
 

 

 

EDUTAINMENT: 

EDUcaTionAl content for kids IN islaMic EveNTs 
 

 اربعین یمناسبتطرح 

 1سطح 

 
 شناسنامۀ فایل

  طرح مناسبتی اربعین مناسبت

 (2)صفر  20

 محتوا

Arbaeen-level-1-series-A-FA-R1.0 یفارس 

ر و سالم، مفهوم صب هایعل هیبا حضرت رق ییسالم، آشنا هایعل نبیبا حضرت ز ییآشنا

 نیاربع ارتیبا مراسم بزرگ ز ییآشنا گران،یتحمل آزار د

  سال 7تا  4سن 

 1سری 

 صفحه 19 2017 اکتبر 29 در تاریخ منتشر شده 1نسخۀ 

 المهدی mahdi.eu-http://al درگاه وب:    mahdi.eu-info@al رایانامه: تماس

 
 سابقۀ تغییرات

 تغییرات تاریخ نسخه

 اولین نسخه نهایی 2017اکتبر  29 1

  

mailto:info@al-mahdi.eu
http://al-mahdi.eu/
http://al-mahdi.eu/


 فهرست مطالب
 

 مدت زمان شماره صفحه نام برنامه شماره

 دقیقه 25 3 پیش برنامه/کاردستی 1

 دقیقه 10 4 مقدّمه 2

 دقیقه 10 7 بهترین سفر داستان:  3

 دقیقه 5 8 قصّۀ صوتی: حضرت رقیه سالم اهلل علیها 4

 دقیقه 20تا  15 9 پرزی: حضرت رقیّه سالم اهلل علیها 5

 دقیقه 15 10 باد مهربانهوهو خان : انیمیشن 6

 دقیقه 10الی  5 11 شعر 7

 دقیقه 15 13 پس از عاشورانمایش:  8

 دقیقه 5 15 کلیپ: یتیمی 9

 - 15 صبرکار در منزل:  10

 دقیقه 15 16 جپایان: نتیجه گیری و دعای فر 11

 دقیقه 130الی  120  مجموع 

 

 



 فارسی طرح مناسبتی اربعین 1سطح 

 19از  3صفحۀ  Arbaeen-level-1-series-A-FA-R1.0  1نسخۀ 

 پیش برنامه/کاردستی
 .است آمده )انتهای فایل( قسمت ضمیمهدر حرم امام حسین علیه السالم  یکاردست هیطرز ته

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

 رنگ ایو  یکاردست اند که زودتر آمده یرانیفراگ یبرنامه برا یقبل از شروع رسم شود یم هتوصی  ها بچه زمان توجه به عدم حضور همبا 

 مناسبت انجام شود. نیمرتبط با ا یزآمی

 نحوه و لوازم اجرا

 چسب .1

 خالل دندان .2

 نیتزئ یپارچه برا .3

 گرفتن نتیپر یطرح برا یتعداد .4
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 مقدّمه

 

 میریبگ ادی یزایعالمه چ هی نکهیا یعنی ؟یچ یعنی رونیب میجا بر نیدست پر از ا میدواریبه جمع ما. ام نیخوش آمد یلیخ ن؟خوبی ها سالم بچه

 .رونیب میببر نجایبا خودمون از ا دیجد های و دونسته

 مهربون و یمهربون نوران یخدا ادی با رو هامون و دل میمهربون باش یخدا ادیتا به  مخونی یرو م میسوره از قرآن کر هی شهیبرنامه مثل هم اول

 ستنین آشناسوره  نیکه با ا مهایی . بچهنیبلدن؟ آفر ایعصر رو ک ۀسور نمیبب نی.  حاال بگمیهم داشته باش یخوب ۀخدا برنام دیو به ام مکنی تر

 کنن. نیکوتاه رو تمر ۀسور نیخوبه که تو خونه هم ا یلیاالن با ما زمزمه کنن و به نظرم خ نیاصال اشکال نداره، هم

 قرآن کریم

 )برای مربی بیان شده است( ترجمه ،عصرسورۀ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 (۱سوگند به عصر ]غلبه حق بر باطل[ )

 (۲كه واقعا انسان دستخوش زیان است )

كارهاى شایسته كرده و همدیگر را به  مگر كسانى كه گرویده و

 (۳اند )حق سفارش و به شكیبایى توصیه كرده

 یلیخ زیچ هیخواد -یآدم مثال م یبله وقت ؟یچ یو برا خوره یقسم م یکی یک ای خوره؟ یم یقسم خوردن به چه درد دونه یم کی ها بچه

 هیکه  هخور یما قسم م یسوره برا نیا یمهربون تو ی. حاال خداخوره یمهمه و درسته قسم م یلیخ زیچ نیمهم رو بگه و به ما بقبولونه که ا

 نیا یتو یلیکار رو انجام ندن خ 4و حواستون جمع باشه که آدما اگه  نیمردم بدون یکه آها نیا ه؟یمهم رو به ما بگه. اون نکته چ یلیخ ۀنکت

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

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

 آن. یعصر و مفهوم کل یبا سوره ییآشنا .2

 .یقرآن اتیآ یداشتن از معان یآگاه تیاهم .3

 ورود به بحث. یبرا نیدرباره اربع یمختصر حیتوض .4

 عصر ۀصبر با توجه به سور تیو اهم مفهوم .5

 صبر. ۀبه عنوان نمون هایسالم اهلل عل نبیحضرت ز یمعرف .6

 نحوه و لوازم اجرا

 نیاربع یرو ادهیمربوط به پ یاستفاده از عکس ها
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 یزیچ هی یعنیدرسته، ضرر کردن  نیآفر ؟یچ یعنی ندونی ی. ضرر مشه یم دهفای یبراشون ب ایدن نیا یو زندگ کنن یضرر م ایو اون دن ایدن

 یعنی میاریب مانیمهربون ا یبه خدا نکهیهستن؟ اول ا یچ ستنیما خوب ن یکه برا زیتا چ 4. حاال اون ستیو برامون خوب ن ستیکه به نفع ما ن

و  میکه داده خوب استفاده کن هایی و از نعمت میخوب انجام بد یکه کارها نیا 2نعمت داده،  نهمهیو به ما ا دهیکه اونه که ما رو آفر میبدون

 یکه م یدر همون حد انمونی. مثال به دوستامون و اطرافمیکن یرو معرف قتحقی ها آدم هیبه بق میکن یکه سع نیا 3و  میبد وشبه حرفاش گ

و  مینهمش خوبه و برامون خوبه که به اونها عمل ک میکه گفته انجام بد ییکارها ده،یرمهربون ما رو آف یخدا می. مثال بگمیدرسته بگ مدونی

دونه صبر  یم ی کو اون ها هم صبر داشته باشند. حاال هیخوب زیکه صبر چ میهم بگ هیو به بق میصبور باش نکهینکته ا نیچهارم یعنینکته  نیآخر

 :دمیکوچولو م حیتوض هی. حاال من براتون نگی یم نیبله همتون درست دار ؟یچ یعنی

 یح مو صب شه یباشه باالخره تموم م ی. شب هر قدر هم که طوالنآدیو بهار م شه یزمستون هر چقدرم که سرد باشه باالخره تموم م ها بچه

 به تون خونواده ای نیغصه نخور نیتنها شد ای ضیمر ی. پس اگه چند روزشه یروز تموم م هیباشه بازم  یهر چقدرم که طوالن ی. هر سختشه

 یاکه غصه نخورن و صبر داشته باشن و توکلشون به خد نیهم بگ هیو به بق ننشی دار پول نداشتن ناراحت و غصه نیدوست دار که ای اندازه

اگه کشاورز  . به نظرتونرسه ینم تیکس به موفق چهی کردن تالش و صبر بدون ها، . بچهکنه می کمک رو هاش بنده شهیمهربون باشه که هم

 .رسن یبله درسته نه نم رسه؟ یم تیتالش نکنه به موفق یصبر نداشته باشه و ه شکارورز ایدانش آموز  هی ای

به کارهاشون  مونیت یما م نکهیا یعنی ؟یچ یعنیالگو هم هستن  نیما بهتر برای هستن و بودن ها انسان نیما که بهتر زیعز امبریامامان و پ ها بچه

 مزاری یرد مگ زیچ هیو  میبکش رهیدا هی مخوای یکه م یمثل وقت م،یکه زدن گوش بد هایی به حرف م،یو همون کارها رو انجام بد مینگاه کن

 یلیخ ۀهست. نمون یبه ما ثابت کردن که چقدر صبور هستند و توکلشون به خدا قو تشونیمهربون ما و اهل ب امبری. پمکشی یم قایو از روش دق

دادن برادر  مثل از دست دنیکه در روز عاشورا کش هایی یسخت ۀهستن که با هم هایسالم اهلل عل نبیحضرت ز نشناسی یشما م ۀخوبش که هم

 شدن ریاز دست دادن فرزندانشون و بعد هم اس نطوریروز هم دور از هم نبودن و هم کی یدوستشون داشتن و حت یلیخ یلیکه خ زشونیعز

)س(  بنیبودن به اون چه که خدا خواسته. حضرت ز ینکردن و راض تیدن و شکاندا دست از رو صبرشون شون، خودشون و دختران خانواده

که به  نهای اه ما آدم ۀفیو وظ کنه یبه خداوند دارن اونها رو امتحان م یقو مانیا هایی چه انسان نهیبب نکهیا یبرا ربونمه یکه خدا دونستن یم

 یلیخ یالگو هی)س(  نبی. حضرت زمیمهربون ناراحت نش یو از خدا میخوب بکن یو کارها میو صبر کن میداشته باش مانیمهربون ا یخدا

و  دادیو براش داد و ب میزود ناراحت نش یزیهر چ ایاومد  شیکه برامون پ یکیکه با هر مشکل کوچ مونه یم ادمونیما هستن. ما  یخوب برا

 زیچ نی. صبر بهترگهید زیهر چ ایو  مینشده که بر میبر میخواست ییو جا میداشته باش مینتونست مخواستی یم یزیمثال اگه چ. مینکن یاوقات تلخ

 ماست. یبرا

 نیدرباره اربع یول د،یدیالسالم شن هیعل نیدرباره واقعه عاشورا و شهادت امام حس یادیز یزهایحتما چ زم،یعز های از شما بچه یلیخ خب،

( و فرزندان و )ع نیامام حس یعنی)ص(  امبریپ تیاهل ب یکه در روز عاشورا برا اتفاقاتی از بعد ها، زده؟ بچه یبراتون حرف یهم کس ینیحس

به خواست  بودند و نتونسته بودن بجنگن و ماریب اریخدا بود، دستور داد تا امام سجاد )ع( که بس نیکه دشمن د دیزیافتاد،  ارانشونیو  ندوستا

 کاخ هک شام شهر به زور به و ببندن رو هاشون دست یعنیکنن.  ری)ع( رو اس نحسی امام کاروان کودکان و ها ند زنده مونده بودن و زنخداو

رو  هایی یمردم سخنران یو حضرت سجاد )ع( برا نبیحضرت ز دنی)ع( به شام رس نیکاروان امام حس ۀماندیباق نکهیببرن. بعد از ا بود دیزی

بودن و مردم  نیزم یور های انسان نی)ص( بودن و بهتر امبریشدن فرزندان پ دیکه شه یافتاده و کسان یکردن و بهشون گفتن که واقعا چه اتفاق

 نبیماجراها و قدرت حضرت ز نیکه گولشون زده. بعد از ا دنیبدشون اومد و فهم دیزیو داستان درست شدن و از  قتیحق توجهکم کم م

 ۀه خونک نهیگرفت تا اونها رو به مد میتصم دیزیکردن مردم،  تیامام سجاد )ع( در هدا زشونی)ع( و فرزند عز نیامام حس زیخواهر عز یکبر

رو در  زانشونی)ع( و عز نیکاروان که امام حس یاز خواستن که به کربال برن تا اهال هایسالم اهلل عل نبیراه حضرت ز نیامام بود بفرسته. در ب

 .دندیربال رسبه ک ن،یاربع شهیم یکنند. اونها چهل روز بعد از روز عاشورا که به عرب ارتی از دست داده بودن بتونن مرقد پا  اونها رو زکربال
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دوباره به کربال اومدند و مرقد امام  گذشت، یبعد از چهل روز که از عاشورا م رانیاس گریو د نبیکه حضرت ز هیروز ناربعی ها، بچه پس

به  د،یسالسالم ر هیعل نیبه مزار برادرش امام حس یسالم وقت هایعل نبیکردن. در اون روز، حضرت ز ارتیرو ز ارانشونیالسالم و  هیعل نیحس

که مردم و دشمنانشون به اونها کرده بودن درد  هایی که شده بودن و ظلم هایی تیو با برادرشون از اذ ختنیعاشورا افتادن و اشک ر زرو ادی

 ردن. و دل ک

بهتر از هر سال  یلیرو خ نی)ع(، هر سال عاشورا و اربع نیالسالم و هدف امام حس هیعل نیزنده موندنِ نام امام حس ی! ما هم برازمیعز های بچه

 ارتیز زا ییخبرها ای ها ما هستن. احتماال شما عکس یالگوها ییو چه کسا میداشت یبدونن ما چه امام خوب ایدن ۀتا هم میمراسم برگزار کن

شق به امام . عکنن یالسالم حرکت م هیعل نیبه سمت کربال و حرم امام حس ادهیپ یو بزرگ با پا کیکه مرد و زن و کوچ نیدیرو د نیاربع

به  نیربعکه ا ی. خوش به حال کسانبره یم شونیا ارتزی به رو ها مسلمونا هست و اون ریغ حتی و بزرگا و ها السالم تو دل بچه هیعل نیحس

 (نیاز حرکت زوار به سمت کربال در روز اربع یری. )پخش تصاورن ی)ع( م نیحس امام ارتیز

 امروزمون. ۀسراغ برنام میحاال بر خب
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 بهترین سفر داستان: 
که توش  میبرداشت کیکوچ یکوله پشت کی. میاز شهر نجف راه افتاد روزید

م آب هم گذاشت یبطر کیژاکت سبک.  کیدست بلوز و شلوار بود و  کی

 گهیهم از پشت چسبوندم بهش. د دیشه نیحس ایپرچم  کیبغل کوله.  بیتو ج

 بود. لیتکم

 مییایزرگ بتا با پدر ب میریاز مامان و بابا اجازه بگ میتونست یو برادرم به سخت من

 تیمعهمراه ج ادهیپ ی. امروز صبح هم با پامیکرد شونیباالخره راض یکربال. ول

چه ب یحتو جوون و زن و مرد و  ریپ ریمس یبه سمت کربال. تو میراه افتاد

رسند به ب نیکردن تا روز اربع یم یرو ادهیکه داشتند پ شدیم دهیهم د کیکوچ

 کربال.

من کم کم دارم  یول رهیراحت داره راه م یلیو خ تره یبرادرم از من قو محمد

 .میغروب راه رفت های کی. تا نزدشمیخسته م

ما رو گرفت و شروع  یزن عرب جلو کیدفعه  کی مرفتی یطور که م نیهم

 یما رو نم اون که زبان یول اد؟یاز دست ما برم یافتاده؟ کار یشده اتفاق یچ گفت یگفت. محمد بهش م ییزهایچ کی یو زار هیکرد با گر

بلده و  یکه پدر بزرگ انقدر خوب عرب مدونستی ینم ام. کرد صحبت زن با و اومد ما سمت به بود تر اون طرف ی. پدر بزرگ که کمدفهمی

خدا  . بندهنیخونه اون بخواب میشب رو بر خواد یزن داره از ما م نیو خوشمون اومده بود. پدر بزرگ گفت که ا میشوکه شده بود یلیخ

 و من دوست دارم به شماها خدمت کنم. دیهست نیشماها زائر امام حس گفت یو م کرد یالتماس م

خواب.  یبرا میتسیوا ییجا کیو بعد  میهم بر گهید لومتریچند ک خواست یمحمد م ینداشت ول ی. پدر بزرگ حرفمیکرده بود ریگ یحساب

 به خونشون. کرد می دعوت رو ها و اون کرد یداشت به چند نفر التماس م ابونخی اونور هم اش زن دست بردار نبود. نوه نیاما ا

 یما م دیتا فهم زنری. باالخره محمد قبول کرد. پمیبخواب نهایخونه ا. شب رو کنه یداره اصرار م یلی. بنده خدا خگهید میبر ایمحمد گفتم ب به

 ما رو به سمت خونش برد. یزد و با مهربان یادیفر یخونش از خوشحال مری

 مکتیهم دو تا ن اطیطرف ح نیبود و بغلش هم چند تا درخت خرما. ا کیحوض کوچ کیطرف  کی. میخونش شد اطیوارد ح یوقت

 دمیداد. بعدا فهم یاز آقاها رو ماساژ م یکی یساله داشت پا 15پسر حدودا  کیپسر بچه نشسته بودن روش  کیگذاشته بود و سه تا مرد همراه 

 بود. رزنیاون پ یها از نوه یکیاون پسره هم 

بهمون گفت  یو عرب یپاشکسته فارس خوشمزه. بعدش هم دست و یعرب ینیریش کیآورد با  ییو برامون چا کیاتاق کوچ کی یرو برد تو ما

 .دی. من رو خوشحال کرددیقدم رو چشم من گذاشت

 ییرایو پذ شیپ یها-سال نیاربع یکردند و برامون از خاطرات روزها ییرایپذ یحساب گهدی نفر چند و ما از اش شب اون خانم و خانواده اون

از زوار امام  میونبت نیتا هر سال اربع میدیجا خر نیخونه رو ا نیساله که ا ستیگفت ما ب رزنیالسالم گفتند. اون پ هیعل نیاز زائران امام حس

. مکنی ینم ای گهیکار د چیو ه میالسالم هست هیعل نحسی امام زائران خدمت در اش روزها خودش و خانواده نی. گفت که امیبکن ییرایپذ

رسه تا سال بعد زودتر ب نیکه اربع کنه یم یروز شمار شهیتموم م نیکه اربع ی)ع( رو دوست داره که از وقت نیامام حس یگفت انقدر مهمونا

 خدمت کنه. کنند یم ارتیز نی)ع( رو در روز اربع نیکه امام حس ییبه کسا ارهبتونن دوب

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 10

 اهداف

و  نیدر اربع نیامام حس ارتیبا ز ییآشنا .1

 مناسک آن. یچگونگ

 .شانیعشق به اباعبداهلل و زوار ا انتقال .2

 نحوه و لوازم اجرا

 هاو جلب توجه بچه ییبا مهارت داستان گو ییآشنا



 فارسی طرح مناسبتی اربعین 1سطح 

 19از  8صفحۀ  Arbaeen-level-1-series-A-FA-R1.0  1نسخۀ 

خانواده با جون و دل از ما که زائر امام  کیکه  یبود. شب مونیزندگ های شب نتری نیریو ش نتری خاطره از پر یکیشب و اون سفر  اون

 نیا یتو شه یه مک ههایی صحنه نیباتریاز ز یکیدر راه کربال  نی)ع( در روز اربع نیکردن. عشق به امام حس ییرایپذ میالسالم بود هیعل نیحس

 برم. یو مهربان یسفر نوران نیدوباره سال بعد بتونم به ا کنم یدعا م شهیو لمس کرد . بهش افتخار کرد. هم دید ایدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصّۀ صوتی: حضرت رقیه سالم اهلل علیها

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 5

 موضوع

 سالم هایعل هیعاشورا از زبان حضرت رق عیبا وقا ییآشنا

 نحوه و لوازم اجرا

 لپ تاپ .1

 بلندگو .2

 لینک

https://sound.tebyan.net/Play/143486/%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87-

%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7  

 

  

https://sound.tebyan.net/Play/143486/%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://sound.tebyan.net/Play/143486/%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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 پرزی: حضرت رقیّه سالم اهلل علیها 
 

 

 :2 ریتصو

 کس نبود  چیخدا ه ریغ  نبود  یکیبود  یکی 

 قصه رو نوشته بود  نیا  گنبد کبود  کنار

 بود  هیّاسم اون رق که بود یکیدختر کوچ هی

 به فکر غم نبود  اصال   اش خوانوده کنار

 گرفت  ادیتازه  یزهایچ رو از باباش گرفت  یخوب

 گرفت یم ادیخوب  یکارها  دشنی یخوب م های قصه

 

 :3 ریتصو

 مهربونشو  یخدا که شکر کنه  گرفت یم ادی

 وقت نمازشو  اول فراموش نکنه  چوقتیه

 به اون واجب نبود  نماز چون سه ساله بود  هیّرق

 خوند یو نماز م ستادیا یم پشت سر باباش  اما

 :4 ریتصو

  از شاه بدا  دیبشنو   ها بچه یحاال ا اما

 دشمن بزرگترا  هم  بود ها دشمن بچه هم

 مردم نرن بهشت  گفت یم شاه بد ادا و زشت  هی

  نوشت می اش تو نامه یزشت  زد یکتک م یه مردمو

 :5 ریتصو

 داد به سربازا  ای نامه   خدا یکور ب دیزی

 دخترش کنن جدا  از  نماز خونو  یبابا تا

 از نماز ما  ترسن یم   طونایتمام ش چونکه

 خدامون با وفا برا  میندارن که ما باش دوست

 

 :6 ریتصو

 زور شدن از هم جدا  به  که دختر و بابا  یوقت

 مادر و با خواهرا  با   ریرو کردن اس هیرقّ

 خدا  گفت ی. مکرد یم هیگر  قصّه ما  ۀیرقّ

 بابا  شیببر پ منو  و آدماش بدن  دیزی

 :7 ریتصو

 با هممون  قهیرف چون خوب و مهربون  یخدا

 به اون  ای هیهد هی داد   دیرو شن هیرقّ حرف

  دیظالم ور پر دیزی  دکشی )ع( که پر نیحس امام

 دیاون شده شه ها بچه  بابا  شیرفت پ هیرقّ

 

 

 

  

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20تا  15

 اهداف

 .سالم در غالب شعر هایعل هیعاشورا از زبان حضرت رق عیبا وقا ییآشنا

 لوازم اجرا نحوه و

 شینما ۀتاپ و پرد پل، بلندگو، پرژکتور

 پرزی لینک

https://prezi.com/0p3wmotehyad/hazrat-

roghayeh-sa/  

https://prezi.com/0p3wmotehyad/hazrat-roghayeh-sa/
https://prezi.com/0p3wmotehyad/hazrat-roghayeh-sa/
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 باد مهربانهوهو خان : انیمیشن

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 13

 اهداف

 )ع(. نیامام حس یبرا یو عزادار نیبا اربع یآشنائ .1

 .ییدر تنها یبهتر است از شاد مینکته که با هم شاد و خوشحال باش نیدر حق دوست و ا یو خوب یکیتذکر به ن .2

 .نیدر محرم و اربع دنیپوش یزدن و مشک یاهیس یکمک به مسجد برا .3

 و شاد کردنشان. گرانیکمک به د تیاهم .4

 ی. خدامیو خانواده را تحت فشار قرار نده میخانواده مهم است که ما صبر داشته باش هینکته که در زمان کم پول نیتوجه دادن به ا .5

 خواهد بود. یدهد و خدا از ما راض یبه ما م ایدر آن دن ای یمثل دوست عل ایدن نیدر ا ایبزرگ اجر صبر ما را 

 و لوازم اجرا نحوه

 لپ تاپ .1

 پرژکتورویدئو  .2

 پرده .3

 بلندگو .4

 لینک

http://film.tebyan.net/film/128586  

  

http://film.tebyan.net/film/128586
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 شعر
 قشنگ  یبچه ها یقصه قصه قصه؛ ا یآ

 تنگ  یلیقصه گفتن؛ دلم شده خ یبرا

  ام دختر سه ساله هی؛  هیحضرت رق من

  ام سرخ و الله های گل هیشب گنیم همه

 و زردن  دیدامن من؛ سرخ و سف های گل

  گردن می سرم دور ها پروانه شهیهم

  یادیز یشهر و ازون شهر آدما نیا از

  یو تو شاد هیمن تو گر دنیبه د انیم

  هیگر ریز زنه یمشکل داره م یهرکس

  هیرق ای گهیتا م شهیاون حل م مشکل

  نهحسی بابام اسم ها بچه یا خالصه

  نهیبابام امام حس مونه؟یم ادتونی به

  نهیمومن ریبزرگ خوبم ام پدر

  نهیزم یامامه؛ ماه رو نیاول اون

  زترمیبابام از همشون ر یدخترا تو

  زترمیمنو دوس داره؛ از همه عز یلیخ

 دستم  یکمون بود النگوها نیرنگ مثل

  بستمیستاره به گردنم م گردنبند

  ادهیسواره و پ نه؛یاز مد یروز هی

 همراه خونواده  میو رفت میافتاد راه

  یکیتو روز و تو تار م؛یمکه رفت یسو به

  یکیاز نزد مینیخونه خدا رو بب تا

 و بعد از اونجا  میمکه موند یتو یروز چن

 کربال  یبه صحرا میو رفت میافتاد راه

 داره  ایاونجا که در م؛یدیکربال رس به

 که آسمونش پر شده از ستاره  اونجا

 نداشتم  سالی و سن ها کربال بچه تو

 نداشتم  یلکبوتر بودم؛ پر و با بچه

 دورت بگردم  گفت یم نبیعمه ز شهیهم

  کردم یگوش م شهیقشنگش هم یحرفا به

  میدیکربال ما با غوال جنگ یصحرا تو

  میدترسی ینم یول میتنها شد نکهیا با

 از تن من  ییشد چند جا یکربال زخم تو

 دامن من  یرو ختیسبد گل سرخ ر سبد

 بد و زشت  یبا غوال دندیکه جنگ بزرگا

 بزرگا رفتن بهشت  م؛یموند مهیخ یتو ما

  سوختن یم یدامن من از تشنگ های گل

  دوختن یکردن من چشماشونو م هیگر به

 سخته  یلیخ یراس راس یتشنگ تحمل

 درخته  یکه خشکه و ب ییاونجا مخصوصا

 تشنه  یگرفت مثل گال شیآت دامنم

 پا برهنه  دمیدو نبیعمه ز یسو به

 که صورتم رو با چادرم بپوشم  خواستم

 در اومد گوشواره از تو گوشم  نیزم خوردم

 منو گرفتن؛ دست و پاهامو بستن  غوال

 شدم؛ قلب منو شکستن  تیاذ یلیخ

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 10الی  5

 اهداف

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

 )س(. هیبا حضرت رق ییآشنا .2

 نحوه و لوازم اجرا

 یو رسا بودن صدا از ملزومات اجرا یمرب یدر تن صدا جانیه .1

 .باشدیخوب  م
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 کربال صحرای تو ها بچه یا خالصه

 غوال  ریاس میشد دیغروب خورش وقت

  نبیهمراه عمه ز ادهیو پ ادهیپ

 از صبح زود تا به شب  م؛یو رفت میافتاد راه

  هیبه کشور سور میدیما رس نکهیا تا

  هیدور یلیکربال تا اونجا راه خ از

 کردن  یخرابه شام ما رو زندون یتو

 کردن  ینا مهربون میما که بچه بود با

 من عباسه  یمردم؛ عمو یزدم آ ادمیفر

 اونو نشناسه؟ هی. کنهیامام حس بابام

  میاونا رو رسوا کرد م؛یغوال داد زد سر

  میقلب مردم شهر خودمون و جا کرد تو

 خرابه  یشب به خوابم اومد تو هی بابام

 بخوابه  شتیپ خوادیم نتیکه: بابا حس گفت

  دمیانداختم گردنش؛ تو بغلش خواب دست

  دمید یرنگ یبود؛ خوابا یشب خوب یلیخ

  ام فرشته کیکه  دمیکه بلند شدم من د صبح

 بهشتم  یداداش اصغرم ؛ منم تو مثل

 لحظه ببند چشم خود را کی

 ینیآشنا بب ای قصه تا

 قشنگ کربال را انیپا

 ینیدختر کربال بب از

  

 که دختر آنجاست نیخوب بب پس

 سر پدر نشسته یباال

 داستیلرزش شانه هاش پ از

 که به حنجرش شکسته یبغض

  

 که چقدر کوچک است او یگقت

 به خا  از غم و درد افتاده

 آمد او را یم یکاش کس یا

 کرد یبلند م نیزم یرو از

  

 را اش ادامه نیتو بب حاال

 نجاستیقشنگ قصه ا انیپا

 است نیادامه حس زین او

 که خودش چگونه برخاست یدید

  

 به جنگ دشمنان رفت برخاست

 بار خودش بدون بابا نیا

 دیبگو گرانیبه د برخاست

 بلند کربال را ادیفر

 

 

 زهرا دختر  که بوده ؟ نبیز

 دشتُ صحرا در  پرستار بوده

 مانیتی اری  که بوده ؟ نبیز

 مانیا مظهر  صبرُ ۀاُسو

 زن کی یمعنا  که بوده ؟ نبیز

 قلب دشمن بر  زده او آتش

 جهان یبرا  که بوده ؟ نبیز

 زدانیز ینور  یخدائ ینور
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  پس از عاشورانمایش: 
. انیزدن و راه رفتن به سمت نرگس م سارا و زهرا در حال حرف

 ونهچ رزی زده رو هاش دست نیگوشه نشسته و غمگ کینرگس 

 شده. رهیجا خ کی به و اش

 نرگسه؟ نی: سارا ازهرا

 نجا؟ینشسته ا ینطوری: آره چرا اسارا

 شده؟ یچ مینیبب ای: بزهرا

 برات افتاده؟ ی: نرگس سالم اتفاقسارا

 ؟یناراحت نقدریشده ا شیزیچ ی: نرگس کسزهرا

 یم و کشه یم یو آه گردونه یسرش رو بر م کدفعهی: نرگس

 .کردم ینشده، داشتم فکر م یزی: نه چ گه

مهمه و حواست پرت  نقدریکه ا کنی یفکر م یدار ی: به چزهرا

 شده؟

 ن؟یدونست-یشما م. یچ یعنی نیکه اربع دمی. تازه فهممشی یم کیالسالم نزد هیعل نیامام حس نیبه روز اربع می: دارنرگس

 : نه.سارا

 )ع(. نیچهل روز بعد از شهادت امام حس یعنی دم،ی: آره منم تازه فهمزهرا

رو رو گذروندن. چقدر سخت  40 نیا یچطور یعنی. نبیحضرت ز نیبه خواهر امام حس کردم ی: آره درسته. حاال من داشتم فکر منرگس

 جدا نشده بودن.  نیوقت از امام حس چیرو دوست داشتن. ه نیام حسام ادیز یلیخ نبیکه حضرت ز ندونی یبوده براشون. م

حالشون بد بود. تازه همش همه دورشون بودن.  یلخی ماه چند تا ام فوت کرد مامان و خاله مییکه دا شیچند سال پ ادیم ادمی. ایگی: راس مسارا

 بخورن.. همه حواسشون بود مامان و خاله جون تنها نمونن که غصه ومدیمهمون م یه

ه بهشون ک نیا یو خانومشون دلم سوخت. مردم به جا نیامام حس یخواهر و دخترا یبرا یفک کرده بودم و حساب نای. منم به همقای: دقنرگس

 دل باشن.آدما انقد سنگ شهمی مگه آخه. بردنشون راه ها بستن و تو کوچه ریبا زنج نشونوینازن یبدن و مواظبشون باشن دست و پاها یدلدار

 یز ناراحتبج دمیکه من فهم ییتا جا ی. ولکردم یکاش بودم کمکشون م گم یناراحت شدم و همش م دمیشن نارویا یاز وقت یلی: منم خزهرا

 روز افتاد. 40 نیهم یمهم هم تو یلیخ یاتفاقا هیشدن  تیو اذ

 ؟یبا تعجب: چ سارا

 ینشون دادن چقدر قو ؟یچطور ندونی ی)ع( هستن. م یعلنشون دادن که مادر و پدرشون حضرت زهرا و حضرت  نبی: حضرت ززهرا

مردم و  نیروز در راه و در ب 40 نیکه در ا هایی ی)س( با سخنران نبیهستن. چقدر خوب بلدن صحبت کنن و قشنگ حرف بزنن. حضرت ز

 کربال رو گفتن.  ۀواقع قتیدشمناشون انجام دادن به همه راست و حق

. من ردمک یم هیبوده. خوش به حالشون. اگه من بودم فک کنم فقط گر یخانوم انقدر قو هیچه خوب که  ییییی! وا؟گی یم ی: اااااا جدسارا

 .نبیبه حضرت ز کنم یواقعا افتخار م

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15

 اهداف

 شانیا و نقش هایسالم اهلل عل نبیدر ارتباط با حضرت ز یحاتیتوض

 به مردم. ارانشیو  دیزیدر شناساندن 

 نی)ع( در روز اربع نیامام حس ارتیبا ز ییآشنا

 بعد از نماز یدعا تیاهم

 نحوه و لوازم اجرا

 .پسر( ایدختر ) گریباز 3
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و  گه یدروغ م دیزی دنفهمی کم السالم بود که مردم کم هیو حضرت سجاد عل شونیا های که با حرف گفتن یم روزی: آره مامانم دنرگس

 ی)ص( و خدا برامیو آله و سلم هستن که پ هیاهلل و عل یصل امبریپ تیخاندان و اهل ب بره یشهر به اون شهر م نیداره از ا ریکه مثل اس هایی نیا

ا چه ب دیزیکه  دنی)س( فهم نبیحضرت ز های از مردم تازه با صحبت یلیخ گفت یدوست داره. مامانم م یلیخ یلخی رو ها اون نمهربو

 یبا خودم م میطرف از یظالم بوده، ول دیزی. من موندم که چقدر جنگه ی)ص( م امبریپ ۀبهشون نگفته بوده که داره با نو دیزیو  دهیجنگ ییکسا

 (.یگول نخورن! واقعا که )با تعجب و ناراحت یجور نیکنن و بفهمن اوضاع از چه قراره تا ا قتحقی نرفتن ها چه طور آخه خود اون آدم گم

خونه  میبرگشت ی. وقتزد یم یجالب ینماز مغرب و عشا حرف ها نیب خونه یکه نماز م ییمسجد. اون حاج آقا میرفت شبدی ما ها : بچهزهرا

 منو بفرست کربال. گفت یم یو ه زد یوقت با بابام حرف م یمامانم داشت کل

 اون حاج آقا؟ گفت یم ی: چنرگس

السالم و  هیلع نیامام حس ارتیکربال باشه و بره ز نیآدم روز اربع نکهیا یعنیهست.  نیاربع ارتیز مانای آدم با یاز نشانه ها گفت ی: مزهرا

 .بالراصرار داشت بره ک نیهم یما خوبه حرف زد. فکر کنم مامانم برا یکه چقدر ثواب داره و برا نی)ع( و ا نیامام حس ارتیز ۀعالمه دربار هی

روز  هیعام د دونم یتا مامان و بابام منو ببرن کربال. م کنم یبعد از نمازم دعا م شهیمه نیهم یدوست دارم برم کربال، برا یلی: منم خنرگس

 .زمیعز نیحرم امام حس رم یو من با ذوق و شوق م شهیمستجاب م

 ما بهتون نشون بدم؟ ۀخون میبر نیای)ع( م نیامام حس ارتیز رن یم ادهیپ نیقشنگ از مردم دارم که روز اربع لمیف هی من! ها : بچهسارا

 .میایو ب میریاز مامانامون اجازه بگ می: ااااا چه خوب، بذار برو زهرا نرگس

 . پس فعال خدافظ.نیایشما ب دیخونه به مامانم بگم شا رم یمنم م نی: باشه برسارا

 : خدافظ.و زهرا نرگس

  



 فارسی طرح مناسبتی اربعین 1سطح 

 19از  15صفحۀ  Arbaeen-level-1-series-A-FA-R1.0  1نسخۀ 

  کلیپ: یتیمی

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 3:30

 موضوع

 محرم –یتیمی 

 نحوه و لوازم اجرا

 لپ تاپ .1

 پرژکتورویدئو  .2

 پرده .3

 بلندگو .4

 لینک

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=529  

 

 

 

 صبرکار در منزل: 

 مشخصات
  

 اهداف

 کار مرتبط با برنامه در منزل. ۀادام ۀلیبوس یسپار-و به خاطر یریادگیباال بردن سطح 

 اجرانحوه و لوازم 

 .لیفا یشده در انتها هیاز جدول ته نتیپر

 

 نیوالد قیاز طر تیفعال نی. اردیقرار بگ نشانیوالد ای ها بچه اریشده و در اخت نتیپر دیآمده که با لیفا یصبر در خانه در انتها نیتمر تیفعال

  .و انجام شود یریگیپ دیبا

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=529
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 جپایان: نتیجه گیری و دعای فر
 هیعل نیامام حس نیهم از برنامه اربع نیا زم،یعز یخوب دوستا

 نیو بتون نیگرفته باش ادی یو خوب دیجد یها زیچ میدواریالسالم. ام

 .نیبد ادیهم  گرانیبه د

و  توکل یکه صبر چقدر مهمه و صبور بودن و از طرف نیا مثال

 شونتیو امامان ما و اهل ب امبرانیبوده که پ یبه خدا کار نانیاطم

ستن. ما ه یرفتار و زندگ یالگو برا نیو اون ها بهتر دادن یانجام م

برامون  یاتفاق سخت ای میکم داشت یزیاگه چ میرگی یم ادیپس ما 

مکمون ک میو از خدا بخوا میراه ننداز دادیو ب دادو  میافتاد صبر کن

ه بخواد و اونه که اگ نهیبکنه مشکلمون حل بشه. چون خدا بزرگتر

. مثال صبر شهیهم مشکالتمون حل م مرسی یم یهم ما به همه چ

اون اتفاقات ناراحت  ۀ)س( در روز عاشورا با هم نبیحضرت ز

ن اتفاق داشت ستشوندو یلخی که شون خونواده یکه برا ای کننده

صبور  و میبهش عمل کن یزندگ یکه تو هیما درس مهم یافتاد، برا

 یم رونیجا که ب نیو توکلمون به خدا باشه. خوبه که از ا میباش

 یجور هینره.  ادمونیتا  مکنی عمل ها نکته نیبه ا میکن یسع مری

 ادی)س(  نبیکه مامان و بابامون بفهمن ما از حضرت ز میبش

 بهتر شده. یلیاخالقمون خ و میگرفت

هست  یکه اصال چه روز میآشنا شد نیکه ما با روز اربع نیا گهید

که در  نیکردند( و ا یشهدا عزادار یکاروان به کربال برگشتند و برا ۀیو بق نبی)ع( گذشت و حضرت ز نیروز که از شهادت امام حس 40)

 .رن ی)ع( م نیامام حس ارتیبه ز ادهیپ یپا انیعیهر سال ش نیاربع

 ی)ع( که انقدر سخت نیکوچولو  امام حس ی)س( و دخترا نبیحضرت ز ادیبه  شونیسخته و ا یلیامام زمان ما خ یروزها برا نیا ها، بچه

 زمونیه امام عزب نیهم یو برا میناراحت زایچ نیکه ما هم با دونستن ا. البته خورن یکردن هستن و غصه م تیراه اذ یو دشمنا اونها رو تو دنیکش

 یلموناکردن صبرمون مس ادیبا ز متونی یکمتر شه. ما م شونیشاد شه و ناراحت شونیکه دل ا میکن یکار هی میو دوست دار مدی یم یردلدا

 یم یعصبان ی. مثال وقتمیدوست ندارن انجام بد زمونیکه خدا و امام عز یینتونه ما رو گول بزنه و کارها طونیش یکه به راحت میباش تری یقو

مثال  ای میگول بزنه که انجام ند خواد یم طونیو ما رو ش خوان یاز ما م یزیمامان بابامون چ ای میندار یول مخوای یم یزیچ ای میاحتنار ای مشی

و کمک خواستن از  مکنی صبر ها اون یبرا دیکه با گهیتا مثال د 1000و  میگول بزنه که دروغ بگ خواد یم طونیباز ش یول میراست بگ دیبا

کارو از  نیا می. حاال که قرار گذشتمیخوب صبر کن میکه بتون کنه یو کمکمون م کنه یم یقو یلیزمانمون در اون لحظه ما رو خ مخدا و اما

ون امام بزرگ هر چه که ا نیا دیبه ام م،یفرج رو بخون یکه با هم رو به قبله دعا نیپاش میبا اماممون حرف بزن شتریو ب میکن نیبه بعد تمر نیا

کنن و همه جا رو پر کنن از مهر و محبت  خالی ها جنگ و ها و ظلم ها یبد ۀرو از هم ایببرن و دن نیکنند و ظلم و ستم رو از ب ورزودتر ظه

 .ییبایو ز

 شانیحترام ابه ا ستادهیفرج رو به قبله و ا یخواندن دعا •

 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15

 اهداف

 بحث. یبحث و انتقال دوباره یریگ جهینت .1

و دعا  السالم هیبا حضرت صاحب العصر و الزمان عل یقلب وندیپ .2

 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  

http://film.tebyan.net/film/15174
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 کار در منزل 

 تر شود.ها کار شود و مفهوم صبر با این فعالیت برای آنها ملموسسوره عصر با بچه

 روزهای هفته خوب)صبر( تالش برای انجام دادن کار   )صبر( تالش برای انجام ندادن کار ناپسند

 شنبه    

 یکشنبه    

 دوشنبه    

 سه شنبه    

 چهارشنبه    

 پنج شنبه    

 جمعه    

 


