ،41ص  ،1ج  ،اجوبة االستفتائات ،اى )آيت اهلل خامنه خواند. نماز
باطـل   نمـاز  ،نـه  يا گرفته وضو شک كند بین نماز در بگیرد. وضو بايد ،نه يا گرفته وضو شک دارداگر 

توضـیح    1 م ،32 ص ،1ج  الوسـیله،  تحريـر ) بگیـرد.  سـر  از را نمـاز  گرفتـه و  وضـو  بايدو  است
 (298م  المسائل،



 

 

 

 درس نهم: سـجــاده

 درس نهم

 

 
 سجاده 

 فناوري تبفيغ.  : موضوع

آموزان ضها   سهاخت كاردسهتي سهجاده بها       در اي  درس دانش : هدف کلي

 شوند. بعضي از ااكا  نااز آشنا مي

 شوند  آموزان با موارد زير آشنا مي در اي  درس دانش : اهداف جزیي

 . استفاده از  ال  كاردستي براي آموز  1 

 . آموخت  واتباج نااز  2

 . ساخت كاردستي سجاده با استفاده از كاغذ 3

آمهوزان بتواننهد كاردسهتي     رود در كايهان درس دانهش   اميد مي :هدف رفتاری

 در زندري، نااز بتوانند.بسازند و  موضوعسجاده را متناس  با 

 توضيحي فعال )كرسش و كاسخ، كارج(. روش مناسب تدریس:

 كاردستي. :های آموزشي رسانه

*** 
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 شروع درس

 هاي  شنگ                       اي خداي ستاره»                   

 اي خداي تهان رنگارنهگ 

                     اي ك  ناهيههد را تههو آوردي                        

  1«ماه و خورشيد را تو آوردي 

 خواهيد بنده خوب خدا باشيد! سال  و هراران سال  بر شاا ك  مي

كن   دنهد شهكل هندسهي دايهره،      امروز كالس را با يک برح ساده شروع مي

ديست، دست بفند كنيهد   موضوعمربع و مستطيل. هر تا توانستيد ادس برنيد 

اند يهک صهفواج بفرسهتند تها      هايي ك  آماده اند؟ بف ، آن مادهو كاسخ دهيد. ها  آ

 مراف  دو ، دو دايره:  2بينيد؟ يک دايره. برنام  را شروع كني . د  مي

 

 
 

 برح ما، هفت  طع  دارد. هر كسي توانست، ادس برند:

                                                           
 . شعر از موسوي گرمارودي.  1
 ربا روي تخته وايت برد نصب نمايد. ها را از قبل بـبُرد و به وسیله آهن تواند دايره . مربی می2
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كهن .   كار را تكايل مهي  1در اي  مراف  دطور، هر كسي توانست، ادس برند؟

 كش . بف ، مشت  شد در برح سجاده، هفت موضع سجده. خطوبي دور كار مي

اي؟ با كاغهذ و  يچهي.    خواهي  كاردستي سجاده را بسازي   اما با د  وسيف  مي

 ايد؟ اما كار، وسايفي نياز دارد. كني . آماده كار امروز را شروع مي

دند عدد كاغذ رنگي)ب  انهدازه نيهاز     يچي، دس  مايع، 2وسایل مورد نياز: 

از برح ب  تعداد افراد كالس در صورج  3، فتوكپي A4برح(، كاغذ يا مقوا در  طع

 نياز.

نااي . شاا لطش نااييهد و   ابتدا اي  برح را بي  شاا توزيع مي : روش ساخت

مانند الگو، هفت دايره را  برر  زده و يک مستطيل براي سجاده، و يک مربع براي 

                                                           
 . مربی، طرح را ادامه دهد تا مخاطبان به جواب برسند.1
 آموزان اعالن نمايد كه وسايل الزم را تهیه نمايند. از قبل به دانش ،. مربی2
 .توان روي تخته كشید البته چون طرح ساده است، نیازي به تكثیر آن نیست و می .3
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بچسبانيد. شهاا صهاا  يهک     1تانااز، سپس هفت دايره را با سفيق  روي سجاده

 2باشيد. كاردستي زيبا مي

 

 
 ااز ب  يک اكايت كوتاه توت  نااييد تا سؤازج را آماده كن :

مردي ب  رسول خدا) ( عرض كرد: دعا كنيد ك  خدا مهرا به  بهشهت ببهرد.     

شود دعهاي مه  در اهق تهو      باعث ميهاي زياد تو،  : سجده كيامبر) ( ب  او رفت

 3 برآورده شود.

كند تا دعا  بهول شهود؟ دهون     دانيد دگون  سجده زياد كاک مي دوستان! مي

كند، زيباتري  االهت بنهدري خهدا را انجها  داده اسهت.       آدمي ك  سجده زياد مي

                                                           
 توانند روي سجاده را طراحی و با سلیقه تزيین كنند. آموزان می . دانش 1
هاي الزم را انجام دهد و آنـان را   راهنمايی نمايد وآموزان سركشی  به كار دانش مربیكار، . در هنگام  2

 تشويق نمايد.
 )با دخل و تصرف در ترجمه(« أعنی بكثرة السجود.: »236، ص 2. تهذيب األحكام، ج   3
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شود و ايه  شهت ، اهرف خهدا را      ، از خودكرستي دور مي«م »رويد  هررر ناي

 شو. و اي  سجده، نوعي كاک ب  خود است و باعث  بولي دعا ميكند    بول مي

 ايد براي كاسخ ب  سوازج؟   بف .  آماده

. خيفهي عهالي كاسهخ     اوّلي  فرمان خدا، بعد از خفقت انسان د  بود؟    سهجده 

 داديد.

 1بهتري  االت نااز ديست؟   سجده

كيشاني، دو كش  اند؟   ريرد، كدا هفت موضعي ك  در سجده روي زمي   رار مي

 دست، زانوها، نوک انگشتان شست.

اي از  هرآن را در هفهت دايهره     در اي  تها، هفهت دايهره داريه  و ترتاه  آيه       

 شود. د ت كنيد. كفا  اوّل، نااز.  تاف  زيبايي مي 2نويس . مي

 تر شويد:  ي  شعار بدهيد در خصو  نااز، تا شاداب

     نااز رك  دين                           

 نشين  شيري  دل                      

نويسه :   هها مهي   تكرار  كنيد. عالي بود. ساير كفااج را ه  تهوي بقيه  دايهره   

 بتوانيد، تا، ياد، مرا، زنده، كنيد.

 

                                                           
ترين حالت بنده به خدا، وقتی اسـت كـه در    نزديک»: امام صادق)ع( فرمودند: 483، ص 2. كافی، ج  1

 «حال سجده باشد.
 شود. گیرد و كلمات مختلف در آن نوشته می ره به عنوان طرح محوري قرار می. هفت داي 2
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از سهوره به     14اي  تاف ، ترتا  آيه   « نااز بتوانيد تا ياد مرا زنده كنيد.»

  «وَ أقِمِ الصَّلوةَ لِذِکری»بتواند؟   تواند آي  را  باشد. آيا كسي مي مي

 خيفي عالي بود. ااز آي  را با ه  تكرار كنيد. متشكر .

 دند كال  زيبا در باره نااز و ناازررار:

نااز، نهر روان و دشا  كوثر است. اينهان )ناهازرراران(، در بهشهت از كرامهت     

كيها  تههاني    2د.كننهدران را آتهش نسهوزان    ناهازررار و سهجده   1الهي برخوردارند.

 3اند. ها، اي  است ك  كتاب آسااني و نااز مدار نجاجخداوند ب  تاامي امت

                                                           
 «اولئک فی جنات مكرمون.: »35. معارج، آيه 1
پیامبر   واعلموا ان اهلل تعالی اقسم بعزته ان ال يعذب المصلین و الساجدين» :9ح  ،شیخ بهايی ،. اربعین2

كنندگان را  ان و سجدهنمازگزار كه خداي سبحان به عزت خويش قسم ياد كرده :فرمودند (ص)اكرم
 «عذاب ننمايد.

 .308ص  ش،1378 ،اسراء ، قم:حكمت عبادات جوادي آملی، عبداهلل، .3
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كرس  تا كاكي به    كس بايد هر د  زودتر نااز را بياموزي . ااز دند سؤال مي

 تا 11اي  كار كرده باشي . واتباج نااز، دند تاست؟   

 كني و غير ركني.اند: واتباج ر اند؟   دو دست  اي  واتباج، دند دست 

 تا 5واتباج ركني، دند تا است؟   

 تا 6واتباج غير ركني، دند تا است؟   

ا   هاي دايهره نوشهت    ها را بر روي كارج ابتدا واتباج ركني را بفرماييد. م  اي 

 1ده . ك  داخل برح سجاده  رار مي

فهت   اوّل نيت، دو  تكبيرة ازارا  )رفهت  اهلل اكبهر(، سهو   يها  در مو هع ر     

تكبيرة ازارا  و  يا  متصل ب  ركوع )ايسهتادن كهيش از ركهوع(، دههار  ركهوع،      

 كنج  دو سجده. 

ها را ب  تا نياورد، يا در ناهاز اضهاف  كنهد، عاهداً باشهد يها        يعني ارر انسان آن

 شود. اشتباهاً، نااز بابل مي

مهوازج )كهي   واتباج غير ركني را بفرماييد.  رائت،  كر، تشهد، سال ، ترتي ، 

 در كي بودن اتراي نااز(.

 شود. اي  واتباج، ارر اشتباهي در نااز ك  يا زياد شوند، نااز بابل ناي

براي شادابي بيشتر كالس و آماده شدن براي كاسخ ب  سوازج و اهل تهدول،   

 خوان ، شاا ه  تكرار كنيد. م  يک شعار در خصو  نااز مي

 دج        بول هر عبا                       

 در ررو نااز است                          

كش . هر سؤالي را ك  كاسخ دهيهد، در تهدول  هرار     ارفي مي 28يک تدول 

 در كايان، يک كيا  تدول را بايد ادس برنيد. 1شود. داده مي
                                                           

هـا   مطالـب را داخـل دايـره    ،در غیـر ايـن صـورت    و دیع روي تخته نصب كنيسر ،. اگر كارت است1
 د.ینويسب
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 7ه 8ه  9. ب  معناي مرد  و آخري  سوره  رآن؟   ناس: 1

 17ه  11ه  10اندازند؟    رأي:  مي ها . اق تعيي  سرنوشت ك  در صندوق2

ه   25شهود؟    دا :   افكند؟ براي شكار ايواناج ه  استفاده مهي  . شيطان مي3

 23ه  26

     16ه  15ه  14. ضد زيبا؟   زشت: 4

كننهد؟   بهازي:    هاي ضروري رشد كودک ك  برخي والدي  غففت مي . از نياز5

 24ه  22ه  21ه  20

 27ه  5ه  6. آتش ب  عربي؟   نار: 6

ه   12ه   13كهردازد؟   زاههد:    . كسي ك  ترک دنيا كرده و فقط ب  عبادج مي7

      28ه  18

 4ه  3ه  2ه  1. ستون دي  است؟   نااز: 8

 19. اوّلي  ارف اسال ؟   ا   9

                                                                                                                                        
 .پاي تخته آورده شود ،براي نوشتن داخل جدول ،مكی. يک نفر به عنوان ك1
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 كيا  تدول را بفرماييد:

 «دارد. ها باز مينااز، انسان را از زشتي»                          

متشكر . تفس  خهوبي بهود. بهراي ارسه  ختها  تفسه ، شهعار  بفهي را مه           

 خوان ، شاا تكرار كنيد: مي

  بول هر عبادج                               

  

 در ررو نااز است 

 





 

 

 درس دهم

 

 
 سفره رمضان

 ااكا . :موضوع

آموزان در ايه  درس، بها برخهي ااكها  روزه و آداب سهفره       دانش هدف کلي:

 شوند. افطار آشنا مي

 شوند: آموزان در اي  درس، با موارد زير آشنا مي دانش اهداف جزیي:

  «آخري  افطار». اكايتي ب  نا  1

 . برخي از آداب سفره ماه رمضان  2

 است. مكروهمستح  و  در غذا خوردن ك  . ديرهايى3

آموزان بعد از درس، آداب غهذا   رود دانش انتظار مي هدف رفتاری )خروجي(:

 در سفره را ب  كار برند. خوردن

خواني، توضيحي، فعال )مانند: شعرخواني، خابره های مناسب تدریس: روش

 كرسش و كاسخ، بازي با كارج(.

 هاي تصويري، تدول.تابفو، كارج آموزشي: های رسانه

*** 

 شروع درس

 «بندرانش  ف  نامش                         كند آرا  ك  خداوندي آن نا  ب »

رهر ، در ههواي   ههاي خهون   سال ! دوستان م  سال . سالمي رر  ب  شاا بچه  

 تان خوب است؟ اواستان تاع است؟ بسيار داغ تابستان امسال! اال
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وي . نها  اكايهت،   ره  ها كامل تاع شود، اكايتي كوتاه ميك  اواس براي اي 

 .است« آخري  افطار»

دوست دار  با د  ت رو  كنيد و با د  ت ه  تواب دهيهد  دهون ارهر كسهي     

شهود شتصهيّت    ها را بگويد، عالوه بر دريافت يک هدي ، معفو  ميكاسخ اي  سؤال

اند تا ب  اكايهت رهو     هايي ك  آمادهاول اكايت را، خيفي دوست دارد. ااز آن

 صفواج بفند بفرستند. كنند، يک

 ا  بهراي خانه  اال شهد .  بود. خيفي خو  رمضانماه ش  نوزده  نوبت م ، 

سفره كهذيرايي را   ب  نااز ايستاد.. ابتدا كدر  آمدمهااني آماده بود. دعوتش كرد . 

بعد  اد .د رار و ناک  مقداري شيربا  نان تو تك دو درسفره،  براي كدر انداخت . 

 افطارغذا  اي كدرج ب  دوهدآيا دي !رفت: دختر    سفره انداخت ونگاهي ب، از نااز

 را كاس  شيركند. تري  غذاها را ميل ميدانست  كدر  سادهمي بردار. يكي را كند؟

- دوباره به  ، افطارد. كدر بعد كر ناک افطاراندكي نان تو و كاي  با كدر. برداشت 

خهدا   با. تا سحر كردمي   آساان نگاهبخواند. زياد  را  رآنسوره يس  نااز ايستاد.

 خواب و  راراا امش  ش راد» يد :كرس خوابي كدر را ديد ،كرد. و تي بي مناتاج

  «؟دنداري

  «.استداده مال اج و ديدار  را وعده ب  م   امش خدا »فرمود:  كدر 

 شد آماده. رفتخان  بيرون  از. كدر  برخاست صب  ا انسحر شده بود. صداي 

 1د.او رو ديدارا و دخ مال اجتا ب  

 كرس ، بگويد؟هايي را ك  ميتواند كاسخ سؤال ااز د  كسي مي

 بود؟ افطار دعوج شده كدا  اما  ب  مهااني

 د  كسي اما  را ب  مهااني افطار دعوج كرد؟

                                                           

 .162 ـ 161چهارده معصوم)ع(، ص  از معجزات اي   قطره301 ـ 300، ص 1ج  . جالء العیون،1
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 كرد؟كيش از افطار د   رمضانماه ش  نوزده  اما  

 ا د  غذايي بود؟، افطار اما  برمضانماه ش  نوزده  

 خواند؟ رااز  رآن  سورهاما  بعد از افطار، د  كرد و كدا  

 تان را با صفواج تشويق كنيد. آفري ! دوست خوب

افطار آشنا دختر ، هنگا ِ عرير در منرلِ اما ِ  اي  از كارهايبا برخي ااز ك  

-ك  براي افطاري، ب  سفره بيشتر با ديگر آدابِ برايِ آشناييِ  استشديد، خوب 

 كنيد:كش ، توتّ  در تابفو مي

 
مهورد  ههاي  شده، كفاه   نوشت در كنار بشقاب ك  هايي ابتدا در برح، با ارف

و « سهفره »را بتوانيد؟ آفري ! دو كفا  ها توانيد آن آورديد. آيا ميدست نظر را ب  

 «.افطار سفره»شود:  ، ميرا بنويسي « افطار»و « سفره»ارر دو كفا  «. افطار»

 و مهاانيِ، سفره ضيافت «افطار سفره»خدا است. مهاانيِ رمضان، ماهِ بف ، ماهِ 

در ايه  سهفره كه      .انهد  شهده  كهناور دعوج سفرهبر اي   بندران خدا است. تاامي

 اي ، د  كارهايي بايد انجا  دهي ؟شدهدعوج 
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ستون ب  ترتي ، 16، «افطار سفره»داخلِ براي آشنايي با اي  كارها، در تدولِ 

هاى بنويس . بچّ  ا كنيد تا زير آنرا كيد است. آنكراكنده آمده  ايي با اروفِكفا 

 نگاه با د  ت 1است، آمده 16تا  1هاي  آن، ب  تصويرهايي ك  دركارجدر باره  !عرير

 كني .توضي  دهيد، ااز شروع ميتوانيد كاي كنيد. ارر مي

 است. مهاان، در هنگا  افطار بهتر استآمده « دست»: كفا  1شااره در خان  

 ك :

 

 :1شااره كارج كشت

خههود را هههر دو دسههت  

از افطهار بشهويد و   كيش 

 .نكندخشک با دستاال 

 

 
 

 نكند. خشک با دستاال از افطار بشويد  ولي خود را كيش دست هر دو

دنهد تهور غهذا     بگويد. ارر درسفره،« اهلل الراا  الراي  بس »در اوّل افطار، 

 2بگويد.« اهلل بس »هر كدا   است، براي

 و رير بردارد. ها را كودکلقا 

                                                           
 ها، مانند نمونه ذيل طراحی شود:. طرح1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

دس
 ت

بسم
 اهلل

ر
 یز

نم
 ك

دا
 غ

مل
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نگا
 ه

جويد
 ن

سیر
 ى

فو
   ت

خرم
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ش
 کم

الحم
 د
  هلل

 
 است.  مستحب غذا خوردن، موقع كه : چیزهايى2636. توضیح المسائل مراجع، م 2
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 .بتورد آخر غذا، ناک و در اوّل

 .در هنگا  افطار، غذا را داغ نتورد

 .غذا خوردن، مفچ مفوچ نكند در مو ع

  1د.نكن نگاه ديگران صورج در هنگا  افطار، ب 

 بجود. غذا خوردن، غذا را خوب در مو ع

 در هنگامي ك  سير شد، غذا نتورد.

 نكند. آشامد، فوج خورد يا مى مى ك  در هنگا  افطار، ب  ديرى

 نكند. ديگران نگاه لقا  در هنگا  افطار، ب 

 نتورد. روشت، آب خوردن از افطار و كس در ميان

 .افطار، با خرما افطار كند در اول

 .غذا كرر نكند خود را از هنگا  افطار، شك در 

الحاهد  »خدا، بعد از افطار، خدا را شكر كند. براي شكررراري و ااد و سپاس 

 بگويد.« هلل

 .كند مسواک از خواب،  بل بعد از افطار و

 ايهد تها مهاه   خهوبي آشهنا شهده    شاءاهلل با دستورهاي اسالمي به  بسيار خوب! ان

 ها عال كني .خدا هستي ، ب  آن ها ، مهاانخدا ك   مهااني رمضان، ماه

توانيهد مهاهان    توانيد روزه كامل بگيريد  ولي مهي ترها نايامّا شاا، مثل برر 

تواني  كار ديگري بكنيد. ب  شعري ها ميخدا باشيد. دگون ؟ شاا بچ  خوبي براي

كار زيبا را خوان ، با د  ت رو  كنيد و نا  آن مي 2«خدا ماه ماه رمضان»ك  با نا  

ايد؟ با يک صهفواج  خدا باشيد. آماده بگوييد تا شاا ه  بتوانيد مهاان خوبي براي

 كني :بفند، ب  شعررو  مي
                                                           

 است.مكروه  خوردن، غذا موقع كه : چیزهايى2637. همان، م 1
 ناصري. . شعر از: مجید2



 

 

 

 
 

 1393توشه راهیان نور تابستان  ره                                                                                          102

 

 خدا ماه رمضان ماه»

 خدا مهاان ها 

 آساان ب  رسي  مي

 تدا بدي از شي مي

 

 رمضان ماه توي

 خوب يها آد  ها 

 ريرند با ه  مي روزه

 غروب سحر تا ب  از

 

 خدا كيغا  اين 

 هاما بنده ي واس 

 رود نور مثل روزه

 صفا رو ها دل دهمي

 

 رمضان بهار  رآن، ماه

 رمضان تان، ماه و عطر دل

 دارن ترا روزه برر 

 بيدارن خواب سحرها از

 

 نون و آب بي تا ش  صب  از

 تون و با دل دارن روزه
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 ا ون و ت ش  مي ك  ش 

 مون افطاري با ه  خوري  مي

 

 سالمت ي ماي  روزه

 عبادج بهتري  هست

 

 اما خدا ها بچ  آي

 شاا از نتواست  روزه

 

 بشيد برر  بايد باز 

  د بكشيد رشدكنيد و

 

 تر برر  شدي و تي

 (دختر رل)كسر بگير رل روزه

 كوديكي تو ااز ك 

 « بگير رنجيشكي روزه

 

 «.نجيشكير  كف »بف ، ااز نا  آن كار زيبا را بگوييد. آفري ، روزه ررفت ِ 

 روزه تجربه   اوّلي »در كايان، خابره تال  يكي از دوستان شاا با نا  خاطره: 

هايش را بها تارينهي   كن . البت  او ديگر تاكنون، تاا  روزه را بازرو مي« م  ررفت 

 است.داشت ، ررفت  « رنجيشكي  كف »ك  از روزه ررفت  

بشه .   تكفيهش  ك  اي  از  بلبود.  سالگي  8در  م ، ررفت  روزه تجرب  اوّلي »

-مهي  كامهل  كه   رو ههايي امها روزه  .كاملبعد دند تا روزه  و رنجيشكي كف  اوّلش
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تور  ازي  .ر ناي رو درا ا ان .ررسنا  بود ك : غُر ونال  كف ي سر  ررفت ، كشت

 .شكن  مي روزمو ر  مي اآلن ك  كودكان  ارفاي

 صبر ك . نارفت  مغرب تا ا ان ررفتي، تا رو تا اي  ك  تو: رفت به  اما مامان

 صبر كهرد   خواست،مي تايره دل  ك  ه  م  .داد ه  تايره  ول به  نااند ات ي

 ههامو روزه تا از 7 بود ك  اي  تاير  شد و افطار كرد   هردند شرط مغرب تا ا ان

زيهر   هنهوز   مهره  كه   رهرفت   خوشهگل  تايرهي   و كرد  كارو بگير . اي  كامل

 .دندونا 

-از كف ه    و بگيهر   كامل بود روزه وات  ديگ  رسيد ، تكفيش س   ب  امّا و تي

 بهود تها آخهر مهاه     بود، امها واته    ستت خيفي ك  با اي  .نبود خبري رنجيشكي

 يه   و غُرغُر نكهن   ك  نداشت  رو روزي بد نبين ، روز تون دش  .بگير  روزه رمضان

: رفهت مهي  كهرد و مهي   هانع   هايشه   مثهل  اما مامان .كرد  رري  كف ي ك  بار 

  هول  بهاز   .بهود  ستت خيفي ك  ررفت مي روزه ه  تابستون ررماي تو خودشون

 مهو روزه بار رفهت   امّا ي  .بگير  روزه روارر تا آخر ماه رمضان داد  البت  به  تايره

 درسهت  هايش  اما كار مامان .بتور  موروزه نذاشت و ررفت مچاو بشكن ، مامان

 .داشت   بول كارشو تورايي  ي بود و

در ادّ  كردي   كيش كف ي و ررفت  رمضان رو، بعد ماهدو  تايره نااندك  نارفت 

-برر  بود ، امّا و تي با تك  .بور بود هاي   ابتدايي، كالً در دوران .مف ي تي 

دار .  دوسهت  رو خيفيرمضان  ماه امّا م  .نداشت  سراغي غُر زدن از ديگ  ترشد ،

 اهسّ  مهاه،  اي  كن   دونمي رري  ش  ك مي  در نارااتآن ش ،مي تاو  و تي

 نظهر اصهالح  ها   از خودشو ماه، اي  توي كن مي سعي آد  و دهمي آد  ب  خوبي

 «.كن 

 رسي :است، ب  كايان برنام  مي ه  نااز ك  در نقط بيدعايي اكنون با 

 .«دوآل محاّ دعفي محاّ صل  ه ّالف »



 

 

   

 سیر و سفر درس یازدهم:

 

 درس یازده

 

 
 سیر و سفر

 ااكا . :موضوع

 شوند. متاببان در اي  درس، با برخي ااكا  مبتالب  آشنا مي :هدف کلي

 شوند: آموزان در اي  درس، با موارد زير آشنا مي دانش :اهداف جزیي

  112ه . نا  و معناي سور1

 . برخي از آداب  رائت  رآن 2

 . بتشي از ااكا  مبتالب  روزه 3

 . با برخي ااكا  مبتالب  نااز مسافر 4

 توايد  . ترتا  ساده و موزون سوره5

 شنا . سفار  كيامبر اسال ) ( بر آموز  6

 دار. ااكا  سر زير آب بردن روزه. برخي 7

آموزان بعد از درس، در اتراي ااكها  الههي    رود دانش انتظارمي :رفتاریهدف

 بكوشند.

و كاسهخ، شهعرخواني،    توضهيحي، فعهال )ماننهد: كرسهش     :های تدریس روش

 مسابق (.

 ، تصوير.مانند: تابفو، كارج :آموزشيهای رسانه

*** 
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 شروع درس

 الههي  در دررهاه  و ده  مي ررمي را سال  ها  كالم ، ولدر ا اهلل اس  هاراه»

 1«.دهد آسودري و آرامي عار و ااساس ها  را بول وااد، اهلل ك  دعا دار 

هايي ك   خوان و با ادب! آن آموزان عرير درس با سال  و درود خدمت شاا دانش

كه   اند درس را شروع كني ، صفواج بفند بفرستند. ااسهنت به  شهاا! اهاز      آماده

هها  كن . آيا كسي آماده است به  سهوال  ايد، با دند سوال برنام  را شروع ميآماده

 كاسخ دهد؟ 

 ... تواني در مت  تابفو: آفري ! آيا مي

 را كيدا كني؟ نقط  هاي بيكفا 

 نا  خدا را ك  نقط  ندارد، كيدا كني؟

 هايش نقط  ندارد؟اي را بگويي ك  يكي از آي نا  سوره

خوان ، با د  ت رو  كنيهد تها بتوانيهد    شعري ك  ميبراي كاسخ سؤال آخر، ب  

 سريع و بهتر تواب دهيد.

 هاتا استبگو خدا بي»

 ها استانساناو خالق 

 سازهدارهخدا ك  

 نيازهبياز ها  

 نيستكسي او بچ  

 نيست ا بچ ه  كسي 

 ااز بگو تو دنيا

 خدا؟ شبي كيست 

                                                           
 ها را بپرسد.آموزي سؤال دانش . مربی، متن را در تابلو بنويسد و با اشاره به متن، از1
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 مرابا!صد آفري ! 

 1«خدانداره شبي  

 

 آفري ! سوره توايد.

هاه  بها هه  سهوره      2،ي آسهااني هها  كتاب، ماه نرول تاا  ماه رمضان درااز 

 خواني :توايد رامي

 يَفِهدْ وَلَه ْ   ( لَه ْ 2( اهللُ الصَّهاَدر) 1أَاَهدٌ) هرهوَ اهللُ  .  ُهل   بِسْ ِ الفَّ ِ الرَّاْاَ ِ الرَّاِي »

 («.4كُفُوًا أَاَد) لَ ر يَكُ  ( وَلَ 3ْيرولَدْ)

الصَّهاَدر    الفَّ ر»هايش نقط  ندارد؟ بف ، آي  دو : در سوره توايد، كدا  يک ازآي 

 .«است نيازبي، خدا

روي  ك  نا  ديگهر  در  هرآن   اكنون سراغ نا  ديگر و شااره سوره توايد مي

داشت  باشي . موافقيد؟ دار ه  دار و فهرستاست. البت  ابتدا بايد يک  رآن ترتا 

 كني : صفواج. شروع مي

با مراتع  خواه  رويي آماده كرد، ميااز از دوست شاا ك  خود را براي كاسخ

را كيدا كند. ايشان  بول نكرد. درا؟ وضو نهدارد. راسهتي!    112 رآن، نا  سوره ب  

 د؟ هاهان هاي  رآن دست برنه نوشت تواند ب   اررشتصي وضو نداشت  باشد، آيا مي

خط  رآن دست بهرني ، بايهد وضهو    ها اشاره كردند، ارر بتواهي  ب  بور ك  بعضي

آور . شاا ه  نا  سوره صهدودوازده    داشت  باشي . خود  صفح  آخر  رآن را مي

 خط  رآن دست برني، بتوان. آفري !  ك  ب  را بدون اي 

                                                           
 دهكردي. طهماسبی مهري . شعر از:1

 كـافی، . )كلینـی،  است شده نازل، زبور صحف و تورات، انجیل، آسمانی قرآن،هايكتاب ،ماه اين در. 2
 (628 ص ،2 جسالمیة، تهران: دار الكتب اإل
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تان  .  ف  و كاغذهايخوان اكنون سفرنام  يكي از دوستان شاا را ميسفرنامه: 

تواند يادداشهت  داند، ميميآنچ  در سفرنام  را اشتباه  راآماده كنيد. هر كسي ك 

-كند و در كايان خواندن سفرنام  بگويد تا برنده تايره متصو  ما باشهد. آمهاده  

 1؟ايد

شهير   خيفهي  خواهر  ك  با اي  .بود خوشحال خيفي كارسال، ماماني رمضان ماه

 را ررفت.( بايد بگ  ك  هايشروزه كرد، اما او )تاا  مي را ضعيش ماماني و خورد مي

از تول هد   را هه   بهل  زيهادي   ههاي اس  .دختر بود ها در انتظار يکسال م  مامان

 .بگهذارد  خهواهر   هها را روي آن هاه   داشت و دوست بود كرده يادداشت خواهر 

 هاياس  از بي  :رفتكرد و ريشدني  تعرذاري خواهر  را براي  روزي، تريان نا 

و  فابا ، مبينا، نورا، مهن ا، اورا، سنا، اامده، اديث ، عارف : دختران ، دند تا مثل

  هرآن  صفحاج زيرا زب  ها اس  خواهرج، دنيا آمدن از ب  و  بل را نوشت  ريحان 

 «ريحانه  » خهواهرج  اس  ك  داشت دوست بابايت .كن  را انتتاب تا يكي رذاشت 

 يهها  از لق « ريحان »ك   خابر اي بيشتر ب   .و معط ر باشد بوخو  معناي رل ب 

 و م  درآمد  رآن صفحاج زياز زب « ريحان »اس   خالص ، .بود زهرا)س(اضرج

بهراي  « ريحانه  »ااز ديگر  .كرد  انتتاب را برايش« ريحان » رآن،  ااترا ب  ه  

 باشد.ما مي خانواده ها  بويمعط ر و خو شده و وا عا رل خاناي خود 

 روز، هاه   بهود. يهک   كيش ه  هوا، مثل امسال خيفي رر  شهده تابستان سال

 .بهروي   و مسهافرج  فرار كني  شهرمان رر  هواي از دست ررفتي  تصاي  خانواده

 آرا  مها هه    .بهود  خفهوج  تاده .رفتي  اردبيل برف ب  .افتادي راه  8ساعت  صب 

 .كوشهيدي   را هه   مهان  هايما كاكش  ك  سرد بود  بوري اردبيلهواي  .تي رفمي

                                                           
ها در متن گويد. اشتباهرا می هاي سفرنامه، خود اشتباهآموزاندانشهاي حرفبه دادن  . مربی، با گوش1

 كند. بلیط استخر و يا... است كه مربی تهیه میاست. جايزه ويژه، داخل پرانتز )( آمده 
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 ب  هاراه بابا براي .رسيد رو ب   ازمسجد ا انصداي  نارهان .رسيدي  11 ساعت

  (.خواندي  نااز ظهر و عصر را با تااعتركعت  8) .رفتي  مسجد نااز، ب  خواندن

داد.  مه   استتر را نشان ماماني رسيدي ، خان  ب  ك  اي  محض بعد از نااز، ب 

 داشت  ك  توري هاي  .داشتند ه استتر تايري  .بودند كرده آب استتر را تازه

 ولي بود  يخ خيفي آب واي .آب توي داد هول دايي، منو رفت ،مي كنار استتر راه

دايي ه  و تي ديد دار  در استتر ! و سوخت بود تيب  تو ه  م  روشي .دسبيد

شهدن  م  رساند و مرا از غهرق  زن ، )با شيرت   شنگي، خود  را ب  وكا ميدست

 دنهد  عاق استتر رفت . م نجاج داد.( بعد  لباس شنا كوشيد  و در  سات ك 

افطار،  براي ش  .شد ، خوابيد  كرد . خوب ك  خست  استتر بازي تو رو ساعتي

: رفهت  مه   به   بعهد  .عهاكرد د از افطهار، بابهابرر     بل .رفتي « عريرمامان» خان 

 نه . : رفهت   تواند شنا كند؟مياستتر ه  عايق  شاا در  سات درا دايي داني مي

مه  هه  او را در    1خود شهنا بياموزيهد.   فرزندان ب  :كيامبر) ( فرمود دون: رفت

 شنا فرستاد .كالس كودكي، ب  

دار  روزه  دون روزهبگيرد   امّا امروز دايي شاا دوباره بعد ازماه رمضان بايد روزه

 .نرود زير آب سر  ك  است صحي  شنا، و تي در هنگا 

 و بابها، يهک   مامهان  .رذشت خو ما خيفي  ب « عريرمامان» ب  هر اال، خان 

ها ه  سهر برننهد. در خانه     بروند و ب  آن «ناهيد خال »ررفتند خان   تصاي  دفع 

 .تا بودندآن دوستان  خيفي رذشت  دون خو ما خيفي ه  ب  « ناهيدخال »

 برفعصر ب   .بود تر شدهبيايي ، هوا خنک شهرمان ب  خواستي  ك  بررشتني

ديگهر از   و بهود  خهوب  ميانه   ههواي  .رسهيدي   ميان  ب  ش  .كردي  اركت سراب

از  يكهي  به   سهري  صهب   .مانهدي   را در ميانه   شه   .نبهود  خبري اردبيل سرماي

                                                           
 (182 ـ183ص  ،4الحكمة، ج میزان )« .و السَّباح ةَ و الرَّمْی  اللخَیْلِانجراءُ  ع لِّمُوا اَبْنائَكُمْ» :. پیامبر)ص(1
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 بودنهد  آمهده  كه   ييها از بچ  كرر بود بود. كارک صب  تاع  .زدي  ميان  يها كارک

 .داشت ه  بازي تر، وسيف  مه  از ها  .بود و تايري خوب خيفي كارک .بازي براي

بابا  .كردي  استراات كاي .رذشت خو  .بود و خوب هوا عالي .كردي  بازي كف ي

ناهاز  رفت: نااز را در كهارک بتهواني . به  ناازخانه  كهارک رفتهي . )بها تااعهت         

 ركعهت  8بابها )  رسهيدي ،  خانه   و تهي  .افتادي  بود ك  راه 3:30 خواندي .( ساعت

 خواهر  .آورد خواهر  و م  از كشو، دو مرهر را براي سريع مامان (.را خواند نااز 

 بها هه    بعهد  (.رهذارد  مرههر مهي   نااز و )لپش را روي براي ايستد بابا مي بغل با م 

 هايشه   .رويهد  مهي  بفنهد  بيشتر محاداشهو  «ن ريحا»خواهر   .فرستي  مي صفواج

 سهال   و صهال   و بااياهان  شهاءاهلل  ان فرزندان : خواند دعا را مي نااز، اي  بعد مامان

 .رويي  مي آمي  ما ه  .كنيد كاک مرد  ب  و باشيد مفيد فردي شاءاهلل ان .باشيد

م  داد و رفت:  راستي، تا ياد  نرفت ، بگوي : بعد از افطار، بابابرر  دند عكس ب 

دار،  تان بپرس ك : روزه روزهشهرتان رسيدي، از اما  تااعت مسجد محف  و تي ب  

 است؟ شنا در استتر، صحي ها هنگا  يک از عكسدر كدا 

 1تصوير
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                 2تصوير  

 3تصوير 

     

 4تصوير 

 

كهردازي . ده  كسهي     ميتشويق! ااز ها  با فرستادن صفواتي، ب  ادام  برنام  

سهري بفهيط    را بگويد؟ براي افراد برنده ه  يک« سفرنام »هاي آماده است، اشتباه

 1ايد! رر  از آن استفاده كنند. آمادهرر  فصلاستتر تهي  شده تا در اي  

 

 

                                                           
. نماز 2مامان   . روزه1بنويسد  مثل:  با خط خوش 20×10هاي شده را در كارتمورد آورده 6. مربی، 1

 . سجده.6و عشاء  . مغرب 5. نماز جمعه  4سر در آب  . فرو بردن 3مسافر  
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  1را ررفت. هايشروزه ه او تاا 

  2.خواندي  با تااعتنااز ظهر و عصر را ركعت  8ه 

 3شدن نجاج داد.م  رساند و مرا از غرق ه با شيرت   شنگي خود  را ب  

 4نااز خواندي .ه با تااعت 

 5.را خواند نااز  ركعت 8ه 

 6رذارد. مرهر مي را روي ه لپش

                                                           
را باشـد، روزه   ضرر بر طفل شیر بر اثر روزه، خوف شدن يا خشک كم دلیلبه  راگ :شیرده زن . روزه1

جـا  بعـداً بـه    را هـم  روزه و قضـاى  فقیر دهید به مد طعام يک بايد هر روزى براى كنید  ولى افطار
 (http://portal.anhar.irاالستفتائات   اي، اجوبة آيت اهلل خامنه. )آوريد

 دو)شكسـته   بايـد  را عشـا  و عصـر  و ظهـر  نماز نباشد، شرعى فرسخ 8از  كمتر او سفر كه . مسافري2
 (1272م  المسائل، امام خمینی، توضیح) .آورد جا به (ركعت

از رسیدن  ، اگر مانع(غوّاصى)شنا و كالهک  از لباسبا استفاده رمضان در ماه  سر زير آب . فرو بردن3
 نیست. و باطلصحیح روزه سر باشد، به آب 

 جمعـه،  نماز اقامه محل نزديک ديگرى مكان در جمعه نماز با اقامه همزمان ظهر، جماعت نماز . اقامه4
 عصر زيرا در شود  مى جمعه ظهر فريضه از مكل ف ذمّه برائت و موجب ندارد اشكال نفسه وفى جايز
 روز در ظهـر،  جماعـت  نمـاز  اقامه كه اين به با توجه ولى است  تخییرى واجب جمعه، نماز حاضر،
 بسـا در  و چـه  شـود  مى مؤمنین صفوف تفرقه باعی جمعه، نماز اقامه محل نزديک مكانى در جمعه
 بنـابراين،  اسـت،  جمعـه  نمـاز  به اعتنايى بى از و كاشف جمعه امام به و اهانت احترامى بى مردم نظر

 باشـد،  و حرام مفاسد مستلزم كه صورتى در و حتى نكنند آن انجام به اقدام مؤمنین كه است سزاوار
ــب ــت واج ــه از اس ــاب آن اقام ــد اجتن ــه ) .كنن ــت اهلل خامن ــة آي ــتفتائات، س  اي، اجوب   610االس

http://portal.anhar.ir/node/3501/?ref=sbttl) 

 است.ركعت  7و عشاء، . نماز مغرب 5

امـام خمینـی،   ) .گیـرد  قـرار  ...(و خاک مهر، چه روي چه)زمین  روي بايد پیشانی سجده، . در هنگام6
 اسـت  رويیـده  از زمین يا آنچه بر زمین در نماز بايد سجده (584و  572، ص 1 المسائل، ج  توضیح

و  ها با موكتها، مساجد و سالنخانه چون امروزي، نباشد و در زندگی و پوشیدنی باشد و خوردنی
 خـاک  از جـنس كـه   از مهرلذا  نیست، صحیح ها برآن سجده كه است شده پوشیده آن و امثال فرش
 بـر تربـت   سـجده  البتـه  .باشـد  بايـد پـاک   سـجده  موضـع  شود و نیز می استفاده سجده براي است،

 .بهتراست همه سیدالشهداء، از

مامان روزه  

مسافر نماز   
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كنيهد و  تصهويرها نگهاه  ايه   به    1اسهت. تابفو تصويرها آماده امّا تصويرها: روي 

را بنويسهيد تها   شاا بايد زود كيها    2است.روزه شاا صحي  صورتي بگوييد در د  

 برنده بفيط استتر شويد. شروع كنيد: 

-شد، ب  شاا داده ب   ك ايافراد برنده را تشويق كنيد. آفري ! ااز ارر با تايره

 استتر رفتيد، مواظ  باشيد تا ب  آنچ  ياد ررفتيد، عال كنيد.

 ااز نوبت ديست؟

 ااز ك  با ه  تاع شدي ، بياييد دعا كني :

 رو ب  سوي خداكني »

 بگي : خداي مهربون

 مهدي صاا  زمون

  «اجّت مارو برسون

 

                                                           
 تر، تصويرها را آماده و روي تابلو نصب كند. . مربی، پیش1

عدم اقامه نماز جماعت در روز روزه ضرردار، ، بطالن مسافر نماز بودن قصر احكام مبتالبه: از برخی .2
امـام  .)اسـت  مكـروه  باشـد،  روزه از فرار براى اگر ولى ندارد  اشكال رمضان ماه در جمعه، مسافرت
  و كالهکاز لباس با استفاده  رمضاندر ماه  سر زير آب فرو بردن (1715المسائل، م  خمینی، توضیح

سـر زيـر    نیسـت. شسـتن   و باطـل صـحیح  روزه د، سر باشبه آب از رسیدن  اگر مانع (غوّاصى)شنا 
 ديگر سر را زير آبنصف دار ابتدا نصف سر و سپس اگر روزه .ندارد روزه، اشكال در حال شیرآب،

 (1400و  1399بهجت، س  اهللآيت) .شود نمى باطل اش فرو كند، روزه





 

 

 ظرف شامپو:  دوازدهم درس

 

  دوازدهم درس

 

 
 شامپوظرف 

  فناوري تبفيغ. : موضوع

بها وسهايل دور   را ساخت كشتي  شيوه ،آموزان در اي  درس دانش : هدف کلي

نهوح)ع( به  هاهراه سهاخت     هايي از زندري اضهرج   آموزند و با روش  ريتتني مي

 شوند. كاردستي آشنا مي

 :شوند آموزان با موارد زير آشنا مي دانش ،در اي  درس :اهداف جزیي

   هاي مفيد ها براي كار نيدورريتت. 1

  ها كاردستي ساخت توان با دور ريتتني دگون  مي. 2

خصو  صبر و تحال ايشان  هاي اضرج نوح)ع(، ب  آشنايي با برخي ويژري. 3

  در مقابل دشانان

 اي از  رآن در خصو  صبر. . آشنايي با اديث و آي 4

كاردستي آموزان بتوانند يک  دانش ،رود در كايان درس اميد مي :هدف رفتاری

اي از رفتار الههي اضهرج    زيبا )ساخت كشتي( از مواد دورريتتني بسازند و ناون 

نوح)ع(، يعني صبر را سرلوا  رفتار خود  رار دهند و در زندري كياده ناايند و از 

 اي  ب  بعد، صبور و بردبار باشند.

، ن، تهدول، كهارج  داسهتا ماننهد:  فعهال )  ،توضهيحي  :روش مناسب تدریس

 .(هاتواني، كاردستي

 كاردستي.تتت  و  :های آموزشي رسانه
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 شروع درس

 راي  است  و ك  راا  نا  آن  ب

 كتابش نور و كيغامش عظي  است 

ها است. ارر ب  ابراف خود با  دوستان سال ! بحث امروز ما در باره دور ريتتني

كني  ب  درد  را ك  ما فكر مي بيني  د  مقدار از وسايفي كاي د ت نگاه كني ، مي

ههاي   هها بتهوان اسهتفاده    ريري ، ماك  است از آن ها را ب  دور مي خورند و آن ناي

 توانيد دند ناون  از اي  وسايل را مثال برنيد؟ مفيد ديگري كرد. آيا شاا مي

: ظروف يک بار مصرف،  وبي شير، ظرف  شاا بفرماييد: بف ، كامالً صحي  است

 رو و روغ ، ظروف شامپو و انواع و ا سا  وسايل ديگر.آب،  وبي كنس

تهوان   ك  از اي  وسايل دور ريتتني د  ديرهاي مفيهدي مهي   سؤال بعدي اي 

 ساخت؟ شاا بفرماييد: وسايل ترييني، كاردستي و... .

كن . ما ب  وسهيف    خُ ، امروز در خصو  ساخت كاردستي با شاا صحبت مي

  2 ايق درست كني . خواهي  يک مي 1هاي شامپو  وبي

 وبي شامپو يا وسيف  مناسه  ديگهر، تيهغ موكهت بهري،       وسایل مورد نياز:

 شده، مقواي رنگي. دس  مايع، لول  داخفي خودكار تاا 

تر بتوانيد آن  كش  تا شاا راات ابتدا م  عكس  ايق يا كشتي را روي تتت  مي

 را بسازيد.

شهويد و  سهات زيهري     ده ، مشهغول كهار    ببق براي ك  ب  شاا نشان مي

 شامپو را برر  برنيد.

                                                           
ش، ص 1364كودكان و نوجوانان، ها، تهران: كانون پرورش فكري  . ر.ک: حجت، عیسی، دور ريختنی1

 )قايق(. 4
كند كه وسايل مورد نیاز براي كار را همـراه خـود    آموزان درخواست می . مربی، از جلسه قبل از دانش2

  بیاورند.
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بايد كاي ابتكار داشت  باشيد. كش  ايق، درست در وسهط   ،براي ساخت بادبان

 ايق را يک سوراخ كودک كنيد. لول  خودكار را داخل آن  رار دهيهد و دور آن را  

رست باشد. با مقوا يک بادبان د دس  برنيد. اي  لول  خودكار، كاي  بادبان شاا مي

 نااييد و ب  اي  لول  خودكار وصل نااييد.

 باشيد. شاا داراي يک كشتي زيبا براي مسابق  مي
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توانيد اهدس   با ساخت اي  كاردستي،  ساتي از بحث ما ه  مشت  شد. مي

برنيد بحث امروز ما ديست؟ شاا ب  م  كاک كنيد. بفه ، درسهت اهدس زديهد.     

 ، ابتدا  ص  اي  كيامبر را براي شاا ساز اضرج نوح)ع(. در اي  تفس كيامبر كشتي

ايد؟ بف ، كس، يک صفواج محادي بفرسهتيد تها  صه  را     كن . ها  آماده بازرو مي

كن ، بايد  ها را خوب تاع كنيد ك  وسط  ص  از شاا سوال مي شروع كن . اواس

 سريع تواب بدهيد.

 1داستان

كردند كه    ي مياي از اي  دنياي برر ، مردمي زندر روزي، روزراري در روش 

از سهنگ و دهوب   « برهت »هايي ب  اسه    ها مجسا  خدا را فرامو  كرده بودند. آن

« كرسهت  برهت »هها   كرسهتيدند. بهراي هاهي ، به  آن     هها را مهي   تراشيده بودند و آن

 رفتند. مي

كرد. او، نوح  در آن زمان، فقط يک نفر خدا را از ياد نبرده بود و او را عبادج مي

اوند ك  مهربان است و مرد  را دوست دارد، نوح)ع( را ب  عنوان كيامبر)ع( بود. خد

هها را   كيامبر خود  انتتاب كرد و ب  او فرمان داد ك  ب  ميهان مهرد  بهرود و آن   

هها   راهناايي كند. نوح فرمان خدا را اباعت كرد و ب  ميان مهرد  رفهت تها بها آن    

 ها را ب  كرستش خداي يگان  دعوج كند. ارف برند و آن

كردند. نوح ب   ها تاع شده بودند و شادي مي روز، عيد بود و مرد  كنار بت آن

ا  تا شاا را دعوج  اي مرد ! م  از برف خداي يگان  كيش شاا آمده: » مرد  رفت

 «كرستي دست برداريد و فقط خداي يگان  را بپرستيد. كن  ك  از بت

                                                           
ش، بـا  1387هـاي بنفشـه،     )ع(، تهـران: كتـاب   (: موسـی 15شان) هاي . فتاحی، حسین، پیامبران و قصه1

 تلخیص و دخل و تصرف.
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كرسهتي   نهد و از بهت  كاره مهرد  بود  دار ك  ها  كرست و كول هاي بت بيشتر آد 

خواست ك  نهوح مهرد  را از    شان ناي بردند، دل ها درآمد داشتند و استفاده مي آن

ههاي   هها و دروغ  شدند، ديگر ايف  اقيقت آراه كند  دون ارر مرد  خداكرست مي

رويهد  امها    كردند. براي هاي ، ترسيدند و رفتند: نوح، دروغ مهي  ها را باور ناي آن

ايه   »هاي كرر  درج و زوررو رو  نكرد و به  مهرد  رفهت:     نوح)ع(، ب  ارف آد 

 « خواهند ب  شاا كاک كنند؟ ايد. دطور مي ها را خود شاا ساخت  بت

 

هاي نوح)ع( در دل برخي از مرد  كه  بيشترشهان را مهرد  فقيهر      ك  ارف ك 

 هاي برر  و ها ب  نوح و خداي او اياان آوردند. آد  دادند، اثر كرد و آن تشكيل مي

تهو دطهور كيهامبري كه  هاراههان و      : » اياان شهر، كيش نوح رفتنهد و رفتنهد   بي

 « ها هستند. كيروانت، ها  از بد بتت

ها، به  كهول و ثهروج نيسهت. خداونهد، هاه         خوبي و بدي آد »نوح)ع( رفت: 

هايش را دوست دارد و هاگي براي او عرير هسهتند. مه  بهراي راهناهايي و      بنده

اما « كرستي دست برداريد.   خداي يكتا اياان بياوريد و از بتا . ب نجاج شاا آمده
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دادند  كردند و ب  نوكران خود دستور مي شان مي هاي رؤساي شهر انگشت در رو 

ك  ب  برف نوح و يارانش سنگ كرتاب كنند و او را كتک برننهد  امها نهوح)ع( در    

اشهت. البته    د ناود و از دعوج خويش دست بهر ناهي   مقابل اي  مشكالج صبر مي

 هايش را باور كردند. فقط عده كاي ب  او اياان آوردند و ارف

ههاي تهو    اي نهوح، مها از اهرف   : » روزي رؤساي شهر كيش نوح آمدند و رفتند

 «رويي، از خدا بتواه عذابش را ب  برف ما بفرستد. اي . ارر راست مي خست  شده

بينهي كه  ايه      ا! مهي كروردرهار »هايش را ب  آساان باز برد و رفت:  نوح دست

 «دارند. كرستي بر ناي شوند و دست از بت كن   اما هدايت ناي مرد  را دعوج مي

اي نوح! ناراات نبا . غير از ايه  دنهد   »خداوند ب  نوح)ع( واي فرستاد ك : 

 «آورد. نفر، كس ديگري ب  تو اياان ناي

 « ببر. ارر اي  بور است، اي  مرد  ظال  و ستاكار را از بي »نوح رفت: 

برو يهک كشهتي خيفهي بهرر      »خداوند دعاي نوح را  بول كرد و ب  او رفت: 

 «بساز و منتظر فرمان بعدي با .

كردند و هر كدا   ها نوح را مستره مي نوح ب  دنبال ساخت  كشتي رفت  اما آن

تا ك   سازند  اما اي  كشتي را كنار دريا مي: » رفت زدند. يكي مي ب  نوح ارفي مي

 «كند! ت؟ نكند كشتي تو در خشكي اركت ميآب نيس

هها   ههاي آن  داد و ب  اهرف  اما نوح با صبر و بردباري تاا ، راه خود را ادام  مي

 كرد. و تي كشتي آماده شد، خداوند ب  نوح فرمان داد. اعتنايي ناي

 كن  ك  خدا د  فرماني ب  نوح)ع( داد؟ از شاا سؤال مي

به   »كن . خداوند ب  نوح فرمود:  و بازرو ميبف ، صحي  رفتيد. م  آن را كامل 

خانواده و يارانت بگو ك  خودشان را آماده كنند تها و تهي فرمهان داديه ، در ايه       
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اي، يک تفت در كشهتي   كشتي سوار شوند. بعد نير از هر ايوان و كرنده و درنده

 نوح)ع( فرمان خدا را اباعت كرد و منتظر فرمان بعدي شد. « ببر.

ها  »هاي سياه آساان را فرا ررفتند. خداوند ب  نوح فرمان داد ك :  نارهان، ابر

 «سوار كشتي شويد.

 كن  ك  د  كساني سوار كشتي شدند؟  از شاا سؤال مي

ها  ياران و دوستان و خانواده او سوار كشتي شدند  ب  تر يک كسر نهوح كه    

 ب  او اياان نياورده بود.

ب توشهيد و آب هاه  تها را فهر ررفهت و      هها آ  باران باريد و باريد و از دشا 

شان بيرون آمدند و ب  برف بازي كوه رفتند و كسهر   هاي اياان از خان  هاي بي آد 

ها بود و آب باز آمد. هر د  نوح)ع( ب  كسر  رفت، او رو  نكرد و  نوح ه  با آن

 كرستان غرق شدند. ها  بت

فرو نشست و كشتي نوح بهر  ك   روز، باران بند آمد و آب ك  بعد از دهل شبان 

بازي كوه تودي روي زمي   رار ررفت. نوح)ع( و يارانش از كشتي كيهاده شهدند.   

ههايي سهاختند تها     ها كشاورزي كنند و خان  كشترارهايي ب  وتود آوردند تا در آن

ها را ا يت  كرستان نبودند تا آن مندان و بت درآن زندري كنند. ديگر ظالاان، ثروج

كردنهد  امها خوشهحال و راضهي      ها ستت كار مهي  ها زور بگويند. آن كنند و ب  آن

 بودند.

هاي دشواري  ب   ص ، خوب رو  كرديد و دانستيد ك  اضرج نوح)ع( د  كار

خوان  تا ما ه  از رهروان آن كيهامبر   را براي هدايت مرد  انجا  داد. اديثي را مي

ها  با ه ، با صهداي رسها و   ده .  الهي باشي . م  دند تا كارج ب  شاا نشان مي

 تاعي، تكرار كنيد: دست 
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 «كسي ك  صبر نكند، كيروزي نيابد. 12 ال عفي)ع(: ز ظَفرَ لِاَ  ز صَبرَ لَ  »

كه    خيفي خوب شعار داديد. يک بار ديگر ها  تكرار كنيد. عالي بود. براي اي 

دول رمهري را  ها را خوب ب  كار بيندازيد، يهک ته   تر باشيد و فكر شاداب و سرزنده

كش . شاا بايد ادس برنيد كيا  تدول ديست. رمر  روي كشتي بر روي تتت  مي

باشد  يعني ارف اول را كنار بگذاريد و بعد س  تها سه  تها     مي 3اي  تدول، عدد 

بشااريد. ب  هر ارفي ك  رسيديد، آن را روي كاغذ يادداشت نااييد. د ت نااييد 

 .شود دار شارده ناي ك  خان  ستاره

 
 بف :  . توانستيد كيا  تدول را ادس برنيد اتااً

 «خداوند، با صابرا ن است.»

 توانيد آن آي  را بگوييد؟ باشد. آيا مي اي از  رآن كري  مي اي  تاف ، ترتا  آي 

 «ان اهلل مع الصابري .»

اهلل از صابران باشي ، ب  بركت  شاء يک بار آي  را تكرار كنيد. خيفي عالي بود. ان

 بري . ر يک صفواج و هارمان كالس را ب  كايان مي ك

 

                                                           
 . 283غررالحكم و دررالكلم، ص  . تصنیف1

 .283. غرر الحکم و درر الکلم، فی الصبر، ص  2



 

 

 درس سیزدهم: علی، امام اوّله

 درس سیزدهم

 

 
 علی، امام اوّله

 عقايد. :موضوع

آموزان در اي  درس، با دند دليل اثباج امامت امير مؤمنان،  دانش :هدف کلي

 شوند.عفي)ع( آشنا مي

 شوند:آموزان در اي  درس، با موارد  يل آشنا مي دانش :اهداف جزیي

 . آشنايي با اصول دي  1

 . آشنايي با ادل  اثباج امامت اما  عفي)ع( 2

يهر)ع( توسهط كيهامبر    . آشنايي با و هايع تهاريتي بيهان خالفهت اضهرج ام     3

 اكر ) (.

آموز در كايان درس بتواند بهراي اثبهاج    رود ك  دانشانتظار مي :هدف رفتاری

 امامت ك  از اصول مذه  است، دو س  دليل ا ام  كند.

 ها، داستان، هاتواني(. توضيحي، فعال )بازي، راز رل :های مناسب روش

 تابفو، كارج. :ها رسانه

*** 
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 شروع درس

«. الحاهد هلل »دوستاي خوب ! اال ها  خوب ! الحاد هلل. راستي رفت   سال  ب 

 هايي ك  خدا بهاون داده، خدا را شكر كني ! ما بايد براي ها  نعات

 ااد خداي يكتها                           ك  آفريده ما را»

 كني  او را ستايهش                         داده ب  ما آسايش

 ل و هو                      ب  ما داده دش  و رو ب  ما داده عق

 «بري خوري                      فرمان او مياز نعاتش مي

 1هاي خدا را بشااريد؟ تونيد دند تا از نعات شاا مي

هاي خوب خدا را براي شاا بيان كن . نعاتهي   خوا  يكي از نعات امروز م  مي

ك  اي  نعات را بشناسي ، با يهک بهازي    كني . براي اي  ك  كاتر ب  اون توت  مي

 كن . براي اي  بازي، ب  كنج نفر نياز داري .  آن را معرفي مي

هر  2است. م  در دست  كنج عدد كارج دار  ك  روي او يک ارف نوشت  شده

كن ، بايد با اون ارف تواب بده و شهروع   ارف، ب  هر كس افتاد، سؤازتي ك  مي

 بش . 

 اما سؤاالت: 

 . نا  )مانند: ااسان، اصغر، مجتبي، تياور، تقي(1

 . نا  سوره )مانند: انفال، آل عاران، مسد، ماعون، تي (2

 ()مانند: آ ، انگور، موز، ماست، توج، تاس كباب . خوردني 3

 )مانند: اهواز، اصفهان، مشهد، ميناب، تهران، تبرير( . نا  شهر 4

)مانند: ااترا ، آهست  صحبت كهردن، محبهت كهردن، مواظبهت      . كار خوب 5

 كردن، تقوي(

                                                           
 دهیم.  شمارند، توضیح كوتاهی می هايی كه می گیريم و در باره نعمت ها كمک می . از بچه1
را درهم آماده كرده و به هر كدام از شركت كنندگان، يک « الف، میم، الف، میم، ت»تر، حروف  . پیش2

 دهیم. عدد می
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شهان   بسيار خوب، ااز ب  م  بگيد اي  اروفهي كه  ايه  دوسهتان در دسهت     

 «امامت»سازند؟ آفري !    اي را مي ررفتند، د  كفا 

هاان نعاتي است ك  خدا ب  ما داده است و يكي از اصهول مهذه  مها     و اي ،

 است. 

 اصول دي  كنج بوَد دانستنش رنج بوَد  

 اوّل بود يكتا خدا ك  عالاي كرده ب  كا

  دو  بود عدل خدا ك  دنيا رشت  با صفا

 سو  شود نبوج بر ها  رشت  راات

  دهار  باشد امامت رهبري و هدايت

   عدل و داد باشدكنج  معاد باشد ب

  هر ك  ست  ناايد عذاب ستتي دارد

 هر ك  نيكي ناايد كادا  خوبي دارد

دههد.  امها  صهادق)ع(     ، نعاتي است ك  خدا ب  ههر كسهي ناهي   «امامت»بف ، 

  1«هاي خدا است. دوستي و محبت كيامبر و آل او، از نعات»  فرمايد: مي

اما  داري  ك  اوّلي   12بف ، ما دونيد امامان ما د  كساني هستند؟  ها! مي بچ 

 ها، اما  عفي)ع( است  ولي د  كسي اما  عفي)ع( را اما   رار داد؟ آن

تان تعريش  ها تاع، تا يک داستان را براي آفري ! كيامبر اكر ) (. ااز اواس

 كن . 

رذشت.  س  سال از زماني ك  اضرج محاد) ( ب  كيامبري رسيده بودند، مي

كيامبر ما مرد  را متفيان  و يواشكي و خون  ب  خون  به  ديه    توي اي  س  سال، 

                                                           
 . تفسیر المیزان، ذيل آيه آخر سوره تكاثر، نقل به معنا. 1
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كرد. در اي  مو ع، خداوند ب  كيهامبر دسهتور داد بايهد كيهامبري      اسال  دعوج مي

 خودج را ب  ها  اعال  كني و دعوج متفيان  ديگر تاا  شد.

و كرد؟ خداوند فرمان داد اوّل ب  فاميل  خُ ! ااز كيامبر از كجا بايد شروع مي

 ها رو ب  اسال  دعوج ك . ا وامت بگو و اون

سال داشت و كسهرعاوي   13رسول خدا) ( ب  اضرج عفي)ع( ك  آن مو ع 

رفت و خيفي ب  ايشان عال   داشت و از هاون روزهاي اوّل به    كيامبر ب  شاار مي

خواه  عاوهاي خود  را براي شا  دعوج  ايشان اياان آورده بود، فرمودند: م  مي

 آماده ك . اا غذايي كن . ش

ههاي مه ! اي    اي فاميهل   و تي ش  ها  تاع شهدند، كيهامبر) ( فرمودنهد:   

عاوهاي م ! م  از برف خدا ب  عنوان كيامبر انتتاب شد  تا ديه  اسهال  را به     

مادري دارد و ب  كاک م  كند، بعد از م  تانشي  م   شاا هدي  كن . هر كس آ

 خواهد بود.

كردند. اما  عفهي)ع(   ب  هاديگر با تعج  نگاه ميهيچ كس ااضر نشد و فقط 

ك  هنوز نوتواني بودند، بفنهد شهدند و اعهال  آمهادري كردنهد  ولهي كيهامبر         با آن

 فرمودند: شاا بنشي !

مرتب  اي  درخواست را دادنهد و ههر بهار فقهط امها  عفهي)ع(        3كيامبر) ( تا 

باشهيد! بعهد از مه ، عفهي     آرهاه  » داوبف  شد. از ايه  رو، كيهامبر) ( فرمودنهد:    

  1«تانشي  و وزير و وصي م  خواهد بود.

                                                           
تواند با توجه به حوصله جلسه، مطلـب را پـر و    . به جهت اختصار، خالصه شده است  ولی مربی می1

 بال دهد. 
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شكارا اما  عفي)ع( تانشهي  كيهامبر) (    ها! از هاان روز اول دعوج، آ بف  بچ 

 شد. 

شهد، نها     سال نبوج كيامبر نير در هر تايي ك  فرصهت مهي   23تازه، در بول 

 بردند.  عفي را ب  عنوان تانشي  خودشان مي

ها و ترياناج را ك  ها  مرد  ديدنهد كيهامبر،    آن اتفاق   يكي از خواه ااز مي

امير مؤمنان را ب  عنوان تان و نفس خودشان بيان كردند، براي شاا بيهان كهن .   

خداوند اي  اادث  را در  رآن بيان كرده است. ب  م  كاک كنيد تا بتو  اسه  آن  

 اادث  را كيدا كن . 

دههي  و به     ن را داخل يک رفبر   رار مهي آ هر سؤالي ك  كرد ، اروف اوّل 

 رسي .    تواب مي

 مسفاان    رويند؟ . ب  كيروان اضرج محاد) ( د  مي1
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 . ب  معناي ااسان و هدي  دادن؟   بتشش 2

 ابوبال   . نا  كدر اما  عفي)ع(؟   3

 هادي      . لق  اما  ده )ع(؟4

 ليل   شود؟ اي ك  از هر برف بتواني، هاان مي . نا  سوره5

 كنند؟   هدايت  ... مي ها را ب  راه راست  . امامان، انسان6

 

 
 

 1آمد و اما داستان اي  اادث . ب  دست « مباهف »بف ، كفا  

                                                           
مطمـئن شـوند، بـه مدينـه آمدنـد.       (ص)كه از رسالت محمد گروهى از مسیحیان نجران نیز براى آن. 1

كـه   (ع )وگو با پیامبر پرداختند و بر اعتقاد خود در باره حضـرت مسـیح   عالمان آنان به بحی و گفت
دهد در جايى كه  آيه مباهله نازل شد كه نشان مى ،ورزيدند. در اين هنگام ست، اصرار مىا فرزند خدا

يگرى وارد شد و اين راه، همان مباهلـه، بـه معنـاى    اى ندارد، بايد از راه د بحی علمى، ثمره و فايده
اى پیامبر! به آنان بگو: »ها اعالم شد:  به آن ،پس .نفرين بود كه در میان مسیحیان نیز پذيرفته شده بود

شما هم فرزندان خود را  ما زنان خويش را و شما هم زنـان   و بیايید ما فرزندان خود را دعوت كنیم
سپس طرفین را نفرين كنـیم و بگـويیم    .شما هم نفوس خود را و بیاوريم خود را  ما نفوس خود را

 (61)آل عمران، آيه  «.گويد خدا لعنت كند هر كسى را كه دروغ مى
الحجة( مشخص شد. مسیحیان نجران ديدند كه پیامبر بـا چهـار    ذى 24به دنبال اين توافق، روز مباهله )

. طبـق نقـل شـیعه و    (علیهما السالم )حسن و امام حسین، امام (س)، زهراى اطهر(ع) نفر آمدند  على
نشینى كردند و به اطرافیـان خـود گفتنـد:     ديدند، عقب ( راص)گونه آمدن پیامبر ها وقتى اين سنى، آن

آورد. بـه   ترين افراد خاندانش را نمـى  گفته خودش اطمینان نداشت، نزديک ( بهص )اگر پیامبر اسالم
ند: ما راضى هستیم جزيه )مالیات( بـدهیم و زيـر چتـر حكومـت     همین جهت، مسیحیان نجران گفت

 . پذيرفت و ديگر نفرين نكردند نیز (ص)اسالمى زندگى كنیم. پیامبر
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تها كيهامبر، امها      تهري  مكهاني كه  در آن    تري  و عظهي   دونيد مه  مي  ها! بچ 

 عفي)ع( را تانشي  خودشان معرفي كردند، كجا بود؟ 

 خ .ااسنت! غدير 

رشهتند، خداونهد واهي فرسهتاد كه  اي       و تي كيامبر از آخري  سفر اج برمي

رسول ما! بايد هاان مأموريتي را ك  ب  تو وارذار كردي ، ب  اتاا  برسهاني  وررنه    

رود. كيامبر دستور دادنهد هاه  بايسهتند      اج ب  هدر مي سال  23هاي  تاا  زاات

 120تا بود ك  كيهامبر در مقابهل دشه      اند، بازرردند و در آن ها ك  رفت  اتي آن

 .« موزه موزه فهذا عفيٌّ م  كنتر»هرار تاعيت فرمودند: 

 تون  معنايش رو بگ ؟ كي مي

 بف ، هر كس ك  م  موزي او هست ، اي  عفي موزي او است. 

 ها! موز، يعني دي؟ بچ 

ي را يعني هر كس ك  مرا دوست دارد، عف«. دوست»رويند: يعني  ها مي بعضي

كن : مگر كيامبر بارها اي  مطف  را  ه  بايد دوست داشت  باشد. ولي م  سؤال مي

 نفرموده بودند؟ 

روز نگ  داشتند ك  فقهط بگوينهد    3آيا كيامبر مرد  را زير آفتاب رر ، آن ه  

عفي را دوست داشت  باشيد؟ تازه، ب  ها  بگويد بياييد و با عفي دست بدهيد و ب  

 في! تو امير ما هستي؟ اي  يعني دوست؟ او بگوييد: اي ع

ن ، عفي)ع( اما  شدند و اما  اوّل ما هستند. براي هاي ، كسهاني كه  دوسهت    

نداشتند عفي بعد از كيامبر تانشي  باشهد، او را كنهار زدنهد و خودشهان تهاي او      

 نشستند. 

كنهي  و   ولي ما ك  شيع  عفي)ع( هستي ، خدا را ب  خابر اي  نعات شكر مهي 

 رويي : با ه  ميها  

ـ   الحمد» المعصـومین   ةهلل الذی جعلنا من المتمسکین بوالیة امیرالمـممنین و االئم

 .«علیهم السالم

 ها! ها  با ه  بگيد: كس، بچ 

 كي  اما  اوّل ؟                        عفي اما  اوّل 
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 عفي اما  اوّل                     عفي اما  دندم ؟

 عفي اما  اوّل              ر  تو ه  بگو ها  مي

 ر  توا  بگو                عفي اما  اوّل  من  مي

 خست  نشو باز  بگو               عفي اما  اوّل 

 محك  و با غرور بگو             عفي اما  اوّل 

 

مهاه مبهارک    21بفه ،    دونيد زمان شهادج اما  عفي)ع( د  روزيه ؟  ها! مي بچ 

 هاي  در ه  هست. ش رمضان ك  يكي از 

 هاي شاا مورد  بول خدا  رار بگيره. اهلل، عباداج و عراداري شاء ان



 

 

 

 چهاردهم درس

 

 
 فرزند نیل

 . رآن :موضوع

 )ع(زنهدراني اضهرج موسهي    ي ازشبت با ،اي  درس متاببان در :هدف کلي

 شوند. مي آشنا

 شوند: مي آشنا زير موارد با ،اي  درس آموزان در دانش :اهداف جزیي

 )ع( داستان تولد اضرج موسي. 1

 )ع( معجراج اضرج موسيرخي از ب. 2

  نيآالاثل  ر يابي يک ضرب ريش . 3

 ها.و تكري  آن كدر و مادرااترا  ب   . آثار4

ههاي  رآنهي   آمهوزان در مطالعه  داسهتان    رود دانهش  مي انتظار :رفتاری هدف

 .بكوشند و رفتار  رآني را الگوي خود  رار دهند

 (. تدول مسابق  و كارج، كاسخ، و كرسش) فعال ،توضيحي :های تدریس روش

 كارج. تابفو، :آموزشيهای رسانه
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 شروع درس

  رآن كتاب نور است           نوري ك  تاوداني است»

 تنس آسااني است       از              آياج دل نشينش   

     غرق سرور رردد              رائت آن      روح از

 «نور رردد دل كر ز           ارف خوبش    ارف از

 .كني  ال برنام  را شروع ميؤبا يک س ،سال 

 :را نا  ببريد ك  نقط  ندارد نا  دند كيامبر

 .موسي)ع( ،داوود)ع( ،(، آد )ع(هود)ع(،  )محاد :اضرج

 .باشد برده مي كيامبران نا  سريع بگوييد ك  اي  اعداد مربوط ب  كدا  از ،ااز

 

 

 .است )ع(در باره اضرج موسي ،آفري 

 

 

  

 يكهي از  اسهت. « يوكابهد »و نها  مهادر     «عاران»كدر   ،اضرج موسي)ع(

آمده و بيشتري   سوره 34در  و بار 136لعر  است ك  نا  مباركش ا كيامبران اولوا

 است.  ي را ب  خود اختصا  داده رآنهاي  داستان

دنيا آمد و نسبش بها شهش     اضرج ابراهي )ع( ب سال بعد از 500 ،موسي)ع(

 رسد. واسط  ب  ايشان مي

به    كهوه بهور،   درو  رمضان وفاج يافت 21سالگي در 240س  موسي)ع(، در 

 خاک سپرده شد.

5 13

6 

24

0 

6 34 10 

 اولوا العزم 5

 

نسل از  6 چوپانی 10

 ابراهیم
24 سوره قرآن  34

0 

13 مدت عمر

6 

 نام در قرآن 
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لحظ  تولهد تها    از ،اتفا اج عجي  و غري  سرشار از ،زندري اضرج موسي)ع(

  .لحظ  مر  است

يي ك  در دسهت  ها كارج ب  ، كافي استاتفا اج اي  ازبراي دانست  يكي  ،ااز

 از يهک  كهدا   به   مربوط اي  تريان شويد ك  متوت  مي . بعدد ت كنيدم  است، 

 1.باشد اضرج موسي)ع( مي زندري هاي دوره

 

 

 

 
 2.مربوط ب  دوره تولد اضرج موسي)ع( بودبف ، 

ههاي   الاقدس آمهد و  به  خانه     بيت شبي در عال  خواب ديد، آتشي از ،فرعون

 ههيچ  ،اسهرائيل  هاي بني ولي ب  خان   نابود كرد و فرعونيان افتاد و ها  را سوزانيد

 د!يآسيبي نرسان

                                                           
 ها را در منزل درست كرده و براي كالس آماده نمايد. تر كارت . مربی، پیش1
 ص.قصسوره  13تا  7. مضمون آيات 2

 خواب 

 خ ا  و  ب

 صندوق

 ص د ن ق و

 آسیه 

 س آ ی ه 

 تنور 

 ت و ن ر 

 رود نیل

د و ر ل ن ی 

 ن ن

 فرعون 

ر نع  وف   
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سااران و كاهنان را  با نارااتي، و خواب بيدار شد زده از بسيار واشت ،فرعون

تعبيهر   در ها خواست ك  خواب وي را تعبير كنند. كاهنان آن ب  اضور بفبيد و از

آيد ك  تهو و يارانهت را    اسرائيل ب  دنيا مي بني نوزادي از ،زودي رفتند: ب  او خواب

تاها    تصاي  ررفت: ،درباريان و كاهنان ،مشورج با مشاوران از كسكند.  نابود مي

ب  دنبهال ايه  دسهتور، هفتهاد     . بكشند رايا در شك ِ مادران و  هب  دنيا آمد كسرانِ

ك  فرعون و ااميان  ولي ب  امر خداوند متعال، بدون اي   هرار نوزاد كسر را كشتند

 ،موران ب  خان  يوكابدأمان زمان، در ها .ب  دنيا آمدمتفيان  موسي)ع( او بفهاند، 

اي  نهوزاد را در كارده   و  كاد  شد ولي يوكابد دست ند اضرج موسي)ع( آمدمادر 

مهادر  . را ترک رفتنهد  او خان  ديري نديدند و  كيچيد و در تنور انداخت. مأموران،

ب  سهراغ تنهور آمهد و ديهد كه  خداونهد        ،كادگي و نگراني تاا  موسي)ع( با دست

موسي)ع( را در دل آتش نگهداشت  و آتش را براي موسي)ع( خنک و روارا كهرده  

 تنور بيرون آورد.  از ،وي را با كاال سالمتي است.

مهادر   ،الههي دستور ببق  زندري متفيان  موسي)ع( س  ماه با مادر تاا  شد و

امهواج خروشهان    .ا ب  رود نيل انداخترذاشت  و او ر يوي را در صندو  موسي)ع(

مادر در كنار آب ايسهتاده بهود و ايه      .ساال دور كرد زودي از نيل، صندوق را ب 

نتهرس و محهرون    :برف خدا نهدا آمهد   از ،هاان اال در ناود. منظره را تااشا مي

 ررداني .  ما موسي را ب  تو برمي .نبا 

شهان به     دشه   .ايستاده بودنهد با هاسر  آسي ، در كنار كاخ  آن روز ،فرعون

 اونرد  و آب بگيرند ن صندوق را ازامأمور ك  فرعون دستور داد. اي افتاد صندو چ 

. و تي آسي  ب  دست خود فرعون رشوده شد ،در صندوق نجاج موسي)ع( .بياورند

اما فرعون   خداوند عال   و محبت موسي)ع( را در دلش افكند اي  كودک را ديد،

 .را به   تهل برسهاند    كودکخشاگي  شد و خواست آن  ،افتاد زادنوتا دشاش ب  

كشت  موسي)ع( تفوريري ناود و كيشنهاد كرد تا آن بفهل را  ز هاسر  آسي  ا
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نعات داشهت  كسهر    زيرا از  اي انتتاب ناايد ب  فرزندي  بول ناوده و برايش داي 

و را ررامي داشت.  آن فرزندست  آسي  را كذيرفت و مقد   ،محرو  بودند. فرعون

 موسي)ع( در دام  فرعون و هاسر  كرور  يافت.اي  رون  

هاي خوب! ديديد خداوند د   در مهربان است. در ها  اهال، به  كاهک     بچ 

از خداوند درخواسهت   موسي)ع(آمد و ب  هاي  خابر، اضرج  موسي)ع(اضرج 

خهدا انجها    ههايي كه  از بهرف     كرد در كارهايش ب  او توفيق دهد و در مأموريت

 دهد، موفق و كيروز باشد. مي

را به    شها فرعهون و ااميهان   امر خدا با انواع و ا سا  راه  ب ،اضرج موسي)ع(

بها آن   ،موسي)ع( اباعت كنهد  از فروعون ك  عوض اي    اماخداكرستي دعوج كرد

 .اضرج شروع ب  مبارزه كرد و موسي)ع( را ب  عنوان ساار و دروغگو مته  ناهود 

   .يان ايستادو فرعون در مقابل فرعوناضرج ه  

 مقابهل دشهانان كيهروز    درتا راهي را بف  كرد خداوند  از )ع(،اضرج موسي

با اي  خطوط كفا  مورد نظر را درسهت   ،ك  بدانيد آن راه د  بوده براي اي   شود

 1.كنيد

 .است« معجره» ،كفا  بف ، آن

 

                                                           
ها را در  كند. سپس حرف ها آن را كامل می و بعد با كمک بچهكشد  . مربی، اوّل خطوط را در تابلو می1

 خواهد طبق دستور عمل كنند. ها می دهد و از بچه سريع در جدول قرار می

 هـ *

 ن

 هـ
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و تهي   .تها بشهااريد  سه   تها   سه  شهاا   و ده  را در تدول  رار مي  م  اروف

  به خهواهي    كه  مهي  فااتي را تا ك ف را كنار ه   رار دهيدروا ،ها تاا  شد ارف

  .دبيايدست 

 :وردي دست آ  دهار معجره را ب ،تدول از

 

 

 مرتبط است؟ زير كفااج ازيک  اي  كفااج با كدا  ك  اندد شاا مي كسي از

 

 )ع(:معجراج اضرج موسي برخي از

  فرعون براي آل ب  ایدهاي موسي)ع( عصا شدن تبديل. 1

 از آن  اسرائيل شكافت  شدن دريا و عبور بني. 2

  توشيدن دوازده دشا . 3

 .اسرائيل بني از اي زنده شدن مرده. 4

   .اسرائيل است زنده شدن مرده بني ، ماترايمعجراج اضرج موسي)ع( يكي از

 1.ك  ريش   رآني دارداست الاثل معروفي  يک ضرب ،اس  ديگر اي  داستان

 ه ه ن ا ه ب

 ا ي ن ب ي ا

 ل ي ئ ا ر س

    

 

                                                           
آمـوزان   دهـد و از دانـش   . مربی، حروف را به صورت پراكنده به انتخـاب خـود در جـدول قـرا مـی     1

 المثل را پیدا كنند. خواهد كه اين ضرب می

12جوشیدن   

 

 شدن مرده تبدیل به اژدها

 

 شکافته شدن

های بنی اسرائیل  بهانه  پیام جدول 

 چشمه دریا زنده عصا
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كرد. در يكي ازروزها كه  كهدر     ب  كدر و مادر خود ااترا  مي ،نيكوكاريمرد 

ا  بست  بود و كفيهد   ولي مغازه  ر سودي برايش كيش آمدمعامف  كر ،در خواب بود

آن معامف   ،مغازه نرد كدر  بود و كدر  نيردر آن و ت خوابيده بود. مرد نيكوكار

داد و مشتري رفت. و تي كدر بيدار شد بيدار نكردن كدر انجا  ن دليلسود را ب   ركر

به    ،كسر مهربهانش تشهكر كهرد و رهاوي را كه  داشهت       ماترا ابالع يافت، از و از

 نااي  اي  راو ب  تو برسد.  كسر  بتشيد و رفت: اميدوار  خير و بركت بسيار، از

دست كسرعاويش كشت  شد   اسرائيل ب توانان نيک بني يكي از ،سوي ديگر از

كنار تنازه آمد و با رري  ، ها انداخت. فرداي آن روز محف   را در يكي از ا  و تنازه

هر كس او را كشهت ، خونبههايش به     »و داد و فرياد، تقاضاي خونبها كرد و رفت: 

  «رسد و ارر  اتل كيدا نشد، اهل آن محل بايد خونبها را بپردازند! م  مي

بريهق   ي   اتهل از دهون تعيه    كيچيده شد و اختالف، شديد ررديهد  ،موضوع

خدا بتواهد  اتل را معرفهي كنهد.    آمدند تا او از )ع(نرد موسي عادي ماك  نبود،

دهد ماده راوي را  به  كنيهد و    خداوند ب  شاا دستور مي 1:موسي)ع(  ه  فرمود

بدن آن را ب  مقتول برنيد تا زنده شود و  اتل را معرفي كند و درريري  اي از  طع 

 كايان يابد. 

: به  خهدا كنهاه    كاسهخ داد  موسهي  كني؟ : آيا ما را مستره ميرفت رائيلاس بني

 تاهالن باش .  ك  از اي  بر  از مي

  رسهيدند  كردند، زود ب  نتيج  مي اسرائيل ارر كار را در هاي  تا خت  مي بني

خدا بتهواه   از اي موسي! رفتند:. از اي  رو، هاي متتفش كردند شروع ب  بهان  ولي

  د.مشت  كن را                      براي ما

                                                           
 سوره بقره. 71تا  67آيات . مضمون 1

 سن گاو
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بفكه  ميهان    ،فرمايد: ماده راوي ك  ن  كير و ن  تهوان  : خدا مي)ع( رفتموسي

  .اي  دو باشد

  ؟داشت  باشد                        دو باره ب  موسي)ع( رفتند: 

ن بيننهدران  فرمايد: راوي زردرنگ ك  رنگ آ : خداوند مي)ع( تواب دادموسي

 را شاد سازد. 

                      

 
فرمايد: راوي باشد كه  نه  بهراي شهت       : خداوند مي)ع( در ادام  فرمودموسي

 .اال آب وزراعت  و ن  براي كشت زدن است و

  . مطف  روش  شد. اق  مطف  را براي ما آوردي ،: اكنونرفتند اسرائيل بني

 .اسرائيل ب  تستجو كرداختند تا راوي را بها هاهي  اوصهاف بيابنهد     بنيراه  آن

 خهويش  خان  هاان مرد نيكوكاري ك  به  كهدر و مهادر    سرانجا  دني  راوي را از

 آن رهاو را كهس از   .يافتنهد  ،و كدر  رهاوي به  او بتشهيده بهود     ه بودااترا  كرد

بهال،   سهت آن از يعني به  كرهر بهودن كو    ،هاي مكر ر ب   يات بسيار رران زني دان 

را  طهع   شمه آن راو را  ب  كرده، در )ع(،خريدند و راو را آوردند. ب  دستور موسي

ب  ا ن خدا زنده شد و رفت: فهالن كسهرعاوي     آن مرده .كردند و ب  مقتول زدند

 ك  ادّعاي خونبهاي مرا دارد،  اتل م  است. 

مرد نيكوكار ك  ب   معاّا ال شد و  اتل ب  مجازاج رسيد و مقتول زنده شده و آن

  .  را ررفتا ب  سود كالني رسيد و كادا  نيكوكاري ،كرد نيكي مي  كدر و مادر

ب  نيكي بنگريد ك  د   1رُوا اِلي ال بِرِّ ما بَفَغَ بِاَهْفِ ِ ظُاُن »فرمود:  )ع(اضرج موسي

 «بتشد! كادا  سودمندي ب  صاابش مي

 يا رب آمي  ،يا رب آمي             خداوندا كاک ك  هر توان را                

 يا رب آمي  يا رب آمي ،                          رسان بر داد ما، صاا  زمان را 

 يا رب آمي  يا رب آمي ،                          ها دور ك ، اندوه  و  مات    زدل      

 يا رب آمي  آمي ، يا رب                            زميه  دور ك ، ظف  تهان را
                                                           

 .263، ص 13  بیروت، ج ،بحار األنوار. مجلسی، 1

 چه رنگی

 توضیح بیشتر



 

 

 درس پانزدهم: قانون

 درس پانزدهم

 

 
 ونـانـق

 اتتااعي. :موضوع

آموزان در اي  درس، با اهايت و آثار  انون در زندري آشهنا   دانش : هدف کلي

 شوند. مي

 شوند: آموزان در اي  درس، با موارد زير آشنا مي دانش :اهداف جزیي

 . تعريش  انون 1

 . اهايت  انون  2

 . آثار و فوايد  انون 3

 . سيره اما  عفي)ع( در رعايت  انون.4

آمهوز در كايهان درس، بتوانهد آثهار رعايهت       رود دانش انتظار مي : هدف رفتاری

 ن  الگوي خود  راردهد. انون را بشاارد و اما  عفي)ع( را در اي  زمي

توضيحي، فعال )مانند: شهعر، تهدول، داسهتان،     :های مناسب تدریس روش

 كارج(.

 تابفو، كارج. :های آموزشي رسانه

*** 
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 شروع درس

  تاويدان كيغا  من   رآن، من   رآن، من 

 انسان برنام  من  اياان، دشا  سر من 

 توايد  كاک فروغ اميد ، و عشق سرود

   تابيد  ك   فبي هر ب  را ها تيرري زدود  

هاي خوب  رآني ك  در اي  ماه مبارک با خواندن  رآن ب  آن  سال  بر شاا بچ 

 . ايد تر شده نرديک

كني ؟ اوّل ب   صحبت خواهي  مي ديري د  در باره امروز كنيد مي فكرها!  بچ 

 اي  سؤال د ت كنيد:

 برنند، ارف ه  با ها  ارر ش ؟ مي د  برنيد، ارف ه  با ها  كالس توي ارر

  كني ؟ دكار ااز بشنو ؟ كس را شااها صداي توان  مي آيا م 

ك  بداني  د  بايد كرد، تدولي  رآني تهي  كرد  تا باال آن مشت   براي اي 

 شود ك  د  بايد كرد:

 . سوره هفتاد و كنج   رآن ب  معناي روز رستاخير:    يامت1

 معناي سفره آسااني:   مائده. سوره كنج   رآن ب  2

 . سوره ده   رآن نا  كيامبري ك  در دل ماهي  رار ررفت:   يونس3

 . سوره صد و هفت   رآن ب  معناي ظرف غذا:   ماعون4

 . سوره هفتاد و شش   رآن ب  نا  بشر: انسان5
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خُ ، دوستان  رآني م ، ااز نوبت ب  دسهت آوردن كيها  تهدول اسهت. مه       

كن  تا با كاک آن كيدايش كنيد. ب  ترتي ، اهرف اوّل از خانه     ن ميتو راهناايي

اوّل رديش اوّل، سپس ارف دو  از خان  دو  رديش دو ، و هاهي  بهور تها آخهر.     

است. بايهد  «  انون»ااسنت ب  اي  هو  و د ت شاا! بف ، كيا  اي  تدول  رآني، 

 ب   انون عال كني . ااز  انون ب  د  معنا است؟ 

 رويند.  مي«  انون»وع  دستورها و مقرراج و ااكا  براي اداره تامع ، ب  مجا

ك  د  ايواناتي االل  هايي ك  اآلن نا  برديد، مطالبي در باره اي  در اي  سوره

ها استفاده كني  و يا ساير  تواني  از آن روشت هستند و با د  شرايط و  وانيني مي
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مندي داشهت  باشهي ، آمهده     و سعادج  واني  ك  بايد رعايت كني  تا زندري خوب

 است.  

تواند بگويد اي  تصاوير مربوط ب  د  ديهري   هاي رُف ! د  كسي مي خُ ، بچ 

 است؟ و د  ارتبابي با  انون دارد؟

 

 
 



 
 
 
 
 

  قانون م: پانزدهدرس 

 
 

143 
 

 
 

 كند. ها را مشت  مي تصوير اوّل، مربو ط ب   وه  ضائي  است ك   واني  دادراه

راهناهايي و راننهدري اسهت كه   هواني  درسهت       تصوير دو ، مربوط ب   اداره 

 ناايد. رانندري كردن را معي  مي

ههاي ورزشهي را مشهت      تصوير سو ، مربوط ب  ورز  است ك   انون برنامه  

 كند. مي

خواهيد باشهيد؟ كهدا  شهت ؟     ارر شاا راننده شديد، آيا مثل اي  شت  مي

 رويد: ك  مي اي 

 هههههده رعهههههههههههايت اههق تقههههد  بهَ 

 ا  راه نهههده  و بههگير ب  هچكي رههههههههاز

 بها هر كي خواس تفههههو بيفت  لهج ك  

  برو تفو  فرمههونههههو فوري كهههج كه  

 هايش  دوبفه  واستها راههو سهههد ك  
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 افسر ارهههههه  نبههود دراغهههههههو رد كه  

 سبقتو هر تور كهه  دلهت خواس بگيهر 

 مشكههههف  از راس بگهيههر  از دپ ارهههه 

 نذار كسي تهههههههورو معهههطهل كنههههههه  

   كههل كنهههه   هيچكي نبايد بههها تهههو كهل

 كشت دهههراغ ار  تفوج واسهههههههتهادن 

  بهههههوق بهرن  ييدههراغ ك  سبههر شد يهههو

 ها  ب  تههر تو دست و كههههههها درفُهفت  

   كههههن  راه نيههههفت  بهههههوق نهههرني مهاه

 راستي كههههههههاربنهههدتهو هههيچوخ نبهند 

   محل نده بههههههههه  اي  ديههراي دهههههرنهد 

 رشن  شدي ي  مههههو   كشههت فرمون 

   يهه  دي بذار تههههههههههو دهنت بفابههههون 

 دستههتو بيهههرون ببهههههههههههر از كنجهههههره 

   شهههههوج ك  بره  هر دقد آشغال داري

 تتها  ارههه  خوردي لُپاتهههههههههو كرش ك  

 كوستشو تها هر تههها ك  ميره تُههش ك 

خُ ، مثل اي  شت  هستيد يا ن ؟ ااسنت ب  شهاا كه  هررهر در زنهدري و     

 رذاريد.  كارهاتون  انون را زير كا ناي

 نداشهت،  نظهر  زيهر  را مها  شهكفي  هر ب  و بود يا نبود خيابان در كفيس ارر كس

 كني . ناي عبور  رمر دراغ از  طعاً

 ريري   د  كسي ببيند يا نبيند. ها را توي سطل مي آشغال
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تهر   كني   د  كسي ك  تفوي مها اسهت، كودهک    در نانوايي، صش را رعايت مي

 تر. باشد يا برر 

در ها  تا و هر زمان، يكي هست ك  از كارهاي خوب و بد مها خبهر دارد. آن   

 ، خداي برر  و مهربان.كيست؟ بف 

تواند بگويهد فايهده عاهل به   هانون       ااز د  كسي ميفایده عمل به قانون: 

 ديست؟ 

   ا       ن    ج     ع     ا    ها آمده است:  در اي  كارج

ها را بتواند تا معفهو  شهود كه  فايهده      كنج نفر از شاا بيايند و مت  اي  كارج

 1عال ب   انون ديست.

 موقع کارها . انجام به1

 به   خاصهي كارههايش را   انضهباط  و شود انسان با نظ  عال ب   انون باعث مي

 دهد و ب  ها  كارهاي خود برسد. انجا  خود مكان و تاي در و مو ع،

 . عدل2

خهوبي   شود هر كسي ب  اق خود برسد و ها  دير به   عال ب   انون باعث مي

 رويند عدالت. انجا  شود. ب  اي  مي

 . ترتيب3

 و ههرج  و بهدون  درسهتي،  و ها  دير با ترتيه   شود عال ب   انون باعث مي 

 كيدا كند. سامان مرج،

 . نظم4

 از و انجها  شهود   مهنظ   صهورج  شهود هاه  ديهر به      عال ب   انون باعث مي

 كرهير شود.  برنامگي بي

                                                           
 آموزان بايد متن را بخوانند. . در پشت هر كارت، جمله بدون نقطه نوشته شده كه هر كدام از دانش1
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 . امنيت 5

 . شود امنيت، آرامش و آسايش در زندري ايجاد شود عال ب   انون باعث مي

 

 با تشكر از شاا ك  ما را با آثار و فوايد عال ب   انون آشنا كرديد. 

 كن ، د ت كنيد: تان تعريش مي در اي   سات، ب  داستاني ك  براي

كيامبر اكر ) ( در سال نه  هجري، مسهيحيان منطقه  نجهران را به  اسهال       

با كيامبر، ها براي مذاكره ب  مدين  آمدند. كس از مال اج  دعوج كرد. رروهي از آن

اي نرسيدند.  رار شد ك  مباهف  كنند  يعنهي دعها كننهد كه  ههر كهس        ب  نتيج 

 دروغگو است، خدا او را رسوا كند.

ا  ااضر شد. اما  اسي )ع( را در  هنگا  مراس  نفري ، كيامبر با افراد خانواده

آغو  ررفت  و اما  اس )ع( در دستش بود. اما  عفي)ع( و اضرج زهرا)س( نير 

 كنار  بودند. در

اي، به  واشهت افتادنهد و از انجها  مباهفه        مسيحيان از ديدن دنهي  صهحن   

 خودداري كردند و ااضر ب  مصالح  شدند. كس،  راردادي بدي  صورج نوشتند:

اي است از محاد رسول خدا ب  مفت  ب  نا  خداوند بتشنده مهربان. اي  نام »

ه تاا  امالک و ثروج مفت نجهران،  نجران و اوم  آن. اك  و داوري محاد در بار

اي  شد ك  اهالي نجران هر سال دو هرار لباس ك   يات هر كدا  از دهل درهه   

تجاوز نكند، ب  اكومت اسهالمي بپردازنهد. در مقابهل، تهان و مهال و سهرزمي  و       

هها   ك  ديگر آن ها در امان خدا و رسول او باشد  مشروط بر اي  هاي آن راه كرستش

 «نند.رباخواري نك

در سال ده  هجري، كيامبر) ( آماده براي سفر روااني اج شد  اما  بهل از  

آن، عفي)ع( ب  سركرستي تعدادي از مسفاانان را مهأمور كهرد به  يَاَه  برونهد تها       
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هايي را ك  مسيحيان تعهد كهرده   مسفاانان را با دستوراج خدا آشنا كنند و لباس

 بودند، تحويل بگيرند.

مسفاانان ب  سوي يا  اركت كرد. در منطقه  نجهران، دو    عفي)ع( ب  سركرستي

 هرار دست لباس را از  مسيحيان ررفت و بعد از مدتي، ب  سوي مك  اركت كرد.

در نرديكي مك ، يک نفر را تانشي  خود كرد تا زودتر ب  مال اج كيامبر بهرود.  

ر  شهوند   خواهند وارد مك  شوند، بايد مرح عفي)ع( مرحر  شد  دون افرادي ك  مي

 اي بپوشند و دعاي متصوصي را ب  نيت انجا  اج بتوانند. يعني لباس ساده

كيامبر) ( در باره مأموريتش از او سؤال كرد. عفهي)ع( رهرار  كهار  را به      

ها را بياورد. و تي  كيامبر داد. كس از آن، درخواست كرد تا نرد يارانش برود و لباس

هها را   رو شد. فرمانده، تعدادي از لبهاس  روب ب  نرد يارانش رسيد، با صحن  عجيبي 

 اي؟ : درا اي  كار را كرده بي  افراد تقسي  كرده بود. عفي)ع( رفت

ها  اند ك  بعد از انجا  اج، لباس : براي مراس  اج. افراد  ول داده فرمانده رفت

 را بررردانند.

الاال  يتها، براي ب فرمود: هررر  دني  كاري درست نيست. اي  لباس  عفي)ع(

 بررردانيد. را ها  زودتر . بايد ب  دستور كيامبر) ( تقسي  شود  هرد  است

ها از اي  كار عفي ناراات شدندو از عفي بدرويي كردنهد. خبهر آن به      مسفاان

از بدرويي عفي دست برداريد  دهون او در  »كيامبر) ( رسيد. كيامبر) ( فرمود: 

رونهه  سسههتي  اسههت. او هههيچريههر  اتههراي دسههتور خههدا بسههيار د يههق و سههتت 

 «نتواهدكرد.

ا  بهود كه  به      هاي خوب! اي  رو  اما  عفي)ع( در سرتاسر زنهدري  بف  بچ 

  انون عال كند.

 خواه  ك  توفيق انجا  كارهاي خوب را ب  ما عنايت كند.   از خدا مي

 خدايا! ما را از كيروان وا عي اما  عفي)ع(  رار بده.





 

 

 قیامت در دنیا: درس شانزدهم

 درس شانزدهم

 

 
 قیامت در دنیا

 معاد. :موضوع

 آشنايي با امكان زنده شدن مردران در روز  يامت. :هدف کلي

 شوند: آموزان با اهداف  يل آشنا مي در اي  درس، دانش :اهداف جزیي

 ايواناج  رآني . آشنايي با 1

 . آشنايي با اضرج عيسي)ع( 2

 . آشنايي با معجراج اضرج عيسي)ع(.3

هايي از امثال معهاد و   تواند ب  ناون  آموز كس از درس مي دانش :هدف رفتاری

 زنده شدن مردران در اي  دنيا اشاره كند.

 معاا، كارج، بازي، تدول، داستان، شعر. :های مناسب روش

 بفو.كارج، تا :هارسانه

*** 

  شروع درس

   يهربانهم و توهخوش  هي رآن رويك ما

 است اسال  ار هسف   استالهس ما ادجههع

 رادرههب و خواهر ب  مادر، ب  و كدر ب 

  هييگوهب ال هههس لاوّ  ههييور ه روب  هك رهه اهب    



 

 

 

 
 

 1393توشه راهیان نور تابستان  ره                                                                                          150

 

 آرد سعادج و ريخ آرد، عرج سال 

 است كال   يبهتر  يا ،است اسال   يد نشان 

 !توب تو ديفتين توپ؟ توك  ؟خوب تون يهاگ اال! سال  ها بچ 

 ! بول تون عباداج

 انيبي  رآني معاّا دند خوا  يم م  ،برنام  لاوّ. ستا دعا و  رآن ماه ماه،  يا

 !نباش  باز دستش ،ااضرهي ك هر .كن 

 ؟   رر زدند تهات بهش ك  وون يا كدو  اون: لاوّ الؤس اما

 فيل   ؟ي رآن وانيا  يتر برر 

 نهنگ   د؟يبفع راي امبريك ك ي وانيا

 هدهد   آورد؟ خبري امبريكي برا ك ي وانيا

 كش  ) اتل نارود( شد؟  اتل ك ي وانيا

 اسرائيل راو بني   كرد؟ زنده مرده ك  بود وانيا كدو  اون ديبگ ااز

 و خهدا  امهر  به   كه   بهود  ف يوسه  يک اون ،بف   كن ؟ يم زنده مرده وون يا مگ 

 . كن  زنده را مرده توانست )ع(يموس اضرجي دعا توسط

  ؟ كردند يم زنده مرده ها، امبريك يک از كدا  ديبگ ديتون يم ااز

  د؟يكن يم كاك . كن  دايك خوا  يم شاا كاک با م  را امبرهايك  يا ازي كي

 :ديبد محك  را م  ابوت، ديبش تر سراال ك  براي اي 

 يفع     وّل:  ا اما  

 ي عفر:   محش شافع

 ي فع   : زهرا هاسر

 يعف     : آخر و لاوّ

 يعف:  باب  و ظاهر
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 1اس :   دو  اما 

 . بود تاع شان اواس ك يي ها اون ب  ،اهلل بارک

  :من االتؤس اما

 .  يبرس امبريك  يا ب  تا  يكن استفاده خدا صفاج از  يخواه يم

   يعف:   آراه و داناي معنا ب  خدا ازي صفت. 1

ـ آ لاوّ در نگهدارنهده  و بركادارنهده ي معنها  به   خداونهد  ازي تفص .2 ـ  ةی  یالکرس

  و ي :   يكن شيدايكي توان يم

 واسع:   كننده ريفرار ها  و دهنده رستر ي معنا ب  خداوند ازي تفص. 3

 يّ و:   توان كر و رومنديني معنا ب ي تفص .4 

 2.ده  يم  رار تدول در راها  آن ، يبرس امبريك اس  ب  بهتر ك  اي ي برا

 

 

 

 

 

 

ي كسه  .(عي)سه يع اضرج  ! يآفر  ؟يد امبريك اون اس  بگ  تون  يمي ك!  خُ

  كرد؟ يم زنده مرده دگون  )ع(يسيع اضرج دون  يم

  :بگ  تونبرا خود  ديبگذار

                                                           
  .یعل :نديگو یم اشتباه به ها بچه. 1

  .میسينو یم دوبار ،دارد ديتشد آخرش كه را« يقو» هكلم. 2

   ي ل ع

   و ي ق

 ع س ا و

 ي ي و ق
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 را ييهها  نعات ديفرما يم )ع(يسيع اضرج ب  110  يآ مائده سوره در خداوند

 . اوريب ياد ب  ،داد  شاا ب  ك 

 ها نگاه كنيد! ب  اي  كارج  بود؟ د  خداي ها نعات اما

 

 

 

 

 

 

 هاان و بود داده )ع(يسيع اضرج ب  خدا ك  بوديي ها نعات ها  يا !ها بچ  بف 

 هها  مرده توانست يم )ع(يسيع اضرج ك  بود  يا ها نعات ازي يك ،رفت  ك  بور

 . كند زنده را

 . كن  شيتعر تان يبرا باره  يا در داستان يک خواه  يم ااز

 هاه   كه   دنهد يد. رذشت يميي روستا از يارانش با )ع(يسيع اضرج روز کي

 عذاب اتااً: فرمودي سيع اضرج. اند افتاده  يزمي رو و اند مرده روستا آني اهال

 رو بعهد . كردنهد  يم دف  را گريهاد   وررن اند مرده ها  يا ك  است شده نازلي اله

 عفهت   يبهدان  تها  كن  زنده راها  آن ديخواه مي آيا: فرمود و خويش ياران ب  كردند

.  يبشنو را شان داستان  يدار دوست ،يآر :دادند كاسخ ياران ؟بوده د  شان عذاب

 ي!آباد اهلي ا: زدند صدا و كردندي آباد اهل ب  رو )ع(يسيع اضرج

 اضهرج .  ()ع(يسه يع اضهرج  لق ) خدا روحي ا ،بف   :داد كاسخها  آن ازي كي

 !ك  شيتعر ماي برا را خود داستان : فرمود )ع(يسيع

 زنده کردن کور و مریض پرنده گِلی

 حکمت گهواره روح القدس
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 اضهرج . تههن    در شه   و  يبهود  نعاهت  و نهاز  در صب  ما  :رفت كاسخ در او

 عفت؟ د  ب  و دراي: سيع

 به  .  يكهرد  يمه  اباعهت  سهتاگران  از و  يداشهت  عال  ي فيخ ايدن ب  ما  :رفت

 در ، يه داد يمه  دسهت  از را آن ازي مقدار ارر ك   يبود مندعال   ايدن ب اي  اندازه

 مها  اباعهت  و  يشد يم  ياندوهگ و ناراات ،رشت بازخواهد  يدانست يم ك ي اال

 .  يكرد يم اباعت ،رفتند يم هرد  ك  بود اي رون  ب  ستاگران از

  ؟يداد تواب تو درا ها   يا  يب: )ع( فرموديسيع اضرج

 عهذاب ي و ته  .نبهود ها  آن با دل ي ول  كرد  يمي زندرها  آن با م  دون  :رفت

 1.برررفت در ه  مرا ،شد نازل

 امبريك او. كرد صحبت او با و كرد زنده را مرده )ع(يسيع اضرج دطور ديديد

 را هها  مهرده  توانسهت  يمه  خدا اتازه و ا ن ب  بود. از اي  رو، خدا خوب بندة و خدا

 . كند زنده

 را  يه آ  يه اي ول  بتوان  ها مرده شدن زنده با ارتباط در  يآ يک خوا  يم ااز

 . ديكن دايك ديبا شاا

 كاهک  بها  ديه با شهاا  و دهه   يمه  نشهان  عدد با و رمر صورج ب  را  يآ   يا م 

 . دناايي دايك را  يآ   يا ،م يي راهناا

 را تاف  و ديكن دايك را اروف شاا و رذار  يم عدد يک ،ارف هري تا ب  م 

 . نااييد كامل

 :چپ به راست از

 13هه  12هه  6ه 10ه 5ه  11ه 6ه  1ه  7 ه  2ه  1ه 5 ه1 ه11 ه  8ه  1 ه  4 ه 3

                                                           
ـ  جـا  نيا در ،یمرب. (كودكان سازي براي روان جهت تصرفی اندك با) 318 ص ،2 ج ،یكاف. كلینی، 1  اب

 .كند آگاه  را ها بچه شان، دوست به كمک و انفاق عدم و ایدن به ها  بچه عالقه ازی نكات ذكر
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 41ه 12ه 9ه 15ه 11ه 14ه

  :معما نیا ديکل اما

    10:      9:ک    8:      7: س   6 :ز    5 :ر    4:د   3 :خ   2 :پ    1:الهههههش

 15:ي    14: ه    13: ي   12 :ن    11: 

 بدمان و خوبي كارهاي ترا ديبا و  يشو يم زنده امتي  روز در ها  ما كس»

  «. ينيبب را

 روز اضورج كيش خدايي                            روز  يامت روز تدايي

 رو سوي تنت عج  صفايي                             ب  سوي نيكان آيد ندايي

 سوزيد در آتش د  بد باليي                             ب  سوي بدان آيد صدايي

 ب  د  تايي روي ب  تن ت ب                            اي نورف  رَر خوبي ناايي

 از خود راضي نااييامامت                             خدا و رسول باعت ناايي

   با اياييههعف  ههنرد م                              كدر و مادر ارمت ناايي

  رآن بتواني وه د  آوايي                          نوايي نااز بتواني د  خو 

 ب  د  شادي دوست خدايي ب                           اي كودک اكنون عرير مايي

 ديه با انسهان  رمضون مبارک ماه تو ؟دينشد ك  خست  .است مسابق  نوبت ااز

 . كن  تحال رو رمضون ماه ،آخر تا بتون  تا باشد نشاط با

 ديه بگ ديبا شاا و ر  يم را خوب و بدي كارها اس  م . دار  نفر 10 ب  اجياات

  .«بهشت» يا «تهن » ديبگ فقطي يعن   بهشت يا  تهنا تاشون ك 

 ناهازخوان،  اخهالق،  خهو    ههرك ،  ك ، سروصدا  آزاردهنده، صادق، دروغگو،

 رهو   اهرف  خهوان،  درس كه ،  تيا  ك ، بتيغ برو، مسجد ك ، سال  ر،ير روزه

                                                           
 (28، آيه بقره) .«كند یم زنده مرگ از پس را شما خدا.»1
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 ر،يه تا آد  كه ،  كاهک  زن، خوب ارف دزد، زن، تهات مهربان، بده، فحش ك ،

 1.زن داد ك ، مستره خوشتو، آد 

  .دينباش خست  ، خُ

 و امهت ي  روز دربهارة  كه   القارع  سورة گريهاد با  يخواه يم ،برنام  انيكا در

 (2)الْقَارِعَـةُ  مَـا  (1)الْقَارِعَةُ  .میالرح الرحمن اهلل بسم».  يكن تالوج ه  با ،است معاد

 .« ... (٣)الْقَارِعَةُ مَا أَدْرَاكَ وَمَا

  : يكن دعا تا دند ااز

 .بفرما تيهدا راست راه ب  را ما !ايخدا

  .مك  تدا آخرج و ايدن در تيب اهل دامان از را ما دست يا!خدا

 . يباشي خوبي ها بچ  ،ريعر ماه  يا تو ك  كاک ما ب  !ايخدا

                                                           
 . شود برنده نفر يک ،تينها در تا كند اضافه خود از يا كند تكرار را ها نیهم ،یمرب. 1





 

 

 کریم اهل بیت)ع(  :هفدهم درس

 هفدهم درس

 

 
 کریم اهل بیت)ع(

 سيره اخال ي. :موضوع

هاي رفتاري اما  اس   با يكي از سيره ،آموزان در اي  درس دانش :هدف کلي

 . شوند مجتبي)ع( مربوط ب  شكر نعات آشنا مي

 شوند: با موارد زير آشنا مي ،آموزان در اي  درس دانش :اهداف جزیي

 نام  اما  اس  مجتبي)ع(  . شناخت زندري1

 جتبي)ع(  شناخت سيره رفتاري اما  اس  م .2

  هاي خداوند . شيوه استفاده از نعات3

 .هاي خداوند، يعني تشكر برخورد صحي  با نعات .4

بتوانند با توته  به     ،آموزان در كايان درس رود دانش انتظار مي :هدف رفتاری

هاي خداونهد، از سهتنان    استفاده بهتر از نعاتبراي  )ع( اما  اس  مجتبي ست 

 وريري كنند.الگ ايشان و ديگر امامان

بهازي بها     داسهتان، شهعر،  مانند: )  توضيحي، فعال :های مناسب تدریس روش

 .كاسخ( و  كرسش تدول بگرد و كيدا ك ،كارج، 

 )اساليد(. تتت  و كارج  :های آموزشي رسانه

  شروع درس

 با نا  زيباتري  تاف  روي زمي  
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15 
 رمضان

 علی فاطمه 2

 بس  اهلل الراا  الراي   

 ب  نا  خداوند بتشاينده مهربان

تا رد  ها سال ! دوست دار  يک توري سال  كنيد ك  هر كسي از كنار اي  بچ 

 هاي با اال دارد. كس دوباره سال ! تا يک عالا  بچ  شد، متوت  بشود اي 

 ها سال  سال  بچ 

 هاي سرخ و زيبا  رل

 ها سال  سال  بچ 

 عريراي مثل ماه 

     اميدوار  خوب باشيد

 سال  و سراال باشيد

بينيد، بگوييد ارتباط با د  كسهي   ها را ك  دست م  مي ها! اي  كارج خُ  بچ 

 دارد؟

 

 

 

روز از ماه رمضان سال سو  هجرج به  دنيها    15بف ، اما  اس  مجتبي)ع( در 

. امها    . نا  كدر ايشان اما  عفي)ع( و نا  مبارک مادرشهان فاباه )س( بهود    آمدند

 . بعد از كدر بررروارشان، دومي  اما  ما شيعيان و مرد  تهان هستنداس )ع( 

)ع( را بهراي شهاا    هاي اما  اس  مجتبهي  آماده هستيد يک داستان از داستان

 . ؟ كس، يک صفواج بفرستيد بگوي 
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 یک پيرمرد  دشمن شماره

توانست كارهاي خهوب فراوانهي انجها      هرار دره  كول كاي نبود. با آن مي كنج

بدهد، ديرهايي ك  در خان  زز  است بترد، لباس نو براي فرزندانش تهيه  كنهد،   

 ... . ب  ا وامش هدي  بدهد و

دفع  در زدند. اما  اس )ع( كشت در رفت. نگاهش ب  كيرمهردي خايهده    يک

 . لرزيد افتاد. موهايش سفيد بود، عصايي ب  دست داشت و زانوهايش مي

ا خود ب  خان  آورد. در خان  با شهربتي از او  اما  اس )ع( دستش را ررفت و ب

دند و تي است يک نفهر  »كيرمرد رو ب  اما  اس )ع( كرد و رفت: .  كذيرايي كرد

آيد. او آد  خيفي بد و خطرناكي است. ب  هيچ كس  ا  مي ب  خان  ،بدون اتازه م 

نهابود  ترس  زن و بچ  مرا  كند  ن  ب  برر  ما و ن  ب  كودک ما. م  مي را  ناي

ا  بيهرون   كند. امروز كيش شاا آمد  تا ب  م  كاک كنيد و اي  دشا  را از خان 

 . كن 

نا  »اي كرد و رفت:  كيرمرد سرف  اما  اس )ع( كرسيد: اس  دشانت ديست؟

شناسيد يا ن . به  او فقهر و تهيدسهتي     دان  او را مي بينوايي است. ناي ،دشا  م 

 . يفي خطرناکرويند. خيفي خطرناک است، خ ه  مي

بفه ، او را خيفهي خهوب    »ي كيرمرد نگاه كهرد و رفهت:    هاي كاره اما  ب  آستي 

 .ساكت شد ،كيرمرد. شناس  مي

ها را بياورد و  كول  كاررر خان  را صدا زد و از او خواست تا كيس  )ع(اما  اس 

 .ب  كيرمرد بدهد

ها را ررفت. اما )ع( ب  او كاک كرد تا برخيرد. كيرمرد از  كيرمرد با تعج  كول

هها كهدر دشهان  را     م  با ايه  كهول  »اما )ع( تشكر كرد و دند بار با خنده رفت: 
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از  ،بعد ه  خدااافظي كرد و كا در كود  رذاشت. دند  د  كه  رفهت  .  آور  درمي

  و نگاه كرد كشت سر، باز صداي اما )ع( را شنيد. ايستاد

اما  اسه )ع(   د  خواهشي؟ . كيرمرد رفت:از شاا خواهشي دار اما  فرمود: 

كيرمهرد  . مرا خبهر كه    ،اي  دشا  كيدا شد  ارر دوباره سر و كف  در كاسخ رفت: 

 .كن  كن . اتااً خبر مي كن ، خبر مي خنديد و رفت: خبر مي

)ع( اشهاره شهده    اسه  خُ ، در اي  داستان ب  كدا  يک از صفاج زيباي اما  

 بود؟

 )ع(. بف ، بتشندري و كري  بودن اما  اس  مجتبي

هاي اما  اس )ع( آشنا شهديد. مه  دنهد     هاي عرير! شاا با يكي از خوبي بچ 

خوان . ارر آمهاده   براي شاا مي« رل سپيد»خوبي ديگ  اي  اما  را در شعر زيباي 

 . هستيد، يک صفواج بفرستيد

    دومي  كبوتري»

   رل سپيددومي

 بهتر از تو، مهربان

 در تهان كسي نديد

 ها بر سر يتي 

 ساي  نوازشي

 ر از دعابا دلي كر

 غرق در نيايشي

 رسد ب  رو  تو مي

 نغا  سال  ما

 اي هر كجا ك  مانده
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 دومي  اما  ما

 غنچ  محادي

 توي باغ متافي

 نا  نيكويت اس 

 1«كاره ت  عفي

است. دقدر خهوب اسهت كه  مها يهک       )ع( امروز، روز ميالد اما  اس  مجتبي

)ع( بررروار براي ما بيان كهرده، بها اتهراي تهدول      هدي  از هدايايي را ك  اي  اما 

. هر كسي ك  آماده اسهت، يهک صهفواج بفنهد      ب  دست بياوري « بگرد و كيدا ك »

 . بفرستد

  2... .« نادان، كسي است ك : » فرمايد )ع( مي اما  اس 

 

 

                                                           

 . شعر از: علی باباجانی.1

 .4، ح 105، ص 75األنوار، ج  بحار  233. تحف العقول، ص 2
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ها براي محافظت از خهود   مهره هستند ك  بيشتر آن يان بيه از تاف  رروه آبر

تنهان   باشد؟   نر  كنند؟ افرون، ترو اي  رون  از تانوران مي در صدف زندري مي

 (9ه13ه3ه1ه11ه10ه 5)

 (14ه4ه2ه مقابل و مترادف زيبا؟   زشت )

خوارِ بسيار ريهر؟ در رهرد و غبهار و در بهدن ايوانهاج       ه از تاف  اشراج خون

 (7ه 6شود؟ دو ارفي است ك  تكرار شده؟   كک ) بيشتر يافت ميكثيش 

 8شهو ؟   عهد )   معناي شااره مي ه ارر يک ارف ديگر ب  م  اضاف  كنيد، ه 

 (12ه

تواند رمهر تهدول را بگويهد و ايه  اهديث را كامهل كنهد؟         ااز د  كسي مي

 ارف بشااريد.( ارف س  )راهناايي: س 

نادان كسي است ك  تشكر از نعاهت  : » فرمايد )ع( مي آفري ! اما  اس  مجتبي

 .« نكند

 یک مسابقه

دو نفر را انتتاب كني . مایيک يا رچ را روي مير  رار دهيهد و از ايه  دو نفهر    

هاي خود را مشت كنند و با اي  رچ و مایيک روي تتت  بنويسهند.   بتواهيد دست

سؤال كنيد دطهور  سازي اشكال ندارد ك  با دو دست انجا  دهند. بعد  براي تذاب

ها تشكر كرده و  دهند ستت. از آن بود؟ راات بود يا ستت؟ ك  مسفااً تواب مي

درخهاني  و بعهد    بندي  و يک دور مي ها را مي آوري  و دش  آن دو نفر ديگر را مي

خواهي  تا  تا ه  از بچ  مي خواهي  ك  سر تاي خودشان بروند و بنشينند. اي  مي

هها   آوريه  و از آن  نند و در آخر ه  دو نفر ديگهر را مهي  شان ك با ارف زدن راراه
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هها اسهت،    خواهي  ك  بيني خود را بگيرند و بوي عطر يا رفي را ك  تفهوي آن  مي

 براي ما با استفاده از دهان بگويند.

ستتي و بعضي ه  اصالً نتوانستند  هاان بور ك  ديديد دوستان شاا بعضي ب 

تواند بگويهد، دهرا    ، انجا  بدهند. د  كسي ميخواستند درستي، كاري را ك  مي ب 

نتوانستند؟ آفري ! دون براي برداشت  مایيک يا رچ، نياز ب  انگشت است و بهراي  

ههاي   هها نعاهت   ديدن، نياز ب  دش  و براي بوييدن، نياز ب  بيني. كس، تاها  ايه   

  به  تهاي   ك ها استفاده كني   ن  اي  خوبي از آن خداوند است براي ما. و ما بايد ب 

ههاي زشهت و غيبهت رهو  بهدهي  و نه         هاي زيبا، ب  ارف رو  دادن ب  ارف

هاي خوب و  شنگ، شروع ب  فحش دادن بكنهي  و نه     ك  ب  تاي زدن ارف اي 

 ك  ب  تاي نوشت  كفااج زيبا توسط دست، با آن كفااج زشت بنويسي .  اي 

 برند؟ هاي خدا دند مثال  تواند از نعات خُ ، ديگر د  كسي مي

هاي خوب خداوند است  اما يكهي   ها ك  شاا رفتيد، ها  نعات ها! اي  بف  بچ 

ها، نعات وتود كيهامبر و امامهان اسهت.     هاي برر  خداوند براي ما انسان از نعات

خداوند بر مؤمنان منهت رهذارد   : » فرمايد هاان بور ك  خداوند در  رآن كري  مي

 .« ها كيامبرى برانگيتت يان آنهنگامى ك  در م  )نعات برررى بتشيد(

تواند اي   نويس ، ببيني  د  كسي مي م  اروف اي  آي  را ب  صورج دره  مي

. )سپس، شاا مربي عرير آي  را ب  صورج دره  كهاي تتته  يها     آي  را درست كند

ها، اي  كفااج را درست كنيد تا آي  مورد نظهر   بندي بچ  كارج بنويسيد و با رروه

 .(ب  دست بيايد

 (164)آل عاران، آي  .« لَقَدْ مَ َّ الف  ر عَفَى ال ارؤمِنِي َ إِ   بَعَثَ فِيهِ ْ رَسرولًا»
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ها! نعات كيامبر و تانشينان كيهامبر، يعنهي هاهان دوازده امها ، تهرء       بف  بچ 

 .  هاي خدا است تري  نعات برر 

 داند از اي  نعات بايد دطور تشكر كرد؟ خُ ، ااز د  كسي مي

:  فرمايند تا ك  مي   مثل آن ها و دستورهاي ايشان با عال كردن ب  فرمايش بف ،

هاي  هر كدا  از اعضاي بدن شاا اقي بر رردن شاا دارند. كس با انجا  دادن كار»

 .« ها را ب  تاي بياوريد خوب و درست، اق آن

امروز ه  ك  روز ميالد اما  اس  مجتبي)ع( است، بياييد يهک  هول بهدهي .    

ها  با ه  دو دست خودمان را بياوري  باز و ب  ه  رره برني  و اي   هول را   كس،

 روي  و شاا تكرار كنيد:  . م  كفا  ب  كفا  مي ب  اما  اس )ع( بدهي 

 ب  نا  خدا

دهه  تها تهوان دار ، از     ... ، در اي  روز عريهر،  هول مهي    آموز دبستان م ، دانش

اهلل خداونهد   شهاء  دستوراج و فرمايشاج كيامبر و امامان معصو )ع( كيروي كهن . ان 

. آمي  يا رب العالاي . )صفواج(   م  را در اي  راه، ياري ناايد



 

 

 درس هجدهم: کشتی نجات

 درس هجدهم

 

 
 کشتی نجات

  رآن.  : عموضو 

 آموزان مقطع ابتدايي. دانش : مخاطب

آموزان با زندري اضرج نوح)ع( و عذاب  هو    در اي  درس، دانش :هدف کلي

 شوند.  ايشان آشنا مي

آشنايي و آموز  مفاهي  ديني و اخال ي، از  بيل: صبر، تال   :اهداف جزیي

   ب  والدي . ناكذير، اباعت از دستوراج الهي، ااترا در كارها، تال  خستگي

رود ك  متاب  بعد از اي  درس، بهتر بتوانهد صهبر    انتظار مي :هدف رفتاری

 كند.

هاي متتففي استفاده شده  در اي  برنام ، از رو  :های مناسب تدریس روش

 است  مانند: كرسش، معاا، شعر، كارج، داستان، تدول.

    برد يا رچ و تتت ، كارج.    تابفو وايت :های آموزشي رسانه

*** 

 شروع درس

 ب  نا  خداوند رنگي  كاان                           خداوند بتشندة مهربان

 ها! سال  سال  آي بچ 
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ها تاع ؟ تاع تاع ؟ تنبل و  تون خوب ؟ سالمتي ؟ خوب  خوبي ؟ اواس اال

 االيد شاا؟ بيكاريد شاا؟ خست  و بي

خهوا  بهراي شهاا     م  ميااليد،  واي واي واي واي! دشا  روش ! شاا ك  بي

 برنام  اترا كن ؟

خُ ، اميدوار  ها  سر اال و با نشاط، آمادة برنام  زيبها و تهذاب امروزمهون    

 باشيد!

اتهازه ه    بهي »هه  « با اتازه ه بها تهايره   »داره،  انون دي :  قانونبرنام  ما يک 

 1«تايره بي

بگيهره و   رو بهاز  خواد تواب بده، فقط بايد دسهتش  خُ ، ااز هر كسي ك  مي

 كن . اتازه بگيره  واز  بول ناي

شون خيفهي تاعه !    اوّل برنام  دند تا سؤال بپرس ، ببيني  د  كسايي اواس

 ها! ايد؟  انون اوّل يادتون نره آماده

تا ساخت   ه شهري ك  مسجد مقدس تاكران، ب  دستور اما  زمان)عج( در آن

 «  »شد؟ بف ، شهر 

)آفري  ب  اونهايي  « رمضان»؟ آفري ! ماه مبارک  ه ماه ميهااني و مهربوني خدا

ههارو ا يهت    ريرنهد، اون  ريرنهد و ارهر روزه ناهي    ترهاشون روزه مي ك  مانند برر 

 كنند.( ناي

مهون بگه ، نه      هاي مارو در مقابهل  ه دوست خوب بايد مثل اون باش  ك  عي 

 «آيين »كشت سرمون؟ بارک اهلل، مثل 

                                                           
 نويسد. . مربی، اين قانون را با خط فانتزي بر روي تابلو می 1
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ديه ؟ بفه ، درسهت      بار انجا  مي 5  روزي ه صحبت كردن با خداي مهربون ك

 «نااز»

رو كنهار هه     آفري  ب  اونايي ك  تواب دادند! ااز ارر اروف اوّل اي  كفاهاج 

 قرآن  رار بديد، معجرة برر  كيامبر عريرمون ب  دست مياد. بف ،     

 م  آرزو دار  ك  روزي                                  مثل كدر  رآن بتوان 

 هاي آن بتوان  اي بنشين  آرا                                 از  ص  ر روش د

 هاي آساان است از هدي  دان  ك   رآن                             م  خوب مي

 هر ارف زيبايي ك  دارد                                ارف خداي مهربان است

 هاي خوشبو باغي كر از رل                 رآن براي  مثل باغي است             

 بايد هايش  دوست باشي                               مانند يک كروان  با او              

رو زياد بتهوني  و به   هرآن هه  عاهل كنهي .        شاءهلل ك  ها  ما  رآن خُ ، إن

 صفواج بفرستيد.

هاي زيهادي   ردارندة  ص بف  دوستان!  رآن ك  آخري  كتاب آسااني است، درب

ههاي   ههارو خهوب بتهوني  و درس    از كيامبران الهي است. دقدر خوب  ك  اي   ص 

 زيبايي بگيري .

رو تعريش كهن  كه  مربهوط     هاي زيباي  رآن خوا  براتون يكي از  ص  امروز مي

 1)ع(.نوحش  ب  كيامبري ب  نا  اضرج  مي

)ع( را براي شاا تعريش كن ، ك  داستان اضرج نوح هاي خوب !  بل از اي  بچ 

 يک مسابق  برررار كني . 

 

 

                                                           
 كند. امل میرا به صورت خط فانتزي نوشته و به مرور ك« نوح». مربی، نام حضرت 1
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 ها: مسابقۀ کارت

ا  ك  شاا بايد رابط  اي  اعهداد را بها اضهرج     ها اعدادي نوشت  م  روي كارج

 ايد؟ نوح)ع( بگيد. آماده

 

 

 

نگهاه  ههارو   بف ، آفري  ب  اونايي ك  درسهت تهواب دادنهد! اهاز كشهت كهارج      

 كني  تا ببيني  دوستاتون درست تواب دادند يا ن ؟ مي

 

 

 

سال  بل ازبوفان، كيامبري ناود كه  بعهد از    950ها! اضرج نوح)ع(  بف  بچ 

شدند و هاي  تعداد هه   نفر ب  ايشان اياان آوردند و هدايت  80اي  مدج، فقط 

 1سال زندري كرد. 500نجاج كيدا كردند. آن اضرج بعد از بوفان، 

 

 

 

                                                           
 ج بحار االنوار،  60 ص ،2 ج الرضا، اخبار عیون  87 ص ،1 ج القلوب، حیوة  306ص  ،ر.ک: امالی. 1

 حضـرت  عمـر  طـول  بیـان  در البتـه  .17 ص الوصـیه،   اثبات  335، ص 1 ج خصال،   285 ص ،11
 و هفتـاد، و  و صـد  هـزار  و پنجـاه،  صد و چهار مانند: هزار است، شده ذكر نظرات متفاوتی( ع)نوح
 از. انـد  كـرده  ذكـر  سال و پانصد دو هزار او را عمر اعتماد، مورد اخبار بیشتر اما و سیصد سال  هزار
طوفـان چنـد سـال     بعـد از  آن حضرت كه باره ايندر . همچنینگفتند می« االنبیاء  شیخ» به او، اين رو

يـا پنجـاه سـال     يا شصت سال و پانصد سال و ،بنا بر روايتی  زنده بوده، میان مفسران اختالف است
 عمر كرد.

950 80 2500 200 

 مدت زمان

 ساخت کشتی 

مدت عمر 

 ایشان

تعداد 

آورند ایمان

 گان

مدت 

 پیامبری
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 ااز بري  سراغ داستان:  

 کشتی نجات

روي  كيچيهد. مهردان بها سهر و     مهي  بيابانهاي سنگي، در  دكش ها و صداي ارّه

هها را صهاف    دهوب ، بريدنهد  كرده، سررر  كار بودند. تن  برر  درختان را مي عرق

اها    بردند. نوح ب  اتفاق كسرانش سا  و ها را ب  برف كشتي مي تتت  كردند و مي

 د.كردن ها را ب  بدن  كشتي ميخ مي يافث، تتت  و

ديدن يارانش ك  ستت در تال  بودنهد،   كرد، از هرراه سر  را بفند مي ،نوح

نگهاه  يافث  اا  و رفت. با شوق ب  سا  و تنش بيرون مي خستگي از شد و شاد مي

هررهاه به     ررفت. او اما راهي دلش مي  كرد ها دعا مي در دلش براي آن كرد و مي

داشت ك  كنعان ه  در كنار  نوح آرزو. شد افتاد، غاگي  مي ياد كسر  كنعان مي

 صدا شده بود. ه  اما كنعان با دشانان نوح هاراه و  باشد او

مرد  را ب  سوي ديه    زها، هر رو هاي زيادي رذشت  بود. نوح در اي  سال سال

هها بيشهتر بهر عقيهده خودشهان       رذشت، آن ك  مي اما هر روز  كرد خدا دعوج مي

 .دادند فساد ادام  مي كرستي و ب  بت كردند و كافشاري مي

هها را   شهدند. نهوح آن   تا نرديهک مهي   اي را شنيد ك  ب  آن صداي عدهنارهان، 

كهتكش زده   كهرده بودنهد و  را مسهتره   شناخت. هاان مردمي بودند ك  بارهها او 

ب  كار   ها ديد. سر  را كايي  انداخت و كسر  كنعان را ه  در ميان آن .بودند

رفت: اي نوح! كشتي ب  اي  برررهي را   صدايي را شنيد ك  ب  اوولي   مشغول شد

بعهد مشهغول    سهاختي و  ل يک دريها مهي  بهتر نبود ك  اوّ ؟اندازي ب  كدا  دريا مي

به    ديري نگفهت و    اماها را شنيد نوح صداي خنده آنشدي؟  ساخت  كشتي مي

 د.خواهد دريا را ب  اي  تا بياور كار  ادام  داد. ديگري رفت: شايد نوح مي
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را مسهتره   ها ههر ده  بيشهتر او    كرد. آن كار مي هاچنان ساكت بود و )ع(نوح

 زد و در دلهش بها خهدا اهرف مهي      كرد و كردند، نوح با تال  بيشتري كار مي مي

 !شان نيست. خدايا هيچ اميدي ب  نجاج اند و اي  مرد  راراه شده !رفت: خدايا مي

 .تهل كاک شود كفر و بفرست تا زمي  از ،هر د  زودتر عذابي را ك  وعده دادي

ها  دارد آن ، تحافش تاا  شده و)ع(دانست ك  نوح هيچ كس در آن لحظ  ناي

 د.كن را نفري  مي

ههاي مهرد     بعنه   هها و  رذشت. نوح در برابر متالفهت ها  ماه ها و هفت  روزها و

كه  كشهتي    داد. تها آن  با تديت ب  كار ساخت  كشتي ادام  مي كرد و مقاومت مي

مرد   هر روز. ماند شان باز تعج  دهان و تي مرد  كشتي را ديدند، از. ساخت  شد

ك   تا آن  ايستادند تاستر، ب  تااشاي آن مي با خنده و آمدند و ب  كنار كشتي مي

بها   هر ايواني يهک تفهت انتتهاب كه  و     اي نوح! از: »خداوند ب  نوح فرمان داد

 «است. نرديک عذاب، لحظ . برو كشتي ب  مؤمنانها   اج و خانواده

يهارانش به     ب  هاراه خانواده و هر ايواني يک تفت انتتاب كرد و از )ع(نوح

آسهاان     فشرده شهدند و سراسر آساان ابري شد. ابرها ب  ه ،ارهان. نكشتي آمد

 شان دراغ روش  كردند و هاي هوا تاريک شد. مرد  در خان . برق زد رعد و غر يد و

هاي درشت بهاران آرا  بهر    زده ب  آساان نگاه كردند. باد تندي وزيد.  طره واشت

ك  شدج ررفت. هوا بوفاني شد. آب باران در تاا  شهر به    زمي  باريد. باران ك 

ههاي سهنگي    تها را در خود فروبرد. بره  ساختاان ها و خان  باز آمد وراه افتاد. آب 

كها   دسهت و  ،خروشهان  سهيل  رفتند. كافران در ميان در آب فرو سرنگون شدند و

اميد داشتند تا آن خدايان سنگي ب   كردند. رويي هنوز ها را صدا مي بت زدند و مي

 .ها را نجاج دهند آن شان بيايند و كاک
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كرد، آب بود. رويي دنيا به  يهک ا يهانوس كهنهاور      دش  كار مي تا ،ر ابرافد 

تا تكان خورد. ب  برف تفوي كشهتي رفهت. بها     نوح از ،شده بود. نارهان  تبديل

مه    : »فريهاد زد  نگاه كرد. كنعان با دست ب   ف  كوه اشاره كرد و رو د ت ب  روب 

 « .كيدا كنرو  تا نجاج  ااتياج ندار . بازي اي  كوه مي ب  كشتي تو

كوه باز رفت. خود  را ب   ف  كوه رساند. بازي  ف  ايسهتاد   كنعان با شتاب از

 با غرور ب  ابرافش نگاه كرد.  و

 مثل نقط  كهودكي بهر فهراز    ،با نااميدي ب  بازي كوه نگاه كرد. كنعان )ع(نوح

آمدند. سرعت باز  كشتي تكان شديدي خورد. امواج ب  ،كوه در اركت بود. نارهان

زده در ميهان آب   ها زير آب رفتند. كنعان واشت ها باز رفت.  ف  ديواره كوه آب از

 )ع(ديگهر بهاز نيامهد. نهوح    رهاه به  زيهر آب فهرو رفهت و       آن زد و كها مهي   دست و

 فرزند مه  غهرق شهد. تهو     !رفت: خدايا هايش را ب  برف آساان بفند كرد و دست

 صداي تبرئيل را شهنيد: اي نهوح! او  . دهي ا  را نجاج وعده داده بودي ك  خانواده

 نجهاج  را مؤمنهان ما وعده دادي  ك   :فرمايد نيست. خداوند مي خاندان تو ديگر از

 !رفت: خدايا مرا ببتش ارف خود  كشياان شد. سجده كرد و نوح ازدهي . 

به    باران شدج ررفت  بود. كشتي نوح در ميان امواج ب  اركت درآمده بهود و 

ها  روي عرشه  تاهع شهده بودنهد. ههيچ كهس        .رفت امعفو  ميسوي مقصدي ن

هاه   . ها را ب  كجا خواهد بهرد  آن ،كشتي دانست ك  عا بت د  خواهد شد و ناي

نهوح در ايه    . كردند نگاه مي مطائ  او ب  دهره آرا  و ب  نوح خيره شده بودند و

تهاهالن   و كرسهتان  تبره  زمي  را از ا  عال و فكر بود ك  عا بت خداوند ب  وعده

هها   آرزويي كه  سهال    يارانش ب  آرزوي ديرين  خود رسيده بودند نوح و. كاک كرد

رفتند تها   ااز ها  مي مبارزه كردند و براي ب  دست آوردن آن ستتي كشيدند و
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 بتتي كه  بها اياهان و    خو  ر ازسعادج وزندري كر  زندري تديدي را شروع كنند

 .اعتااد ب  خداوند يكتا هاراه بود

هاي   ، دوستاي خوب ! ديديد ك  اضرج نوح)ع( براي هدايت مرد ، ستتيخُ

كردنهد  ولهي ايشهان در مقابهل هاه        زيادي كشيد  ولي مهرد  او را مسهتره مهي   

كرد و خدا را شكرررار بود  اتي كسر   هاي مرد  و تاا  مشكالج صبر مي ارف

كه  كسهر اضهرج     ي دونيد ك  درا كنعان با ا ها! مي كرد. بچ  ه  او را مستره مي

 نوح)ع( بود، ولي عذاب شد؟

هاي زيررو در تهدول   ك  ب  تواب اي  سؤال برسي ، بايد تواب سؤال براي اي 

رو  خواد تواب بهده، بايهد دسهتش    رو كيدا كني . هر كي مي  رار بديد و رمر تدول

 ايد؟ تا و تواب بده. آماده بياره باز و بعد بياد اي 

رو بهه  صههورج تههدول  رو بكشهه  و بعههد اون (اوّل مهه  كشههتي اضههرج نههوح)ع

 بندي كن : تقسي 
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 (15ه13ه2ه6: سومي  اصل دي ؟   نبوج )1سؤال 

: ب  معنهاي عفه ، و در روايهاج آمهده: راشهدة مهؤم  اسهت؟   دانهش         2سؤال

 (9ه10ه14ه11)

 (9ه12ه7ه1)  : ب  معناي سؤال؟   كرسش3سؤال 

 (8ه5ه3: دَر، ب  زبان عربي؟   باب ) 4سؤال 

 (17ه4ه16)  : كري  اهل بيت)ع( لق  كدا  اما  است؟   اس )ع( 5سؤال 
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ههارو دادنهد! درسهت ،     نفر ك  كاسخ سؤال 5آفري  ب  شاا و هرار آفري  ب  اي  

مسافران ما سوار اي  كشتي )تدول( شدند  ولي هنوز اصل مسابق  ك  رمر تدول 

بايهد از اهرف اول تهدول     ك  رمررو كيدا كهن ،  نفر براي اي  5هست، مونده. اي  

تا بشاارن و با كنار ه  رذاشت  اي  اروف، ب  رمرتدول ك  مصهرع اوّل   تا س  س 

 شعري است، برس .

كهن ، مه  سهؤال شهاا      تهون دارنهد رمهررو كيهدا مهي      ها تها دوسهتان   ولي بچ 

 رو مطرح كن : تااشاديان
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رو  ميكهن   تون ب  عنوان رمر كيهدا  شاا بايد مصرع دو  اي  بيت رو ك  دوستان

 كيدا كني .

 خُ ، ببيني  ك  د  كسي ب  تواب ما دست كيدا كرد؟ 

 «كسر نوح با بدان بنشست»آفري  ب  شاا ك  رمررو كيدا كرديد! و اما رمر: 

 «خاندان نبوتش ر  شد»و اما تواب تااشاديان ك  مصرع دو  شعر هست: 

كدست بفند و تون ك  توي مسابق  شركت كردند، ي خُ ، براي سالمتي دوستان

 صفواج بفرستيد.

ك  كسر كيهامبر الههي بهود،     دونيد ك  درا كسر اضرج نوح)ع(، با اي  ها مي بچ 

ههاي   ولي غرق شد؟ بف ، آفري  ب  شاا! دون دوستاي بدي انتتاب كرد و ب  ارف

داد. كهس يهادمون    كدر  ك  خداوند دستور داده بود از او اباعت كن ، رو  ناي

هاي كدر و مادرامون خوب رو  بدي . باش ؟ آفهري  بهر    رفباش  ك  هايش  ب  ا

 شاا.

 و اما آخر برنام ، دند تا دعا كني :

 كني  دعا بري  باز                                      با ه  ديگ  مي دستامونو مي

 شكرخدا، داده ب  ما                                        ه  ي  مامان ه  ي  بابا

 رو  بول داره دعامون خدا ك  مارو دوست داره                                 

 ري  خداي مهربون  دوزي  ب  آساون                               مي دش  مي

 دار اما  زمان نگ  رو از ما بردار                                           غص 

 دار رهبرمون نگ                                رو از ما بردار             غص 





 

 

 : گهواره درس نوزدهم

 درس نوزدهم

 

 
 گهواره

 فناوري تبفيغ و  رآن. : موضوع

آموزان ضها   سهاخت كاردسهتي رههواره بها       در اي  درس دانش : هدف کلي

 شوند. زندري اضرج عيسي )عفي  السال ( آشنا مي

 شوند. آموزان با موارد زير آشنا مي در اي  درس دانش : اهداف جزیي

 . استفاده از  ال  كاردستي براي آموز  معجراج انبياي الهي1 

 اي از  رآن   . آموخت   ص 2 

 دستي رهواره با استفاده از دوب . ساخت كار3

 .ياد ررفت  معناي معجره و تفاوج آن با سحر و تادو 4

آمهوزان بتواننهد كاردسهتي     رود در كايان درس دانهش  اميد مي : هدف رفتاریا

را بسازند و معجره الهي را فرامو  نكننهد و اضهور و    موضوعرهواره متناس  با 

ودر زندري خود دستوراج اورا ب  كا ر تواناندي خدا را در زندري خود اس كنند 

 بندند.

 : )كرسش و كاسخ ، كارج( رو  مناس  تدريس: توضيحي فعال

 : كاردستي. های آموزشي رسانه
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 شروع درس

 ب  نا  خداوند رنگي  كاان 

 خداوند بتشنده و مهربان 

ههاتون را رهر  كهرده     سال ، سالمي ب  ررماي آفتاب ك  در اي  روزها صهورج 

 ؟ خوب خوبيد؟  اال شاا دطورهاست! 

كار  اهلل ك  خوب باشيد، از هر بدي ب  دور باشيد.ءشا ان ؟ با نشابيد؟ االيد سر

است. وسهايل مهورد   « كار با دوب: » كار امروز ما موضوعكني .  امروز را شروع مي

 1نياز:

، مويي دند عدد مويي، اره متر، تيغ  اره سانتي 30 × 30زيي در اندازه  تتت  س 

 2دس  مايع، فتوكپي برح.

نااي . شاا لطش نااييد و اي   ابتدا اي  برح را بي  شاا توزيع مي : روش اجرا

زيي كچسبانيد. تا كهار   ها را ب  وسيف  دس  مايع يا دس  دوب ب  تتت  س  برح

آرا   هها را به  كاهان متصهل نااييهد و آرا       مهويي  كاي خشک شود، شاا  تيغ  اره

 3مشغول برر  شويد.

                                                           
 چنانچـه تهیـه ايـن وسـايل     آموزان اعالن نمايد كه وسايل الزم را تهیه نمايند. از قبل به دانش ،. مربی1

 ید.كنتوانید از مقوا و قیچی استفاده  می ،مشكل است آموزان براي دانش
 فتوكپی تهیه نمايد. از طرح آموزان به تعداد دانش ،مربی .2
 رآمـوزان تكـرا   هايی بدهـد و دانـش   تواند شعار آموزان مربی می كشی براي شادي دانش ر هنگام اره. د3

اره » :دهنـد  آموزان پاسـخ مـی   و دانش «كشاي مهربون اره» :گويد الی میؤمربی با حالت س ،مثال  كنند
 «.اره كشیم ،كشیم
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1 

                                                           
 .11و  10ص  ش،1386، كودكان و نوجوانانكانون پرورش فكري ، تهران: مقوا در مقوانیا، سیامک،  . اشرفی1
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كرس . هر كسي توابش را بفد است،  با توت  ب  كاردستي امروز، دند سؤال مي

 دستش را بفند كند و كاسخ دهد.

 رفت؟   اضرج عيسي)ع(  ه كيامبري ك  در رهواره ست  مي

 ه نا  مادر اضرج عيسي)ع( ديست؟   اضرج مري )س( 

آمهده اسهت؟     ههاي  هرآن    ه داستان اضرج عيسي)ع( در كهدا  يهک از سهوره   

 سوره مري 

ها خوب كاسخ داديد. آيا مايفيد  ص  اي  مادر و كسر را براي شاا بازرو  ب  سؤال

 كن . يک صفواج محادي بفرستيد.

روزي و روزراري دختر تواني بهود به  نها  مهري . مهري ، خيفهي بها اياهان و         

آن  خداكرست بود. از بچگي در مسجد مشغول عبادج و نااز و دعها بهود. خداونهد   

 فرستاد. داشت ك  از بهشت براي او غذا و ميوه مي  در مري  را دوست مي

اي مهري ! خهدا   »ها، فرشت  خدا، كيش مري  آمد و رفت اي مري :  روزي از روز

 «خواهد ب  تو كسري بدهد. مي

 «ا  و شوهري ندار . اما م  هنوز ازدواج نكرده»مري  رفت: 

خهواهي     ار بر م  آسان است و ]ما ميكروردرار تو رفت : اي  ك»فرشت  رفت: 

فرشت  رفهت و مهري  هه  به       1«تا او را از تان  خويش نشان  رااتي  رار دهي .

اي در شكاش  ك  ااساس كرد باردار است و بچ  كارهاي خود مشغول شد  اما ك 

 دارد.

مدتي رذشت و مو ع تولد نوزاد رسيد  اما مري  تا آن روز ب  كسي نگفت  بهود  

دانسهت   ترسهيد. ناهي   هاي بد مرد  مهي  ها و فكر اي در راه دارد. او از ارف ك  بچ 

ها  بول  اي ب  او داده است تا آن دطور ب  مرد  بگويد ك  خداوند بدون شوهر بچ 

                                                           
 .21آيه  ،. مريم1
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ا  ب  دنيا بيايد، از شهر بيهرون   كنند. و تي مري  اس كرد ك  نرديک است بچ 

تها نشسهت و    رسهيد. هاهان   اي رفت. رفت و رفت، تا كنار درخت نتهل خشهكيده  

ها بگهوي    خدايا! تواب مرد  را د  بده ؟ دطور ب  آن»خيفي ناراات بود. رفت: 

 «اي؟ روي  و تو اي  بچ  را ب  م  داده ك  دروغ ناي

اي مري ! ناراات و نگران نبا . درخهت  »در هاان لحظ ، مري  صدايي شنيد: 

ز اي  خرماهها بتهور و ارهر مهرد      خرما را تكان بده تا برايت خرماي تازه بياورد. ا

 « اي. ارفي زدند و ديري كرسيدند، بگو ك  ب  خابر خدا سكوج كرده

مري  ب  درخت نتل نگاه كرد. درخت خشكيده و بررهي نداشهت. آن را تكهان    

داد. ب   درج خدا، در هاان لحظ  درخت خرمها آورد. بعهد هه  در كهاي درخهت      

مري ، دند دان  از خرماها را خورد و بعد اي توشيد و آبي كاكيره روان شد.  دشا 

 بچ  را در آن آب شستشو كرد و ب  شهر بررشت.

فنهادي  »باشد.  سوره مري  مي 25و  24اي   سات از داستان، مربوط ب  آياج 

ك  با  رآن بيشتر مانوس شوي ، يكي از  كن  براي اي  م  تقاضا مي... .«   م  تحتها

 دو آي  را  رائت بفرمايد  هارا با ترتا . با رو  ترتيل اي  1آموزان دانش

تهو كه    »ها با ديهدن مهري  كرسهيدند:     اال، ب  ادام  داستان توت  نااييد. زن

اي؟ تهو هنهوز ازدواج    دختر خوب و بها اياهاني بهودي، ايه  بچه  را از كجها آورده      

توان  ارف برن . بعهد به  بچه  اشهاره      ها اشاره كرد ك  ناي مري  ب  آن« اي! نكرده

م  بنده : » رد. هاان لحظ ، نوزادي ك  در آغو  مري  بود، ب  ارف آمد و رفتك

خدا و كيامبر او هست . خداوند ب  م  كتاب داده تا مر  را راهناايي كن . خداونهد  

 «ب  م  رفت  ك  نااز بتوان  و زكاج بده  و با مرد  مهربان باش .

                                                           
آموزان تمرين نمايد تا آيات را صحیح و با صداي زيبا  تواند آيات مربوطه را با دانش از قبل می ،مربی .1

 بخوانند.
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فهايدند ك  او بچه  عهادي   ها را از زبان بچ  مري  شنيدند،  مرد  ك  اي  ارف

؟ بف ،  نيست و كيامبر خدا است. نا  اي  كيامبر ديست؟ اضرج موسي)ع(، درست 

 ها خوب تاع بوده. بف ، اضرج عيسي)ع(.  ن  خير. معفوم  ك  اواس بعضي

عيسي)ع( دركنار مادر  زندري كرد و برر  شد. و تي ب  س  سهي سهالگي   

از كند و مرد  را ب  دي  خدا دعوج ناايد  رسيد، خداوند از او خواست كار  را آغ

اياان از او تقاضايي داشتند ك  م  با خط فهانتري روي   اي از مرد  سست اما عداه

 نويس . شاا آن كفا  را ادس برنيد.    تتت  مي

 معجزه

توانيد معجره را تعريش نااييد؟  بف ، درست ادس زديد، كفا  معجره. شاا مي

 كن . ي بود. م  آن را كامل ميهاي خوب بفرماييد. تعريش

ها هه  ههيچ و هت     هاي ديگر، اتي نابغ  معجره، يک امر وا عي است ك  انسان

ك  كيامبر  توانند آن را انجا  دهند و كيامبران فقط با اتازه خدا براي اثباج اي  ناي

شان درست است، بدون ههيچ نهوع آموزشهي آن را     و فرستاده خدا هستند و ارف

توانيد ماننهد ايه  كهار را انجها       رويند ارر شاا مي و ب  ديگران مي دهند انجا  مي

 رويند. مي 1معجرهدهيد، ب  اي  عال 

                                                           
هلل ال يعطیها إال انبیاءهُ و رُسُلَهُ و حججه  ةٌعالم ةو المعجز»فرمايد:  میدر تعريف معجزه  (ع)امام صادق .1

 پیـامبرا   به است كه آن را جز خداوند اي از نشانه ،الكاذب  معجزه لیعرف به صدق الصادق من كذب
 وسـیله آن، راسـتگويی )مـدّعیان ارتبـاط بـا خـدا( از       تا به  دهد خود نمی های حجت و فرستادگان و

 (71ص  ،11ج  ،بحار االنوار.« ))مدّعیان دروغین( شناخته شود دروغگویی

از آوردن  ها زما  حتی نوابغ در تمام، بشر نوع اي است كه يعنی عاجزكننده و آن كار خارق العادهمعجزه، 
 اثبات خدا، براي مشیت و اراده به فراتر از نیروي بشر است و پیامبران ،باشند و اساساً معجزه عاجز آن

 د.نماين نیز می (تحدی« )ثلمقابله به م»به  دعوت و دهند خويش، انجام می رسالت ادعای درستی

http://www.wikifeqh.ir/امام_صادق
http://www.wikifeqh.ir/خداوند
http://www.wikifeqh.ir/پیامبر
http://www.wikifeqh.ir/حجت
http://www.wikifeqh.ir/دروغ
http://www.wikifeqh.ir/دروغ
http://www.wikifeqh.ir/نوع
http://www.wikifeqh.ir/بشر
http://www.wikifeqh.ir/بشر
http://www.wikifeqh.ir/زمان
http://www.wikifeqh.ir/عاجز
http://www.wikifeqh.ir/اراده
http://www.wikifeqh.ir/مشیت
http://www.wikifeqh.ir/اثبات
http://www.wikifeqh.ir/ادعا
http://www.wikifeqh.ir/رسالت
http://www.wikifeqh.ir/رسالت
http://www.wikifeqh.ir/دعوت
http://www.wikifeqh.ir/تحدی
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تواننهد ايه  مبااهث را خهوب درک      ها دون ناهي  سري آد  ها! بدونيد يک بچ 

هاي ب  ظاهر عفاي و  كنند ك  معجره را منكر شوند و آن را توتي  كنند، تال  مي

 كنند.  مادي مي

؟ براي روش  شدن  تون  تفاوج معجره با سحر و تادو را كامل بيان كن  كي مي

كرسه . آيها كسهي از شهااها تها كنهون برنامه          ههايي مهي   اي  تواب، از شاا سؤال

اند، دست خهود را بفنهد كننهد.     بندي و تردستي ديده است؟ كساني ك  ديده دش 

 يكي از شاا بگويد د  ديده است:

 ا  يک رُل را تبديل ب  كبوتر ناود.  ه م  ديده

 متشكر . شاا بفرماييد.

بندي نا  دارد ك  دون بها سهرعت    بف ، كارهايي شبي  ب  اي ، تردستي يا دش 

رسهد رُفهي    ريرد، انسان ب  نظر  مي زياد است و معاوزً با خطاي ديد صورج مي

  نيسهت و رُهل، هاهان    تبديل ب  كبوتر شده است  در االي ك  وا عيت اي  دني

رُل است. فقط دش  ما، ددار اشتباه شده است. اي  كار، با تاري  و سرعت عال 

 باشد.   ابل انجا  مي

داراي امتيازههها و  ،معجههرهاههاز، بهتههر اسههت تفههاوج ايهه  دو روشهه  شههود.  

ايه    يكهي از  نهدارد.  وتهود  ديگهر  هايي است ك  در كارهاي خهارق العهاده   ويژري

  :ج است ازعبار 1،ها ويژري

                                                           
انجـام كارهـاي    و با هر ابزاري، بـر  مکا  و زما  ها، در هر شرايطی از . ساحران و مرتاضان و مانند آن1

همـه افـراد، همـان     بـراي  از اين رو، .ها به امور معینی محدود است خود توانايی ندارند و قدرت آن
و شـروط را نـدارد     قیـدها  اينهاي پیامبران، هیچ يک از  معجزه ولی  كنند می تکرار كارهاي معین را
 پیـامبر  اي را از سـابقه  امر بـی  مردم ، گاهبنابراين .و نامحدود الهی وابسته است الیزال چرا كه به نیروي

 د.دا ها انجام می هاي آن واستهرا بر طبق خ ، آنخداوند خواستند و او به اذن می
 تصـری   ندارد  اما پیامبر همزمان با ارائه معجـزه، بـه پیـامبري خـويش     ادعاي پیامبري ،ساحر و جادوگر

 كند. می
ولی معجـزه را    ير استپذ باالتر از نوع خود، قابل معارضه و شكست تر و با نیروي قوي ،سحر و جادو

و منافع  دنیا در بیشتر موارد به دنبال ،صاحبان سحر و جادو. با آن مقابله كرد توان شكست داد و نمی

http://www.wikifeqh.ir/زمان
http://www.wikifeqh.ir/مکان
http://www.wikifeqh.ir/تکرار
http://www.wikifeqh.ir/قید
http://www.wikifeqh.ir/لا_یزال
http://www.wikifeqh.ir/مردم
http://www.wikifeqh.ir/پیامبر
http://www.wikifeqh.ir/خداوند
http://www.wikifeqh.ir/تصریح
http://www.wikifeqh.ir/دنیا
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 و آمهوز   ها ب  و انجا  آنباشند   ابل يادريري ميو مانند آن،  تادو و سحره 

شهود    ولي معجره، بدون آمهوز  و تاهري ، آورده مهي     نياز دارد رياضت و تاري 

بدون   كند مي اعجاز در رهواره با ست  رفت  خود،)ع( مسي  اضرج براي مثال،

 .  دخالتي داشت  باشدزمين در اي  تربيت ك  آموز  و آن

 هايي از معجراج آن اضرج را بفرماييد؟ شاا ناون 

كهن  و بها ايه     ها را يک بهار كامهل و تكهرار مهي     هاي خوبي بود. م  آن تواب

  1ده . ها نشان مي كارج

       

 ب  ا ن خداوند                                       

  

  

  

 ب  ا ن خداوند  

 

        

 ب  ا ن خداوند   

 

 

 ب  ا ن خداوند

 

                                                                                                                                        
ولـی    دهنـد، معجـزه نیسـت    دهد آنچه انجـام مـی   دارند كه نشان می فاسدي اخالق خود هستند و يا

 و اخالق پسنديده هسـتند و داراي  نیكهاي  گاه ويژگی شود كه جلوه صادر می تنها از كسانی ،معجزه
، بر خالف سحر و جادو، همراه با تحدي است  پیغمبرا  معجزه. باشند عالی تربیتی و انسانی می هدف

البتـه الزم    تواننـد، ماننـد آن را بیاورنـد    می به مردم كه اگر اعال  مقابله و معارضه و يعنی دعوت به
كـه همگـان    اي باشد بلكه اگر كیفیت آوردن معجزه به گونه  اعالم شود صراحت به ،نیست كه تحدي
 .كند مند، كفايت میتحدي را از آن بفه

 .12. كتاب وحی و نبوّت، ص  1

  سخن گفتن در گهواره

 گان مرد کردن زنده

 صعب العالج بیماران عالج

 مادرزاد کور عالج

http://www.wikifeqh.ir/سحر
http://www.wikifeqh.ir/جادو
http://www.wikifeqh.ir/آموزش
http://www.wikifeqh.ir/تمرین
http://www.wikifeqh.ir/تمرین
http://www.wikifeqh.ir/ریاضت
http://www.wikifeqh.ir/حضرت
http://www.wikifeqh.ir/مسیح
http://www.wikifeqh.ir/اعجاز
http://www.wikifeqh.ir/تربیت
http://www.wikifeqh.ir/اخلاق
http://www.wikifeqh.ir/نیک
http://www.wikifeqh.ir/هدف
http://www.wikifeqh.ir/هدف
http://www.wikifeqh.ir/پیغمبر
http://www.wikifeqh.ir/اعلان
http://www.wikifeqh.ir/صراحت
http://www.wikifeqh.ir/زنده
http://www.wikifeqh.ir/زنده
http://www.wikifeqh.ir/علاج
http://www.wikifeqh.ir/علاج
http://www.wikifeqh.ir/صعب_العلاج
http://www.wikifeqh.ir/صعب_العلاج
http://www.wikifeqh.ir/کور
http://www.wikifeqh.ir/کور
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كارها را تااماً اضرج عيسي)ع( توانست و انجها   كن  ك  اي   از شاا سؤال مي

داد  اما ايشان فرمود: يک شتصي را نتوانست  اصالح و معالج  كهن . آن شهت ،   

كيست ك  اتي اضرج عيسي)ع( نتوانسهت آن را درمهان كنهد؟ سهؤال سهتتي      

 تون ، تواب بده. نويس . هر كي مي است  اما تواب را با اروف كراكنده مي

 «ح          ا     ق »

 ببيني  اي  اااق د  كسي است؟ «. اااق»كامالً صحي  رفتيد: 

 خود            كسند              خود          رأي

بيند  نه  بهراي    اي را براي خود مي شت  خودكسند، كسي است ك  هر خوبي

دهد، ن  ب  ديگران. اي  است آن اااقي كه    ديگران و ها  تا اق را ب  خود مي

  1ضرج عيسي)ع( ه  نتوانست مداوايش كند.اتي ا

خوان  براي كايان برنام  شهاا، به  صهورج رروههي هاتهواني       مي 2يک شعري

 كنيد:

 زَاااقان بگرير دون عيسي رريتت

 ها بريتت صحبت اااق بسي خون 

 

                                                           
از امـام   ،االختصـاص. شـیخ مفیـد در كتـاب اختصـاص      :بـه نقـل از   ،323 ص ،14 ج ،بحار االنوار .1

مـن بیمـاران را مـداوا كـردم و بـه اذن خـدا        :عیسی بن مريم فرمـود » :روايت كرده است (ع)صادق
شان دادم و مردگان را به اذن  را به اذن خدا شفاي دار شان دادم و كور مادرزاد و شخص برصی شفاي

يا روح  :بدان حضرت گفتند .ولی شخص احمق را نتوانستم اصالح و معالجه كنم  ام خدا زنده كرده
 ،بینـد  كسی كه هر فضیلتی را براي خود می  يأشخص خودپسند و خودر :اهلل احمق كیست؟ فرمود

اين است آن احمقی كـه بهبـودي و   . نه به ديگران ،دهد ینه براي ديگران و همه جا حق را به خود م
 «نیست. مداوايش مقدور

 .حديی را به نظم درآورده است اين مضمون ،. مولوي2





 

 

 مادر بابا بیستم:  درس

 بیستم  درس

 

 
 مادر بابا

 عقايد. :موضوع

آموزان در اي  درس، با زندري اضرج زهرا)س( و دگونگي  دانش :هدف کلي

 شوند. اجاب آن اضرج آشنا مي

 شوند: آموزان در اي  درس، با موارد زير آشنا مي دانش :اهداف جزیي

 . دوران كودكي فابا  زهرا)س( و هاراهي با كدر 1

 و اجاب آن اضرج  . عبادج2

 . تسبيحاج اضرج زهرا)س(.3

آموزان در كايان درس، عبهادج   رود دانش  انتظار مي :هدف رفتاری )خروجي(

)س( را بيان كنند و اجاب اضرج زهرا)س( را الگوي خهود  هرار    و اجاب فابا 

 دهند و از نامحر  دوري ناايند.

توضيحي، فعال )مانند: شهعر، داسهتان، تهدول،     :های مناسب تدریس روش

 ر (.بازي با اعداد، كاغذ و بر 

 تابفو، تتت  و رچ. :های آموزشي رسانه

*** 

 شروع درس

 خداوند بتشنده مهربان  كاان ب  نا  خداوند رنگي 
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 خداوند زيبايي و عطر و رنگ

 خدايا ب  ما مهرباني بده
 

 هاي  شنگ خداوند كروان 

 ني بدهدلي ساده و آساا
 

ها سال ! تواب سال ، وات  است. بفند تواب بدهيد. اهاز دو بهاره سهال      بچ 

 كن . مي

ههاي مهؤدب خهوب اسهت؟ اهال       تان خوب است؟ اال بچه   ها سال ! اال بچ 

آموزان  هاي منظ  خوب است؟ اال دخترهاي راستگو خوب است؟ اال دانش بچ 

 خوب است. هاي خوب م ، خوان خوب هست؟ ببين  اال دوست درس

 اهلل( شاء خوان باشيد. )ان اميدوار  هايش  مؤدب و منظ  و راستگو و درس

 دوست دار  هايش  سر اال و سال  و با نشاط باشيد.

 برنام  ديست؟ موضوعخواه  بگوييد ك   در ابتداي برنام ، از شاا مي

 آيد؟  ب  اي  كاغذِ برر  د ت كنيد ك  د  ديري ب  دست مي

 مربي:قابل توجه 

 آموزان صحبت كند و يا شعر بتواند. . در اي  تا زدن و برر  كاغذ، با دانش1

 شكل را مطابق تصوير تا كند. . كاغذ مستطيل2

 دي  شده را برر  برند. . شكل نقط 3

 



 
 
 
 
 

  مادر بابا م: بیستدرس 

 

189 
 

 معصو )ع( است. 14كن   كاغذ و برر  ما، مربوط ب  يكي از  راهناايي مي

هاي  مورد، شهعري وتهود دارد. مه     بف ، يک خان  دادري ب  دست آمد. در 

 خون  و شاا توت  كنيد: مي

 اَتَل متل ي  دختر             نور دو دش  باباست

 صورجِ مِثل ماهش          لطيش و ناز و زيباست

 باباي مهربونش                محاد امين 

 خورشيد آساون             ستاره زمين 

 باوفا بودمادر اون خديج            يک زن 

 اخالق          ياور مصطفي بود مهربون و خو 

 راستي بگ  براتون              دختر  ص  ما

 ها اس   شنگ و ناز           فابا  بود بچ 

اضرج فابا )س(، مورد ااترا  و عال   كيامبر) ( بود. كيامبر) (، و تي از 

خواست تهايي   راه ميشتافت و هر رشت، اوّل ب  ديدار دختر  مي مسافرج برمي

دانست،  كرد، باز فابا  بود  درا ك  مي برود، آخري  كسي ك  با او خدااافظي مي

 او مادر يازده اما  معصو )ع( خواهد بود.

است  يعنهي  « أ ّ أبيها»هاي فابا )س(  ايد ك  يكي از لق  ها! شنيده خُ  بچ 

ود و ب  او اميد و نشهاط  مادر بابا  دون او براي كدر  مثل مادر، مهربان و دلسوز ب

 داد. مي

 بعد مامان، فابا                  مواظ  بابا  بود

 ها  بود خديج             هاد  لحظ  مثل مامان

 از بس ك  مهربون بود          دختر ناز و زيبا

 «أ ّ أبيها»بابا تونش ب  اورفت:             زهرا، 
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بود. هنگامي ك  ابوباله  و خديجه ،    فابا  زهرا)س( هاراه كدر و ياور ايشان

ك  كودكي بيش نبود، ماننهد   دو يار باوفاي كيامبر) (، از دنيا رفتند، فابا  با اي 

كرد. و تي بيرون از خانه ، دشهانان اسهال  به       مادري مهربان از كدر نگهداري مي

كردنهد،   ههاي ايشهان را كثيهش مهي     رساندند و راهي لباس رسول خدا) ( آزار مي

ههاي كهدر را    ناود و با دستان كودكش لبهاس  )ع( در خان  از او كذيرايي ميفابا 

 شست. مي

هايي بوزني را در خدمت كيامبر) ( سپري كهرد، الگهوي    فابا )ع( ك  سال

 كامفي براي ما در زندري است 

 ريري ، دو دير است: از تاف  كارهايي ك  از ايشان ياد مي

 

 ( عبادت:1)

 
 

 ( حجاب:2)
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ههاي او. فاباه )س(، از    يعني د ؟ يعني بندري خدا و اباعت از فرمانعبادج 

ايستاد، عظاهت خداونهد سراسهر وتهود  را      عابدتري  افراد بود. و تي ب  نااز مي

 شد. ررفت و اشكش تاري مي مي

يكي از يادرارهاي او ك  كيامبر ب  ايشان آمو خت و تا ب  اال با ي مانده است، 

 ؟ ديست

_______________34  ________33  ___________33_______ 

 _____سبحان اهلل_______الحاد هلل______اهلل اكبر____________
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معروف است، ده  و هت   « )س( تسبيحاج اضرج فابا »ما اي   كر را ك  ب  

 ؟ خوا ني  مي

 بعد از هر نااز، خواندن آن ثواب زيادي دارد.

 دهند. ب اضرج زهرا)س( را نير الگو  رار ميدختران و زنان مسفاان، اجا

داد. ما ه  بايد ياد بگيري  ك  در  اضرج زهرا)س( خيفي ب  اجاب اهايت مي

 كيش نامحر  اجاب داشت  باشي  و اجاب را رعايت كني .

 باره رو  كنيد:  ااز ب  يک اكايت كوتاه در اي 

آرا  راه  ت و آرا شتصي ب  نا  عبداهلل ك  نابينها بهود، عصهايي در دسهت داشه     

اي يا ب  ديواري برخورد كند. بعضي موا ع، دست ب  ديوار  رفت تا مبادا در دال  مي

آهسهت    ررفت و از كنار ديوار، عصازنان و آهست  ررفت و از ديوار ه  كاک مي مي

ررفهت. بههش    داشت. ب  دنبال رسول خدا) ( بود و سراغ ايشان را مهي   د  برمي

تهواني   تها مهي   ( در منهرل اضهرج زههرا)س( اسهت. آن    رفتند ك  رسول خدا) 

ا  كردند و دست نابينا را ررفتند و درب منرل اضرج  اضرج را بيابي. راهناايي

 زهرا)س( رساندند.

و تي ك  شت  نابينا وارد منرل فابا )س( شهد. اضهرج فاباه )س( كنهار     

ا ورود كيامبر نشست  بود. او، نشست  كنار كيامبر) ( را خيفهي دوسهت داشهت. به    

 شت  نابينا، از تا بفند شد و رفت.

ك  شت  نابينا از كيامبر خدااافظي كرد و رفت، اضرج زههرا)س(   بعد از آن

دختر ! درا از شهت  نابينها   »نرد كدر بررروار  آمد. رسول خدا) (  فرمودند: 

 «بيند. شدي؟ او ك  دش  ندارد و ديري ناي  كنهان

) (! ارر او دش  نهدارد، مه  كه     اي رسول خدا»اضرج فابا )س( فرمود: 

 «بين . بيند، م  ك  او را مي دش  دار . ارر او  مرا ناي
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شان نقش بست و فرمودند:  رسول خدا) ( خوشحال شدند و لبتندي بر لبان

 1«شكر خداي را ك  در اهل بيت م  كسي را  رار داد ك  مرا شادمان سازد.» 

هها اسهت. راسهتي آيها      نكنند ك  اجهاب، فقهط متصهو  ز    ها فكر مي بعضي

دانيد ك  خداوند ارك  اجاب را براي ها  داده است و مردها ه  بايد اجهاب   مي

 خود را رعايت كنند؟

شايد فكر كنيد ك  مردها اجاب ندارند  امها نه ، مردهها هه  بهراي خودشهان       

هها، متوته  شهديد كه  اضهرج       ااكامي را دارند ك  بايد رعايت كنند. بفه  بچه   

 يت اجاب، كيامبر را خوشحال كرد.زهرا)س( با رعا

دهد ك  اجاب راافظ كني . ايه  نكته     هاي مهربان! خدا ب  ما دستور مي بچ 

فهااند ك  دختران مسفاان بايد كوشش اسالمي را رعايت كنند. خداونهد   ب  ما مي

فرمايد،  ك  بداني  خداوند در سوره نور د  مي فرمايد: ... . براي اي  در سوره نور مي

 روي  سراغ تدول، تا آن را ال كني .   ميبا ه

 ها كاسخ دهيد: ابتدا ب  سؤال

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 

 (4ه1؟   زن ) . مقابل مرد ديست1

 (11ه6ه2ه3؟   ارا  ) . كاري ك  در اسال  ب  تا آوردنش رناه است2

                                                           
، 6ش، ج 1344الزام المخالفین، تهران: االسالمیة، چاپ دوم،  الصادقین فی  . كاشانی، مال فتح اهلل، منهج1

 .295ص 
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 (26ه15ه9؟   نظ  ) معنا با ترتي  است ه . كدا  كفا  3

 (12ه24ه17بيني ؟   خدا ) بيند  ولي ما او را ناي . او ما را مي4

 (23ه16ه21ه27شود؟   روزه ) . در ماه رمضان وات  مي5

 (20ه5ه13. كدا  سوره  رآن ب  معناي انجير است؟   تي  )6

 (19ه18ه22ه25. توانا بود هر ك  ... بود؟   دانا )7

 (7ه10ببر سر بريده؟   بر ) .8

 (14. اول روزه است؟ ر )9

 ااز ارف اوّل را بنويسيد و دهارتا دهارتا بشااريد تا كال  خدا ب  دست آيد.

 1«زينت خود را بر نامحر  ظاهر نسازند.»

توانند اجاب  رسند؟ و در د  سني مي ها در د  سني ب  تكفيش مي دختر خان 

 2را رعايت كنند؟

 
رسند و بايهد اجهاب خهود را     سالگي ب  س  تكفيش مي 9رها در س  بف ، دخت

اند؟ بف ،    رعايت كنند و محر  و نامحر  را بشناسند. راستي، د  كساني ب  ما محر 

 بابا ه داد  ه عاو ه دايي ه كدربرر  و... .

                                                           
 تواند با استفاده از شعر، ترجمه آن را اجرا نمايد. ( مربی، می31)نور، آيه « اليبدين زينتهن.. »1
 شان تمام شود. . دخترها براي تكلیف شدن، بايد نه سال قمري2
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اند؟ بف ،   كسر خال  ه كسر عاهو ه كسهردايي ه شهوهر        د  كساني ب  ما نامحر 

 هر عا  ه آ اي دكتر ه دوست بابا ه دوست دادا  ه كسر هاساي  و... .خال  ه شو

 1خوان : ااز م  شعري را براي شاا مي

 ياد عريري              ك  مهربون  با ما ي  روز مي

 دوستش دارن تاو ِ                ستارهاي دنيا

 هاون ك  يادرارِ                    زهراي مهربون 

   از اون            هرارويک نشون هاون ك  داري

 ري  شهر مدين  ياد و با ه               مي ي  روز مي

 زيارج مراري                        ك  خورشيد زمين 

 عرير  ف  زهرا روز ظهور مهدي                   

 ها! ش  بچ  كيدا مي  بر خانو  فابا                    

 دعا كني  يک صدا                كس ها  دستا باز  

 ظهور سبر آ ا از دل وتون، براي                 

.« الحسن...  بن  الحجة  اللهّم کن لولیك»

                                                           
 ، انتشارات جامعة الزهراء. : باالتر از فرشته . شعر از: طیبه رضوانی  به نقل از كتاب1





 

 

 درس بیست و یکم:  ماه سعادت

 درس بیست و یکم

 

 
 ماه سعادت

 ااكا . :موضوع

 شوند. متاببان در اي  درس، با برخي ااكا  روزه آشنا مي :هدف کلي

 شوند:  آموزان در اي  درس، با موارد زير آشنا مي دانش :اهداف جزیي

 . اكايتي از شهيد محادعفي رتايي 1

 . برخي ااكا  و آداب مستح  روزه 2

 دار در افطار.. برخي آداب مستح  روزه3

آمهوزان بعهد از درس، در اتهراي ااكها       رود دانهش  انتظار مي :رفتاریهدف 

 كنند.كوشش 

 كاسخ، كارج، مسابق (. و توضيحي، فعال )مانند: كرسش :های تدریس روش

 تابفو، كارج. :آموزشيهای رسانه

*** 

 شروع درس

 روزه

 سال  سال ،  سال ، هامان، رفت  اوّل              مدا  رويي  خداوند نا  ب 

 كه   ههايي  آن  اسهت؟  خهوب  تهان  اال. باشد خوب دوستان ها  اال اميدوار 

 درا؟ دون: .دهند ناي كاسخ االي بي با است، خوب شان اال
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 اومده عبادج ماه

 اومده سعادج ماه

 خدا مبارک ماه

 دعا و اباعت ماه

 خدا    كرستش ماه

 و سهر اهال   كه   ااز. هستيد سر اال شاا ك  خوشحالي  ه  ما خوب، بسيار

 بهازرو  تهان  بهراي  اكهايتي  ابتهدا  برسهي ،  درس موضوع به   ك  اي  براي ايد، آماده

  ك  ساخت خواهي  را اي كفا  راه آن. كن  مي مطرح سؤال دند ادام ، در و كن  مي

 . است آن در ه  ما امروزه موضوع

  ديست؟ نامش و كيست بررروار آن بگوييد و كنيد رو  خوب اكايت  اما

 شهنيده  ا ان صهداي . بود ظهر ادود: »رويد مي ايشان نرديک دوستان از يكي

 آمهاده  ناهاز  بهراي  را خهود  تا كردند اركت تايشان از ايشان ك  االي در. شد مي

 ارهر  شهود،  مهي  سهرد   است، آماده شاا غذاي  :رفت و شد اتاق وارد شتصي كنند،

 . نااز از بعد! خير: فرمودند ايشان. بياور  فرماييد، مي اتازه

 به   خطاب آرا  دلي و متبسّ  اي دهره با بررروار آن شد، خارج اتاق از او و تي

 را ناههار  زمهاني  ارهر  نتور . ناهار از نااز  بل و ت هيچ ا  كرده عهد  :فرمودند م 

   «.رير  مي روزه روز، يک بتور ، نااز از  بل

 ههيچ  او نهرد  در دنيهايي  مسهائل  كه   بود كرهيركار بسيار انساني بررروار،  اي 

 اثهر  نيهر  ابرافيهانش  ديگر و خانواده در او، وازي و بفند روح اي  و نداشت ارزشي

 وي، هاسهر  شهان،  مسهئوليت  زمهان  در كننهد  مي نقل ك  اي رون  ب   بود  بتشيده

 . رفتند مي تاع  نااز ب  وانت ماشي  كشت
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 دومهي   رتهايي،  محاهدعفي  بگوييهد؟   شههيد   را بررروار و واز انسان اي  نا 

 ايران تاهور رئيس

 رويند؟ مي د  رتايي محادعفي شهيد كسنديده و خوب كار اي  ب 

 مطهرح   رآنهي  سهؤال  دند رفت ، ك  بور هاان صحي ، كاسخ ب  رسيدن براي

 خهواهي   را اي كفاه   شهاا،  صحي  يها كاسخ آخر يا و اوّل ارف با راه آن. كن  مي

 موضبوع » ه  و رتايي محادعفي شهيد «كسنديده و خوب كار» ه  ك  ساخت

 تهدول  ههاي  خانه   داخهل  تها  بگوييهد  راها  سؤال كاسخ اكنون. است آن در «درس

   بنويس ؟

  مري    است؟ آمده  رآن در نامش زن، . كدا 1

  سجده   ؟است نااز از اركان يكي نا  ب  سوره، كدا . 2

   شهد؟  نهازل  رمضهان  مهاه  در ،( هرآن  و انجيهل  از غيهر ) كتاب آسااني . كدا 3

 توراج

 است؟   اديد «آه » معناي ب  سوره، . كدا 4

 بقره    رآن است؟ سوره تري  ، برر كدا  سوره. 5

 و خهوب »ها را ب  دنبال ه  بنويسيد تا بدانيد ب  هر كهار  ااز ارف اوّل كاسخ

 رويند. د  مي« كسنديده

 مهورد  كفاه   رويند. مستح ،مي« مستح »كسنديده،  و بف ، ب  هر كار خوب

 بسيار كادا  دادنش انجا  ك  است كاري مستح ،. است ما درس موضوعو  نظر

در  رتهايي  محاهدعفي  شههيد  ك  كاري هاان است  متعال خداي محبوب و دارد

 صفواج. رواش شادي براي. داد مي انجا  و ت اوّل نااز باره

 كهادا   دادنش انجا  و مستح  يک كدا  بگوييد و كنيد تصويرها نگاه اي  ب 

 :است متعال خداي محبوب و دارد بسيار
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از  تااعت، استفاده بودن، نااز  از وضو، با وضو  بل )نشان دادن برح: مسواک

 بعد از غذا( خو ، مسواک بوي

 را اي نقطه   بهي  مهت   شويد، آشنا مستح  كارهاي از ديگر يكي با ك  اي  براي

 را مسهتح   كهار  ايه   نها   و بتوانهد  را آن داوبفبان  شاا از يكي تا 1ا  كرده آماده

 دادنهش  انجا  ،ايد نرسيده تكفيش س   ب  هنوز ك ( كسران)شاا  براي كاري. بگويد

 . دارد زيادي بسيار كادا 

 هه   ردسهن   يها دب  در ناار منل م . هسن  اسال  دب  فروع ار : م 1مت  

 نوانبد مي باسبد، نرسبده با باسبد رسبده نكفبش س   ب  ا  ماه، هر در ساا. ا  بوده

 مه   با ك  هر. سود مي نردبک ادا ب  باسد، م  با ك  هر اون بباببد  م  سراع ب 

 ادان هنگها   را عاهرس  لحطهاج  نهرب   سبرب  ك  مهااني. خدا است مهاان باسد،

  . ردراند مي ادا با معرب

 س  اسب )ع(، اما  و اس )ع( اما  فابا )س(، اضرج عفي)ع(، : اما 2مت  

 اوّل، رور در معهرب  ادان هنگا ها  . آنسدند «ادا مهاان» م  با ه  سر بست رور

. فرسهنادند  بنباي براي را سان عداي دو ، رور در. دادند نبارمندي ب  را سان عداي

 كه   بهود  رببها  فهدر  آن ،هها  آن كار. بتسبدند اسبري ب  را سان عداي سو ، رور در

 .كرد اساره آن ب  فرآن در اداوند

 :مانند دار ، ه  دبگري يها فابده : م 3مت  

 . سار  مي محك  را ساا ه اراده

 . رردان  مي فوي را ساا ه اباان

 . كن  مي افط اهن  آنس ار و دور رناه از را ه ساا

                                                           
نقطه وجود نداشت، برخی از حروف متـونِ  . چون در كتاب حاضر، امكان ثبت تايپی تمام متن بدون 1

اي نگاشته شده است. مربی بايد متون نمونه را بدون نقطـه بنويسـد و در    نقطه يادشده به صورت تک
 اختیار شخص خواننده قرار دهد.
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 راهها   آن و باسهبد  بادسهان  به   نا اندار  مي ررسن  و نسن  افراد باد ب  را ه ساا

 كنبد.  كاک

 :نويسه   مهي  تهابفو  در را كاسخ كفا . دادند را كاسخ ك  شاا دوستان از تشكر با

 (روزه)برح كفا  

 اضهرج  كه   فايهدهايي  از ديگر يكي با بوديد، زرنگي و خوب هاي بچ  ك  ااز

 شهكل  به   تهدولي  م  شويد. آشنا فرمود، زيبايي تاف  با در باره م  محاد) (

 شهاا  كه   كشه   مي دارند،  ف  صداي شنيدن براي دكترها ك  روشي يک با  ف 

 كفاه   دو ك  را آن كيا  تا كنيد كررها  كرسش ب  كاسخ با را آن خالي يها خان  بايد

كني : )برح:  كامل ه  با ا ، تابفو نوشت  در ك  را ايي تاف  اي   كنيد و كيدا است،

 ...(  تدول و

 ج د س ي ر   د ا ن ب ج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

زز  نيسهت به  زبهان       ولهي اسهت براي ررفت  روزه واته   . آن ديست ك  1

بگويي   بفك  هاي   در ك  براي انجا  دسهتور خداونهد از ا ان صهب  تها مغهرب،      

 .   نيت كاري بابل كننده انجا  ندهي ، كافي است

 .   آب كند روزه را بابل مىن، فرو بردن تاا  سر در آ. 2

خيهال كهردن   واسهط     به  ارخود  آب دهانتوانيد بگوييد: ارر كسي . آيا مي3

درست اسهت   ا ، روزهبردب، فرو ستتاع شده ا شدر دهان ك  ترشى و مانند آن

 يا ن ؟   بابل  

 ديست؟   د « داور». اولي  ارف 4
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ه، بايد رمر  فرمودروزه در باره  ( )اضرج محادايي ك  براي دانست  فايده

ور بايهد بها   هاي صهب  كرسيد رمر  را دطور كيدا كني ؟ بچ  را كيدا كني . شايد مي

ه  تال  كني  تا رمر را كيدا كني  و اتااً موفق خواهي  شد. راستي، رمر تدول 

. امها    تهري  عضهو آل عبها اختصها  دارد. بفه ، امها  اسه )ع(        ما ه  ب  بهرر  

 بف ، دومي  اما .  اس )ع(، دندمي  اما  ما است؟

. اهاز  است. شاا ه  اهرف خانه  او،ل )ج( را بنويسهيد    2رمر تدول ما، عدد 

شاري  تا كيا  آن را كشهش كنهي  و ادامه  كهال       تا مي تا دو هاي تدول را دو خان 

دگون ؟  «باشيد. تندرست»روزه را ب  دست آوري . بف ، در باره  ) (اضرج محاد

 ) (اضرج محادها را كنار ه   رار دهيد تا تاا  كال  ااز اي  كفا «. با روزه»

 «باشيد. روزه تندرستبا »را ب  دست آوري . آري، 

ك  در هنگا  افطار ه  به  دنهد   بود  ب  شرط آن تندرست توانبف ، با روزه مي

انهد، سهعي كنهي     هاي ما دسهتور داده نكت  ديگر توت  كني  و كارهايي را ك  اما 

ها  با د  ت رو  ، «افطار سفره»ها را بداني ، ب  شعر  ك  آن انجا  دهي . براي اي 

 :ديكرس ، كاسخ ده ال ميؤس ده  ونشان مي ك  يي راهاتصويرآن  كس از تا ديكن

 

 ك  شد غروب

 ش يها

ه   كنار

  ينيش مي

 يافطار سفره

 را

 گ يهاد با

  ينيد مي

 

 يتو يهركس

 خان 

  يكار  ي دنبال

 و« ريش» وانيل

 لاوّ« خرما»

  يافطار

 

 ديگ ها با

   يخون مي

 را «ناربّ» يدعا

صدا  وا ي

  يكن مي

هامون  دل تو

 را خدا

 

و ت  يدعا

 افطار

د  خوب و 

 نشين  دل

و تي با ه  

 سر خوني  يم

 افطارسفره 

 

 يها د  ش 

 ي شنگ

 يتو ستاره

 هاست دل

 رهيبگ يهرك

 روزه

خوب  مهاون

 خداست

 

 شنگ  سفره 

 ما

 ييدا مامان

 رهير مي

 :ر يم بابا

 بس  اهلل

باش    بول

 اهللشايا

 ايد؟ آفري !ها است. آمادهااز نوبت سؤال
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 نهدي   با كدا  ماده افطاري يها سفره سر رمضان، مبارک ماه . بهتر است در1

 بامي ( و افطار كني ؟ )خرما، زولبيا

كني ؟ )شهير   باز ولر  مايع كدا  با را . بهتر است در ماه مبارک رمضان، روزه2

 اعتدال ادّ ...( در و يا

 يدعها شهد؟ ) اب دعا كدا  افطار  بل يدعا. بهتر است در ماه مبارک رمضان، 3

 (ناربّ

ي دعاشد؟ )اب دعا كدا  افطار هنگا  . بهتر است در ماه مبارک رمضان، دعاي4

 ...(الفَّهر َّ لَکَ

بها هه     را زمهان)عج(  اما  سالمتي و دعاي افطار هنگا  دعاي هاگي در كايان،

  خواني : مي

  .«أَفْطَرْتُ وَ عَلَیْكَ تَوَکَّلْتُاللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَی رِزْقِكَ »

 اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ»

 فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً

 .«وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویال وَدَلیالً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً

 





 

 

 مسافر کوچولوی کربال :بیست و دوم درس

 بیست و دوم درس

 

 
 مسافر کوچولوی کربال

 .اتتااعي : موضوع

 شوند. با فرهنگ دفاع مقدس آشنا مي ،  درسيآموزان در ا دانش :هدف کلي

 شوند: با موارد  يل آشنا مي ،اي  درس آموزان در دانش :اهداف جزیي

   رآن كري  هاي شهدا در آشنايي باويژري. 1

  كناهي نوتوان رضا نام  شهيد زندري. 2

  ها رسو  رزمنده آداب و فرهنگ و آشنايي با. 3

 .سال دفاع مقدس 8ابالعاج نظامي . 4

فرهنگ بسيج  ،در كايان درس ك  رود آموزان انتظار مي دانش از :رفتاری هدف

 .شهداي نوتوان بسيجي را الگوي زندري  رار دهند را توضي  دهند و

 مسهابق ،  تدول، داستان،مانند: ) فعال توضيحي، :های مناسب تدریس روش

 .سرود(، شعر

 و... . تصوير، تابفو :های آموزشي رسانه

*** 
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 شروع درس

آماده هستيد تا داستان تبهه    !سرزنده آموزان بسيجي و سال  ب  شاا دانش با

 ؟ كس خوب رو  كنيد: سال خودتان را تعريش كن  يک بسيجي هاس  و  رفت

و سهالِ درسهت و اسهابي     ا  كرده بهود. نه  سه      عشق رفت  ب  تبه  ديوان »

اعرا  نيرو، انگار ك   كايگاهِرفت   داشت ، ن  ت  و بدن رشيد و تنومند. هر بار ك  مي

كردند و بها بهد و بيهراه و تهديهد،      رويي برف باشند، دنبال  مي ربا بچ  تتس و كر

كردند. اما آن  در رفت  و آمد  تا مسئول ثبت نها  را از رو بهرد . بنهده     بيرون  مي

اي ك  شكل ديگري از رري  بود، دنهد تها فهر  داد دسهت . مه  هه         خدا با خنده

ها  ا ، تندتند فر  آلود  را سريع كاک كرد  و با خط خردنگ  ورباغ  کدشاان اش

ر نا  محف  آن را كر ر كرد . ماند دو تا فر  ك  بايد دو نفر از افراد معتاد و خو را كر

ا  مظفومانه  باشهد، به  مسهئول      كرد  االت دهره كردند. دراالي ك  سعي مي مي

بنده خهدا كه  از   « ؟از كجا كيدا كن  م  دو تا خو  نا  و معتاد» ثبت نا  رفت :

هها را   دان  فهر   از تو تي  م ! م  د  مي» دست  عاصي شده بود، با تندي رفت:

 «ا ، برو ردّ كارج. ر كنند و زود بيار. ااز ه  تا از تصاي  خود  برنگشت بده كر

نفهايهد  مسهير كايگهاه اعهرا  نيهرو تها        ماندن را تاير ندانست  و زد  بيهرون. 

ا  دنبهال دو تها معتاهد بهود . راسهتش در       مان را دطور آمد . در راه، ها  محف 

اما مشكل م  ايه  بهود كه  خهود  خيفهي        مان، معتاد و خوشنا  ك  نبود محف 

كرده بود ! ها  كسب  و اهالي  خوشنا  نبود  و اندازه صد تا آد  رناهكار اس  در

رد و خاكشهير  را با تهوپ خُه   ا  اي نبود ك  شيش  از دست   ل  بودند. مغازه ،محل

ههاي مهرا    محف ، مهره شهوج   نكرده باش . كيرمردي نبود ك  مو ع بازي فوتبال در

ها  از دست  عاصهي   ،نچشيده و با ضرب  توپ كف  معفق نشده باشد! خالص  كال 

شان ررو  ا  كيش نداشت  ها افتاده و ريشِ دانست  ارر بفهاند كار  ب  آن بودند و مي
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آ ها  » ا  تفهوي مغهازه   كنند. يک دفع  ديد  ايستاده اي با م  مي ف است، د  معام

ا  كروير نبود. يک  كند. اي  آ ا كروير، اس  وا عي و او دارد بروبر نگاه  مي «كروير

اسهت. از آن  «  ندعفي»ا  كريد و رفت ك  اس  وا عي كدربرررش  بار از دهان نوه

و او سهرخ  « آ ا  ندعفي»رفت :  خواست  صدا  كن ، مي ب  بعد، م  هر بار ك  مي

كشيد. اما ااز زماني بود كه  بايهد رهردن     شد و براي  خط و نشان مي و سفيد مي

 آور . كرد  و يک توري دلش را ب  دست مي كج مي

بنهده خهدا بهوري بها دشهاان      « !سهال  آ ها كرويهر   » رفت  توي مغازه و رفت :

ل از عد از دند لحظه ، رُه  ور فبيده و متعج  نگاه  كرد ك  دل  برايش سوخت. ب

فهايهد   « ف . االت دطهوره؟ سال  كسر رُ»فش شكفت و با لباني خندان رفت: رُ

ا  ب  هدف. اسابي ماي  رذاشت  و متش را ريتت  توي فرغهون و بهرايش    ك  زده

ل بهس كه  بچه ، اوّ   »روض  خواند  و منبر رفت  ك  تر  كرد و با عتهاب رفهت:   

زنهي! راسهت و اسهيني بگهو ببيهن  دردج       صبحي د  خبرت  اي   در ارف مهي 

هاج و   لفهايد  ك  تنور داغ است و مو ع دسباندن نان. ماترا را رفت . اوّ« دي ؟

كقي زد زير خنده و آب دهانش مثل  طهراج بهاران، ريتهت     ،واج نگاه  كرد. بعد

خهواي...   ... مهي  تو دي...؟» زي افشاندن آب دهانش رفت:  روي سر و صورت . زب 

. خداي نكهرده، كهور و كچفه  يها     اِ گ  م  دِم» :اخ  كرد  و رفت « تبه ؟بري 

تا رفت  كچل، انگار ك  ارف ناتوري زده باش ، تر  كرد. «  دست و كاي  دال  

اق ه  داشت. دون  درج خدا، تر دند تا شويد روي سر بهر ا ش، اثهري از مهو    

  .«برو ردّ كارجكن .  نتير. م  هاچ  كاري ناي» نبود. كاي سرخ شد و رفت:

فقط يادج باشد كه  خهودج    !باشد آ ا  ندعفي» :. رفت  كرد  اشت   ابي ميد

نويس  آ ا كرويهر مسهاوي بها آ ها      خواستي. از امروز، روي تاا  ديوارهاي محل مي

ده  رويش بنويسند مغازه كرهرمگس   خر  و مي  ندعفي! اصالً يک تابفوي رنده مي
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تهو از تهان مه      !آخر كسر تان»:  بتند زد و رفتك  آورد. ب  زور ل .«آ ا  ندعفي

خهواهي   دانست  تهو مهي   م  مي ك  داني ارر نن  بابايت بفهاند خواهي. مي د  مي

نفهس رااتهي   « ا ، دقدر از دست  ناراات مي شوند؟ بري تبه  و خبرشان نكرده

ا  ك  ها  تان ب  سهر   تان تتت. آن  در تيغ و داد كرده خيال» كشيد  و رفت :

ب  شربي كه  ديگهر كهاري به  كارشهان        ندا اند و با رفت  م  ب  تبه  موافق شده

بعهد عينهک   « .آن فهر  لعنتهي را بهده مه     » تكان داد و رفت: سر «نداشت  باش .

ها را ب  دستش داد . فهر    شيش  كففتش را ب  دش  زد. با خوشحالي يكي از فر 

يه  يكهي را هه  بدهيهد     زاات، ا بي» دو  را روي كف  ترازويش رذاشت  و رفت :

آه سردي كشيد و ارفي نهرد.  « ر كند، تا ديگر مراا  نشو .تان كر يكي از دوستان

معهرف مه    « آ ها مهراد  »ا   بف . اي  بوري بود ك  آ ا  ندعفي و دوست صاياي

 1«شدند و م  رفت  تبه .

 ،سال براي رفت  ب  تبهه   و هاي ك  س   در آن زمان بچ  !هاي خوب بچ   ،بف

خهواه    اهاز مهي   .كشيدند تا خودشان را ب  تبه  برسانند رهاي زيادي ميدرد س

 كس خوب رو  كنيد: .كن  را با يكي از اي  افراد آشنا شاا

دهون    مهادر   البت  با اتازه كهدر و . اون دوازده سال  بود ك  روان  تبه  شد»

 :ها از هدف رضا خبر داشت  ك  رفت  بود آن

اي ِ ك  اما  عريهر و اسهال  را يهاري كهن  و آن      ،اومدن ب  تبه  هدف م  از»

ها تكرار كرده، ك  ههركس كه   هدرج     اي رو ك  اما  عريرمان بارها در كيا  وظيف 

 «.ب  اي  كيا  اما  لبيک رفت  باش  ،آمدن  با وات  است ك  ب  تبه  برود، ،دارد

 بيشهتر كه  دوازده سهال    ايه   بها  .بچ  كرج خيفي كسر خهوبي بهود   ،رضا كناهي

 . بازي... شوخي و تنگيدن، نااز، درس، اخالق، ها  دي يک بود! تو ،نداشت

                                                           
 هاي ولگرد، سوره مهر. . امیريان، داود، تركش1
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 ،شهود  نام  رضا ك  توسط يكي ازدوستان خوانده مهي  ب  وصيت ،اي   سات در

 د ت كنيد:

كدر و مادر مهربان م ! از زاااج دندي  سال  شاا متشكر . م  عاشق خدا »

تا   رود يچ مانعي از  ف  م  بيرون نايا  و اي  عشق هررر با ه و اما  زمان رشت 

ايه  اسهي     تها رويه    اق ك  ما مي  برس . ب« اهلل»يعني  ،ك  ب  معشوق خود اي 

اق ك  خداوند ب  كساني كه  در راه او    شك  را ياري كني  و ب زمان و خايني بت

 «بتشد. كاداشي برر  مي ،كنند كيكار مي

  ا

 

  
نوبت  ،رضا كناهي آشنايي كيدا كرديد نام  شهيد ااز ك  با زندري !ها بچ  ، خُ

ب  سراغ يک  ،براي هاي  . ك  با ويژري شهدا در  رآن ه  آشنا شويد ب  اي  رسيد

 .روي  تدول مي
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هاي تدول  رار  اروف آن را داخل خان  ها كاسخ دهيد تا الؤابتدا شاا ب  س در

 .آوري  بعد كيا  آن را ب  دست مي ،ده 

 

 

 
 

 (14و1،3،14رويند؟   رهبر ) اما  د  مي و اب  كيشو. 1

 (1918،10،9دانا )، رويند؟   د  مي داند، مي ب  كسي ك  آراه است و. 2

 (4،5،2دعا )   ست؟ا ب  د  معنا ،خدا درخواست از نيايش و. 3

كوفهه    نامهه  نوشههتند؟ )ع( مههرد  كههدا  شهههر بههراي يههاري امهها  اسههي  . 4

(7،8،13،12) 

 (  16،15) دد   ب  معناي ايوان واشي است؟ ،ارفي كدا  كفا  دو. 5

 (20 ، 21) خد؟   تهي خود ميان. 6

 (17،6،11) خوب؟   بد نيست. 7

 دوتها  ل را نوشت  وارف اوّ ،براي اي  كار .ااز نوبت ب  دست آوردن كيا  است

 دوتا بشااريد.

 «.خدا وفا كردند ب  عهد خود با» كيا  عبارج است از: !ااسنت

 ساني هستند؟ها د  ك اي 
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آخهري    تها  ياري دي  خداوفا كردند  يعني  خدا شهدا ب  عهد خود با! ااسنت

  طره خون.

 سوره ااراب است. در 23ترتا   ساتي از آي   ،اي  تاف 

 از د،هاراههي كردنه   تاي برنام  مارو  هاي خوبي ك  تا اي  ها  بچ  از تشكر با

نفهره   رروه س  تا ب  دو تايگاه بياييدسريع شش نفر ب   و خوا  خيفي تند شاا مي

 شروع كني : رو مسابق و تقسي  شويد  «شهيد كناهي» و «فهايده شهيد»

 كاسخ بدهند: «شهيد فهايده»رروه * 

 بود؟ كدا  كشور ،متجاوز تنگ و آغازرر. 1

 عراقه  الش

 ايرانه  ب

 اامي عراق ك  بود؟ تري  كشور برر . 2

 عربستانه  الش

 آمريكاه  ب

 ب  شهادج رسيد؟ آزادسازي كدا  شهر در ،شهيد فهايده. 3

 اوه ف الش

 خرمشهره  ب

 .« آن بفل سيرده سال  است...، ما رهبر» كيست؟ اي  تاف  از. 4

 اما  خاينيه  الش

 اي اما  خامن ه  ب

 بود؟ الگوي شهداي ما ،اسال  صدر كدا   يا  برر  در. 5

  يا  متتاره  الش

 )ع( يا  اما  اسي ه  ب

 دهند:بكاسخ  «شهيد كناهي»رروه * ااز 

 بردند؟ تنگ ك  براي افظ تان ب  آن كناه مي مكاني در. 1

 خودروه  الش

 سنگره  ب
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آن اسهتفاده   سهفره از يها   اي معروف ك  رزمندران ب  عنوان باند زخ  كارد . 2

 كردند؟ مي

 دفي ه  الش

 سربنده  ب

 سالاي كاشتني؟. 3

 تانکه  الش

 مي ه  ب

 اخال ي بسيجيان؟ ويژري. 4

 شجاعت اياان وه  الش

 ترس  لت وه  ب

 تاعي صدا ؟ سالح خطرناک كشتار. 5

 با  ات ه  الش

 با  شياياييه  ب

 د ت كنيد: ،خواند تان مي ب  شعري ك  دوست ،در اي   سات

 شاكرک شدي، رفتي»

 با دو بال، رنگارنگ

 تو كود  غاگي  است بي

 تنگ مدرس  شده دل

 هستآساان ب  ياد  

 شادي نگاهت را

  اب كرده در  فبش

 عكس روي ماهت را

 شاكرک د  كردي ك 

 هاي تو وا شد بال

 خاک تبه  آن لحظ 

 سبر شد شكوفا شد



 
 
 
 
 

  مسافر کوچولوی کربال : بیست و دومدرس 

 

213 
 

 شاكرک د  كردي ك 

 بغض آساان تركيد

 در تاا  سنگرها

 بوي كربال كيچيد

 هايت بال داري ك  روي شان 

 خندي شبي  يک كبوتر و مي

 كا كا  اي  ها ب  ياد بچگي

 دويد  دوباره توي كود  مي

 شد  م  ه  كبوتر شد مي د  مي

 كريدي  شد هر دو تايي مي د  مي

 !آه ... ارر د  رفتي و تنها شد 

 ولي صد بار رفت  خو  ب  االت

 درا ك  آساان ه  مثل خورشيد

 1«هراران بوس  زد بر روي بالت

 .دهد شهدا  راررا هاواره در مسير  خواهي  ك  ما از خدا مي ،كايان در

 

                                                           

 پور. . شعر از: مريم هاشم1





 

 

 هدیه آسمانی :بیست و سوم درس

 بیست و سوم درس

 

 
 هدیه آسمانی

 .ااكا  :موضوع

 شوند. مي آشنا اكا  ناازابرخي  با ،اي  درس متاببان در :هدف کلي

 شوند: مي آشنا يل  موارد با ،اي  درس آموزان در دانش :اهداف جزیي

 آداب مسجد . 1

  ااكا  نااز. 2

 رادا.فُ و تااعت ااكا  نااز آداب و. 3

ااكها   ي اتهرا  در ،درس از آموزان بعد دانشك   رود مي انتظار :رفتاری هدف

 بكوشند.

 .(مسابق  كارج، كاسخ، و كرسش)مانند:  فعال، وضيحيت :های تدریس روش

 و... . كارج تابفو، :آموزشيهای رسانه

*** 

 شروع درس

 بتشنده مهربان خداوند رنگي  كاان ب  نا  خداوند

 كني ؟ د  شروع مي با كاري را شروع هر

 1«.بس  اهلل الر اا  الر اي » نا  خدا: با

                                                           
 را در تابلو بنويسد.« ر حیمبسم اهلل الر حمن ال». مربی، آيه 1
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 بس  اهلل. نا  خدا؟ 

 .بس  اهلل اول كار؟               

 بس  اهلل. رشا؟ مشكل               

 بس  اهلل.  بل ازغذا؟                                          

 ... غذا؟ از بعد                                                                  

 روييد؟ د  مي غذا شاا از كس بعد ،ن  ؟اهلل غذا... دي؟ دي؟ بس  از بعد

 روييد:  مي !شاا بر درود، آفري 

 هلل ربّ العالاي  الحاد                               

 نا  خدا از بعد

 !سال ، ها بچ 

 دريا سال  ب  دشت و    

 صحرا سال  ب  كوه و        

 سال  ب  روي ماهِ             

 هاي باصفا بچّ                          

روز مهاه   هاي ش  وتاامي ساعت در هاي شاا بولي عبادج ب  اميد سال  و با

و ت  بينيد، مي 1تصوير روي ساعتي ك  در از تا اكنون آماده باشيد مبارک رمضان.

 توانيهد ه  مي هستيد.« شناس و ت» معفو  است ك  ها  !آفري  بگوييد. د يق را

، داديهد  و ت ب  كسي وعده انجا  كاري را هر توانيده  مي و بگوييد و ت د يق را

 و ت ب  آن عال كنيد. سر و باشيد« شناس و ت»

                                                           
هاي متفاوتی مثل ساعت افطار را به وقت منطقه تبلیغـی   . مربی، تصوير ساعت را نشان دهد و ساعت1

 در تابلو بكشد.
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 ،ولي براي انجها  ناهاز    باشي  تواني  ب  ياد خدا مي يمكان هر زمان و در هر ما

ههاي   تواند و ت د  كسي مي . و ت انجا  دهي  را سر شناس باشي  و آن بايد و ت

 ش . ،ظهر ،صب  !ااسنت ؟ نااز را بگويد

 باشهي  و « خهدا  يهاد » كجا به   ستبهترا بگوييد و 1د  ت كنيد تصويرها ب  اي 

 بتواني ؟« نااز»

 
 

 
                                                           

 ها جواب دهند. . مربی، تصويرها را نشان دهد تا بچه1
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نگهاه  « كاغهذ » ب  ايه   بگوييد، تري  كاسخ راك  صحي  براي اي  و صبركنيد اما

 بهودن و « خهدا  يهاد » بهتهري  تهاي به     .«مسجد» بف ، آمد؟  دي ب  دست 1كنيد.

 ااز دانيد؟مي را مسجد آداب آيا است.« مسجد»، خواندن نااز بهتري  مكان براي

 2آشنا شويد: آداب مسجد برخي از با تا ها نگاه كنيدب  اي  كارج

 

                                                           
چـین را   ل نقطـه . مح3. كاغذ را مطابق شكل تا بزند  2. صحبت كند  1. مربی، حین بُرش سعی كند: 1

 بُرش بزند.
 متر تهیه نمايد و به صورت بازي با كارت، برنامه را اجرا كند. سانتی 10×20 . مربی، كارت2
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(1) 

 
(2) 

 
(3 ) 
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 باشد. ها كاكيرهتوراب لباس و ،بف . كاكيره ل:كارج اوّ

 مسواک برني . را ها دندان زده باشد. موها شان  باشي . : خوشبويبعد هاي ارجك

بسه  اهلل الهر اا    » به  مسهجد   ورود هنگها   باوضو باشي . ب  مسجد هنگا  ورود

مو هع   وشوي   كاي راست داخل مسجد با، ب  مسجد هنگا  ورود بگويي .« الر اي 

صهفواج   ، به  مسهجد   هنگا  ورود ي .رردخارج  مسجد كاى دپ از با بيرون آمدن،

، مسهجد  در دعها كنهي .  ، ناهاز  از بعهد  2 بف  بنشيني . ب  رو، مسجد در 1بفرستي .

كاهک  ، نظافت مسهجد  درتايري و ا يت نكني . را كسي، مسجد در شفوغ نكني .

 كوشا باشي . ني  وك

كه    بهتراسهت بدانيهد   آشهنا شهديد،   مسهجد  در برخي آداب اضور ك  با ااز

 سربفندي است. عرج و ،كادا  الهي اهل مسجد
 كادا  و» و تفاوج كادو ؟داي كادويي ب  عنوان كادا  ررفت  ااز ه  تا شاا آيا
 ءهديه  يهک شهي    اما  اثري دنيايي دارد است و ءيک شي داني؟كادو مي را« هدي 
معنهوي   اثر ،هدي  دنيايي دارد. اثر از اثري بازتر است و ءيک شي از بازتر  نيست
يكهي   اكنهون بها    ابل لاس ه  نباشد. و ب  دش  نيايد دنياي ما در ك  شايد دارد
اهروف   )بها  3هها ايه  كهارج   در سهت، ها ا اي  هدي  هاي الهي ك  ازكادا  از ديگر

 آشنا شويد: كراكنده(
بهرف   از رفت: و آمد ) (خدمت كيامبر« تبرئيل» فرشت  خدا ب  نا  يكي از

بهرف خهدا    از شهاا  هدي » اضرج كرسيدند: ا . آورده« ايي هدي » خدا براي شاا
 4... . تبرئيل رفت:« ديست؟
ايه    بها  كفا  مناس  بسازيد، دو ها،اي  كارج اروف كراكنده در با ارر! ها بچ 

 لي  ناازاوّ اسال  ه ، در ،بف «. تااعت نااز! »آفري  شويد. هدي  آسااني آشنا مي

                                                           
صـلوات  )ص( پیـامبر  بـر  داخل مسجد شـدي، »)ع(: امام صادق .3 ح ،516 ص، 3 ج یعه،وسائل الش . 1

 .«فرست
 .«ت استسن  ستن،شنرو به قبله  ،مسجد در» :)ع(مؤمنان امیر .48 ح ،380 ص، 83 ج االنوار، بحار. 2

« نماز ـ جماعـت  »و دو كلمه كامل « ا ز م ن ـ م ت ج ا ع ». مربّی، روي كارت، حروف پراكنده كلمه 3
 را پشت كارت بنويسد. 

 .12 ح ،288 ص، 8 ج یعه،الش   وسائل. 4



 
 
 
 
 

  هدیه آسمانی : بیست و سومدرس 

 

221 
 

، «تااعهت  ناهاز »، آري 1خواندنهد.  هه    بها  (ع)عفي اما  و ( )اضرج تااعت را
  2هدي  خدا ب  مسفاانان است.

 بيشهتر  را مسهجد  نشسهت  در  شاا آيا ي  هدي  آشنا شديد،ا ك  با ااز ال:ؤس
 يها  بهشهت را،  نشسهت  در  دهرا  بگوييهد:  بهشهت را؟  نشسهت  در  يا، دوست داريد
 3دوست داريد؟ بيشتر را مسجد نشست  در

 نشست  در» فرمود: ( )كيامبر رو  كنيد. ( )ااز ب  كاسخ اضرج كيامبر
  نشست  در بهشهت موته  خوشهنودي بنهده     دون  دوست دار  بيشتر را مسجد

 4.«شود موت  خوشنودي خدا مي، مسجد نشست  درولي   شود مي
بركهاج   از برخهي  و« رادافُه  ناهاز » بها « تااعت نااز» هايفرق از تعدادي ااز

 5تشتي  دهيد. تا د  ت كنيد. شده نوشت  ها كارج اي  در« تااعت نااز»
خواندن  نااز نيّت، هدف انسان از هاي   درك  انگيره و ،بف : )نيّت( ي ن جه 

ا تدا ب  امها  تااعهت   « تااعت نااز» مان در نيت بايد . نيّت كافى است در باشد،

ا تهدا  : نيهت كنهد   ارهر  مهثالً   زز  نيسهت « تااعتاما  »ولي دانست  اس    باشد

 . صحي  است  نااز ،ااضر اما  ب  كن  مي

 نه  كيروي كرد   كارهاي نااز، اما  تااعت در از: بايد (ي)كيرو ي كي ر وه ي 

 .نااز بتواني  او از فوترت ك  اي 

ديهري   ما، خواند سوره مي و زماني ك  اما  تااعت ااد: ) رائت( ج ئه ق راه 

 نتواني .

                                                           
 ابوطالب  بودند كه نماز  در حال  با هم  ، (ع )علی و  (ص )پیامبر  .288  ص، 8  ج ، عةیوسائل الش  ، عاملی حرّ. 1

 در نمـاز بگـزار.   در كنار پسرعمويت   كه جعفر گفت   به ابوطالب  گذشتند. جا از آن ،جعفر ، و فرزندش
  د.گرفتن  برعهده را نماز  امامت رفتند و پیش پیامبر  ،هنگام  اين
 .14، ص 88 ج، األنوار بحار، به نقل از: 2ج ، ريعهاحكام الش ، لرسولعبدا. احقاقی، 2

پشـت و رو،   گاه با دو كـارت ها را نیز بنويسد. آن آن ها را در تابلو يادداشت كند و دلیل. مربی، پاسخ3
 هاي مورد نظر را نشان دهد.كلمه

 .6 ح ،482 ص، 3 ج یعه،وسائل الش  ، حرّ عاملی. 4
 . مربی، روي كارت، حروف پراكنده كلمه، و پشت كارت، كلمه كامل را بنويسد.5

http://www.wikifeqh.ir/حرّ_عاملی
http://www.wikifeqh.ir/حضرت_علی
http://www.wikifeqh.ir/ابوطالب
http://www.wikifeqh.ir/جعفر_بن_ابوطالب
http://www.wikifeqh.ir/حرّ_عاملی
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 رهرارد « تااعت»  ب  را نااز ،خدا  بنده  دون» ( فرمود: كيامبر) : )دعا( ع د اه 

  كنهد كه    مهي  ايها   وي از  بفندمرتب   خداي خدا خواهد، از را  ااتتي  ،آن از  كس و

  1«.نسازد  برآورده را  ااتتش و نرساند  ب  استجابت دعايش را ، روررداندن از  كيش

انسان ب  يک آد  بانظ  ك   شود باعث مي« تااعت نااز: »)منظ  (   ظ ن  ه 

 شناس تبديل شود. و ت و

برخي بركاج  با و« رادافُ نااز» و« تااعت نااز»هاي فرق تعدادي از ك  با ااز

 2.روي كايان ب  سراغ مسابق  مي در آشنا شدي ،« تااعت اازن»

هاهراه  و  ههاي متتفهش داريه     رنهگ  ههايي در بادكنک بينيد ك  مي هاان بور

 كننهده بها   شهركت  كرسه .  يهک سهؤال مهي    نفهر  هر م  از هركدا  يک كاغذ است.

 كاغذ داخهل بادكنهک را  و  انتتاب كند يک بادكنک را كنندران، راهناايي تشويق

 درسهت نبهود،   ارهر  اما  شود مي بادكنک تايره او كاسخ درست بود، ارر بياورد. در

 شاا از كاري را ال ياؤس ها، بادكنک البت  بعضي از دهد.مي تايش  رار سر كاغذ را

 ايد؟ آماده ايد. هبرند درست انجا  دهيد، ارر  خواهدمي

انتتهاب   يهک بادكنهک را   آمده بود؟ شعر در« وات » نا  كدا  نااز ل:اوّ نفره 

 كاسخ راو  باز  ك  ااز ، خُ  بف ، بادكنک آبي. راهناايي كنند.را  او ها بچ  ك ؟ 

 كاسخ درست نيست. !ها بچ  خودج بچرخ. دور دور، دو بتوان.

 ااز بادكنک زرد. بف ،  كدا  بادكنک؟ كاسخ بده. هاان سؤال را شاا دو : نفره 

 !آفري  ،«صب  » درست است:  بگو. كاسخ را ك  و  باز

 كه  و   بهاز . بادكنک سهبر  كدا  بادكنک؟ ديست؟« ركوع»  كر سو : نفره 

 تايش بگذار. سر آن را كاسخ درست نيست. ،ن  «. نوج » بتوان:

 كه  و  بهاز   رمهر.  كهدا  بادكنهک؟   كاسخ بده. هاان سؤال را شاا دهار : نفره 

 3«.سربحانَ رَبّى العَظي ِ وبِحَادِهِ» بتوان:

                                                           
 .4  ص، 77  ج االنوار، بحار. 1
 ند.. مربی، وسايل مسابقه و جايزه مناسب را آماده  ك2
  به اين شـكل: سـه   گفتتوان می راـ   آن دو از یكيا ي ذكردو  هرـ   ذكر، دو نوع سجدهيا ركوع  در . 3

يـک   و« بحانَ ر بّى  اللع ظیمِ وبِح مْـدنهن سُ» ركوع: مرتبه در، يا يک «بحانَ اهللسُ» سجده:يا ركوع  مرتبه در
 .«هنمدنبِح و یلَسُبحانَ ر بّى  االع » سجده: مرتبه در
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 بتهوان.  ك  و باز. بادكنک آبي كدا  بادكنک؟ ديست؟ نااز كفيد كنج : نفره 

  نكهرد  كيهدا  مان كاسخ سؤال را اي  دوست! ها   بچ خُ  بتند. )شيوه( ب  س  شكل

 شهاا  . ها...  بعضي  خندند، استارتي مي ها بعضي بتندد. )شيوه( ب  س  شكل بايد اما

 .كنيد تشويقش... ب  س  شكل بتندي بايد

 كه  و  بهاز . نهارنجي  كدا  بادكنک؟ كاسخ بده. هاان سؤال را شاا شش : نفره 

 است. وضو، نااز كفيد !ااسنت «.وضو» بتوان:

كهدا    هها ديسهت؟  مسهفاان  و ( )به  اضهرج  ، هديه  خداونهد   هفت : نفره 

 ناهاز ، عاشورا ظهر كدا  اما  در» سؤال:ي   باز  ك .ر. بادكنک سب بف ،  بادكنک؟

 !ركعتي خواند. آفري  ك  دو( ع)اما  اسي بف ، « خواند؟ تااعت

بادكنک  كدا  بادكنک؟. كاسخ بده را )نفر هفت (  بفي سؤال شاا  هشت : نفره 

 درست است. ،بف . «تااعت نااز» بتوان: ااز باز  ك .. سبر

كهدا    خوانهد؟  مهي  سهوره را  و ااهد « تااعهت  نااز» درد  كسي  نه : نفره 

سوره  و ااد، اما  تااعت، بف ! ااسنت«. اما  تااعت» بتوان:. نارنجي بادكنک؟

  كني . رو  مي ما و خواند مي را

 اند. ها راكيدا كرده كاسخ دو ، دهار ، شش ، هفت ، نفراج: ااز ات

انتتهاب   خوانهد؟   كسيد   با ( )اضرج را «اما  تااعت»اولي   ده : نفره 

 «.(ع)عفياما » بتوان: ك  و باز. زرد كدا  بادكنک؟ ك .

كارهاي ديگهري   نفر دند نفر. 6 ها كاسخ دادند؟ ب  سؤال نفر دند ااز تا ، خُ

ه   نفر يک رو  خنديد. 3يكي ب   خود  درخيد. يكي دور نفر. 2 انجا  دادند؟

 6 كننده داريه ؟  شركت دند تا. 7 بادكنک داري ؟ تا دند ااز داد. ال راؤكاسخ س

 تا.

 ادام  برنام ... امّا

بهشهت دوسهت    نشست  در از بيشتر را مسجد ي نشست  دركس د  ل:اوّ نفره 

 هايشآي  ها  ك  ارف آخر يک سوره بگو» ك .  باز.  رمر كدا  بادكنک؟ داشت؟

 ه  بتواني . با سوره را تا بگو سخ سؤال  رآني راكا 1«باشد.« ر»

                                                           
 ها را همخوانی كند.ها، يكی از آنسوره كوثر و يا قدر. مربی به همراه بچه .1
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 بتهوان:  كاسهخ را  كنهي .  بهاز  مهي   زرد. كدا  بادكنهک؟  بگو. شاا سو : نفره 
 از بيشتر را مسجد نشست  در ( محاد) اضرج !ااسنت «.( محاد) اضرج»

 1درا؟ بهشت دوست داشت. نشست  در
 اهاز  باز  كه . . سفيدكدا  بادكنک؟ ديست؟ آخري  تاف  نااز كنج : نفره 
سهر    ك  و باد و داخل بادكنک بگذار كاسخ را «.صداي بفند خنديدن با » بتوان:

 تايش بگذار. سر و ببند را
و  كه   بهاز . كهدا  بادكنک؟سهبر  . بگهو  كاسخ هاان سهؤال را  شاا  هشت : نفره 

 «.اَلسّالمُ عَلَیکُمْ ورحمةُ اهلل وبرکاتُهُ» بتوان:

 كهدا  بادكنهک؟   اسهت؟ « مستح » كني  ك  دعا مي كجاي نااز در ل:اوّ نفره 

فِی الدُّنْیَا  رَبَّنَاآتِنَا» بگو:  نوج را  كر ااز «. نوج» درست است: ،بف  ك .  باز. سبر

 «قِنَا عَذَابَ النَّارِ. فِی اآلخِرَةِ حَسَنَةً و حَسَنَةً و

-انتتاب مهي  د  بادكنكي را كند؟ بابل مي را كدا  خنده نااز كنج : نفر اماه 

 تشهويقش كنيهد.   «.صهداي بفنهد   خنديهدن بها   » بتوان: ااز ك . باز. سفيد كني؟
 2نااز  بابل است. ،) هقه ( بتندد صداي بفند با نااز ارركسي در

ميان  از ااز يک بادكنک با ي ماند. اما  ب  يک سؤال كاسخ داد نفر هر! ها بچ 
 بهاز  بادكنهک را  بيا. شاا كند. باز اي  بادكنک را كن  تا انتتاب مي را يک نفر شاا
 زد آدامس مهي  خورد آمبوزنس مي كودكي در اردكي در» مرتب  بگو:س   ااز ك .

 ك . مرتب  سريع تكرارس   بگو، «.بازنس

 ،هها  تهايرة آن  تشهويق كنيهد.   مسهابق  شهركت كردنهد،    كه  در  تان را دوستان
كه    دعهايي را  ب  اضاف   ساتي از ب  اضاف ... دي؟...  هايي است ك  دارند بادكنک

 خواني : ه  مي با، خوانده شود نااز هر از بعد

 ٣«. ... عٍئِاَللّهُمَّ اَشْبِعْ کُلَّ جا اَللّهُمَّ اَغْنِ کُلَّ فَقیر السُّرُور اَهْلِ الْقُبُور  اَللّهُمَّ اَدْخِلْ عَلى »

                                                           
 . در متن درس، دلیل اين مطلب در حديی آمده است.1
موجـب بطـالن   ، سهو يرو از ،خنده است. موجب بطالن نماز، عمد يرو از، )قهقهه( خنده صدادار. 2

 دهرچن(  39ـ38 ص، 9 ج ،اضرةالحدائق الن   540و  53ـ  52 ص، 11 ج ،الكالم جواهریست )ن نماز
 (.12 ص ،4 ج، عةالش ی يذكر  653 ص ،1 ج ،ةیوضة البهالر ) مكروه است

 .و شیخ شهید از حضرت رسول)ص( ،میناأل مصباح و بلد شیخ كفعمی در. به نقل از: 3



 

 

 درس بیست و چهارم: یاد گار امام رضا )ع(

 درس بیست و چهارم

 

 
 یادگار امام رضا )ع(

 عقايد. : موضوع

 اي از زندراني اما  محادتقي)ع(. آشنايي متاببان با روش  : هدف کلي

 شوند، بدي  شرح است: آنچ  متاببان با آن آشنا مي: اهداف جزیي

 براي اما  نه )ع( « اب  الرضا»و « تواد ازئا »، «تقي». القاب 1

 . دگونگي وزدج اما  نه )ع( 2

  امامت رسيدند و دگونگي موات  با ايه   . آشنايي با اماماني ك  در كودكي ب3

 مسأل  از سوي مرد  

 . اديثي آموزنده از اما  نه )ع(.4

رود ك  متابه  در كايهان ايه  برنامه ،      انتظار مي : (رفتاری )خروجيهدف 

ابالعاج مفيد و كاربردي نسهبت به  امها  نهه )ع( كيهدا كنهد و بعضهي شهبهاج         

 شده ببيند. شده از آن اما  را ال مطرح

ها، تدول، مسهابق ، بهازي بها     توضيحي، فعال )مانند: راز دايره :روش تدریس

 خطوط فانتري(

 رويي. تتت ، كارج، داستان :وسایل تدریس
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 شروع درس

 دوستان عرير، سال !

رراري  ك  ب  ما توفيق داد تا با يک برنام  ديگر در تاع  خدا را شاكر و سپاس

تهر   فيد، روزهاي تابسهتاني را به  يادمانهدني   شاا دوستان عرير باشي  و با مطال  م

 1ها روي تتت  سياه تعج  كرديد. بين  ك  از ديدن اي  دايره . مي كني 

 مرحله اوّل:

 

                                                                                            

 مراف  ي اول:                                                                              

 

 

 

شويد و  ها را متوت  مي ارر كاي صبر و اوصف  داشت  باشيد، ه  راز اي  دايره

 فهايد.  برنام  امروز را مي موضوعه  

 مرحله دوم:

ههايي كه  شهاا به       . با كاسهخ  ندارد . اشكالي رويا نياز ب  راهناايي بيشتر داريد

دههي ، به  يهک راهناهايي      ها  رار مهي  ها را در دايره دهيد و تواب سؤازج م  مي

 رسيد: ارزشاند مي

 . تال  براي يافت  و كيدا كردن را رويند؟   تستجو1

شهان   هاي كيامبر اسال ) ( با كفار مك  ك  در آن عاهوي  . نا  يكي از تنگ2

 ؟   اُاردااره ب  شهادج رسيد

                                                           
رود  بـه   هاي اولیه است، مرحله به مرحله روي تخته پیش مـی  . مربی، همین طور كه مشغول صحبت1

ها كنجكاو شوند و هم متوجه مطلب اصلی نشوند تا در نقطـه اوج، يعنـی گفـتن     طوري كه هم بچه
 ها روشن گردد. داستان، مسأله براي آن
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. كيامبري ك  وسيف  امتحان الهي كدر   رار ررفت و تا مرز سر بريدن كيش 3

دهنهد؟     رفت و از آن ب  بعد، هر سال ااتيان ب  ياد آن وا ع ،  ربهاني انجها  مهي   

 اسااعيل

هاي مكي  رآن ك  در ترء سي  رار دارد و ب  معناي برتر و  . نا  يكي ازسوره4

 بازتر است؟   اعفي

 لق  خواهر اما  رضا)ع( ك  در شهر مقدس    مدفون است؟   معصوم . 5

ها، خيفي كار داري . براي  ها و دايره ها! عجف  نكنيد. هنوز با اي  تواب خُ  بچ 

برنام  كامالً روش  شود، كافي است ب  اي  داستان با د ت رهو    موضوعك   اي 

 كنيد:

خواست ظفاهت   د و ش  نايق هنوز ب  روز ده  نرسيده بو195ماه رت ِ سال

 و تاريكي خود را از آساان مدين  تاع كند.

آن ش ، ها  در خان  اما  رضا)ع( منتظر مسافري بودند. اكيا ، خواهر امها   

رشهت و   اي دور خيرُران، هاسر بهاردار امها ، مهي    رضا)ع(، از سر ش  مانند كروان 

در خيهرُران ظهاهر شهد،     كرد  اما تا آثار وضع ااهل  وسايل مورد نياز را فراه  مي

 دراغ اباق خامو  شد و باعث دلهره و اضطراب و نارااتي ررديد.

واي خداي م ! رويا خورشيد صب  روز ده  از خان  اما  هشت  در اال بفوع 

است! ن ، اي  خورشيد امامت است ك  از صورج بففي بفوع كهرده اسهت و تاها     

رويهي كه  خانه  را از       بفل خو كيچد هاي مدين ، بفك  عال  را دره  مي تاريكي

اي كاكيره كيچيدند و ب  آغو  كدر سپردند.  نياز كرده است. او را در كارد  دراغ بي

بهار از عار  رذشهت  اسهت، تنهها كسهر  را در آغهو        47كدر ك  ااز ادود 

 . هايش سر داد ررفت و نغا  ا ان و ا ام  در رو 

  داد و فرمود: از رهواره اي  بفهل  رويد: اما  رضا)ع( بفل را ب  م اكيا  مي

دهد: در روز سو  وزدج، بها تعجه  ديهد  آن بفهل،      تدا مشو. اكيا  ادام  مي

اشهد أن ز ال  إز اهلل و »دشاان خود را ب  آساان رشود و با زبان فصي  ندا داد: 

از اي  رو، شتابان خدمت اما  رسيد  و آنچ  ديده و « أشهد أن محاداً رسول اهلل.

. اما  رضا)ع( فرمود: بعهد از ايه ، از ااهوال او،     يده بود ، ب  ايشان عرض كرد شن

 عجاي  بيشتري خواهي ديد.
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 امام نهم

  

خهواهي  در بهاره                    بين  كه  بها ايه  داسهتان، هاه  فهايديدكه  امهروز مهي         مي

تا با  اي كاي صحبت كني  و با زندري اي  كيشواي بررروار بيشتر آشنا شوي  و تا 

هها بهر    كهس به  راز دايهره     كرسهيد كهدا  دو لقه ؟    دو لق  ايشان آشنا شدي . مي

 رردي . مي

 
 شود. يک برف كارج،  اما  نه    و برف ديگر،   محاد ب  عفي    نوشت  مي

 

ها را ب  ه  متصل كنيد، لق  ديگهر به     ااز ارر اوّل و آخر كفااج داخل دايره

 آيد  يعني تواد ازئا  )كارج مربوط ب  آن را نشان دهيد(.  دست مي

ها! هيچ فكركرديد، و تي اما  رضها)ع(، كهدر محاهد به  عفهي)ع( )كهارج        بچ 

  بود؟ )كارج اما  را نشان دهيد( از دنيا رفت، اما  نه  دندسال« محاد ب  عفي»

 نه  را نشان دهيد(

سال داشت و ايشان اوّلي  امامي بود  7بف ، اما  نه  )نشان دادن كارج( ادود 

 ك  در كودكي ب  مقا  شامخ امامت رسيد.

 آيا اما  ديگري ه  هست ك  در كودكي ب  امامت رسيده باشد؟
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  دوازده )عهج(  بف ، )نشان دادن كارج( اما  ده )ع( و )نشان دادن كارج( اما

ه  مانند )نشان دادن كارج( اما  نه )ع( در دوران كودكي ب  مقا  عظي  امامهت  

بود ك  در بفوليت  رسيدند  اما دون )نشان دادن كارج( اما  نه )ع(، اوّلي  امامي 

ب  اي  تايگاه مه  رسيد و رسيدن ب  اي  منص  الهي در س  خردسالي، در نهوع  

اي از بررران و عفااي شيع  را ددهار رهرداب    و اتي عدهسابق  بود، مرد   خود بي

دادنهد و بها )نشهان     هايي تشكيل مي اعتقادي كرد. ب  هاي  تهت، شيعيان، رروه

دادند و ب  منظور آزمايش و ب  دست  دادن كارج( اما  نه )ع( ديدارهايي انجا  مي

ف  امامت است، ك  )نشان دادن كارج( تواد ازئا ، داراي ع آوردن اباينان از اي 

كننهده دريافهت    هاي  ابع و  هانع  كردند و هنگامي ك  كاسخ سؤازتي را مطرح مي

 يافتند. كردند، آرامش مي مي

 ااز براي بهتر روش  شدن اوضاع آن زمان، ب  داستان زير توت  كنيد:

ق، تاعهي از برررهان شهيع   در    202ب  دنبال شهادج اما  رضا)ع( در سال »

هاي بغداد بود، ررد آمدند و در  ك  در يكي از محف «   ب  اجاجعبد الراا»خان  

 سو  اما  هشت  ب  عراداري و سورواري كرداختند.

ب  ااضران رفت: دست از رري  « يونس ب  عبدالراا »بعد از مراس  آن روز، 

ريرد و تا اي  كودک،  و زاري برداريد. بايد ديد كار امامت را د  كسي ب  عهده مي

  نه  )نشان دادن كهارج(( بهرر  شهود، مسهائل خهود را از ده  كسهي        يعني اما

 بپرسي ؟

برخاست و رفوي يهونس  « ريان ب  صفت»در اي  هنگا ، يكي از بررران ب  نا  

كني و شرک خود را كنهان  تو نرد ما تظاهر ب  اياان مي»را فشرد و با خش  رفت: 

فل يهک روزه باشهد، مثهل    داري؟ ارر امامت او از تان  خدا باشد، اتي ارر ب مي

كيرمرد صد سال  خواهد بود و ارر از تان  خدا نباشد، اتي ارهر صهد سهال  هه      
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در اي  و ت، ااضران به  نكهوهش و   « باشد، مثل ديگران فردي عادي خواهد بود.

 «كرداختند.« يونس ب  عبد الراا »توبيخ 

 توجه:

 مربيان عرير توت  داشت  باشند ك :

 نوشت  شود.«  عفي النقي»، عبارج «اما  ده ». در برف ديگر كارج 1

 نويسي . مي« اجت ب  الحس »، عبارج «اما  دوازده ». برف ديگر كارج 2

درستي  از دانشاندان امامي  و از اصحاب اتااع است ك  ب « يونس». رفتني است، 3

ر و صحت رواياج او اتفاق نظر است و از برف كيشوايان ديني، مورد تاجيهد فهراوان  هرا   

اند. با ايه  اوصهاف،    ررفت  است و دانشاندان عف  رتال، او را مدح و ستايش بسيار كرده

و تي دني  شتصيت بررري، دني   هنيتي دارد، وضعيت توده مهرد  و عهوا  شهيعيان    

 شود.  روش  مي

 ااز ادام  برنام ...

كس از مهدتي، هشهتاد نفهر از عفاها و فقههاي بغهداد و سهاير شههرهاي عهراق          

رهسپاراج شدند و بعد از مناسک اج ب   صد ديهدار )نشهان دادن كهارج( امها      

 رفتند.  نه )ع( عاز  مدين  شدند و ب  خان  اما  صادق)ع( ك  خالي بود،

در اي  هنگا ، عبداهلل ب  موسي، عاوي )نشان دادن كارج( اما  نهه )ع( وارد  

: اي  كسر رسول شد و در صدر مجفس آنان نشست و يک نفر ب  كا خاست و رفت

خدا است. هر كهس سهؤالي دارد، از وي بپرسهد. دنهد نفهر از ااضهران سهؤازتي        

 هاي نادرستي داد. كاسخ« عبداهلل ب  موسي»كرسيدند  اما 

شيعيان، متحير و ناراات و فقها، مضطرب شدند و ب  منظور رفت ، بفند شدند 

توانسهت كاسهخ    يرفتند: ارر )نشان دادن كارج( محاهد به  عفهي مه     و با خود مي

كايه  و   هاي بي آمد و دني  كاسخ سؤازج ما را بدهد، عبداهلل ب  موسي نرد ما ناي

« موفهق »داد ك  نارهان دري از روش  مجفس باز شد و غالمي ب  نها    اساسي ناي
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. ها   آيد وارد شد و اعال  كرد: اي  )نشان دادن كارج( محاد ب  عفي است ك  مي

ظاهر خردسال وارد شد و نشست و ها   . اما ِ ب  ال  كردندب  استقبال او رفت  و س

راه سؤازج و شبهاج خود را  با اما  در ميان رذاشتند و )نشهان   ساكت شدند. آن

 كننده ب  آنان ارائ  ناود. هاي كامل، درست و  انع دادن كارج( اما  نه )ع( كاسخ

ا داد. )نشهان  : عاوي شاا، عبهداهلل، دنهي  و دنهان فتهو     ااضران عرض كردند

دادن كارج( اما  نه )ع( رو ب  عاويش كرد و فرمود: عاهو! فهردا بايهد در محضهر     

ك  در ميان امت، داناتر  كروردرار برر  بايستي و ب  اي  سؤال كاسخ دهي ك  با آن

 1«؟ از تو وتود داشت، درا ناآراهان  براي امت فتوا دادي

باشد و در ادام ، آمهاده كرهر كهردن    تاي برنام  مفيد بوده  خُ ، اميدوار  تا اي 

، لق  ديگري براي )نشان دادن كارج( اما  «اب  الرضا»باشيد. « اب  الرضا»تدول 

كنهي  تها بعهد از به       نه )ع( است ك  با كاک ه  اروف در تدول را معفو   مهي 

 دست آوردن رمر، ب  كال  نوراني ايشان برسي . 

 
 سؤازج: 

 (11،23،7،2هر است؟   مشهد ). ار  اما  رضا)ع( در اي  ش1

 (      26،4،24. زيبا نيست؟  زشت )2

 (16،22،15،1،14. از خود رذشتگي و فداكاري؟   ايثار )3

 (20،13،17،12. نااينده دولت يک كشور در كشور ديگر را رويند؟   سفير )4
                                                           

 .98، ص 50. مجلسی، بحار االنوار، ج 1
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تها فرامهو     . شهري در استان كرمان ك  زلرل  مرربار دند سهال كهيش آن  5

 ( 25،27شود؟   ب  ) ناي

شهود؟    بهر    ها در دنيها محسهوب مهي    . محل دف  مررده ك  خان  آخر انسان6

(21،6،9) 

 (3،19،18. سر ايواناتي مثل روسفند را رويند؟   كف  )7

 (5،8،9زند؟   زيپ )دو . ب  تاي دكا ، آن را روي لباس ورزشي مي8

 ااز ب  كاک رمر تدول ك  عدد دهار است )يعني شاا اروف را دهارتا 

 آيد. ب  دست مي اي  از دهارتا بشااريد و كنار ه   رار دهيد(، كيا  آموزنده

آفري  ب  شاا دوست عرير ك  با د ت و سرعت به  ايه  تافه  نهوراني از ابه       

 1«ق بد، بپرهير ك  مثل شاشير است.از رفي» فرمايد: الرضا)ع(رسيديد ك  مي

                                                           
بريدن اي براي  . مربی، بايد توضیح دهد كه شمشیر، ظاهري زيبا و درخشنده دارد  اما در واقع، وسیله1

 و خونريزي است كه اثري زشت و ناپسند است  همچنین نبايد فريب ظاهر رفیق بد را خورد.
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 پیامبر مهربانی

 عقايد. :موضوع

 شوند. آموزان در اي  درس، با صفت مهرباني كيامبر آشنا مي دانش :هدف کلي

 شوند: آموزان در اي  درس، با موارد  يل آشنا مي دانش :اهداف جزیي

 . ضرورج محبت و مهرباني با ديگران 1

 هاي مهربان نبودن  . فوايد مهرباني و زيان2

 . ناون  عيني از محبت اهل بيت)ع( ب  ديگران 3

 هاي متتفش محبت كردن ب  ديگران. ا راه. آشنايي ب4

رود ك  در كايان درس، بها الگهو  هرار     آموزان انتظار مي از دانش :هدف رفتاری

هاي  دادن اهل بيت)ع( در محبت ب  ديگران، خود نير در زندري شتصي ب  شيوه

 متتفش ب  اي  مه  بپردازند.

ي ، نقاشهي،  رو  فعال )ماننهد: داسهتان، كهانتوم    :های مناسب تدریس روش

 كرسش و كاسخ(.

*** 
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 شروع درس

تون خوب ؟ امهروز شهاد و سهر اهال و  بهراق       هاي عرير و رُف ، سال ! اال بچ 

 هستيد ك  يک برنام  خوب رو با ه  اترا كني ؟

ك  اونها هه  از خهواب بيهدار      ها خواب . براي اي  ك  بعضي ن  بابا، هنوز مثل اي 

 بفرستي .بش ، ي  صفواج محادي بفند 

 كني . ي مهربون شروع مي1 خدا ها! اول هر كار رو با نا  و ياد  خُ ، بچ 

ههاي   نعاهت    هها  انسهان   هست ك  ب  ما   مهربان  هاون خدايي ك  اون  در

 و خيفي ديرهاي ديگر.  كا يا   دست يا   رو  يا   دش  زيادي داد  مثل 

ياد داده ك  با هاديگر مهربون  ها ه  ها! خدا خيفي مهربون  و ب  انسان آره بچ 

 باش .

 ها! وا عاً درا بايد با ديگران مهربون باشي  و محبت كني . راستي بچ 

 ش ؟ ارر مرد  با ه  مهربون نباش  و محبت نك ، مگ  دي مي

ك  ب  تواب اي  سؤال برسي ، با يک مسابق  كانتومي  شهروع   موافقيد براي اي 

 كني .

د . هر كس ك  بتواند درست ادس برن  ك   انجا  مي اوّلي  كانتومي  رو خود 

 كن  ك  انجا  بده. د  كاري انجا  داد ، براي انجا  كانتومي  بعدي اونو دعوج مي

 كس خوب د ت كنيد.

 كند: مربي شروع ب  انجا  كانتومي  زير مي

شود. و تهي سهوار    شتصي با وسايل زيادي ك  در دست دارد، وارد اتوبوس مي

بينهد كه     كند و با نهارااتي مهي   شود، ب  اي  برف و آن برف نگاه مي اتوبوس مي

تاا  تاها كرر شده و تاي خالي ناانده است. با دستش به  شهان  شتصهي كه  در     

                                                           
 گذارد تا ببینند و بلند بگويند. نويسد و در مقابل ديده كودكان می ها می . مربی، كلماتی را روي كارت1
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ش  لطش كنيد ك   رويد: آ ا ببتشيد! مي زند و مي صندلي تفوي نشست  است، مي

مشكل است كه   تون را با م  عوض كنيد. م  با خود  وسايل زيادي دار  و  تاي

رويد: ب  م  د ، برو يه  تهاي ديگه      سر كا باان   ولي آن شت  با عصبانيت مي

 كيدا ك !

كند: آ ا، تشريش بياوريهد   در هاي  هنگا ، شتصي از تفوي اتوبوس اشاره مي

 تا! اي 

كند و ب  بهرف   رويد: با م  بوديد؟ و با خوشحالي وسايفش را بفند مي مرد مي

 نشيند. شود و مرد ب  تاي او مي . مرد از تايش بفند ميرود صندلي آن مرد مي

 ها! اآلن بگوييد ك  كانتومي  م  در مورد دي بود. خُ ، بچ 

زنند ك  د  اتفا ي افتاده و مربي بهتري  شتصي را  ها هر كدا  ادس مي بچ 

ك  توانست ادس برند د  اتفا ي افتاده است، براي اتراي كانومي  بعدي ب  وسط 

 كند. وج ميكالس دع

كرسد ك   ها سؤال مي  بل از شروع كانتومي ، مربي در مورد كانتومي  اوّل از بچ 

ها ب  نظر شاا كار مرد اوّلي در برخورد با آن شت  خوب بود، يا مرد دومي و  بچ 

 ب  د  عف ت؟

ها در مورد ايه  سهوال رهو      هاي متتفش بچ  ك  ب  تواب مربي در ضا  اي 

كانتومي  بعهدي نوشهت  شهده     موضوعرا ك  در داخل آن،  كند، برر  كودكي مي

دهد تها در فاصهف  زمهاني كه       است، ب  فرد انتتاب شده براي اتراي كانتومي  مي

 ها در اال تواب دادن هستند، او خود را براي اتراي كانتومي  آماده كند. بچ 

 پانتومیم دوم: موضوع

ا   بينهد هاكالسهي   ميباشد ك   كودكي در كالس در اال خوردن كفود  مي

ا   درخاند و ب  هاكالسي در اال نگاه كردن ب  او است. او اوّل رويش را از او مي
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شهود و   كند تا او را نبيند  ولي بعد از دند لحظ ، از كار  كشهياان مهي   كشت مي

 دهد. ا  را ب  او مي نصش كفود 

به  نظهر شهاا    كرسد ك   ها مي مربي، كس از اتاا  كانتومي  دومي، سريع از بچ 

 كرد؟ تان در اال انجا  د  كانتومياي بود و د  كار مي دوست

رويد: بفه ،   هاي متتفش كودكان و تشويق آنان، مي مربي، كس از شنيدن تواب

 ها! كودكي، غذاي خود  را با دوستش تقسي  كرده است. بچ 

 ها! ي  سؤالي دار . بگوييد و تي در مرتب  اوّل كه  به  دوسهتش كشهت     اما بچ 

 كرده بود، دوستش، د  ااساسي نسبت ب  او داشت؟

سؤال دو : ااز بگوييد ك  در مرتبه  دو ، كهس از تقسهي  غهذا بها دوسهتش،       

 دوست او د  ااساسي نسبت ب  او داشت؟

كنند ك  مربهي كهس از شهنيدن     هاي متتفش مي كودكان شروع ب  دادن تواب

 رويد: شان، مي ها و تشويق هاي آن تواب

هاي  شنگ ب  دليل داشت  يک اخهالق خوبه  و    ها! ها  اي  ااساس بف ، بچ 

 اون اخالق، ديري نيست  تر

مهرباني و محبت كردن ب  ديگران، خيفي خوب . معاوزً هر و ت كسي به  مها    

هايش بيشهتر   كن ، ما اونو دوست داري  و هردي اون شت  مهربوني مي  مهربوني

 تر خواهد بود. باش ، خيفي خيفي دوست داشتني

خوا  داستان  ر  بف . اتفا اً امروز مي آيا وا عاً دني  افرادي وتود دارن؟ م  مي

هاي خيفي خيفي مهربون رو بگ . ار  موافقيد بري  سراغ داسهتان   يكي از اون آد 

 اون مرد مهربون.

هاي خيفي مهاي  هرارِ   اي ك  اتفاق ش   كود  داستان ما از ي  كود  شروع مي

 ر . ون بيفت . د  اتفا اتي؟ اآلن ميتوي ا

 مهربانی
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شد. ي  كود  بود و ي  صداي رري . صهداي رريه     ك  تاريک مي هوا داشت ك 

كي؟ صداي رري  ي  مرد بود. ن ، صداي رري  ي  زن بود. باز ه  ن ، صهداي رريه    

 كسربچ  بود. باز ه  ن ، بف ، صداي رري  ي  دختربچ  بود.

اي در س  مراف  زيهر   شيدن تصوير دختر بچ )مربي در اي  هنگا ، شروع ب  ك

 كند( مي

 
ههاي مثهل    آهسهت  اشهک   اي نشسهت بهود و آهسهت     دختر كودولهو تهو روشه    

هاي روي دامهنش رو   دكيد و رُل ا  مي رفي  طره روي دام  رُل مرواريد   طره

 كرد. صورتش غاگي  و دلش شكست  بود. خيس مي

بپرس  و مشكفش رو ال كن   شد ك  غ  دلش رو  دوست داشت كسي كيدا مي

شهدن و كسهي تهوتهي به  اون      يكهي از تفهو  رد مهي    ولي عابراي كود ، يكهي 

 كرد. ناي

شدن، بغض دختهر بيشهتر    خيال رد مي هاي بيشتري از كنار  بي هر دي آد 

 ك  صدايي شنيد: شد. تا اي  مي

رُل م ، عرير ، دختر كودولوي م ، سهرج رو بيهار بهاز، دهي شهده؟ دختهر       

لو ك  تا ب  اال صداي ب  اي  مهربوني نشنيده بود، بها تعجه  و خوشهحالي    كودو

آرامي ب  دهره مردي كه  بها دوسهتش كنهار اون ايسهتاده       سر  رو باز آورد و ب 

 بودند، نگاه كرد.
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كشهيد، رفهت رُهل     مرد در االي ك  دست نواز  ب  سهر دختهر كودولهو مهي    

كشهيد،   شدج مي راه  مرد رو ب كني؟ دختر در االي ك  كي كودولو، درا رري  مي

 رفت:

ررد ،  ها  رو ر  كرد . هر دي مي ها ، سك  آ ا، آ ا! تورو خدا كاك  ك . سك 

 ها ب  خون  برررد . دون  دطور بدون سك  كن . اآلن ناي كيدا ناي

مرد مهربون، سريع دست تو تيبش برد و دههار سهك  شهارد و تهوي مشهت      

شد، مِ  مِ  كنان رفت: آ ها،   اور  نايكودولوي دخترک رذاشت. دخترک ك  ب

 آ ا! مانون .

ها  رو براي دختر كودولو براي خهدااافظي تكهان    هاي  بور ك  مرد دست

 داد، از اون دور شد. مي

تا مربي ضا  تعريش داستان، شروع ب   مرد و دوستش رفتند و رفتند )در اي 

 كند  هاانند تصوير زير:( كشيدن تصوير و كيراه  مي

فروشي رسيدند  تايي ك   رار بود براي مهرد مهربهون يهک       مغازه كيراه تا ب

 كيراه  بترن.

دار، يهک كيهراه  زيبها به   ياهت دههار درهه          بعد از كاي صحبت با مغهازه 

خريداري كردند. هنوز مقدار زيادي از بازار دور نشده بودن ك  مردي را ديدند ك  

مشهكالج ديگهران رو نداشهت،     لباسي نداشت. مرد مهربون ك  دلش با ت ديدن
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اي رو ك  خريده بود، ب  آن مرد داد. اون از خوشهحالي خهود  را در    كيراه  تازه

 آغو  مرد مهربان افكند و تشكر كرد.

مرد مهربون، باز ب  بازار بررشت و يک كيراه  ديگر خريد. در هنگا  بررشهت،  

اال رري  است. دختر باز هاان دختر كودولو را ديد ك  در كود  نشست  و باز در 

كه  از دور اون ديهد، از    شناخت، ب  محض ايه   كودولو ك  ديگر مرد مهربان را مي

دوان ب  سوي مرد دويد. مرد مهربان رو به  دختهر كودولهو     تا  بفند شد و دوان

 شده؟ درا نرفتي خون ؟ كرد و رفت: ديگ  دي

راسهتش   دانست  ده  كهن !   دخترک رفت: خوب شد شاا را ديد   وررن  ناي

 ترس  ك  مرا برنند ك  درا اي   در دير كردي. خيفي دير شده و مي

تان بروي . فقط راه خان  را ب   مرد مهربان لبتندي زد و رفت: بيا با ه  ب  خان 

ما نشان بده. دخترک لبتندزنان تفو راه افتاد تا راه را نشان دهد. بعد از بي دند 

 رسيدند.كود  كس كود ، ب  تفوي درب خان  

مرد مهربان، از كشت درب رفت: سال  بر اهل خان ! ولي صدايي نشهنيد. بهراي   

ك  دفع  سو ، صدايي از داخهل خانه     بار دو  رفت، ولي باز صدايي نشنيد  تا اي 

 شنيده شد ك  سال  بر شاا.

مردي از داخل خان  بيرون آمد و با ااترا  زياد، مشهغول اهرف زدن بها مهرد     

 شنيديد؟ مهربان رفت: درا اوّل تواب نداديد؟ آيا صداي مرا نايمهربان شد. مرد 

خان  رفت: درا، از هاان اول شنيد  و تشتي  داد  ك  شهااييد    مرد صاا 

 ولي خواستي  ك  صداي زيبا شاا را بار ديگر بشنوي .

كنهد، ديهر    مرد مهربان رفت: اي  دختر كودولويي ك  در خان  شهاا كهار مهي   

 ا  تا از شاا خواهش كن  ك  او را دعوا نكنيد. مدهتا آ كرده. م  اي 
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خان  تا اي  ارف مرد مهربان را شنيد، رفت: ب  ااترا  شاا، ههيچ   مرد صاا 

 كن . كن   بفك  از هاي  اآلن او را آزاد مي راه او را دعوا ناي

شهنيد، راسهت بهود! وا عهاً او آزاد      شد  يعني ديري ك  مي دخترک باور  ناي

 ديگر  رار نيست صب  تا ش  براي آن مرد كار كند! است! وا عاً

اشک در دشاانش افق  زده بود  اما اي  دفع ، ن  به  خهابر نهارااتي از ره      

كردن كول، يا ناراات از دير آمدن ب  خان ، بفك  اشک خوشحالي بود و هاه  ايه    

امبر ها را مديون مهرباني آن مرد بود  آن مرد مهربان، كسي نبود، تر كي خوشحالي

مهرباني و راات، رسول اكر ) (، و دوست و هاراه مهربانش هه  كسهي نبهود،    

 تر اما  عفي)ع(.

هها   تون اومده باش   اما بچ  هاي رُف ! اميدوار  از داستان امروز خو  خُ ، بچ 

 دند تا سؤال دار .

رو ر  كرده بود، د  ااساسي  ها  ها! ب  نظر شاا دختر كودولو و تي كول بچ 

 داشت؟

 ها نظراج خود را بگويند يا بنويسند( هد ك  بچ  )مربي اتازه مي

 و تي ك  مرد مهربون كاكش كرد، د  ااساسي نسبت ب  او داشت؟

ها! توي اي  داستان، كدو  اخالق كيامبر باعث شده بود ك  دختر كودولهو   بچ 

ها  برسد، بعد آزاد بش  و اتي ي  مردي ك  لباس نداشهت، صهاا  يه      ب  سك 

 ها شد؟ اه  نو بش ؟ كدو  اخالق بود ك  باعث شادي اي  ها  آد كير

 بف ، اخالق مهربان كيامبر) (.

ها  بينيد، مهرباني و محبت ب  ديگران، اي  ها  خوبي ها هاون بور ك  مي بچ 

 داره. آيا شاا ه  دوست داريد ك  اي  بور باشيد؟
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ايه  اخهالق خهوب    تهون از   ااز ك  اي  بوره، ببيني  شاا دقهدر تهو زنهدري   

ش  ك   تون تقسي  مي اي است ك  بي  ها  كنيد. براي هاي ، ي  برر  استفاده مي

شاا بايد خوب فكر كنيد و عالمت برنيد. راستي، نا  و نا  خانوادري شاا ه  زز  

 نيست ك  بنويسيد  تا با آزادي بيشتري و با خيالت راات ب  سؤازج تواب بدي .

 روزي كدر و مادر : شبان هاي  . در مقابل محبت1

 ها را خوشحال كن . م  تا تايي ك  سعي دار ، كارهايي انجا  ده  ك  آن 

 خيال هست  و ارر مشغول كار يا بازي نبود ، به  اهرف    ها بي نسبت ب  آن

 كن . ها رو  مي آن

 تهوان    ها مهربان باش   ولي راهي او هاج ناهي   دوست دار  ك  نسبت ب  آن

 ا بگير .تفوي زبان  ر

هاي زيادي ب  م  كرده، ارف زشتي ب  م   . ارر يكي از دوستان  ك  محبت2

 برند:

 كن . شو  و با او  هر مي عصباني مي 

 زن . م  ه  هاان ارف زشت را ب  او مي 

 كهن  كه     بتش  و سعي مهي  هايي ك  ب  م  كرده، او را مي ب  خابر محبت

 ا  را از بي  ببر . خوري دل

 در و مادر  با مهرباني كاري را از م  بتواهند، انجا  ده :. ارر ك3

 روي : ب  برادر يا خواهر  بگو، ب  م  د . ها مي اعتنايي ب  آن با بي 

 ده . با ااترا  كاري را ك  خواستند انجا  مي 

 روي : ب  م  ربطي ندارد. اوصفي مي با بي 

رويد:  ما داده و ب  ما مي هاي متتفش را ب  . خداي مهربان ك  اي  ها  نعات4

 بندران م  نااز بتوانيد:
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 هاي او را رو  كن . اال ندار  ك  هايش  ارف 

 ده . اي  كار را اتااً انجا  مي 

 كن . خواهد  ولي تنبفي مي دل  مي 

ناونه  از   5ها! از امروز تا تفس  بعدي، هر يهک از شهاا اهدا ل     بچ  تکليف:

 ايد، بنويسيد و بياوريد. دههايي را ك  انجا  دا مهرباني

 موفق باشيد. خدا يار و نگهدارتان باشد.

 


