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 )ع( نیپرچم امام حسکاردستی پیش برنامه/
 .است جدول آمده یدر انتها یکاردست هیطرز ته

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 25

 اهداف
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  سوره بقره 42 ۀیآه: مقدّم
 زیعز های سالم بچه

شتون قشنگتون خو یشاء اهلل که حالتون خوب باشه و از کاردست ان

 اومده باشه.

ز که چرا امرو نیبدون یشما تا حدود ۀکه هم کنم ی! فکر مها بچه

 ندبگوی را نظراتشان ها بچه دیدرسته؟ )اجازه ده. میدور هم جمع شد

 امیا نی(.  درسته، ما امروز به مناسبت ادکنی برقرار ارتباط ها و با آن

تا بهتر  میکه اسمش محرم و روز عاشورا هست دور هم جمع شد

 یهای برنامه لیهستن و دل ییروزها چه روزها نیا اقعاکه و میبدون

ما و ما در  یو بزرگترها شه یروزها برگزار م نیکه هر سال در ا

لق به روزها متع نیکه ا نی. همتون گفتهیچ مکنی می شرکت ها اون

هست که ما هر  ارانشونیو  شونی)ع( هست و به خاطر ا نیامام حس

آشنا  مونزیامام عز نیبا ا شتریرو ب شما نی. حاال بذارمیسال برنامه دار

 بکنم.

سول خدا . رامبریآغوش مهربون پ یتو گذارن یرو م شونیالسالم ا هیعل یاومدن، حضرت عل ایالسالم به دن هیعل نیسکه امام ح یروز ها، بچه

در در حق امام هستند، چق تیکه دشمن ما اهل ب یبد های کردند و گفتند که آدم هیاومده افتاد، گر ای)صلوات( تا چشمشون به نوزاد تازه به دن

 .کنند یظلم م ندهیدر آ نیحس

 دیهبد ش های و امام حسن توسط آدم یشدند و بعد هم امام عل دیرفتند و حضرت زهرا هم شه ایاز دن امبریپ نکهیگذشت و بعد از ا ها سال

اون زمان، امام  یخودشون بودن که خوش بگذرونن! خالصه، تو یبه فکر زندگ شتریبودن و ب امبریخدا و پ ادیکمتر  گهید یشدن، مردم انگار

مام مردم ا ن،یامام حس ذاشت یو هم نم کرد یگناه م یلیبود که هم خ یپادشاه ظالم هی یبودن، ول نیامام حس یعنی ها، عهیسوم ما ش مم، امامرد

 بود. دیزیپادشاه ظالم  نیاستفاده کنن. اسم ا شونیزندگ یبرا شونیا ییباشن و مردم بتونن از راهنما

آدم  یو کل بزرگ بود یلیخ دیزی. سپاه دجنگی شون و خانواده نیبه اسم کربال، با امام حس ییجا کی یبود، تو نیکه دشمن امام حس دیزی

 گهید یلیبودن. ما و خ نیسپاه امام حس یتو ییخوب و خدا های عوضش آدم یبود ول کیکوچ یلیخ نیسپاهش بودن، اما سپاه امام حس یتو

شدن امام  دیشه یو برا مشی یکه اسمش روز عاشورا هست، دور هم جمع م ن،یروز شهادت امام حس یعنیموقع،  نیسال ا ره ا،یاز مردم دن

 .مکنی یم هیو گر میناراحت هست یعنی م،کنی یم یعزادار نیامام حس های و برادرشون حضرت عباس و بچه نیحس

برناممون  نی، اکارهامون ۀیو مثل بق شهیکه مثل هم نیاجازه بد م،یرو شروع کن میکه براتون آماده کرد یمختلف های برنامه نکهیقبل از ا حاال

اول همه با  . پسمیکه برناممون خوب باشه و ازش استفاده کن میریمهربون کمک بگ یو از خدا میمهربون شروع بکن یخدا ادیرو هم با نام و 

 :مگی یهم بلند م

 .رمگی یمن که بخشنده و مهربان است، کمک م ی: از اسم خدایعنی

رو  هیآ نی. من امیامروزمون هم مربوطه. همه با هم گوش کن ۀکه به برنام میریبگ ادیاز سوره بقره با هم  هیآ کی مخوای یحاال امروز م خب،

 :گم یرو بهتون م شیو بعد هم معن خونم یبلند م

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15تا  10

 اهداف

 است. تیشدن دل که عامل هدا ینوران یتوسل به قرآن برا .1

 حق و ضرورت قبول حق صاحبان حق. یبا معنا ییآشنا .2

بوده و  تیکه متعلق به اهل ب امبریپ ینیبه غصب حق جانش توجه .3

 .اند گرفته شانیظالمان از ا

السالم بعد از ظهورشان حق  هیامام عصر عل نکهیبه ا توجه .4

 .گردانند یبازم شانیمظلومان را به ا
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 قرآن کریم

 )برای مربی بیان شده است( ترجمه 42آیۀ  ،بقرهسورۀ 

حق را با باطل مخلوط نکنید ]تا تشخیص دادنشان بر مردمِ  و

جویای حق دشوار نشود[، وحق را ]كه قرآن و پیامبر است[ در 

 .نکنید پنهان[ مردم از شناسید، حالی كه می دانید ]و می

ت. مثال اگر مال اون هس یعنیهست،  ینفر هیحق  یزیچ هی: مگی یم ی. مثال وقتیو راست یدرست یعنی ؟یچ یعنیحق  ددونی یگلم، م های بچه

دارن  که چراغشون سبزه، حق هایی نیماش ابون،یخ یتو ایهست که زودتر از ما کارش رو انجام بده،  ییحق نفر جلو م،ای ستادهیصف ا یتو

 ۀدون اجازب میحق ندار کنه، و ما یاون وقت حق اون هست که باهاش باز ،یاسباب باز هیهست، مثل  یمال کس ای لهیوس یوقت رد بشن. مثال

مال  یزچی اگر مثال .باشه قبول نداشته ایببره  نیرو از ب یرو گول بزنه و حق کس یکس طونیاوقات ممکنه ش یگاه ی. ولمیاو ازش استفاده کن

 میکه خوند ای هیآ نیخاطر خدا در ا نی. به همهیبد یلیکار خ نیبرده. و ا نیحقش رو از ب یعنی ست،یبگه که مال تو ن بهش یکیباشه و  یکس

نکنه و صف رو  تیصف نوبت رو رعا یآدم تو نکهیمعلوم نباشه، مثل ا یکه حق کس دینکن یکار هیو  دینبر نیرو از ب ی: حق کسگه یبه ما م

 بوده که جلوتر باشه. یکه حق ک هنش معلوم که بزنه هم به

رو  نیحس بود، حق امام نیکه دشمن امام حس دیزیکه  میخوبه بدون م،یگرفت هیآ نیاز ا یو درس خوب میدیرو فهم هیآ نیا یحاال که معن خب،

 .باشن ها سلمونرهبر و امام م نیو زور، نذاشت که امام حس یبا دشمن دیزی یباشن، ول امبریپ نیبود که جانش نیحق امام حس نیا یعنیبرد.  نیاز ب

 یلیشما رو که خ یباز اسباب هیمثال  ادیب یکیکه  دبکنی رو فکرش. باشه قبول نداشته ایببره  نیحق آدم رو از ب یدردناکه که کس یلیخ نیا

 !دیو بگه که مال خودشه و به شما اجازه نده ازش استفاده کن رهبگی شما از زور به د،یدوستش دار

ون ا یعنی گردونن، یرو به خودش برم حقی که حق هر صاحب نهیا دن یکه ظهور بکنن، انجام م یکه امام زمان ما وقت ییاز کارها یکی

که  مخوای یخاطر، ما از خدا م نی. به همرسن یرفته، دوباره به کمک امام زمان به حق خودشون م نیکه مظلوم بودن و حقشون از ب یکسان

 و بهشون بدن.ر ها مظلوم ۀیاجازه بده ظاهر بشن و هم خودشون به حق خودشون برسن و هم حق بق انمونزودتر به امام زم

ما باشن  نیب یراحت که امام ما باشن و بتونن به نهیا شونیحق ا ن،یآفر دونه؟ یم یک اند؟ دهیکه بهش نرس هیحق امام زمانمون چ ،ی! راستها بچه

 ونظهورش برای ما. اند از حقشون دور مونده یعنیهستند،  بیبد، غا های کنن و به ما کمک کنن. اما حاال که به خاطر آدم ییو ما رو راهنما

 !یلیخ یلیخ م،یو دوستشون دار مکنی یدعا م یلیخ
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  روز عاشوراداستان: 
 شانی. شترها زانو زدند و بارهادی)ع( به کربال رس نیکاروان امام حس

شدند.  ادهپی ها شترها و اسب روی از ها کردند. بچه یرا خال

. خوشحال شدند یلخی ها را برپا کردند. بچه ها مهیبزرگترها خ

 بخوابند. یچادر های خانه یتو توانستند یامشب م

. دبودن آب عاشق ها پر از آب بود. بچه ۀرودخان کی تر طرف آن

 را پر از آب شانهای مشک بزرگترها مثل داشتند دوست ها بچه

 دشتی در ها بچه. شدند آب از پر فرات رود از ها کنند. مشک

و پر  بایشدند. کربال ز یبزرگ در کنار رودخانه فرات مشغول باز

 ... تر شد. اما آن طرف اهویاز ه

 پاهیس. بود امام قرار گرفته یبزرگ روبرو سپاهی تر طرف آن

 یکه پر از مردها یخوب نبودند. سپاه شهای کدام از آدم چیکه ه

 یس نمک چیالسالم از ه هیعل نیبود. اما امام حس یبدجنس و عصبان

 ارانشیبود و  نیزم یانسانِ رو نتری و شجاع نیتری. او قودترسی

 کنزدی ها . بچهمانیو شجاع و با ا یقو واو بودند  ۀشد تیهم ترب

. ودب ها و امام مواظب بچه کردند یم یالسالم باز هیعل نیامام حس

کاروان  یچند روز مانده به دهم ماه محرم، دشمنان جلو نکهای تا

سمت آن  چند روز قبل بهمثل  توانستند ینم یول دنددی یآب را م شدند، می تشنه ها برداشتن آب گرفتند. هوا گرم بود و بچه یامام را برا

کردند تا  را تحمل آبی و کم یسخت، تشنگ گرمای آن در بودند، داشته آب که نگه یکنند. همه با مقدار کم یبروند و آب بنوشند و باز

 .دیباالخره روز دهم محرم رس

 یکه به دعوت خودشان و برا نیزم یرو های انسان نتری و مهربان نیجنگ را آغاز کند و با بهتر خواست یدهم محرم، لشگر دشمن م روز

کرد.  یادآوریمهربان را  خدای ها آن به. کرد صحبت ها آن یبار برا نیالسالم چند هیعل نحسی امام. بجنگد بودند، کمک به خودشان آمده

 که گفت ها نبود. به آ امبرپی از داشتند چه هر ها آورد. آن ادشانی به را بود رفته ها آن نیکه فقط پنجاه سال بود از ب یمهربانو  زیعز امبریپ

و  دیربان باشبا ما مه گفت یبه شما م یمهربان امبریپ شهیهست هم ادتانیاو هستند.  ۀکاروان از خانواد نیاو هستم و ا ۀکه من نو ددانی نمی مگر

 یم دایرا به  ها نیا ۀو هم کردند یما نگاه م یورانآن لشگر بزرگ به امام ن ۀخورد و گول یعصبان های آدم ۀهم د؟باشی ما را دوست داشته

 بکنند بر نداشتند. خواستند یکه م ظلمی آن از دست که بودند شده دور خدا از و بود سنگ شده شانهای آنقدر دل یول آوردند،

امام و  تندگذاش ینم حتی ها . آنمروی یبار ظلم شما هم نم ریز یول میبا شما بجنگ مخواهی یبار به آنها گفت که ما نم نیمهربان ما چند امام

 اه آن وقت از چیرا قبول کند. اما امام ه دیزی یعنیخواستند امام را مجبور کنند که پادشاه ظالم آن زمان -یبرگردند، چون م شانیکاروان ا

ام و حال، ام نیکه پادشاه، ظالم است. با ا دندفهمی یهمه م دیمردم بود و با یچون او راهنما کرد یبدشان را قبول نم یو کارها دترسی ینم

 ...یوقت آن جنگ را شروع نکردند ول چیکاروانش ه

کوچک  یها به بچه یو خانواده و دوستانشان حمله کردند و حت نیدشمن جنگ را شروع کرد و سپاه بزرگ آن مردمان بد، به امام حس باآلخره

 و نوزاد هم رحم نکردند!

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15تا  10

 اهداف

 روز عاشورا. عیبا وقا ییآشنا .1

 امام عیخوب بودن، طرف حق را گرفتن، مط تیدادن اهم نشان .2

 بودن و مهربان بودن.

 .شانیشهادت ا یالسالم و ماجرا هیحضرت عباس عل یمعرف .3

 نحوه و لوازم اجرا

 هاو جلب توجه بچه گویی با مهارت داستان ییآشنا .1

که در داستان به آنها اشاره  ییایاز اش یصورت امکان، بعض در .2

تا ضمن نقل داستان، در مواقع  د،باشی شده را همراه داشته

 .دیکن یهم باز شیمناسب، با استفاده از آنها، نما
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 ی: حضرت عباس. حضرت عباس که عموشانای برادر و بودند مانده نحسی امام فقط و بودند شده دیجوانان و مردان سپاه امام شههمه  گرید

نه رود السالم اجازه گرفت که به سمت رودخا هیعل نیاز امام حس شانیتشنه بودند ناراحت بود. ا یلخی ها بچه نکهیبود، از ا نیامام حس های بچه

منان به سمت رودخانه حرکت کرد و با دش ادیز دامی با ها بچه یشجاع و قو ی. عمواوردبی ها بچه یآب برا یو با دشمنان بجنگد تا بتواند قدر

جنگند، از بود از جلو ب یقو یلیبا او که خ ندتوانست یو نم دندیدشمنان او که آب را در دست او د یبرد، ول نبی از را ها و آن دیجنگ یاریبس

-یم هیو در دلشان با بغض و گر گشت می عمو دنبال به ها ها باز نگشت. چشم بچه مهیبه خ گریمهربان، د یبه او حمله کردند و عمو تپش

 .مخواستی یگفتند: کاش ما آب نم

 بروند جنگ به ها )ع( زودتر از آن نیامام حس یعنی)ع( و فرزندان و خانوادشان نگذاشتند که امام زمانشان  نیوفادار امام حس ارانیکدام از  چیه

 دکردن ظیخداحاف ها و سنگدل رفتند. امام از بچه یطانیمرد کاروان بود که به جنگ با آن سپاه ش نی)ع( آخر نیبشوند، پس امام حس دشهی و

. دندیبدجنس جنگ با آن سپاه اد،یبا شجاعت و قدرت ز یو تشنه بودند، ول نیخسته و غمگ اریبس نکهی)ع( با ا نیجنگ رفتند. امام حس ۀو به جبه

 به شهادت رساندند.   یبودند و باالخره امام را با نامرد ادیز یلیخ یلیاز دشمنان سنگدلشان را کشتند، اما دشمنان امام خ یلیخ

 دادن دست از ناراحت همه که ها تحمل کردند. سپاه دشمن با آن یو سخت یناراحت یلی)ع( خ نیکاروان بعد از امام حس های و زن ها بچه

وب و خ های بچه شههمی ها آن اما. شکستند را ها بد رفتار کردند و قلب آن اریخانواده خود و مهمتر از همه امام مهربانشان بودند، بس اعضای

 ماندند. یباق یمهربان

 میکن یو اخالق خوب سع یبا مهربان شهیهم دی. بامیو امام زمانمون باش شونیا روی دنباله دیو با میهست زمونیامام عز انیعیما هم از ش ها، بچه

مسلمان  ریاطراف ما چه مسلمان چه غ های آدم ۀ. هممینگه دار یو دل امام زمانمون رو از خودمون و کارهامون راض میباش یخوب یمسلمونا

 میمهربون و مدی یکار ها رو انجام م نیا ی. ما وقترهگی ی)ع( مهربانه، خوش اخالقه، طرف حق رو م نیامام حس ۀعید که: شاز رفتار ما بفهمن دیبا

 نیا تکه مثل ما عمل کنن. اون وق کنن یم یو سع ادیما خوششون م نیهم از ما و د هیبق م،کنی یکه خدا و اماممون گفته عمل م ییو به کارا

 .مباشی هم سهم داشته گرانید ییدر راهنما مای هم تونسته شن، یم یهم امام زمان از ما راض ،یطور
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 رچم مشکی پکلیپ: 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 4

 اهداف

 سوگواری محرّم

 نحوه و لوازم اجرا

 لپ تاپ .1

 پرژکتورویدئو  .2

 پرده .3

 بلندگو .4

 لینک

http://film.tebyan.net/film/127993 
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 انکار حق نمایش: 
 .نیمن جواب بد یبه سؤاال نیتا بعد بتون شه یشما اجرا م یکه االن برا یشیتا نما 2به  نکنی دقت خوب ها بچه

 اول شینما

 د. کردن هستن یبا هم مشغول نقاش یو هد میو معصومه و نس سحر

 نوایخ یم گما، یم ن؟یبکش یچ نخوای یم نبگی! ها : بچهسحر

 یم یمال هر کدوممون چه جور مینیبب میبکش زیچ هیاصال هممون 

 شه؟

 .هیآره من موافقم. فکر خوب: مینس

 :دگوی یو معصومه م کنند یم تیهم اعالم رضا یو هد معصومه

 .وونیبا چند تا ح میجنگل بکش هی: به نظرم معصومه

 هی گم یبکشم. من م ستمیخوب بلد ن وونی: نهههه. من حیهد

 قبوله؟. هست ترم . سادهمیبکش وهیباغ م هی ایدشت 

 .ندگوی یو بله و باشه م کنند یقبول م هیبق

 .میخب، پس شروع کن لهی: خمعصومه

 :دگوی یم میسحر به نس گذرد یکه م هیثان چند

 ؟یدیمدادت رو تازه خر نیا م،ی: نسسحر

 دوسش دارم. یلی. قشنگه؟ من خدهی: آره، مامانم برام خرمینس

 قشنگه. یلی: آره خمعصومه

 بامزس، چه خوش رنگه! یلی: آررره، خسحر

 .کند یم دییو تأ دهد یهم سر تکان م یهد

 .شود یآب از جمع خارج م دنینوش یبرا میبعد نس ای لحظه

 آب بخورم. رم می تشنمه من! ها : بچهمینس

 : برو.یهد

 تا آن را بردارد شود یو خم م افتد یم نیزم یمدادش بر رو معصومه

 .گذارد یم بشیو در ج دارد یبر م یواشکیرا  میسحر مداد نس انیم نیا در

 .گردد یزود بر م یلیخ میو نس دهند یادامه م یو هر سه به نقاش آورد ینم شیبه رو یول ندبی یاو را م یهد

 جا بود که!! نیهم ن؟یدندی رو من مداد ها، : اااا بچهمینس

 : نه.ها بچه

 (یباشه )با شوخ دهیکه بال در آورده باشه و پر نیگم بشه. مگه ا شه ی: مگه ممعصومه

 :گه یو م کنه یرو به معصومه م یو با ناراحت شه یناراحت م مینس

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

 .قتیزود قضاوت نکردن و انکار نکردن حق و حق تیاهم یادآوری

 نحوه و لوازم اجرا

 پسر. 4 ایدختر و  4نقش  یبرا گریباز 4 .1

 .یکاغذ و مداد رنگ یو تعداد یصندل 4و  زیم کی .2

 .بایمداد ز کی .3
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 نه؟ یدوسش داشت یلیمعصومه؟ تو خ ی: نکنه خودت برداشتمینس

 .کنه یو با بغض اون جا رو ترک م شه یناراحت م یلیخ معصومه

 .نندنشی یناراحت م 3و هر  آورند یخودشان نم یبه رو یچیهم ه یو هد سحر

  شیبخش اول نما اتمام

 

 ها؟ انجام دادن بچه شینما نیا یتو یچه کار بد نمیبب نیبچه ها بگ خب

 .نیدوم رو نگاه کن شیمن بهتون جواب خودم رو بگم، نما نکهی. حاال قبل از انباشی فک کنم همتون درست گفته ن،یآفر

 

 دوم شینما

 .زند یو به معصومه آن حرف را م گردد یبه اتاق باز م میکه نس ییتا جا شود یتکرار م یقبل شینما ناَیع

 :دگوی یو م کند یرو به معصومه م یو با ناراحت شود یناراحت م مینس

 نه؟ یدوسش داشت یلیمعصومه؟ تو خ ی: نکنه خودت برداشتمینس

 .کند یا ترک مر جا و با بغض آن شود یناراحت م یلیخ معصومه

 :دگوی یکه چه کند؟ و م رود می کلنجار خود با است، سحر مداد را برداشته بود دهیکه د یهد

زود  یلی. به نظرم خیکن یازش عذرخواه یبر دیو با یبد باهاش حرف زد یلیجون، من مطمئنم که معصومه برنداشته. به نظرم خ می: نسیهد

 کن. خواهی . بدو برو ازش معذرتیبهش تهمت زد ،یکه مطمئن باش نیو بدون ا یقضاوت کرد

 .شود یو از اتاق خارج م کند یقبول م یبا حالت شرمندگ مینس

 :دگوی یو م کند یرو به سحر م عیسر یهد

چون  ،ینگم که تو برش داشت تونم یمن نم ؟یکه برداشت ی. چرا نگفتیکه تو مداد رو برداشت دمیمن د ؟یکار رو کرد نی: سحر! چرا ایهد

 که بهشون بگم.  شم ی. االن که برگردن، مجبور ممهیحق با معصومه و نس دونم یو م دمید

 نباشه. یمشکل گهیراحت بشه و د مینس الیکه خ یبگذار زیم یکه خودت مداد رو رو نهیا گهیراه د یول

 .رمیبگ دهیرو ناد قتیهم حق تونم ینم یتو بره، ول یآبرو خوام یهم نم من

. بمیج یوگذاشتمش ت هویچرا  دونم ی. نممشنیبب خواستم یبرش دارم. فقط م خواستم یجون. من اصال نم ی(: ببخش هدی)با شرمندگ سحر

 .یو آبروم رو نبرد یکه کمکم کرد یروم نشد. مرس گهید یپسش بدم، ول خواستم یخودمم ناراحت شدم و م

 کار وقت بگذارد.( نیا یکه برا نیمدادها، نه ا الی البه یعی)به طور طب دهد یقرار م زیم یرا رو میزود مداد نس سحر

 :دگوی یو م ندبی یمدادش را م میکه نس نندنشی یو سر کاغذشان م شوند یو معصومه دست در گردن هم وارد اتاق م مینس

 .بوسد یو او را م هدخوا یو دوباره از او معذرت م کند یجاس مدادم. و رو به معصومه م نی: انینی: ااا ببمینس

 ؟بخشی یناراحتم واقعا. واقعا منو م یلیشدم. خ یعصبان: معصومه جون، ببخش من رو که زود قضاوت کردم و مینس

 خراب نشد. مونیتموم شد و ما دوست هیقض نیجونم؛ اشکال نداره. خدا رو شکر زود ا می(: حتما نسیی)با خوشرو معصومه

 .دهند یادامه م شان یبه نقاش و
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 ن؟یشد شینما نیخوب ا یدوم؟ متوجه کارها شنمای بود طور چه! ها بچه خب

و فقط  ادیر موقتا اشتباه از آب د شتری. زود قضاوت کردن بمینزن یحرف م،یکامال مطمئن نشد یزیو تا از چ میکه ما زود قضاوت نکن نیا بله،

 تهمت، دل شکستن ... بت،یمثل غ ؟یاثرات بد داره مثل چ

براش  یارو ک میاریخودمون ن یبه رو یول میبدونرو  قتیو اگه ما حق و حق هیخوب یلیکار خ قتیکردن از حق و حق یکه طرفدار نیا گهید

و دوستم  میباش یخوب های انسان مخوای یو اگه م میبده. ما انسان یلیخ یلیخ نیبشه، ا مالیپا یحق کس میو بذار نمیازش نک یو طرفدار مینکن

 .میاز اون باش یبه دنبال حق و طرفدار شهیهم دیبشه، با عیخودمون ضا حق میندار

هستن و  امبریپ تیکه به کربال اومدن، اهل ب ی)ص( هست و اون افراد امبریپ ۀ)ع( نو نیکه امام حس دونستن یاز مردم کوفه م یلیخ متأسفانه

که  نیا یعنیحق رو انکار کردن،  ولی دادن، انجام رو درست کار بدن گوش ها اون حرف به اگه و هاست-اون با خدا و هاست حق با اون

خوب  های آدم نکهیظالم رو کردن تا به پول و مقام برسن، نه ا دیزیو کمک  یطرفدار چ،ی)ع( نکردن که ه نیحق و از امام حس از یطرفدار

 کردن. ریو اس دیما رو شه زیعز امبریپ تیکار بد دست زدن و اهل ب نیشد که به ا نیباشن. و ا یو درستکار

 .میباش قتیطرفدار حق و حق شهیو هم میباشه زود قضاوت نکن ادمونی نیایب ها بچه
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  انیمیشن: شهادت امام حسین علیه السالم

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 8

 موضوع

 )ع( با لبان تشنه نیکربال و شهادت حضرت عباس )ع( و امام حس ۀبا واقع ییآشنا

 نحوه و لوازم اجرا

 لپ تاپ .1

 پرژکتورویدئو  .2

 پرده .3

 بلندگو .4

 لینک

http://film.tebyan.net/film/128447 

 

 

 

 قصّۀ صوتی: حضرت رقیه در نینوا

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 7

 موضوع

 )س(. هیاز نگاه حضرت رق نوایبه مکه و ن نهیبا حرکت اباعبداهلل از مد ییآشنا

 نحوه و لوازم اجرا

 لپ تاپ .1

 بلندگو .2

 لینک

http://tebyan.net/videoplayer.aspx?MusicID=143351 
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 شعر یا مدّاحی
 ها فکر بچه

 تو یدر شتاب بود  مثل باد در صحرا

 تو یفکر آب بود  رفتی ینهر م یسو

 تر ینکرد ای ذره  و لب را یبود تشنه

 غمبریپ های بچه  بودند تر تو تشنه از

 بر گوشت درسی یم  از دور شانهای ناله

 مشک آب بر دوشت  یرفت ها مهیخ یسو

 بر تو حمله آوردند  ناگاه یول دشمنان

 یبود صدا یگرچه ب  آخر هم های لحظه

 بودی ها فکر بچه خوردی یغصه م باز

 

 اصغر علی: ها بچه  اصغر یعل دی: بگیمرب

 : داداش بزرگش اکبر )ع(یمرب

 آب بی لبان تشنه: ها بچه  آب بی لبانِ تشنه دی: بگیمرب

 ارباب ی: جانم فدایمرب

 علقمه نهر کنار: ها بچه  کنار نهر علقمه دی: بگیمرب

 فاطمه نی: تنهاست، حسیمرب

رود فرات هست که آدم بدها آب اون رو بر سپاه امام  گهیرود هست و علقمه اسم د یمثال: نهر به معن یبدهد برا حیدر مورد علقمه توض یمرب

 )ع( بستند. نیحس

 الله و سرو و سوسن: ها بچه سوسن و سرو و الله دی: بگیمرب

 شده سه ساله دیشه

 اسی گل عطر: ها بچه  اسیعطر گل  دی: بگیمرب

 عباس ی: جانم فدایمرب

 پر پر گل هزاران: ها بچه  هزاران گل پر پر دی: بگیمرب

 اکبر یعل ی: فدایمرب

 طاهر بزرگ پدر: ها بچه  پدر بزرگ طاهر دی: بگیمرب

 بن مُظاهر بی: حبیمرب

 یلیبود، خ رمردیکه پ ی)ع( بود که با وجود نیامام حس یارهایاز  یکیبن مُظاهر  بیپاک و حب یعنیجا  نیدهد که طاهر در ا حیتوض دیبا یمرب

    کرد. نیامام حس یبا وفا بود و در کربال جانش را فدا یلیخ

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 10تا  5

 اهداف

 .ینید یدر فضا یفارس اتیو ادب ییبا فرهنگ شعر سرا ییآشنا .1

را عاشو عیو وقا شانی)ع( و عطش کاروان ا نیبا امام حس ییآشنا .2

 در قالب شعر. شانیا یبرا یو عزادار

همراه با شعر  دبخواهی ها . )از بچهزنی نهیبا مفهوم س ییآشنا .3

 یحالت عزا را م زنی نهیکه س دیبزنند. تذکر ده نهیآرام س

 زد که باعث درد شود.( نهیمحکم به س دیو نبا رساند،
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 حضرت علی اصغر علیه السالم پرزی: 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

 آشنایی با رخدادهای ماه محرم و روز عاشورا از زبان حضرت علی اصغر.

 نحوه و لوازم اجرا

 .شیپرژکتور و بلندگو و لب تاپ و پرده نما

 لینک

https://prezi.com/g6nctfvaocny/hazrat-ali-asghar-as/ 

 

 3و2و1 ریتصو

 تپال وُ الغرا یآ  ها سالم بچه سالم

 حال شما؟ چطوره د؟یخوب هست دیمن بگ به

 ها؟ بچه دکنی یم گوش  قصه بگم هی اگه

 امروز ما ۀقص  قشنگ و خوبه یلیخ

 کبوترم من مثل  میبگم من ک اول

 اصغرم من یّعل شش ماهه ۀبچ هی

 4 ریتصو

 )ع( بابام بود نیحس امام  مامانم رُباب اسم

 برام بود زیعز یلیخ خواستم یم یلیخ اونو

 کوچولو بودم یوقت ذاشتن یقنداقم م یتو

 گل خوشبو بودم کی  وسط گهواره من

 خواهرم بود هیّرُقَ من ابوالفضل )ع( یعمو

 برادرم بود اسم  اکبر یعل حضرت

 بابام بود یانگشتا من های یباز اسباب

 رو لبام بود شهیهم  سرخ خنده غنچه

 5 ریتصو

 اومد از سر کار زود  روز بابام به خونه هی
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 که انگار خواد یم خدا خوند و گفت: نمازشو

 که قشنگه یشهر به  مکه یبه سو میبر

 باباتون تنگه دل که واسه اون یشهر به

 6 ریتصو

 راون روز و روزگا تو  اون زمون یآدما

 و قطار نیماش یجا  شدن یسوار م شتر

 میگذشت ابونیب از  میو رفت میافتاد راه

 مگشتی یم یکی یکی  شترا شهرا رو با

 7 ریتصو

 یمیشهر قد هی به  میدیکه ما رس نیا تا

 یمیهم بودن صم با  اون شهر های پرنده

 دعا کرد یلیخ بابام  میدیمکه که رس به

 خدا رو صدا کرد یه  باال بُردو  دستاشو

 بود اهیخونه س هی  دل شهر مکه تو

 شر نور ماه بود شر  ش ییناودون طال تو

 8 ریتصو

 خونه رو ببوسه نیا ادیب یکه هر ک گن یم

 دمشیکه بوس یوقت  ملوسه یلیخ یلیخ

 خونه بشم جدا از خواست یدلم نم اصال

 9 ریتصو

 صدا کرد مونو همه  روز تو مکه هی بابام

 عالمه دعا کرد هی  تک تک ما یبرا

 نجایبه ا انیم دارن عالمه غول هیگفت:  اون

 ایغوله تو دن یچ هر  به جنگ میبر دیبا

 رو قطار کرد شترها عمو عباسم )ع( بعدش

 شترا سوار کرد رو  ماها رو یکی یکی

 

 10 ریتصو

 و خسته میشد تشنه میکه راه رفت یروز چند

 آب رو بسته یجلو  عالمه غول هی میدید

 کربال یصحرا به  آخرِ سر میدیرس

 ایکنار در تشنه  میو موند میزد مهیخ

 زدند و موندن مهیخ  اون جا بزرگترامون

 رو خوندن نمازشون  گرفتند و بعد وضو

 مشک و برداشت هی عموم  ادمهیروز بعد  چند

 داشت یریدل ش عموم  ارهیآب ب یکم رفت

 مشک پر آب اومد با ابوالفضل )ع( من عمو

 عالمه غول بد هی بود من کشته یعمو

 11 ریتصو

 به جنگ غوال رفتن  صبح زود بزرگا هی

 تنها مهیخ یتو من  رفتند و موندم همه

 بدجنس و زشت یغوال  ما نبودند فیحر

 ما اهل بهشت یول  جهنم بودن اهل

 12 ریتصو

 من ۀمیبه خ اومد  بابام تنها شد یوقت

 به جنگ دشمن میبر ؟آیی یپسرم م گفت

 بجنگم خواست یم دلم  بچه بودم نکهیا با

 به چنگم ارمیب تا  بابام رو یدشمنا

 شه یهمه بهتر م از  بود بابام گفته آخه

 شه یکبوتر م مثل با غول بجنگه یک هر

 همه بهتر شدم از  دمیبا غوال جنگ من

 کبوتر شدم مثل  به آسمونا رفتم
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 نظم در منزل تیرعاکار در منزل: 

 مشخصات
  

 اهداف

 کار مرتبط با برنامه در منزل. ۀادام ۀلیبوس یسپارو به خاطر یریادگیباال بردن سطح 

 

و  ستا ستادهیا یدر صف سرسره باز نی. نازنکند یهستند تماشا م بازی سرسره حال در که را ها بچه و است داده هیتک یبه درخت میمر

 از بچه ست؟یچ میمر ۀفیاو است! به نظر شما وظ یجلو ی: هدندبی یم د،آی یبه خود م نینازن یوقت یول دآی یپشت او م یهد شان هیهمسا

  .ابندیرا ب حیمسأله را مطرح کنند و پاسخ صح نیپدر و مادر خود ا یبرا منزلدر  دبخواهی ها
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 جپایان: نتیجه گیری و دعای فر
 ن؟یگرفت ادی ایکه امشب چ نیو دونه دونه بگ نیذره فکر کن هی نخوای می بود؟ چطور برنامه ها خب بچه

 یم عیقش داره ضاح یاگر کس دی. بامیریرو نگ یو حق کس میاحترام بگذار گرانیبه حق د دیکه با میگرفت ادیبقره  ۀاز سور 42 هیخوندن آ با

 نکهیا که حق او بوده. و میبگ گرانیو به د میما بهش کمک کن شه،

رد و ک امبریپ نیو فرزندانشون رو جانش یخدا فقط حضرت عل

 تندداش دوست و بود گولشون زده طونیش هک یاز کسان یبعض

 هک نذاشتن و خوردن را اونها حق کنن، ظلم مردم به و بشن پادشاه

 .باشن داشته خوبی دوران مردم و بشن مردم حاکم اونها

 فتادها یکه در روز عاشورا چه اتفاق میدیفهم شتریذره ب هی امروز

 مشی یشده که ما به خاطرش هر سال دور هم جمع م چی و بوده

 ونطیکه گول ش ییظالم و کسا ی. اون مردمامکنی یم یو عزادار

و مهربون ما و خونواده و دوستان و  زعزی امام با بودن رو خورده

 نیاز ا مونیت ی. ما ممیبراش ناراحت قدرچه کردن که ما ان ارانشونی

 مهربون و عشقمون به یبه خدا مانمونیکه ا میریاتفاق درس بگ

رو  طونیگول ش راحتی تا به میکن ادیرو ز زمونیعز یاماما

 .مینخور

ول و گ میکه امکان داره ما کار درست رو انجام ند یاز مواقع یکی

 یول میاطالع داشته باش یحق کیکه از  هیوقت میرو بخور طونیش

. همون میاریخودمون ن یترس به رو ایو  یبه خاطر نفع شخص

 قتیاز مردم در روز عاشورا انجام دادن و حق و حق یلیکه خ یکار

انکار  هست، ارانشونی)ع( و  نیحس مامبا ا دونستن یکه م نیرو با ا

 .مخوری می رو اش کردن و اون واقعه رخ داد که ما هر ساله غصه

 هامون مانیکه ا میهمه با هم به امام زمان خودمون قول بد نیایب

گاه دور ن طانیو با عشق بهشون خودمون رو از شر ش میکن یرو قو

هست  بگن و انجام بدن درست یو امامانمون هست و هر چ امبریبا قرآن و پ شهیکه حق هم میو بدون هیو با ک هیکه چ میو حق رو بشناس میدار

و قول  میاماممون دعا بکن یبرا نیای. بمذاری یو تنهاشون نم میطرفدارشون هست شهیو هم میقبول دار نویته، پس ما هم اگف ورط نیچون خدا ا

 میگرفت ادیه ک ییزایچ نیا مینیب یرو م گریکه همد یبعد ۀتا دفع نیکن ی. سعکرد میو ازشون دفاع خواه بود میهمراهشون خواه شهیهم میبد

که امام  قتیحق و حق یبرا یمحکم یارایتا  نیو قلب امام زمان )عج( رو شاد کن نیو بهش عمل کن نیکن نیبا خودتون تمر وباشه  ادتونیرو 

 .میزمانمون هستن باش

 شانیبه احترام ا ستادهیفرج  رو به قبله و ا یدعا خواندن

 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15

 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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  کاردستی پرچمطرز تهیۀ 

 :ازیو ابزار مورد ن لیوسا

 سبز  یرنگمداد  .1

 قرمز و سبز  کیماژ .2

 متر  یسانت 22،14زیدر سا اهیس یمقوا .3

 بلند چوب .4

 نیحس ایو  مهیخ ریتصو .5

 

 

ذ و خیمه را قبل از برنامه روی کاغ یاحسینسعی کنید تصاویر 

 چاپ کرده یا با مداد طراحی کنید. 

 
 میکن یقرمز رنگ م کیرا با ماژ نیحس ای ریواول تص
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 یرا پر رنگ م مهیعکس خ یسبز دور خط ها کیسپس با ماژ

 میکن

 
( را رد ها نیرا )به جز ب مهیسبز داخل خط ها خ یبعد با مداد رنگ

 میکن یرنگ م
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 مینک یرا به چوب وصل م اهیس یعرض مقوا یبا چسب نوار مقوا

 
 مینک یرا به چوب وصل م اهیس یعرض مقوا یبا چسب نوار مقوا

 

 مهیپرچم و خ یرا در باال نیحس ای ۀنوشت هیو در اخر با چسب ما

 میچسبان یپر چم م نییرا در پا

 

 


