


 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 ؟بچه ها سالم خوب هستید
 هستید؟ محبوب  بین همه 
 ؟هستیدقبـراق و سرحال 
 ؟هستیددماغ چاق  خوب و 

 !هـم هستیدکه با وقتی 
 ؟ هستیدهم مواظـــب 
 ؟هستیدراحـت خوشحال و 

 رفاقــت هستید؟ اهل 

.اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم  



 مـواد الزم 
 مقداری کاغذی، دستمال برگه4 بشقاب، عدد4

   .آب هم لیوان یک و اسمارتیس قرص
 روش آزمایش 

 هر دستمال ها از تا سه توی بعد کنیم می پهن کاغذی دستمال یک بشقاب هر در ابتدا
  با اسمارتیس چندتا چهارمی بشقاب توی و می گذاریم اسمارتیس عدد یک کدام

 حاال .می پیچیم اسمارتیس دور را دستمال ها حاال .می گذاریم فاصله با مختلف رنگ های
 .می دهیم زمان دقیقه دو تا یک .بخورد خیس خوب دستمال تا می ریزم آب کدم هر روی

افتد؟ به نظر شما چه اتفاقی می   

بشقاب چهارم نگاه کنید رنگ به . دستمال کاغذی ها رنگ اسمارتیس به خودشان گرفتند
. تقریبا رنگ سفیدش را از دست داده است! کردهدستمال چهارم چقدر تغییر   

 چه کسی می داند اسم این آزمایش چیست؟ 

.پذیریو تاثیر تاثیرگذاری   



 یا باشیم؟ پذیرها تاثیر یا و گزارها جزوتاثیر توانیم می هم  آدم ها ما شما نظر به !سوال
   بدهد؟ تغییر هم را ما رفتار می تواند دیگران بد یا خوب رفتار آیا ساده تر عبارت به

 رفتار از توانیم ،می هم ها آدم ما
  و بگیریم تاثیر دیگران اخالق و

 ما پس .بگذاریم تاثیر برعکس
  و باشیم مواظب خیلی باید

  به درد به و خوب دوستان
  خوب رفتار تا کنیم پیدا خوری

 .بگذارد خوب تاثیر ما روی آنها



  یعقوب  بن عبدالرحمن با چرا :فرمودند شخصی به خطاب علیه السّالم  رضا امام
 می کنی؟ معاشرت

!  می گویدنادرستی سخنان او درباره ی خدا  : حضرت فرمود. او دائی من است: عرض کرد
 . یا با ما همنشین باش و او را ترک کنو  رها کنپس یا با او معاشرت کن ما را 

پیروی  از عقیده ی او وقتی . می رساندبگوید به من چه زیانی می خواهد او هر چه : آن فرد گفت
 ! ؟نکنم

  و بود علیه السّالم موسی حضرت یاران از خود که شخص آن داستان آیا :فرمود حضرت
  و موسی به دریا کنار در فرعون لشکر که هنگامی نشنیده ای؟ را فرعون یاران از پدرش
 دنبال به پدر که حالی در کند، نصیحت را پدرش که شد جدا موسی از پسر آن رسید، یارانش
  در او :فرمود .رسید علیه السّالم موسی به خبر !شدند غرق هم با نیز دو آن شد، غرق فرعون
 .نشود دفاعی است گناهکار نزدیک آنکه از شد نازل عذاب چون ولی خداست، رحمت



با اجرای یک مسابقه ی جذاب،  
دوستان خوب و با ویژگی های 

ما مسابقه  ؟ می شویمبد آشنا 
 .سه مرحله دارد

 کنیم؟دوست خوب پیدا چطور می توانیم 
 بدهیم؟دوست واقعی را از دوست قلّابی تشخیص چطور می توانیم 

 می شود؟دوست قالبی هم پیدا مگر 



  هر پرسم می سئوال 7 ابتدا .است شده نوشته کلمه ای کدام هر روی که دارم کارت 7 من
 من کنار جا همین او .می کند دریافت را کارت ها  از یکی و می آید من پیش داد جواب کس

 .ندهد نشان فردی به را کارت بگویم من که زمانی تا و می ایستد

 اولمرحله ی 

 سوره یک اسم رابرداریم اولش حرف اگر که است قرآن سوره کدام .1
   ؟می شود دیگر

(اهلل علیه و آله و سلمصلی )محمد .سوره هم هستیک یکی از ارکان نماز که اسم نام . 3 رضا علیه السالمامام   لقب کدام یک از امامان معصوم ماست؟رئوف . 2  المومنین علیه السالمامیر   تنها لقبی که فقط برای امام علی علیه السالم است کدام است؟.  5 مریم سالم اهلل علیها  چیست؟است، تنها زنی که در قرآن آمده نام . 4 سجده   . می گویندبه جانشین وضو   6  (علیهم السالم)یونس،نوح،موسی   دریا نقش داشته است؟قصه ی زندگی شان که در پیامبرانی . 7 تیمم   . اند، مشخص شدندگرفتهبچه هایی که کارت     



 مرحله ی دوم
 برگردانند شما طرف به را کارت خواهممی اندگرفته کارت که بچه هایی همه از من

  جمله یک هم درکنار کارت ها کلمات دادن قرار با تا دارید زمان ثانیه 30 شما
 .می کنیم شروع پس .بسازید

 درستکار باشید دانا راستگو بخشنده دشمن با

 به نظر شما این جمله درست است؟ 
. می کنیمسوم مسابقه را اجرا مرحله ی پس اگر درست نیست ! نه   



 مرحله ی سوم
 برسیم اصلی جمله ی به تا کنید پیدا را کلمات این متضاد

 با دوست نباشید نادان دروغگو بخیل گناهکار درستکار باشید دانا راستگو بخشنده دشمن با

 :  فرمودندعلیه السالم به فرزندشان امام باقر علیه السالم العابدین زین حضرت 

 .نباشیددوست نادان  وبخیل ، گناهکار، دروغگوبا 



 باشیم؟ دوستنادان  وبخیل ، گناهکار، دروغگوچرا نباید با 

 .می گوید تو به واقع خالف بر را چیز همه دروغگو؛

 .فروشد می آن از کمتر یا لقمه یک بهای به را تو راحتی به ؛گناهکار

   .می کند دریغ تو از  داری نیاز او کمک به که موقعی ؛خسیس

  می شود تمام زیانت به ولی برساند سودی تو سود به می خواهد ؛نادان
 (می آورد در را دادت ولی برسد دادت به می خواهد)



5 6 7 8 1 2 3 4 

ده
شن

بخ
 

ان
اد

ن
گو 

ست
 را

س
سی

 خ

گو
وغ

در
ار 

هک
گنا

 

انا
 د

ار
تک

رس
 د

  روی فقط که داریم هم دیگر کارت 8 و است شماره یک کارت هر پشت که .داریم کارت عدد 8 ما
  خاطر به را آن شماره هم و کلمه هم می بایست شما .است شده نوشته  8 تا 1 ازشماره ی آن ها

  شماره ی فقط که می شود نصب  تابلو به طوری کارت ها بشود، شروع مسابقه که موقعی چون .بسپارید
  نفر یک گروهی هر از  می گذارم زمین روی گانه جدا را کارت هر شماره های من حاال .شود دیده آن

  (لی لی ) پایی یک صورت به باید کننده شرکت .بشمارید بلند  ده تا یک از هم شما. کنم می دعوت
  عدد  با را عدد ما .می ایستد هست که عددی هر روی او شما، شمارش پایان  با و بپرد اعداد روی

  منفی امتیاز یک بود بد دوست صفت به مربوط کلمه اگر می دهیم تطبیق هست تابلو  روی که کارتی
 .می شود ثبت مثبت امتیاز یک بود خوب دوست صفت اگر و شود می ثبت گروه برای
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 مسابقه شروع شد



 !خدایا به ما کمک کن تا دوستان خوب و واقعی پیدا کنیم

 .و شما آمین بگوییدمی کنم تا دعا چند 

! نگهداریمخدایا به ما کمک کن تا دوستان خوبمان را بتوانیم   

! خدایا ما را از شر دوستان بد نجات بده  

 آمین یا رب العالمین




