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 پیش برنامه/کاردستی
 .است آمدهجدول  ی)ص( و کالژ کربال در انتها امبریپ تیبا اهل ب ییآشنا یکاردست هیطرز ته

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 25

 اهداف

 ایو  دستیکار اند که زودتر آمده یرانیفراگ یبرنامه برا یقبل از شروع رسم شود یم هتوصی  ها بچه زمان ور همبا توجه به عدم حض .1

 مناسبت انجام شود. نیمرتبط با ا یزآمی رنگ

 السالم. هیالشهدا عل دیس یعزادار یزدن برا یاهیبا آداب و رسوم س ییآشنا .2

 نحوه و لوازم اجرا

 یرنگ یمقوا ای یرنگ نتیپر .1

 یچیق .2

 چسب .3

  :دیرا پخش کن پیکل نیا یکاردست یهمزمان با اجرا دتوانی یم .4
http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=151789 

 

  



 فارسی برنامۀ مناسبتی محرّم 1سطح 

 25از  4صفحۀ  Moharram-level-1-series-A-FA-R1.0  1نسخۀ 

 مقدّمه
 زیسالم به همه دوستان عز

 خوشتون اومده باشه یاز کاردست میدواریام

 م؟یدور هم جمع شد نجایا یبگه ما االن به چه مناسبت تونه یم یک

م دور ه نجایالسالم هست. ما ا هیعل نیشهادت امام حس امیم به خاطر امراس نیا بله

 . میامام مهربون با هم صحبت کن نیا یتا درباره بزرگ میجمع شد

 هیلع یهستند. نام پدرشون حضرت عل انیعیالسالم امام سوم ما ش هیعل نیحس امام

 رامبیدختر پ هایلالسالم امام اول ما و نام مادرشون حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل ع

 یبامام حسن مجت ن،یو آله و سلم هست. برادر امام حس هیاهلل و عل یاسالم صل یگرام

 ن،یکه درست کرد یکاردست نیالسالم امام دوم ما هستند. االن فک کنم با ا هیعل

 .نیناسش یو مهربونمون رو م زیعز امبریخانواده پ یعنی تیخوب اهل ب یلیخ گهید

وات( ما حضرت محمد )صل امبریماست و پ امبریفرزند پ نیامام حس نکهیبه خاطر ا ما

رو  شونتبی اهل که بودن گفته مردم به و بودن سفارش خانوادشون رو کرده یلیخ

)ع( رو که امام سوم ما هم هستند  نیالسالم رو دوست داشتند، ما هم امام حس هیعل نیامام حس یلیخ یلخی هم خودشون و باشن دوست داشته

 .مکنی یم یو براشون عزادار مپوشی یم مونیبه نشانه ناراحت یو لباس مشک میناراحت شونیروزها به خاطر شهادت ا نیو تو ا میدوست دار یلیخ

 :میبود که قرآن رو به مردم بهتر بشناسونه. سوره ناس چطوره؟ پس شروع کن نی. چون اصال هدف امام ما امیسوره بخون هیبا هم  دییایب حاال

 کریمقرآن 

 )برای مربی بیان شده است( ترجمه ،ناسسورۀ 

 ردمم پروردگار به برم به نام خداوند رحمتگر مهربان.  بگو پناه مى

 نهانى گروسوسه شر از «3» مردم معبود «2» مردم پادشاه «1»

 از چه «5» کندمى وسوسه مردم هاى سینه در که کس آن «4»

 «  6» انس[ از چه] و جن

 

ا و دوست داره م هیموجود بد طونشی ها . بچهمبری یبه خدا پناه م طانیش های زدن گول و ها سهسوره از شر وسو نیا ی! ما توزیعز های بچه

  ؟ی. مثل چمیاشتباه و بد انجام بد یرو از راه درست خارج کنه و ما رو وسوسه کنه که کارا

و  یجام بدبهت گفتن ان یبزن. اگر کار دست یدست بزن دیکه نبا ییزهایحرف مامان و بابات رو گوش نده. به چ گه یمثال به ما م ن،یآفر

 کمک نکن و..... هینده و به بق هیرو به بق لتیبزن، داد بزن، اخم کن، وسا غیج یدوست نداشت

د مهربون هم ما خداون ی. ولمکنی یو کار اشتباه م شه یدفعه حواسمون پرت م کیو  میمقاومت کن طونیدر برابر ش متونی یوقتا نم یبعض ما

 جمله گفتن ها، راه نیز اا یکی. میو به حرفاش گوش ند میسیوا طونیدر برابر مقابل ش میتا بتون میکار کن یداده چ ادیاشته و بهمون رو تنها نگذ

رو  طونیکه ما رو کمک کنه که گول ش مخوای یاز خدا م یعنی. مبری یبه خدا پناه م طانیما از شر ش یعنیهست  میالرج طانالشی من باهلل اعوذ

 چرا؟ دونه یم یالسالم هست. ک هیعل نیامام حس عزاداری مراسم در کردن شرکت ها، راه نیاز ا گهید یکی. مینخور

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15تا  10

 اهداف

شدن دل که عامل  ینوران یتوسل به قرآن برا .1

 است. تیهدا

و کاربرد آن در  یمعنناس و  یبا سوره ییآشنا .2

پناه بردن به خداوند در مقابل شرها مخصوصا 

 .شهای و وسوسه طانیش

 .یقرآن اتیآ یداشتن از معان یآگاه تیاهم .3
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 شتریب م،شی یم رت کینزد شونیبه ا م،شی ی)ع( ناراحت م نیامام حس یالسالم ما برا هیعل نیامام حس یمراسم عزادار یتو نکهیبه خاطر ا ن،یآفر

 ینم یراحت نیبه ا طونیقلب ما محبت به امامانمون باشه، ش یتو ی.  وقتمیدور بمون طونیکه از ش کنه یمما رو کمک  نایو ا مشونشناسی یم

 وارد قلب ما بشه و گولمون بزنه.  تونه

شون راه رو به قلب طونیبودن که ش یکردن، کسان دیو شه تیو خودشون و خونوادشون رو اذ دنی)ع( جنگ نیکه با امام حس یکسان ها، بچه

 نیحس امام ی. هر چدنید-یرو نم یحق و درست گهیو اصال د کردن یقبول م عیسر گفت یاون م یکه هر چ نیا یعنی ؟یچ یعنی بودن، داده

و ...  شه یخدا از شما ناراحت م ن،یکار بد رو نکن نیا ن،یهستم و دوست دارم کار درست رو انجام بد یکه من ک داد یم حی)ع( براشون توض

 طونیشدن به امامانمون ش کیمهمه که ما با نزد یلیخ نیهم ی. براشد یو قلبشون مهربون نم دنشنی ی)ع( رو انگار نم نیحس امام یاونها حرفا

نه، به گولتون بز خواد یم طونیکه ش نیدی. مخصوصا امام زمانمون که مثل پدر ما هستن و االن حاضر هستن و اگر دمیرو از خودمون دور کن

 یلی. ما خنیرو نخور طونیو گول ش نیبش یکه براتون دعا کنه و کمکتون کنه که قو نیپدر مهربون بخوا نیاز او  نیامام زمان فکر کن

 نیشتن ابابت دا مکنی ی. خدا رو شکر مانیبه کمک ما م یحواسشون به ما هست و زود شهیکه هم میپدر مهربون رو دار نیکه ا میخوشبخت

 .شمونیپ نایکه زودتر ب مکنی یپدر مهربون و دعا م

ا خدا شما رو ت نشیبخون ادیو ز نیسوره رو حفظ کن نیا نری یخونه م یوقت نیکن یخوب سع های که شما بچه نهیخوب ا یلیکار خ هی حاال

 ادتونی شیکه از معن ییزایو چ نیمن سوره رو بخون یبرا نتونی یم میدیرو د گریبعد که ما همد ی حفظ کنه. دفعه ها یدر پناه خودش از بد

 خوشحال بشم. یلیخ یلیباشه، هم من خ یاز ما راض زمونیتا هم قلب امام زمان عز نیمن بگ یمونده برا
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  پادشاه ظالم و مرد مهربانداستان: 
بود که  ینبود. یه کشور ینبود، غیر از خدا هیچک یبود یک ییک

 می زور مردم به ظالم پادشاه این ها یه پادشاه ظالم داشت. بچه

 شاه،پاد این. بود و از پول اونا واسه خودش یه قصر ساخته گفت

 شده از دستش خسته یو مردم دیگه حساب کرد یبد م یکارا خیلی

 دایکه از دست این پادشاه نجات پ گشتن می راه یه دنبال. بودن

 کنن.

 می صحبت هم با داشتن و بودن روز که دور هم جمع شده یه

ل مردم هم اونها رو قبو ی هیشهر که بق یاز بزرگاچند نفر  کردن،

مردم، یادتون هست که چند سال  یداشتن، به مردم گفتن: آها

خوب که هیچ کس ازش کار بد  یپیش، یه مرد مهربون و خیل

 ه؟حاکم ما بشه؟ یادتون خواست می بود  ندیده

 ایه مربی) گه تک آدما فک کردن و گفتن: آره راس می تک

 یکی. گی : راس میدیبگو یکیم را باز کنند. نقش مرد گرید

 : یادش بخیر ...(دیبگو یکی: آره یادم اومد. دیبگو

اونا به مردم گفتن: یادتونه شما قبول نکردین و گول پدر این پادشاه ظالم رو خوردین؟ یادتون هست که فکر نکردین که یه حاکم مهربون  بعد

دم مر با دارین انگار کنین، نگاه ها امهربونه و حاال هم پسر ظالمش شد پادشاه ما؟ )دونه دونه به بچهو عادل و دانا، بهتر از یه حاکم زورگو و ن

 هم حالت تأسف از خودشان نشان بدهند.( گرید های ی. مربکنید یصحبت م

 خواست یه یادمونه. اونا دلشون مسراشون رو تکون دادن که آر یاون روزا و اون مرد مهربون افتادن و با ناراحت ادیمردم به  ی همه ها، بچه

گوش  اون گفت یمهربون بیاد و هر چ ی. دوست داشتن دوباره اون آقاکنن جبران رو بودن خورده رو پادشاه گول و بودن که کرده یکار بد

 یم؟بکن تونیم یکار م یحاال چ یما اشتباه کردیم، ول نگی ی(: راست مگرید های یشهر گفتن )مرب یهمین به بزرگا یابدن. بر

، راستش اونها گفت: خب ونیاز م یرمردی.( و پردیحالت فکر کردن به خود بگ یچند نفر هم یه ذره فکر کردن و با هم مشورت کردن )راو اون

چون  کنم ی. فک مکنه یم یمهربون هنوز تو یه شهر دیگه هست و داره زندگ یکه این آقا دونم یما فقط یه راه داریم. من م کنم یفک م

 آدما رو دوست داره، اگه ازش بخوایم، دوباره بیاد و کمکمون کنه. یخیل

همه  نیچه خوب! پس بیا ی(: واگرید های یمردم خندون شد و امیدوار شدن. با هیجان و شور و شوق گفتن )مرب ی همه یدفه لبا هی ها، بچه

 باهم ازشون بخوایم که بیان و کمکمون کنن.

ن و بعد ببرن. )حالت نامه نوشت شونیا یما رو برا های نامه رسون چندتا نامه میهمه با هم نامه بنویسیم و بد نیگفت: بیا رمردیوقت، اون پ اون

 (اسب با فرستادن و کیسه داخل ها گذاشتن نامه

رفتن و  ن و رفتن ومهربون برسونن. سوار اسب شدن و به راه افتاد آقای اون به رو ها نامه برن که کردن قبول مردم از نفر چند ها، بچه خالصه

 دادن و داستان مردم رو تعریف کردن. شونیمردم رو به ا های رفتن تا اون مرد مهربون رو پیدا کردن و نامه

مکشون بکنن و ک یمردم گریه کردن. دوست داشتن براشون یه کار ناراحتی بخاطر و گرفت دلشون خوندن، که رو ها مهربون نامه یآقا اون

 کردن و با خونوادشون و چند تا از دوستانشون به سمت اون شهر راه افتادن.همین قبول  یکنن. برا

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15تا  10

 اهداف

 رخداد عاشورا و حرکت امام )ع( به سمت کربال. لیبا دل ییآشنا .1

ت پناه بردن به خدا و امام و ضرور طانیش های به وسوسه توجه .2

 زمان از شر آن.

 نحوه و لوازم اجرا

 هاو جلب توجه بچه گویی با مهارت داستان ییآشنا .1

 داستان یبا راو گویی در داستان یسه مرب مشارکت .2
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حرا راه ص ی. اون آقا و خونوادشون و دوستاشون سوار شتر و اسب، تومایبود و نه هواپ نیبود و اون موقع هم نه ماش یطوالن یلیراه خ ها، بچه

کمک  یکه بود، اهل این کاروان برا یهوا هم گرم بود. اما با هر سخت بود و وعلفی آب یب یافتادن و به سمت اون شهر حرکت کردن. صحرا

شود.  با توجه به جو حاکم سؤال ؟یچ یعنیکاروان  دونه یم یبکنن. )ک کمکی خوان و خوشحال بودن که می رفتن یاون شهر جلو م دمبه مر

دو نفر از  یکیفقط اجازه دهد  ایدهد،  حیو خودش توض سؤال نکند راوی است بهتر شود، کالم گسسته ی سؤال ممکن است رشته نیاگر با ا

 .(هندجواب د عاسری ها بچه

 شد؟ یهمراه با تعجب( اگه حدس زدین چ ناراحتی با) ها اما، اما بچه اما،

رات نقشه شهر ب نیکه اهل ا یپادشاه، خبر ندار یشهر به پادشاه ظالم خبر داد که ا یاز آدما یکاروان به اون شهر برسن، یک نیا نکهیاز ا قبل

 یوا یو حاکمشون باشه. وا ادیمهربون رو دعوت کردن که ب ی! اونها اون آقایتو پادشاهشون نباش گهیکنن که د یکار خوان یو م دنیکش

 (ناراحتی حالت با) شه؟ می یحاال چ یعنی ،یوا

 که بود سیدهتر حسابی پادشاه ها، ر رو بگیره. بچهاین کا یجلو خواست می و بود شده یناراحت و عصبان یخبر حساب نیا دنیاز شن پادشاه

به مردم زور بگه و پوالشون رو ازشون  خواست می اون. برگردونه فقیر مردم به رو پوالش مهربون مرد اون و بگیرن ازش رو قصرش نکنه

 بگیره.

 بهشون ماجرا رو گفت. از همشون خواست بدش افتاد. همشون رو جم کرد و یکار نکنم؟ یاد وزیرش و دوستا یکار کنم چ یگفت چ خالصه،

ر . اونا هم دور هم نشستن و فکر کردن و فکر کردن )حالت فکانیمهربون ب یاین کار مردم رو بگیرن و نذارن اون آقا یبکنن و جلو یکه فکر

 .کرد یداشت کمکشون م یبد کشیدن. شیطون هم که حساب یها کردن( و نقشه

 ی ون االن همهچ یول ،یمهربون رو بکشیمش. ول یو صدا کردن و بهش گفتن که تنها راه اینه که این آقارو که کشیدن، پادشاه ر شون نقشه

سختیه. بهترین کار اینه که اول مردم رو گول بزنیم و بعد بریم سراغ اون  یاون بیاد، این کارِ خیل خوان یمردم دوستش دارن و طرفدارشن و م

 (یناراحت ! آخ آخ!! )حالتمشیو بکش میبا او بجنگ میون مرد مهربون رو تنها بذارن که اون وقت ما بتونکه مردم ا میکن یکار هی. مهربونمرد 

تا اون مرد مهربون رو از  دیبکن نخوای یکه م ی: هر کاردم یبد گفت: من بهتون اجازه م یپادشاه ظالم خوشحال شد و به اون آدما ها، بچه

 (ی. )حالت ناراحتنیببر نیب

ل هر کدومشون رو با یه چیز گو یواشکی و مردم بین رفتن اونا ها بچه ،یوا یوا یکار کردن؟ وا یبد چ آدمای اون گفتین اگه اه بچه حاال

 زدن.

الت و ح ندگوی یجمالت را م نای ها با بچه رسد یبه جمع م شانیکه صدا یحرف زدن، و به صورت یبه صورت درگوش گرید های ی)مرب

 (رندگی یگول زدن به خود م

 خوب. یدیگه نرو دنبال او آقا دم یاول: بیا من بهت پول م یمرب

 که ... یبه شرط کنیم یم یدوم: بیا ما تو رو حاکم یه شهر یمرب

 پس نرو ... و زنده بمون! کشتت، یمهربون و عادل، پادشاه م یدنبال اون آقا یاگه بر دونی یسوم: م یمرب

 نمونده یدیگه هیچکس سر حرفش باق شه؟ یگول زدن، باورتون م ،یچند نفر هیاز  ریشهر رو به غ یآدما ی همه بایبد تقر یاون آدما ها، بچه

 شیطون گول زود و بودن ضعیف اونا چقد ها ترسو قایم شدن. بچه آدمای مث و هاشون مهربون نبود. همه رفتن تو خونه آقای اون منتظر و بود

 یادشون رفت! یبد رو خوردن و همه چ یآدما اون و

اشتن خورده، د-کوچیکشون و دوستاشون تو راه بودن و به امید کمک به این مردم گول های مهربون و خونوادشون و  بچه یاون طرفم، آقا زا

 (یناراحت یاون راه سخت رو میومدن. )نفس عمیق از رو
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خونواده  کشتن اون آقا و ی و گول خوردن، نقشه رن یمهربون نم یپادشاه مطمئن شد که دیگه مردم به استقبال اون آقا یاز اونورم وقت ها، بچه

 اگه بازم مردم بخوان، دیگه اون آقا نباشه که به دادشون برسه. یو دوستاشون رو کشید که دیگه مطمئن باشه از دستشون راحت شده و حت

ه جنگ با اون آقا. به همه نیزه و شمشیر ضعیف شهر رو گول زد که بیان ب یبد رو جمع کرد و یه عالمه از آدما یهمین یه عالمه از آدما یبرا

کمک  یکس هی! آدم از نیبه سمت اون آقا راه افتادن. فکرش رو بکن یطانیخشن و زشت و ش یداد و همه سوار اسباشون شدن و با صورتا

 !بندازه و بکشه! چطور ممکنه؟ ریبعد بره همون آدم و خونوادش رو گ اد،یکنه و او از راه دور ب وتشبخواد و دع

شهر رسیدن، اون مردم بد رفتن و دور اونها رو گرفتن و  های اون آقا و خونوادش به نزدیکی یو وقت رونیومدن با شهر از مردم ها، بچه آره

 برن و بخوان بهشون حمله کنن. ییکه دور اونها  رو گرفتند که نگذارند به جا نهیا شیمحاصرشون کردن. اونها رو محاصره کردن معن

کردن که اهل اون کاروان  یکار هی یعنیبرن آب بردارن.  شد یکه از اونجا رد م ای نذاشتن اونها از رودخونه یشون کردن و حتمحاصر آره،

بول کنه که کنن که ق میکار، اون آقا رو تسل نیبا ا خواستن یکوچیک اون آقا آب بخورن و اونها رو تشنه نگه داشتن. اونها م های بچه یو حت

 ینم ادیمردم  هیبق کردن، یکار رو م نیبودن، اگر ا ها یخوب ی مهربون که معلم همه یاون آقا یم باز هم ظلم و ستم بکنه. ولظال پادشاهاون 

 باشن. یو همه جا آدم خوب شهیهم دیکه با گرفتن

به  به فکر کشتن بودن وو فقط  سوخت نمی دلشون رحما اون بی یول کردن یداغ گریه م یاون صحرا یتو آبی بی از ها اون بچه ها، بچه

 بودن که قرار بود پادشاه بهشون بده. یفکر پوال و مقام

 یبد یکس چیبه ه چوقتیمعروف بودن و ه یمهربونشون که همه جا به خوب ی مهربون و خونواده آقای اون به پادشاه لشگر ها، بچه خالصه

کردن  راسی ور مادراشون و ها بچه هیکوچولو رو کشتن و بق های بچهاز  یبعض یکشتن، حت رحمی نکرده بودن، حمله کردن و همشون رو با بی

اون  شن، یم روزیکه پ ییاونها شه، یجنگ تموم م نکهیبعد از ا نکهیا یعنی ریاس ؟یچ یعنی ریاس دونه یم کی ها . بچهردنو با خودشون ب

 یمردها اون جنگ، اون آدم بدها، همه دوستا و یتو یولکنند و با خودشون ببرن تا براشون کار کنن.  ریکه شکست خوردند رو دستگ یکسان

 کردن! رییمهربون رو اس یخانواده اون آقا های بچه و ها مهربون رو کشتن و تازه خانم یآقا ی خونواده

که  و هم اینکار بدیه و گناه داره  یناراحت کردن. چون هم ظلم کردند که این خیل یبد و سنگدل، با این کارشون، خدا رو خیل یآدما اون

 .هبزن گول رو مردم و بده انجام خوب رو کارش بود  تونسته یدوست داشت. خالصه شیطون حساب یخیل یخوب رو خیل یخدا اون آدما

بد رو تنبیه کرد. تازه، اون پادشاه بد هم  یاون آدما ی که اون مردم به اون خانواده و دوستاشون کردن، همه یخدا به خاطر این ظلم ها، بچه

 هم زود مردن و همشون رفتن جهنم. هاشون یلیکه گول خورده بودن. خ دنفهمی مردم اون و نکرد عمل بود که بهشون داده هایی ه قولب

وست السالم رو د هیعل نیالسالم. همه ما امام حس هیعل نیبود؟ بله، امام حس یخوب چ یاسم اون آقا دونه  یم یبود. ک یداستان ما واقع ها، بچه

محمد و  یپیامبر اسالم حضرت محمد )بلند: اللهم صل عل ی . امام حسین، نوهمکنی یم هیو گر میناراحت هست شونیشدن ا دیشه یبراو  میدار

 خوب عاشقشون بودن. یآدما ی و همه یمحمد و عجل فرجهم( بودن و معروف بودن به مهربون لآ

اکبر،  یبرادرشون حضرت عباس، پسرشون حضرت عل نب،یرشون حضرت زکدوم از شما اسم اعضاء خانوادشون رو بلده؟ بله، خواه ها، بچه

 اصغر. یو بچه شش ماهشون، حضرت عل هیو حضرت رق نهیدخترشون حضرت سُکَ

رو دوست  یو مهربون یکه امام زمانمون هستن، چون خوب یو عاشق فرزندشون حضرت مهد میهست نحسی امام عاشق همه ما ها، بچه خب،

 مثل اونها باشیم تا گول شیطون بد و دشمن خدا رو نخوریم. داریم و دوست داریم

دوستدارشون  و اری شهیکه ما هم میبهشون قول بد دیکنن، با یو مهربون یرو پر از خوب ایو دن انیکه اماممون زودتر ب میما هم از خدا بخوا نیبیا

 .میباش یخوب های که بچه میکن یحاال، سع نیخوبه از هم نیهم ی. برامخوری یرو نم طونیو گول ش ممونی یم

   .(مبدی قرار ها را موضوع قول و قرارمون با بچه یاخالق امیپ کی شود یم نجای)در ا
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 سالم بر محرّم کلیپ: 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 5

 اهداف

 السالم. هیحضرت اباعبداهلل عل یدادن در محرم برا یزدن و نذر یاهیبا آداب و رسوم س یآشنائ

 وازم اجرانحوه و ل

 لپ تاپ .1

 پرژکتورویدئو  .2

 پرده .3

 بلندگو .4

 لینک

http://film.tebyan.net/film/144009 

  



 فارسی برنامۀ مناسبتی محرّم 1سطح 

 25از  10صفحۀ  Moharram-level-1-series-A-FA-R1.0  1نسخۀ 

  طانیش های از وسوسه یدورنمایش: 
 کنند( رییتغ گرانیاستفاده شود و باز نیعروسک، ماش یجام شود و به جاپسر و مادر ان نیب تواند یم شی)نما

 صحنه اول: خانه 

نشسته و مشغول کتاب خواندن است. سارا  یصندل ی)مادر رو

 با عروسکش است.( یمشغول باز

. اون ره یسال داره و به مهد کودک م 5: سارا کوچولو یراو

 یلیخ های یشنقا تونه یدوست داره و م یلیکردن رو خ ینقاش

 بکشه. یقشنگ

مهد  یفردا قراره تو دونستی یمامان جون، م ی: راستسارا

ته برگزار بشه؟ خانم معلممون گف ینقاش ی مسابقه کیکودکمون 

 کیه، رو بکش ینقاش نتری و قشنگ نیکه به هرکس که بهتر

 .ده یخوب م ی زهیجا

 رمادویام زم،یخوبه عز یلیخ ات ی: چه خوب، تو هم که نقاشمادر

و نشدن  . برنده شدنیبکش یقشنگ ینقاش یبتون شهیکه مثل هم

 .یرو بکن تیکه سع نهی. مهم استیمهم ن یلیخ

خوب من دوست دارم برنده  ی(: آره، ولکند یمکث م ی)کم سارا

-یمامان، دوستم زهرا هم نقاش دونی ی... م رمیبگ زهیبشم و جا

 !که اون برنده بشه دمیشا کشه، یم یقشنگ یلیخ یها

رم باشه دخت ادتی(: کند یبندد و رو به سارا م ی)کتاب را م مادر

م دوستات کنار ه ی که با همه نهیمهم ا ست،یکه برنده شدن مهم ن

. نیریگب ادیاز هم  یو حت ن،یکردن، لذت ببر یو از نقاش نینیبش

 زم؟یعز یدیهم. فرهیبگ ادیخوب  یزایکه آدم خوش باشه با دوستاش و چ نیبرنده شدن: هم یعنی نیهم

 .(شود یبا عروسکش م یو مشغول باز شود ی(: آره خب. )بعد دوباره ساکت مدگوی یم یو بعد به آرام رود ی)به فکر فرو م سارا

 دوم: کالس مهد کودک صحنه

 ستادهیا آنها ارکن معلم و است گذاشته شده ینقاش لیآنها وسا جلوی و اند نشسته زیو پشت م یصندل یسه دانش آموز کنار هم رو ای)دو 

 .(است

 آماده کردند. سارا و دوستش زهرا هم کنار هم نشستند. ینقاش یرو برا لشونوسای ها . بچههینقاش ی : امروز روز مسابقهیراو

 ن؟یگلم، همه آماده ا های : خب بچهمعلم

 )همه با هم(: بللللللله. ها بچه

 .نیبد لیحوو به من ت نیای. بعدش بدیرو بکش تون ینقاش نیساعت وقت دار می. ندیبا نام خدا شروع کن دتونی یخوبه، پس م یلی: خمعلم

 (ینقاش دنکشی به کردند شروع ها )بچه

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15

 اهداف

 .طانیاز ش یدور های قهیو طر طانیش های با وسوسه ییآشنا

 نحوه و لوازم اجرا

 کوچک به عنوان اتاق یفضا کی .1

 کتاب .2

 یصندلمیز و  .3

 انداز  ریز .4

 (نیماش ای) عروسک .5

 حداقل دو نفر یآبرنگ برا لیآب و وسا وانیو ل کاغذ .6

 ینفر به عنوان راو کی .7

 پسر )دو نفر( ایصحنه اول: مادر و دختر  گرانیباز .8

صحنه دوم: معلم و چند کودک خردسال به عنوان  گرانیباز .9

 دانش آموز
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 ینه. مدت ایه برنده باش تونه یاون م ینقاش ای. اما همش نگران بود که آینقاش دنیدوستاش شروع کرد به کش هی: سارا کوچولو هم مثل بقیراو

 ... چقدر یکه وا دیرود(، د-یدرهم م شهای و اخم کند یزهرا نگاه م یدوستش زهرا )سارا به نقاش یقاشن یکه گذشت، چشمش افتاد رو

... با خودش  دیبه نظرش رس یفکر کیموقع ناگهان  نیشده ... با خودش فکر کرد که نکنه که زهرا برنده بشه ... و در هم قشنگاون  ینقاش

 ینجوریشه ... آره، اونوقت ا یراحت پاک نم گهیخراب بشه، آبرنگ هم که د شیتا نقاش دست زهرا رو تکون بدم کهویگفت: چطوره که 

انجام  یکار را همزمان با نقل راو نیزهرا ... )سارا ا یدستش رو محکم زد به بازو کهویفکر کنه،  شتریب نکهیا ن. بعد بدوشم یخودم برنده م

 .(دهد یم

 .(ردگی یم اش هی! )گریرو خراب کرد ام ی! نقاش؟یسارا! چه کار کرد ی: وازهرا

 یو آب، رو خورد یم زشیم یآب رو وانیبلند شود که دستش به ل شیاز جا خواهد یم شود، یزهرا، ناراحت م ی هیگر دنی)سارا با د

 .(زدری یم اش ینقاش

 .(ردگی یم اش هیکار کنم؟! )خودش هم گر یمنم خراب شد، حاال چ یشد ... نقاش یچ نیبب ا،یخدا ی: واسارا

 ن؟کنی یم هگری چرا ها؟ شده بچه ی(: چدآی ی)به طرف آنها م معلم

 خراب شد. مون ینقاش ن،ینیو سارا )با هم(: خانم بب زهرا

 سارا بود! ری: همش تقصزهرا

 .(کند یم هیو فقط گر اندازد یم نیی)سارا سرش را پا

مونده تا دوباره ن یوقت گهیاالن د یول د،شدی یکه هردوتاتون برنده م دشای بود، قشنگ شده یلیهردوتون خ نقاشی! ها شد بچه فی: چه حمعلم

 .یبعد ی نداره، ان شاهلل مسابقه یبیع د،ینکن هیخب گر یلی... خدیبکش

 .(کنند ی)زهرا و سارا همچنان هق هق م

 سوم: خانه صحنه

 شود.( یو ناراحت وارد م نی)مادر دوباره مشغول مطالعه است، سارا غمگ

که  یرنده نشدب ینقاش ی نکنه تو مسابقه ؟یناراحت نقدریشده؟ چرا ا یمکث( چ یخوش گذشت امروز؟ )کم ،یم دخترم، خسته نباش: سالمادر

 ؟یناراحت نقدریا

 شد؟! ... ینطوریچرا ا دونم یخراب شد ... نم ی)با بغض(: نه! تو مسابقه که برنده نشدم ... اصال همه چ سارا

 افتاده؟ یکن: چه اتفاق فیخب دخترم، درست برام تعر یلی(: خگذارد ی)کتاب را کنار م مادر

 دمید. ترسبو-قشنگ شده یلیخ اش یزهرا. نقاش یشد؟! چشمم افتاد به نقاش ینطوریچرا ا دونم یمامان، اصال نم دونم ی(: نمی)با ناراحت سارا

زهرا چقدر  دیدون یخراب بشه ... نم ش یط بزنم تا نقاشسرم افتاد که دستش رو خ یفکر از کجا تو نیا دونم ینم کهویکه اون برنده بشه. 

ابقه مس یتو چکدوممونیه یعنیمنم خراب شد ...  یخودم ... نقاش یرو نقاش ختیآب و ر وانیشد ... تازه بعدش هم دستم خورد به ل تناراح

 فکر بد از کجا اومد؟! نیا دونم ی... اصال نم میبرنده نشد

 تو رو گول زده! طونیافتاده ... ش یکه چه اتفاق دم یم حی(: آهان دخترم، من االن برات توضیناراحت یمبه همراه ک ی)با مهربان مادر

 منو گول زده؟ یچطور یول طون؟ی)با تعجب(: ش سارا

ه هم نباشن و یخوب های بد بکنند تا آدم کارهای ها آدم ی که همه خواد یآدمهاست، اون دلش م ی دشمن همه طونیدخترم، ش نی: ببمادر

 یین، کارهازشت انجام بد یتا کارها ارهیسرشون م یبد تو یفکرها یعنی کنه، یمرتب اونا رو وسوسه م نیهم یزشت کنن. برا ایرو تو دن زیچ
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و  یو کارش رو خراب کرد یهم دوستت رو ناراحت کرد یعنی. یکه تو کرد یکار نیمثل هم ه،یمونیغصه خوردن و پش قطکه عاقبتش ف

 خراب شد. خودت یهم نقاش

. کاش دادم-ی. کاش به حرفش گوش نمخوردم یگولش رو نم یبود که اون فکر بد رو به ذهنم آورد! ... کاشک طونیپس اون ش ،ی: واسارا

 رو نخورم؟ طونیکار کنم که گول ش یبرام اتفاق افتاد چ یزیچ نیمامان! اگه بازم همچ ی. راستکردم یذره فک م هی

اومد  طونیبه بعد هروقت ش نیکه از ا دم یم ادیبه تو  ی. حاال من راهیماجرا درس گرفت نیو از ا یافتاد ندهیآ که زود به فکر نی: آفرمادر

 !یشکستش بد یفکرت و خواست گولت بزنه، بتون یتو

 ؟یمامان؟ چطور گی یم ی: جدسارا

 بد وادارت کنه، بگو:  یبه سراغت اومد و خواست به کارها طونی: هر وقت شمادر

 یلی. البته خیکه گولش رو بخور ذاره یو نم کنه یرو ازت دور م طونیمهربون خودش ش یخدا ینجوریا طان،یبه خدا از شر ش برم یم پناه

. یبگ میح. بسم اهلل الرحمن الرشن یاز ما م طانیش یناس و فلق که باعث دور ی مثل سوره ،ی. مثال قرآن بخونیبکن تونی یهم م گهید یکارا

 .کنه یبهت کمک م یلیهست که اون هم خ گمید رکا هی یول

 مامان؟ هی: چسارا

از تو  طونیش ،یافتیب ادشونیکه به  نی. اصال همیکه کمکت کنن کار درست رو انجام بد ی. ازشون بخوای: از امام زمانمون کمک بخوامادر

و ما ر طونیش کنه یممون هست و کمکمون محواسش به ه شهی. امام مهربون ما همیکه ازشون کمک هم بخوا نی. چه برسه به اشه یدور م

 گول نزنه.

از خدا هست که حواسش به ما  ریغ شهیهم یکی. چه خوبه که آدم فک کنه کنم یکارا رو م نیچه خوب مامان جون، حتما هم ،ی: واسارا

م از دست یلیکردم. حتما خ یزشت یلیآخه من کار خ ؟یحرف شما. حاال مامان دوستم زهرا چ نیحس آرامش کردم با ا یلیهست. من که خ

 ناراحته ...

و مطمئنم که تو ر ه،ی. زهرا دختر خوبخوای یو ازش معذرت م بری یدوستت م یبرا کیکوچ ی هیهد کیفردا  زم،ی: نگران نباش عزمادر

 .بخشه یم

بهترم.  یلیاالن خ یحالم بد بود ول یلی.( خکند یبغل م ی)سارا مادرش را با خوشحال نیکرد میی: باشه حتما مامان جون، ممنونم که راهنماسارا

 بهم داده. یمامان مهربون نیخدا رو شکر که همچ
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  کار خوب و بد: فعّالیت گروهی
 یروهگ یهاکه با هم کار میریبگ ادی دیها با: ما بچه مسلمونیمرب

 یگروه تیفعال هیبا هم  مخوای ی. االن هم ممیرو خوب انجام بد

مشارکت کنن، منم حواسم  دیگروه با یاعضا ی . همهمیانجام بد

 به همتون هست.

 دیو از آنها بخواه دیکن میتقس یگروه مساو یرو به تعداد هابچه

. از دیهبد ایمقدار نخود، و دو نوع لوب هی. به هر گروه نندیکه بنش

را با هم مخلوط کنند. بعد به آنها  ایکه نخود و لوب دیآنها بخواه

 اهایگروه، نخود و لوب یاعضا ی که با مشارکت همه دیفرصت ده

 ی همهکه زودتر و با مشارکت  ی. هر گروهندرا از هم جدا کن

 یربم قیکار را انجام دهد برنده است و مورد تشو نیگروه ا یاعضا

 .ردگی یقرار م

جدا  ای بود تر مخلوط کردن راحت ایکه آ دیانتها از آنها بپرس در

 .بود تر جدا کردن سخت دهند یها جواب مکردن؟ احتماال بچه

 یانجام م مونیکه ما تو زندگ ییکارا ی: بعضدیده حتوضی آنها به

 و به میزنیحرف ساده به دوستمون م هی ی. گاههینجوریهم ا مدی

اما جبران کردن و خوشحال کردن  میشکنیدل اون رو م راحتی

 .ستین یسادگ نیاون به ا

 مکردی یم یاگه مثال آب رو با شربت قاط ایشد؟  می تر برنج و گندم بود سخت ا،ینخود، لوب یها حاال اگر به جاکه بچه دیها بپرساز بچه بعد

ها سر کدوم از ما چیبد که ان شاء اهلل از ه یکارا بعضی و تره جبرانش سخت میکنیهم که م یبد یکارا یبعض م؟یجداشون کن میتونستیم

هادت ش جشیانجام دادن که نت یرو خوردن و کار طونیش های گول وسوسه یجور هی. متأسفانه مردم اون زمان کوفه رهیجبران ناپذ زنه ینم

 ادند یراحت گوش م طونیش حرفای به و بودن شده دور خدا از و بودن بد کرده یبود. اون مردم انقدر کارها نیزم یرو های انسان نیبهتر

ران کنن. جب تونستن ینم گهید یما به خاطر پول و ترسشون گذشتن و بعد حسرت خوردن ول زیعز نیکه از امام حس نکه گولش رو خورد

 .میریخدا درس بگ امبرانیاز پ میکن یو سع مینش طونیش میهم تسل پس حواسمون باشه ما

  

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15تا  10

 اهداف

اب و شاد یبردن خستگ نیاز ب یبرا یگروه تیو فعال یباز .1

 آنها الزم است.  شتریب ییراگی و ها کردن بچه

 تیمفهوم اثر کار بد مثل دل شکستن، ظلم کردن، اذ انتقال .2

 .شوند یانجام م طانیش های کردن ... که در اثر وسوسه

 زهیجا و باشد می ها در بچه جانیه جادیا یمسابقه فقط برا لفظ .3

 ندارد.

 نحوه و لوازم اجرا

 الزم. زانیبه م اینخود و لوب .1

که با  یهای برنج و گندم به بچه یمعرف یبرنج و گندم برا یقدر .2

 ندارند. ییآنها آشنا
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 شعر
 

 رسیدم کربال به  دویدم و دویدم

 دیدم تشنه هایلب  آبی نهر کنار

 شکسته دل یک با  خسته باغبون یه

 نشسته زده زانو  خسته آب کنار

 بیاره طاقت اگه ماهه شش کوچولوی

 هستار آهای آهای  راهه تو عموجونش

 دیده باباشو خواب  ساله سه دختر یه

  نالهمی ریزهمی اشک

 بودم کنارت کاشکی  من مظلوم امام

 بودم راهت رفیق موندی تنها که وقتی

 

 قشنگه زنی سینه

 بست پیشونیم رو بابام سبز سربند یه دیشب

 است حسین من آقای بودند نوشته روش که

 برد روضه مجلس به  خودش با منو بابام

 خورد لب زیر ذکر با  بهش دادن هک خرما

 همه کردنمی گریه دیدم خوندن روضه تو

 زمزمه صدای با گفتنمی حسین حسین

 سینه به بزنیم تا  وایسادیم شدیم بلند

 غمگینه خیلی ولی  قشنگه زنی سینه

 دادن نذری غذای  اعز شد تموم وقتی

 خوردن رو غذا همه، بود خوشمزه که بس از

 خونممی دارم همش  الحا تا موقع اون از

 مهربونم آقای جان حسین حسین حسین

 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15تا  10

 اهداف

 یضادر ف یفارس اتیو ادب ییبا فرهنگ شعر سرا ییآشنا .1

 .ینید

در قالب  شانیا یبرا ی)ع( و عزادار نیبا امام حس ییآشنا .2

 شعر.

ا شعر ه بهمرا دبخواهی ها . )از بچهزنی نهیبا مفهوم س ییآشنا .3

 .بزنند( نهیآرام س
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  قرآن در موضوع حسادت های درسپرزی: 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15

 اهداف

 بخل در قرآن یدر مورد ناپسند یبا مفهوم بخل و داستان ییآشنا .1

 .دنیحسادت ورز ی جهیو نت لیو حسادت او به هاب لیو قاب لیداستان هاب حیتوض .2

 حسادت. یحث پناه بردن به خداوند از شر انسان حسود و زشتفلق و ب ی با سوره ییآشنا .3

 مالسال هیخدا به ما و پناه بردن به خدا و درخواست از امام زمان عل های نعمت ادکردی قیاز حسادت از طر زیبا راهکار پره ییآشنا .4

 نحوه و لوازم اجرا

 .شیپرژکتور و بلندگو و لب تاپ و پرده نما

 لینک

https://prezi.com/ol1q_adrw8h4/jealousy/ 

 

 2 دیاسال

ا از م نکهیا یعنیراه حسادته. حسادت  زنه، می گول رو ها آدم طونیکه ش هایی از راه یکی م،دونی می مون گلم، همون طور که همه های بچه

 .میخودمون بخوا یرو برا ها یو فقط خوب میهست ناراحت باش گرانید یکه برا یخوب زیچ

 3 دیاسال

 ند اونهست که قبال رخ دادن و خداو یاتفاقات ،یقرآن های که منظور از داستان ندونی یکنم. م فیبراتون تعر یداستان قرآن هی خوام یحاال م

 یخوب های هجیانجام دادن و نت یخوب یکارها هایی هست که انسان هایی کرده. مثال داستان فیدر قرآن تعر میریما درس بگ نکهیا برای رو ها

، ما با خوندن گذاشتن یگرفتن و اثرات بد یبد جیانجام دادن و نتا یبد یبوده که کارها هایی که در مورد آدم هایی برعکس داستان ایداشته 

ردنشون سراغ امتحان ک گهیکه د ستنیخوب ن ییو چه کارها میخوب هستن که انجامشون بد ییکه چه کارها میرگی می درس ها داستان نیا

 .میم و ضرر نکنینر

 4 دیالاس

بوده؟ بله  یچ نیمز یدر رو امبریپ نیاسم اول نیخداونده. اگه گفت امبریپ نیاز فرزندان اول یکنم داستان فیبراتون تعر خوام یکه م یداستان

 لیاب. هلیو قاب لیهاب یعنیپسراشون هست  ی پسر داد که داستان ما درباره 2دختر و  2حضرت آدم. خداوند به حضرت آدم و همسرشون حوا 

و  ردهک یپدر گوش م های داشته و به حرف مانیبوده ا امبریمهربون و باخدا، و به پدرش که حضرت آدم و پ یلیپسر کوچک بوده و خ

 یم هنکیو با ا داده یبد انجام م کارهای همش و بوده تر پسر بزرگ لیقاب یبوده. ول یاز او راض یلیو پدرش خ داده یبد انجام نم یکارها

 .کرده یم یو لجباز داده نمی گوش هاش خداوند هست به حرف امبریپ شپدر دونسته

 5 دیاسال
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 کنه یم حسادت لیو به هاب شه یناراحت م لیقاب یول کنن یم یخودشون به خونوادشون معرف نیرو به عنوان جانش لیروز هاب هیحضرت آدم 

 یراب ای هیگن: هر کدام از شما هد-یو م کنن یندانشون ممشکل رو به فرز نیحل کردن ا ی. حضرت آدم )ع( براکنه یو با او مخالفت م

 من خواهدبود. نیهر کدام از شما که قبول شد او جانش ی هیو هد دیاوریب نجایو ا دیریخدا در نظر بگ

 6 دیاسال

و  نیاز بهتر یکید کر-یم یکه چوپان لیکنن. هاب میاز دسترنج کارشون رو به محضر خداوند تقد یهم فکر کردن که مقدار لیو قاب لیهاب

 به محضر خداوند انتخاب کرد. میتقد یگوسفندانش رو برا نیچاقتر

رو  لیهاب هیبه محضر خداوند آورد. اما خداوند هد میتقد یو خراب رو برا دهینرس های از خوشه یمقدار کم کرد یم یهم که کشاورز لیقاب

 رو رد کرد.  لیقاب هیقبول کرد و هد

 7 دیاسال

 خوای یفت: چرا مبه اون گ لیگرفت برادرش رو بکشه. هاب متصمی بود، گرفته رو وجودش تمام و بود شده ادیز یلیحسادتش خ که حاال لیقاب

سادت همچنان با ح لیقاب یول ؟یکن-یچرا حسادت م ؟کنی یو محبت نم کنی یم ورزی نهینکردم، چرا ک یمن که کار بد ؟یمن رو بکش

 و خودش رو خوب کنه و به او برسه! رهیبگ ادیاز او  نکهیا یرو بکشه، به جا لیو هاب رهیبگ بود که انتقام یراه نبالبه د ادیز

 8 دیاسال

 نید از ازد و او رو کشت. بع لیکه در درونش بود گوش کرد و با سنگ بر سر هاب یرو خورد و به حسادت طونیآخر سر گول ش لقابی ها بچه

 های سانان ناولی ها چرا؟ بله، چون اون نیبرادرش چه کنه. اگه گفت جان یه با جسد بک دونست یوحشت کرد و نم یلیکه او رو کشت خ

 بکنه؟  یارچه ک دیبا یتیموقع نیدونست در چن-ینم لیبود و قاب نیزم یبر رو جان یجسم ب نیو اول یقربان نیاول لیبودن و هاب نیزم یرو

 9 دیاسال

متوجه  یطور نیا لیکه به دهان داره رو در اون چاله بگذاره و قاب یزیرو بکنه و چ نیزم رو فرستاد تا یدر همون موقع بود که خداوند کالغ

 جان یحفر کرد و جسم ب ای چه کار کنه. بعد چاله دیکه با دونه یکالغ نم کی ی بکنه و ناراحت شد که اندازه تونه یم یشد که چه کار

  .ختیاو ر یرو در اون قرار داد و خاک بر رو لیبرادرش هاب

 10 دیاسال

کوچک قرآن هم  یها-از سوره یکیکه  میکه حسادت چقدر بده، خوبه بدون میدیو همه فهم ن،یداستان رو گوش داد نیحاال که ا ها بچه

. بسم اهلل نیاز شما بلد باش یبعض دیفلق رو شا ی کرده. سوره یمعرف یصفت رو صفت بد نیداره و ا ای هیحسادت آ ی هست که درباره

( وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد 4( وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ )3( وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ )2( مِن شَرِّ مَا خَلَقَ )1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) حیمرالرحمن ال

(5) 

 12و  11 دیاسال

 واناتحی رش از مثال. کنه حفظ ها تا ما رو از شر اون میبه خدا پناه ببر دیبا ییزهایچ کی یسوره خداوند به ما نشون داده که از شر و بد نیدر ا

از  یوآرز ادتشونو با حس ورزن یکه حسادت م یاز کسان نطورهمی و ها انسان هیبه بق رسونند یکه آزار م هایی انسان ایو خطرناک  یموذ

کار به  نیو با ا میبخون مکنی یم یزیکه احساس خطر از چ ییسوره رو وقتا نیا متونی می ما ها . بچهکنند یرو م گرانید های رفتن نعمت نیب

 .میمهربون پناه ببر یخدا

 13 دیاسال

له درسته حسادت نه؟ ب ایکار رو انجام بدم  نیتا من متوجه بشم که ا نیاریب لیمن دل یبرا ه؟ینه کار بد ای هخوبی کار حسادت نظرتون به ها بچه

ال دنب ههمش ب ست،ین یکه خدا بهش داده راض هایی از نعمت کنه، یکه حسادت م ی. کسذاره یم انمونیم در اطرافهم در ما، ه ،یآثار بد
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رو  که خودش ستیهم ن نیدارن که او نداره، و به دنبال ا ییزهایچ گرانیچرا د نکهیداره از ا یهمش اضطراب و نگران گرانه،ید های داشته

 قطف و خودش مال و بشه گرفته گرانیخوب از د زچی اون داره دوست و باشن خوب رو نداشته زچی اون ها اونکه  نهیبهتر کنه، بلکه به دنبال ا

 ادیقرآن  ایه درس نیاز ا نیایکنن. ب شرفتیپ هیکنه، نه بذاره که بق شرفتیآدم نه خودش پ شه یمال خودش باشه! پس حسادت باعث م

و  مبرسی ها به اون میکن یخوشحال بشه و خودمون هم سع هیبق های و داشته ها تیاز موفق میو دلمون رو عادت بد میکه حسادت نکن میریبگ

 .میکن شرفتیپ

 14 دیاسال

 میوفتیب یادیز های به فکر نعمت یفور م،یدارن که ما ندار ییزهایچ گرانیکه د میدیهر موقع د نکهیا یکیکار دو راه خوب هست.  نیا یبرا

رو  اشه که نعمت میو از خدا بخوا مکنی شکر ها ندارن. و خدا رو بابت اون نعمت هبقی که هست ها اون نعمت از یکه خدا به ما داده، و بعض

 .کنه اضافه هاش بنده هیبه ما و به بق

 15 دیاسال

ون صحبت م زمانمهر روز با اما متونی ی. ممیبه خدا پناه ببر طونیش های از شر گول زدن میکن یسع شهیکه هم نهیخوبه ا یلیراه دوم هم که خ

خالصه  و ادیکمتر سراغ ما ب طونیکه ش دیو اصال دعا کن میرو بخور طونیتا ما کمتر گول ش دی: لطفا ما رو دعا کنمیبخوا شونیو از ا میکن

 یبرا یبزرگ یلیکمک خ نیو ا کنه یامام خوب ما رو خدا قبول م یباشه. دعاها یو خدا ازمون راض میباش یخوب های که بچه دیدعامون کن

 نره! ادمونیما هست. پس صحبت کردن و کمک خواستن از امام زمان 
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 انیمیشین: حسادت

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 13

 اهداف

 حسادت یژگیو یناپسند یمعرف .1

 یژگیو نیاز ا زیپره یراهکار برا ارائه .2

 نحوه و لوازم اجرا

 لپ تاپ .1

 پرژکتورویدئو  .2

 پرده .3

 بلندگو .4

 لینک

1. http://www.aparat.com/v/qHJz7/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9
%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8

%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%

A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A

A%D9%88%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87 

2. https://www.youtube.com/watch?v=hQGYqZUJNJI 

 

 داستان حسادت کار در منزل: 

 مشخصات
  

 اهداف

 .کار مرتبط با برنامه در منزل. ی ادامه ی لهیبه وس سپاری و به خاطر یریادگیباال بردن سطح 

 نحوه و لوازم اجرا

 ..لیفا ینتهااز داستان ا نتیپر

 ها ( و از آندهیبد ها که امکان ندارد به خود بچه ی)در صورت دبدهی ها بچه نیگرفته و به والد نتپری ها را به تعداد بچه لیفا یداستان انتها

که در  ییهازیچ ی درباره ها آن با که بخواهند ها آن صحبت کنند و از بچه ی درباره گریکدیفرزندانشان بخوانند و با  برای را آن دبخواهی

  .دهند انتقال ها آن به و کنند صحبت اند آموخته  برنامه نیا
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 جپایان: نتیجه گیری و دعای فر
 ادی زیهم چ یو کل نیباش یاز مراسم امروز راض دوارمامی ها، بچه

 !نیگرفته باش

بد  های درباره آدم تشون،یالسالم و مظلوم هیعل نیامام حس درباره

و  ننیبب رو تیو هدا ییو ظالم که دوست نداشتند نور و روشنا

ونها ا تونست یراحت م طونشی که بودن بد کرده یکارها نقدریا

 طونیول شتا گ میمواظب باش دیکه ما با میگرفت ادیرو گول بزنه. 

 می. چند تا راه گفتمیگوش ند اون های و به حرف میرو نخور

راه  کی مخواهی ی. بله حاال مطانیش های مراقبت از وسوسه یبرا

 .میدب ادیهم بهتون  گهید

اونها راه  نکهیمردم و ا ییو راهنما تیهدا یخداوند برا ها بچه

 نیخررو فرستاد. آ یامبرانیکنند پ دایرو پ یسعادت و خوشبخت

بعد از  یبودند. ول هیصلوات اهلل عل یحضرت محمد مصطف امبریپ

که ما  میدار یبه کس ازیرفتند، ما آدم ها ن ایهم از دن شونیا نکهیا

اه رو از ر حیراه درست و صح میکه بتون یجور کنه ییرو راهنما

. مینباش طونیاشتباه ش کارهای رو و دنباله میبد صیتشخ طانیش

 های ما آدم یپس خداوند مهربان باز هم ما رو تنها رها نکرد و برا

رو قرار داد که امام ما باشن و ما از اونها کمک  یبزرگ و خوب

 .میر باشچتر اونها از اشتباهات دو ریو ز میریبگ

 نیامام از نسل آخر نیآخر یعنی. میاالن در زمان امام آخر هست ما

 یما رو م یو صدا ننیب یامام زنده هستند و ما رو م نی. اامبریپ

ره و هرکس که ب ترسه یم یلیامام خ نیاز قدرت ا طانی. ششنوند

 یومترلیاز چند ک طانیکنه ش کیامام مهربون نزد نیخودش رو به ا

و  میو پاک شد میشرکت کرد نیحاال که در مجلس امام حس دییایهستند. پس ب یامام مهربون حضرت مهد نیا له،. بشه ینماون هم رد 

 یاقتا در قلعه محکم امام عصر سالم و سالمت ب میامام مهربون دعا بکن نیفرج و ظهور ا یشده از دستمون، با هم برا یعصبان یهم حساب طونیش

 نره. ادمونیاز  میکن یو سع میبهشون عمل کن میرفت رونیجا که ب نیرو از ا میگرفت ادی هک ییزایچ باشه: ادمونی. و میبمون

 السالم هیبه احترام امام زمان عل ستادهیفرج  رو به قبله و ا یدعا خواندن

 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 5

 اهداف

 رامبیپ ینیجانش یمفهوم کل یبحث و انتقال دوباره یریگ جهینت .1

 )ص(.

تذکر به وجود مقدس صاحب الزمان )عج( به عنوان معلم و امام  .2

 زمان ما.

و دعا  السالم هیبا حضرت صاحب العصر و الزمان عل یقلب وندیپ .3

 شانیا یبرا

 نحوه و لوازم اجرا

 سکوت و توجه و توسل. یقسمت در فضا نیا یاجرا .1

فرج  یدعا برا تاهمی به ها آغاز دعا، پس از توجه دادن بچه .2

 لزمان عج.اصاحب 

ا همزمان ب یو ترجمه آن به زبان محلّ یشود که متن عرب یسع .3

 داده شود. شیتالوت، نما

 لینک

http://film.tebyan.net/film/15174 
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 طرز تهیۀ کاردستی 
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ابتدا طرح اصلی با رنگ امیزی نمایش داده شده برای در اوردن این -1
ید کالژ کافی است اجزای ان جدا گانه بریده شود و اگر از مقوای سف

  استفاده میشو توسط بچه ها رنگ شود

 برای کالژ کاروان کربال مواد الزم

 رنگی )سیاه سبز قهوه ای سبز کمرنگ سفیدمقوای  •

 چسب و قیچی •
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 نگ قهوه ای پررنگکوهای پشت زمینه با ر
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 در تصویر  درختان .1

 خورشید در اسمان  .2

 حضرت  زینب و بانوان کاروان .3
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 و حضرت  خیمه ها و حضرت امام حسین

عباس )ع( 
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به مکه و  هنیز مدا نیشامل حرکت امام حس یخیامروز کار شد عبارتند از: بحث تار ی برنامه در ها که با بچه ی. مطالبزیعز نیبا سالم خدمت والد

 ها با آن دتوانی می ها بچه یریادگیباال بردن سطح  یحسادت. برا یو ناپسند طانیش های از وسوسه یدعوت اهل کوفه، دور یبعد به کربال بر مبنا

ط با مبحث در ارتبا ریلب زمطالب آموخته شده را به شما انتقال دهند. مط دبخواهی ها و از آن دیبرنامه صحبت کن نیمباحث ذکر شده در ا ی درباره

خودتان  تامبحث و مطالب آموخته شده و نک نیا ی درباره ها و با آن دیفرزندتان بخوان یآنرا برا دتوانی یحسادت نگارش شده که م یناپسند

 .دیصحبت کن

 

 بادکنک حسود قصه

ردند. اما بادکنک ک زانید و با کمک بابا از سقف اتاق آو. هر دو تا بادکنک را باد کردنیصورت یکیو  دیسف یکی. دندیدو تا بادکنک خر ها بچه

 بود. یعصبان یبادکنک صورت نیچاقتر و بزرگتر بود. به خاطر هم یاز بادکنک صورت دیسف

 یلی. من خدگذارن یما فرق م نبی ها . اصال بچهشتریشروع کرد به غر زدن و گفت: بچه ها عمدا من رو کم باد کردند و تو رو ب یصورت بادکنک

 .شدم یدو برابر تو م کردند یباد م یهم از تو بزرگترم، اگر من را حساب

 یا خوشحالچقدر به خاطر م یدندی. دارند دوست رو مون که الزم بود باد کردند. اونا هردوتا اونجایی تا رو مون بابا هر دوتا یگفت: ا دیسف بادکنک

 کردند؟

به همه  و کنم یم شتریو باد خودم رو ب کنم یم دایپ یراه هیبا من حرف نزن. من خودم  گهیاخماش رو کرد تو هم و گفت: د یصورت بادکنک

 که من از تو بزرگترم. دم ینشون م

تلمبه  کمد افتاد. بادکنک از یچشمش به تلمبه رو کرد یطور که به اطراف نگاه م نیهم صورتی بادکنک. رفتند خواب به ها شد و بچه شب

 یممکنه بترک یباد بش نیاز ا شتریگفت: اگه ب دید کیبادکنک رو از نزد یوقت یقبول کرد. ول ینه. تلمبه اول با مهربونک شتریخواست تا بادش رو ب

. 

 !یخودخواه دیشد و گفت: تو هم مثل بادکنک سف یعصبان یلخی ها حرف نیا دنیبا شن یصورت بادکنک

اخم کرد متوجه شد موقع اخم کردن و قهر کردن  یکرد و اخم کرد. وقت ناراحت شد. بادکنک با همه قهر یبادکنک صورت های از حرف تلمبه

شد. انقدر باد کرد  رشتیو ب شتریبادش ب یخوشحال شد. انقدر اخم کرد و قهر کرد و ادامه داد تا ه هیقض نیاز ا ی. بادکنک صورتشه یم شتریبادش ب

 دیبا یر کسزنده نبود تا بفهمه ه گهید چارهیطرف اتاق. ب هی شد پرت اش و هر تکه دترکی ………………کرد و باد کرد تا باالخره شَتَرَق بادو 

 .کرد می خوشحال رو ها و بچه خورد یبود و تکان م زونیاتاق آو توی هنوز و بود کاش قهر نکرده یخودش رو بفهمه. ا ی اندازه


