




 عزیزسالم بچههای

 ؟حالتانخوباست؟کوکتانکیفاست؟سرحالوشنگولید؟آمادهایدبرایشروعدرسامروز

 .ماوقتیبخواهیمبهخانهیکسیبرویممعموالیاباوالدینمیرویمیاازآنهااجازهمیگیریم

 ؟کسیمیتواندبگویداینسهخانهکداماست:معموالهرکسیسهخانهدارد

 .اولینخانههمینخانهایاستکهباپدرومادردرآنزندگیمیکنیم

....اماسومینخانه  

 .دومینخانهیهمهماجاییاستکهدرآندرسمیخوانیمیاکارمیکنیم

 برایاینکهبدانیمسومینخانهیماکجاست،



 
 خریدهتبلتدوستم

 نشستهتنهاگوشهای
 می زد حرف من با کاش

 شکستهکارشازقلبم

 دارم دوستکه او را من 

 است با من؟ قهرپس چرا 

 او که خیلی مهربان است

 حتماکارتبلتهست



خانهای.استمجازیفضایماخانهسومینشدید،متوجههمهحتمابچههابله

 .میگذرانیمآندررازیادیوقتماوماستباجاهمهکه

  دیگران خانه ی به ما که همانطور حاال خب

  نمی رویم، بزرگترها اجازه و شناخت بدون

  و شناخت بدون نباید هم مجازی فضای در

   .برویم بزرگترها اجازه

؟چـرا  



چه خطراتی؟ خب چند تا سوال می پرسم،  . خب فضای مجازی هم خطراتی دارد که ممکن است به ما آسیب بزند
 :جواب بدهید

 وزیر ؟ به رئیس وزارتخانه چه می گویند: اول

 یاور به دوستی که به انسان کمک می کند، چه می گویند؟  : دوم

 رازی کاشف الکل که بود؟ : سوم

 ورزش دهیم؟برای داشتن بدنی سالم چه کاری باید انجام : چهارم

 سرهنگ به فرمانده هنگ چه می گویند؟ : پنجم

خب حاال حرف اول این کلمات  
را کنار هم بگذارید تا ببینیم چه 

 کلمه ای به دست می آید؟

 درود بر شما

(. عج)آفرین بر شما یاوران امام زمان   

 ! مرحبا بر شما

 !بر شما ورزشکاراناحسنت 
!آفرین  

 ویروس



، گااهی ماریم مای  شاویم و باه دکتار مای رویام دکتار          دیدید
یعنی یک میکروب ناشناخته باه بادن   . می گوید، ویروس است

کارده و از اشاتها انداختاه، تاوان     مریم ما حمله کرده و ما را 
. حرکت را از ما گرفته و خالصه حالمان را خراب کارده اسات  

حاال فضای مجازی هم همین است، اگار وارد ساایتی ناشاناس    
شویم یا برنامه ای را که نمی شناسیم نصب کنیم، ممکن اسات  
ویروسی وارد گوشی ما شود و آن را خراب کند یا اطالعات ما 

زیااد مای شاود کاه     به قادری  گاهی شدت آسیب . را نابود کند
 . ممکن است حتی گوشی یا رایانه ما را خراب کند

 چیه؟ویـروس حاال 



 این به بگویم، را خطر این اینکه از قبل خب ...مجازی فضای خطرات از دیگر یکی
 :کنید گوش ماجرا

 مادر .می کنند بحث و جر هم با دارند مادرش و پدر که دید آمد، خانه به که مدرسه از حسن
  همه بابا :می گفت هم پدرش کردی؟ اعتماد او به چطور نمی شناختی را طرف که تو :می گفت

  شده چه نمی دانست که حسن می کردم؟ چکار بود، مناسب قیمتش هم بعد بود، درست چیز
  کن، عوض را لباست برو حسن :گفت بلند صدای با مادرش که می داد گوش واج و هاج است،

 خوردن اشتهای اما سفره، سر نشست و کرد عوض را لباسش حسن .بخور را ناهارت بیا
 بغل را او مادرش آمد، که خواهرش .بیاید دانشگاه از خواهرش تا کرد صبر عصر تا .نداشت

 شکایت تا فتا پلیس رفته :گفت مادر کجاست؟ پدر پرسید، بعد .کردند گریه کمی و کرد
  چه آبجی :پرسید و رفت اتاق به او دنبال به هم حسن رفت، اتاقش به خواهر وقتی .کند

  حسابش و گذاشته اند کاله را پدر سر اینترنت طریق از :گفت خواهرش است؟ افتاده اتفاقی
 و بوده کالهبردار طرف اما بخرد، قیمت ارزان ماشین یک خواسته می پدر کرده اند، خالی را

 .است کرده فرار و دزدیده را پدر پول

 .است دزدیپس یکی دیگر از خطرات فضای مجازی 



 .بگوییم هم را مجازی فضای فواید از تا چند حاال خب

  نوشته ام شماره آن طرف یک که کرده ام آماده کارت تا چند من
  .را مجازی فضای فواید از یکی دیگرش طرف و

  انتخاب شماره ای کدام هر و بیایند تا می کنم انتخاب را نفر دو
  .دهند توضیح مقداری آن درباره و بخوانند را فایده آن و کنند

 .می گیرد من از جایزه یک داد، توضیح بهتر کس هر



 .بگوییم هم را مجازی فضای فواید از تا چند حاال خب

  نوشته ام شماره آن طرف یک که کرده ام آماده کارت تا چند من
  .را مجازی فضای فواید از یکی دیگرش طرف و

  انتخاب شماره ای کدام هر و بیایند تا می کنم انتخاب را نفر دو
  .دهند توضیح مقداری آن درباره و بخوانند را فایده آن و کنند

 .می گیرد من از جایزه یک داد، توضیح بهتر کس هر



 .بگوییم هم را مجازی فضای فواید از تا چند حاال خب

  نوشته ام شماره آن طرف یک که کرده ام آماده کارت تا چند من
  .را مجازی فضای فواید از یکی دیگرش طرف و

  انتخاب شماره ای کدام هر و بیایند تا می کنم انتخاب را نفر دو
  .دهند توضیح مقداری آن درباره و بخوانند را فایده آن و کنند

 .می گیرد من از جایزه یک داد، توضیح بهتر کس هر



 .بگوییم هم را مجازی فضای فواید از تا چند حاال خب

  نوشته ام شماره آن طرف یک که کرده ام آماده کارت تا چند من
  .را مجازی فضای فواید از یکی دیگرش طرف و

  انتخاب شماره ای کدام هر و بیایند تا می کنم انتخاب را نفر دو
  .دهند توضیح مقداری آن درباره و بخوانند را فایده آن و کنند

 .می گیرد من از جایزه یک داد، توضیح بهتر کس هر



 .بگوییم هم را مجازی فضای فواید از تا چند حاال خب

  نوشته ام شماره آن طرف یک که کرده ام آماده کارت تا چند من
  .را مجازی فضای فواید از یکی دیگرش طرف و

  انتخاب شماره ای کدام هر و بیایند تا می کنم انتخاب را نفر دو
  .دهند توضیح مقداری آن درباره و بخوانند را فایده آن و کنند

 .می گیرد من از جایزه یک داد، توضیح بهتر کس هر
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 .بگوییم هم را مجازی فضای فواید از تا چند حاال خب

  نوشته ام شماره آن طرف یک که کرده ام آماده کارت تا چند من
  .را مجازی فضای فواید از یکی دیگرش طرف و

  انتخاب شماره ای کدام هر و بیایند تا می کنم انتخاب را نفر دو
  .دهند توضیح مقداری آن درباره و بخوانند را فایده آن و کنند

 .می گیرد من از جایزه یک داد، توضیح بهتر کس هر
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 .بگوییم هم را مجازی فضای فواید از تا چند حاال خب

  نوشته ام شماره آن طرف یک که کرده ام آماده کارت تا چند من
  .را مجازی فضای فواید از یکی دیگرش طرف و

  انتخاب شماره ای کدام هر و بیایند تا می کنم انتخاب را نفر دو
  .دهند توضیح مقداری آن درباره و بخوانند را فایده آن و کنند

 .می گیرد من از جایزه یک داد، توضیح بهتر کس هر
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 لحظه هر می شدم

 خندان نگاهت با

 هستم تنها چه من

 االن تبلت توی

 همه در تبلت ها

 فکر بازی هستند

 چشم های خود را  

 روی قصه بستند

 قصه ای بودم شاد

 در کتابی زیبا

 لمس می کردی تو

 رابرگه های آن 

 قصه ی تنها

 نفیسه جعفرپور

خب حاال که مسابقه تمام شد، به این 
شعر زیبا گوش کنید، تا چند نکته دیگر 

 :درباره فضای مجازی بگویم



  سرش که کسی .کرد بیان را مجازی فضای ضررهای از تا چند هم شعر این خب
  از .نمی کند بازی کسی با نمی زند، حرف کسی با .تنهاست همیشه است، گوشی در

  .کند زیاد را اطالعاتش و علم و آگاهی که چیزی یعنی نمی خواند کتاب مهمتر همه
 می رود، یادش که می شود آن جذابیت های و مجازی فضای غرق آنقدر چون

  صحبت رایانه و بدن در ویروس درباره هست یادتان .دارد هم دیگری کارهای
   کردیم؟

  ... و رایانه ای بازی های و گوشی از زیاد استفاده جهت به گاهی
 مطالعه باید می رود یادمان .می شود خراب هم ما ذهن و فکر
 به خیلی دیگر شاید .بخوانیم هم خوب کتاب های و بکنیم هم

 .ببینیم کابوس شب ها است ممکن حتی .ندهیم اهمیت نماز

 استفاده مجازی فضای فایده های از هم اینکه برای حاال
  کار یک باید شود، کم برایمان ضررهایش هم و کنیم

 ؟کاری چه .بکنیم خوب

 



   ؟کشته در راه خدا چه می گویندبه -1

   چه می گویند؟جانشین پیامبر به -2

   ؟می گویندفعالیت ذهنی را چه اندیشه و محصول -3

معروف در مکه  چشمه ای تکرار آن نام چه کلمه ای از -4
 می شود؟ساخته 

(8-13-10)فکر   

(9-2-5-1)امام    

(12-11-3-17)شهید   

   ؟می گویندکار و سخن بیهوده چه به باطل و به -5

 اولین حرف الفبای فارسی چیست؟  -6

 (14-7)زم  

 (6-15-16)لغو  
 (4)ا  

یک جدول داریم، برای رسیدن به پاسخ این سوال باید به چند سوال جواب بدهید تا جدول را ما 
 .پر کنیم و بعد پیام آن را پیدا کنیم

 ؟کرد باید ،چه است پیام آوردن دست به نوبت حاال

 .بشمارید تا 6 تا 6و نوشته را اول حرف بلی

 د





 مهمانی لبخند

 می گیرد او گوشی

 از خاله و مامان

 از خواهرم لیال،

 از دست دایی جان

 مادربزرگم گفت

 یک راز زیبا را

 گوشی ستو بی تبلت 

 مهمانی فردا

 عباسی شکوهیناهید  

 مادربزرگم هست

 در فکر این ترفند

 مهمانی فرداست

 لبخندمهمانی 



 به کن دور ما از را شیطان ها خدایا
 !را مجازی فضای شیطان های خصوص

 !برسان را ما زمان امام خدایا

 خودت پناه در را ما بزرگوار رهبر خدایا
 !کن حفظ

 را مسلمانان همه گرفتاری خدایا
 شر از را همه و کن برطرف
 .بده نجات آمریکا




