






 ياد يارانزيبايي  به سالمي 

 بارانچو عطرِ دل انگيزِ سالمي 

 به شادابي نو بهارانسالمي 

 به سرسبزي جنگل و دشتسالمي 

 احسن و است کرده گرم را صورت هاتون گرم روزهاي اين در که آفتاب گرماي به سالمي

 چند با را کالسمون امروز  مي کنيد شرکت ها برنامه اين در نشاط و شادابي با که شما بر

 بفرستيد محمدي صلوات يک آماده ايد اگر بگوييد، را آن پاسخ شما کنيم مي شروع سوال

   سوال؟ اولين شود، شروع برنامه تا



بسيارخوب  ! متشکرمبله 

  .داديدپاسخ 

 اول کلمات  حاال حروف

 هم بچسبانيد  را به 
 مي شود؟ چه 

. بگوییدزود ، تند، سریع   

 بقره شود؟شروع می ( ب)دومین سوره از قرآن که با 

 هادی امام دهم؟به معني هدايت کننده، لقب 

 اسالم گستر؟دين حق محور و عدالت 

 نیت است؟يکي از واجبات رکني 
قرآن به معني عيب جو و سوره  هاي يکي از 

 همزه غيبت کننده؟ 

 جدول عده اي از افراد حل کردن آن را دوست دارند؟ 

 وفا آوردن عهد و پيمان؛ نگهداري عهد و پيمان؟ به جا
يکي از پيامبران الهي که برادران حسودش او را در چاه 

 انداختند؟ 
 یوسف

 یونس يکي از پيامبران الهي که مدتي در شکم ماهي بود؟ 



 اول سؤال در هم امروز آمده قرآن در آن حکايت و است «اسرائيلي بني بهانه هاي» معروف مثل
 خوبي به که ،بني اسرائيل گاو داستان بقره سوره بله ؟بود سوره کدام شد، اشاره سوره آن اسم به
 از آيه دو يکي مي گردد خواست در دوستان از يکي از ابتدا .است آورده را آنها ويژگي اين

 .بخواند زيبا صوت با را است داستان اين به مربوط که بقره سوره

 أَکُونَ أَنْ بِاللّهِ أَعُوذُ قَالَ هُزُوًا أَتَتَّخِذُنَا قَالُواْ بَقَرَةً تَذْبَحُواْ أَنْ يَأْمُرُکُمْ اللّهَ إِنَّ لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَ وَإِذْ
 ﴾67﴿ الْجَاهِلِینَ مِنَ

 فَافْعَلُواْ ذَلِكَ بَیْنَ عَوَانٌ بِكْرٌ وَالَ فَارِضٌ الَّ بَقَرَةٌ إِنَّهَا يَقُولُ إِنَّهُ قَالَ هِیَ مَا لّنَا يُبَیِّن رَبَّكَ لَنَا ادْعُ قَالُواْ
 ﴾68﴿ تُؤْمَرونَ مَا

 ،حاال بفرستيد ايشان سالمتي براي صلوات يک متشکرم خوانديد، قرآن زيبايي صداي چه با به به
 بسيار که بود عليه السالم موسي حضرت قوم بني اسرائيل مي کنم، عرض خصوص اين در توضيحي

  قوم ديد بايد حاال است آمده کريم قرآن در آنها حکايت و داستان بودند، ايرادگير و جو بهانه
 در ضرب المثل صورت به که است، بوده چگونه آنان ايرادات و بودند کساني چه بني اسرائيل

 .است آمده



 بود ممکن اينکه و .نبود مشخص قاتل هويت و افتاد اتفاق قتلي اسرائيل بني قوم ميان در
 خواستند السالم عليه موسي حضرت از شود ريخته زيادي بي گناه خونهاي و بگيرد در جنگي

  که شد اين نتيجه اش و کنم  سوال خدا از بايد گفت موسي حضرت .کند پيدا را اصلي قاتل که
  الهي معجزات از يکي بزنيد مقتول جسد به را گاو بدن از قسمتي و کنيد ذبح را گاوي اگر
   .مي کند معرفي را خودش قاتل و مي شود زنده مقتول خداوند اجازه به ؛مي افتد اتفاق

 را اسرائيل بني قوم ايرادهاي يکي يکي حکايت بيان با همراه .کنيد نگاه گاو تصوير اين به
 .بودند جو بهانه چقدر اين ها ببينيد تا مي نويسم گاو کنار در
 باشد، رام و خالص زرد جوان، نه پير، نه 

 براي آن از باشد، نکرده شيار را زميني
 نکرده استفاده کشاورزي منظور به آبکشي
 .باشد يکرنگ و بي عيب کامالً  باشند،



  را ما داري تو موسي يا :گفتند ابتدا گرفتن؛ ايراد به کردند شروع بني اسرائيل قوم
 افتد؟ اتفاقي چنين است ممکن چگونه آخر !مي کني مسخره

 را گاو کدام خوب :گفتند موسي قوم .خداست فرمان و امر اين :گفت موسي حضرت
  است؟ شکلي چه داده را کشتنش فرمان خداوند که گاوي اين اصال بکشيم؟ بايد

 گاو رنگ از سپس .نديده کار جوان نه و باشد افتاده کار از پير نه گاو آن آمد ندا
   .باشد خالص زرد آمد جواب .پرسيدند

 اعتراض و ايراد مقام در مجدد بود، بهانه گيري و ايراد بر اسرائيل بني کار اساس چون
  گاو از ديگري مشخصات بايد تو خداي و نيست کافي نشاني و نام اين که برآمدند
 ندا رفت، طور کوه به دوباره شده، خسته بهانه و ايراد همه آن از موسي حضرت .بدهد
 منظور به آبکشي براي آن از باشد، نکرده شيار را زميني باشد، رام بايد گاو اين که آمد

 .باشد يکرنگ و عيب بي کامالً خالصه و باشند نکرده استفاده کشاورزي



پيدا کردندد و  پرس وجو بني اسرائيل گاوي به اين نام و نشان را پس از مدتها 
ذبدح نمودندد و بداالخره    کردند و آن را خريداري گراني از صاحبش به قيمت 

 .هويت قاتل را افشا کردمرده زدند و او قسمتي از گوشت گاو را بر بدن 



 بهانه جويي و گرفتن ايراد کرد، سخت را کارشان بهانه جويي بدانيم بايد دوستان
  اگر و اما الهي احکام مقابل در بعضي ها مي شود تکليف شدن سخت باعث

 حرام خوک گوشت چرا هست؟ نجس سگ چرا مي گيرند؛ بهانه دائما و مي کنند
 .....چرا است؟

 به گوساله يک ،مي کردند گوش خداوند فرمان به اول روز اگر موسي قوم
 همه شدند مجبور هم سر پشت بهانه گيري هاي با ولي مي کردند تهيه راحتي

 تا پرسيدند کسي هر از کنند، پيدا خصوصيات اين با گاوي تا بگردند را روستاها
 مشکالت نمي شد راضي اگر گاو صاحب ...کردند پيدا را گاو مدتي از پس

 .مي کشتند را يکديگر و مي کردند پيدا زيادي



ببینهیم امهام علهی    گهو  داديه ح الهاال    داسهتان وهوب   کهه بهه   متشكرم 
 :می نويسمرا روی تابلو است؛ ال يث چه فرموده علیه السالم در اين باره 



شدما  راسدتي  چقدر بد است اينقدر بددي دارد  بهانه جويي و لجاجت ديديم 
يدا بدا   دوسدتانمان،  بله لجبازي با بگوييد؟ مورد لجبازي را چند مي توانيد 

هسدتيم  لجاجت هدا  دچار اين بدي ها  و اگر ... ومعلم و ننوشتن تکاليف 
ايدن بيمداري نجدات يدابيم و در حقيقدت راه درمدان       از مي تدوانيم  چگونه 
 ؟چيست  لجاجت
ابتددا از خدود سرسدختش نشدان داده حداال نوبدت       اگر در 

عددخرخواهش کددردن، هرگددز از روي لجاجددت   چيسددت؟ 
 .نکردنرا تکرار سخني 

سددوال ايددن تصدداويري کدده در روي ديددوار يددک  
مي شود ديده پزشکان زياد و مطب بيمارستان ها 

که شخصي انگشت خود را روي بيندي قدرار داده   
 چيست؟ عالمت 

 .کرد سکوت بايد گاهي بله .سکوت



تا از بهانه جويي و ! نماخدايا به ما توفيق عنايت 
 .لجاجت دور باشيم و پيوسته در راه تو گام برداريم

 آمينالهي 



بده سداخت کاردسدتي موضدوع     مي کنيم حاال که درس تمام شد شروع 
دارد کسدي هدر جدوري دوسدت     هدر  کاردستي ما سداخت گداو اسدت    

مراحددل کشدديدن گدداو در  کنددد،کاردسددتي گدداو را درسددت مددي توانددد 
نمايش داده مي شود شما مي توانيد مطابق تصاوير طراحي پاورپوينت 

بدراي سدهولت کدار يدک طدر   بده       را درست کنيد کرده و کاردستي 
 .مي نماييمعنوان پيشنهاد ارايه 



  پارچه خرده کن، پاک مداد، مدل، چسب، ،قيچي ،A4 اندازه در سفيد مقواي :نياز مورد وسايل
 .زار سبزه براي سبز پارچه و طوسي ،مشکي، طاليي زرد رنگ به

 :نماييد کامل را زير مراحل لطفا

 .بکشيد شفاف کاغخ روي  مرحله به مرحله را طر  -1 

 .بزنيد برش را آن دور  -2

 .کنيد منتقل مقوا روي را آن يا بچسبانيد مقوا روي دقت با را طر  – 3

 .نماييد تزيين طاليي زرد مثل رنگي پارچه هاي با را گاو روي -4 

 بيني، و چشم براي مشکي مثال عنوان به نماييد ديگرتزيين رنگ هاي با را شاخ ها و چشم -5
 .شاخ ها براي طوسي

 گاو براي را  مزرعه چمنزار و زار سبزه فضاي مي توانيد خود سليقه با تمايل صورت در -6
 چمنزار وسط در گاو که گونه اي به بچسبانيد مقوا روي و زده برش را ها پارچه کنيد درست
 .گيرد قرار



 چمنزار

 کرداستفاده .... رنگی  وکاغذ های از می توان در صورت در دسترس نبودن پارچه :  1نکته 




