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 باسمه تعالی

 ۲۰۱۵نسخۀ سال  – دوسطح  ماه رمضانی برنامه

 کمک به نیازمندان.-کرامت امام مجتبی )ع(، ی مقبولئی با فوائد روزه و روزهآشنا ،آشنائی با ماه رمضان: ماه عبادت و مهمانی خدا :موضوع کلی

 

 اجرا شیوه –مواد الزم  اهداف زمان متن شماره

 :صندوق صدقات / کاردستیپیش برنامه ۰

های پالستیکی براق تزئینی و قابل ، سنگیک بطری و مقداری وسائل تزئینی مانند کاغذ رنگی، برچسب

ها قرار دهید تا به دلخواه چسبیدن، رنگ اکریلیک، چسب حرارتی و مایع، کامواهای رنگی و ... در اختیار بچه

ذارند گهایی که برای کمک به نیازمندان کنار میلشان را تزئین کنن و به عنوان صندوق صدقات پوخود بطری

 ی کمک به دیگران و کریم بودن آشنا شوند و به آن عمل کنند.را در آن بریزند و از این طریق با سنت حسنه

 ها به داخل قلک باشند.بطری با مطابق با عکس آمده در انتهای فایل سوراخ کرده تا محل ریختن پول 

 عدم به توجه با .۱ دقیقه 3۰

 یک در هابچه حضور

 شودیم هیتوص زمان

 یرسم شروع از قبل

 یرانیفراگ یبرا برنامه

 اندآمده زودتر هک

 و یا نقاشی کاردستی

 مناسبت نیا با مرتبط

 شود. انجام

آشنایی با اهمیت  .۲

کمک به دیگران و 

عملی کردن آن 

ی درست کردن بوسیله

و  صندوق صدقات

جمع کردن پولشان 

برای کمک به 

 نیازمندان.

 

 

برای  توسل به قرآن .۱ دقیقه ۱۰ آغاز ۱

نورانی شدن دل که 

از پخش  استفاده .۱

صوت جهت 
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ما خیلی خوشحالیم که امروز  !هابچه .ها خوبین؟ خوشین؟ سالمتین؟ خیلی خوش اومدین به جشن ماسالم بچه

چند آیه و با نام و یاد خدا و خوندن ر ارین قبل از هر چیزی جشنمونذخوایم خوش بگذرونیم. ببا شماییم و می

رمضان هست شروع کنیم. این طوری با ماه مبارک رمضان از زبان قرآن ی ماه مبارک ی بقره، که دربارهاز سوره

حاال همه از روی آیات به صورت ترتیل  ؟خوایم ببینیم خدا در مورد این ماه عزیز به ما چی گفتهشیم. میآشنا می

 واب چندیندر ماه مبارک رمضان این ث بلکه ،ز روی قرآن ثواب بیشتری دارهبخونیم، چون نه تنها تالوت قرآن ا

 (.)آیات را پرینت کنید و یا با پروژکتور پخش کنید شه.برابر می

 خونیم:ها که با هم میی قرآن هستن بچهبزرگترین سوره ی بقرهسوره ۱۸۶-۱۸3 اتآیاین آیات 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

 ﴾۱۸3﴿ کَمَا کُتِبَ عََلى الَِّذینَ مِن قَبْلُِکمْ لَعَلَّکُْم تَتَّقُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ

عَلَى الَِّذینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَۀٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ  أَیَّامًا مَّعُْدودَاتٍ فَمَن کَانَ مِنکُم مَِّریضًا أَوْ عََلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ

 ﴾۱۸۴﴿ أَن تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ وَفَمَن تَطَوَّعَ 
 الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ  بَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

تُکَبِّرُواْ لِ لِتُکْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَ الَ یُرِیُد بِکُُم الْعُسْرَ وَ کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیُد اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ مَن 

 ﴾۱۸۵﴿ لَعَلَّکُْم تَشْکُرُونَ اللّهَ عَلَى َما هَدَاُکمْ وَ 
 ﴾۱۸۶﴿ لْیُؤْمِنُواْ بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِی وَإِذَا سَأَلَکَ  وَ

 

 شه.شون چی میگم که این چند تا آیه معنیحاال من بهتون می

ی روزه گه که روزه برای ما و ادیان قبل از ما قرار داده شده تا مردم به وسیلهبه ما می ۱۸3در آیه خدای مهربون 

 بیشتر تقوا پیشه کنند و گناه نکنن و به یاد خدا باشن.

ها! روزه بودن یک جور نگه داشتن خودمون به حساب میاد. یعنی بتونیم برای خدا، از خوردن و آشامیدن بچه

خیلی دلمون بخواد. پس روزه یه تمرین هست که بتونیم از گناهانی که ممکنه دوست  پوشی کنیم، حتی اگرچشم

 پوشی کنیم.باشیم انجام بدیم، چشمداشته

 عامل هدایت است.

 روزه حکمآشنایی با  .۲

با توجه به آیات نورانی 

 قرآن کریم.

توجه به ویژگی  .3

کرامت امام حسن 

 مجتبی علیه السالم

 

پخش آیات 

 منتخب
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هست، اما اگر کسی مریض بود یا در  یک ماهفرماید: این روزه، در چند روز مشخص یعنی در آیه بعد خداوند می

، به همون تعداد روزی که روزه نگرفته، روزه بگیره. یا اگر اون یک ماهسفر بود، باید روزه نگیره، و به جاش، بعد از 

 کمک کنه، اگرچه بهتره که روزه بگیره.غذا بده یا تونه به جاش، به مقدار مشخصی به فقیرها نتونست، می

 و فقیرتونن غذاهای خوب بخورن های روزه اینه که آدم یاد کسانی میوفته که همیشه نمیها! یکی از فایدهبچه

 هستند. و به همین خاطر، خدای مهربان فرموده: اگر نتونستید روزه بگیرید، به جاش به فقیرها کمک کنید.

ها است که در آن قرآن بر پیامبر نازل شد، کتابی که راهنمای انسانماهی است ماه رمضان، اینه:  ۱۸۵معنی آیه 

گیریم. هر کسی از شما که این ماه را درک کرد، روزه بگیرد های نادرست فاصله میی آیات آن، از راهو به وسیله

خداوند بر شما  های دیگر سال روزه بگیرد.اما اگر کسی به سفر رفت یا مریض بود، به تعداد همان روزها در ماه

ر قدپس الزم است که به تعداد روزهای یک ماه روزه بگیرید و خواهد بر شما سخت بگذرد، آسانگیر است و نمی

 ین لطف خداوند را بدانید و از او سپاسگزار باشید.ا

ی من از تو پرسیدند، به ایشان فرماید: ای پیامبر! اگر بندگان من دربارهبه ما می ۱۸۶و باآلخره خداوند در آیه 

د باشند، تا رشگویم، پس به سوی من آیند و به من ایمان داشتهبگو: من به آنها نزدیکم و دعاهایشان را جواب می

 .کنند و به سعادت برسند

برای ما قرار داده تا بدنمون هر سال خدای مهربون  هست کههم ! روزه یه جور برنامه سالمتی برای بدن ما هابچه

یک بار تصفیه بشه و برای یه زندگی خوب و شاداب آماده بشه. به همین خاطر هم هست که خدا از ما انتظار داره 

ها فرق داره. ماه رمضون های ما آدمها عمل کنیم. مهمونی خدا با مهمونیو به اون قدر دستورهای خوبش رو بدونیم

که ماه مهمونی خداست، یه زمان خیلی خوبه که خدا ما رو دعوت کرده که هم بدنمون سالم بشه و هم با عبادتش 

 انرژی پیدا کنیم. و خوندن قرآن و فهمیدن سخن خدا، روحمون سالم و شاداب بشه و برای یک سال زندگی خوب،

کنه. میزبان این مهمانی بزرگ هم، نماینده خدا ها پذیرایی میهر مراسم مهمانی، یه میزبان داره که از مهمون

تونیم توی این ماه باهاشون بیشتر از قبل توی دلمون حرف بزنیم و ازشون کمک یعنی امام زمان هستند که ما می

 یم.بخوایم و به خاطر این مهمانی تشکر کن



2ح طس 25-05-2017نسخۀ  4   

گیریم، اون اتفاق چیه؟ ها! یه اتفاق مهم هم در وسط ماه رمضون افتاده که ما برای این اتفاق جشن میخب بچه

وم ما هستند و حسن مجتبی امام دها باشید.( بله، تولد امام حسن مجتبی علیه السالم. امام )منتظر پاسخ بچه

مهربون و خیلی خوش اخالق بودند و ضمنا خیلی هم فرزند بزرگتر حضرت علی و حضرت زهرا! امامی که خیلی 

 ها باشید.( بله، یعنی کسی که به دیگراندونه باکرامت یعنی چی؟ )منتظر پاسخ بچهبخشنده و باکرامت! کی می

بخشه، و با وجود اینکه خیلی بخشنده هست، توقع نداره که دیگران هم از چیزهایی که مال خودش هست می

هاش رو در ازای جواب و جبران کردن دیگران انجام ن خودش خیلی بزرگواره و بخششبراش جبران کنن، چو

همین امروز تونیم ده. امام حسن مجتبی هم کریم بودند، یعنی خیلی بخشنده و بزرگوار بودند. و ما هم مینمی

نی بده و یه دل ایشون بخوایم که به ما هم بخشش کنن، از خدا بخوان که خدا به ما یه قلب نوراامشب( از )

مهربون. حاال برای اینکه تولد امام حسن مجتبی رو به امام زمانمون تبریک بگیم، همه با هم یه صلوات بلند هدیه 

 کنیم! )اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم(

 امتحان پرسود پرزی ۲

8q9dpj/ramezan-https://prezi.com/usrve/ 

 

، مونها باشید( بله درسته، پدربچهپاسخ  ررو از همه بیشتر دوست دارن؟ )منتظ ها کیا مابچه : 3-۲ اسالید

 .خدا و البته ، امام زمانمونمونمادر

روز  هرکه  ن، مثال ازتون بخوانیه کار سخت بخوااز شما خوب حاال بگین ببینم، اگه مامان باباتون : ۵-۴اسالید 

ردین نک مو تمور تونو مشق درسوقتی که تا  نباشه، یا مثال ازتون بخوامسواک بزنین و شما یه کم سختتون 

رفشون هاشون سخته، به حبا وجود اینکه انجام حرفنرین، یا مثال تلویزیون زیاد نگاه نکنین، شما  ایسر کار دیگه

 یا نه؟ کنیدگوش می

رای خودشان مفید است و پدر و ها را به این سمت راهنمایی کنید که آن کارها بدین؟ )بچهچرا انجام می

مسواک دانند اگر د مسواک بزنند چون مینخواهها میداند. مثال از آنمیصالحشان را ها مادرشان بهتر از آن

 ، بیدار شدنشوند، یا مثال اگر شب زود نخوابندشود و در آینده خودشان اذیت میهایشان خراب میدندان ،نزنند

 ایهموفقیت و هاآن فکری رشد باعث ،باشد سخت که هم قدر هر خواندن درس یا، شان سخت خواهدبودصبح برای

ها را درک نکنند، یا اگر تلویزیون زیاد نگاه کنند، فعالیت بدنی الن آنا هابچه شاید که خواهدشد هاآن یآینده

 دهد...(ها را کاهش میها خوب نیست و خالقیت و توانایی آناین برای سالمتی جسمی بچه وها کم خواهدبود آن

فواید توجه به  .۱ دقیقه ۱۵-۲۰

 های خداوند به ماتوصیه

آشنایی بیشتر با ماه  .۲

ماه  ،مبارک رمضان

مهمانی خدا و ویژگی

های آن و وظایف ما در 

 آن.

ایجاد حس محبت  .3

که در  نسبت به خداوند

این ماه ما را مهمان 

های مادی و سفره

 است.معنوی خود کرده

نیاز به پروژکتور و  .۱

مکان مناسب برای 

 نمایش پرزی.

https://prezi.com/usrve-8q9dpj/ramezan/
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 خوان و خیر مادونیم مامان و بابامون ما رو دوست دارن و برای ما چیزای خوب میپس ما چون می: ۶اسالید 

شون داریم و هم تو گوش بدیم، چون هم دوسر کنیم با هر سختی که شده حرفاشونخوان، سعی میرو می

 ندادن به حرفاشون ضرر کنیم. درسته؟و دوست داریم و دوست نداریم با گوش ر خودمون

رو از همه بیشتر دوست دارن؟ بله خدا، و فرستادگانش، مثل  حاال گفتیم دیگه کیا هستن که ما: 7اسالید 

 .پیامبر)ص( و امامای عزیزمون

 دونه چی برای ما خوبه و چی برای ما بدهبه نظرتون کیه که از همه بیشتر می ،ی کسایی که گفتیماز بین همه

 و برامون مضره؟

ون درست گفتین همتون آفرین. چ .ها باشیدبله درسته، خدای مهربان، حاال بگین ببینم، چرااا؟ منتظر پاسخ بچه

بهتر از هر کس دیگه  ،کنهو درست میر رو آفریده و خلق کرده، و هر کسی که یه چیزی خدای مهربونه که ما

  و چی بده. دونه چی براش خوبهشناسه و میمی ور اون چیز

دونم چه طوری باید استفاده بشه که بهترین از هر کسی بهتر می ،مثال اگه من یه کامپیوتر درست کنم: ۸اسالید 

 نتیجه رو بشه با اون کامپیوتر گرفت، درسته؟

دونه چی برای ما خوبه و چی بده و چه راهی برای زندگی پس خدای مهربون هم بهتر از هر کسی می: 9اسالید 

دونیم که خدا چقدر ما رو دوست داره و دوست داره ما دونیم و میو میر هر راهی بهتره. ما هم چون ایناز 

 .دیم، حتی اگه اون کار خیلی برامون سخت باشهی حرفاش گوش میباشیم، به همه هابهترین آدم

کنم ما به ما گفته که من شما رو توی ماه مبارک رمضان مهمون می دانایحاال این خدای مهربون و : ۱۰اسالید 

خوام به ا دوست دارن تو مهمونیشون به مهموناشون خیلی خوش بگذره، منم میهی میزبانو همونطور که همه

خدای مهربون ما توی این ماه از ما خواسته روزه بگیریم و هیچ  .شما خوش بگذره و بهترین چیزا رو بهتون بدم

و بریم و بعدا ضرر نکینم. رگناهی نکنیم و این برای خود ما خوبه و خدا به فکر ماس. دوست داره راه درست 

  و توی این ماه عزیز از ما دور بکنه.ر دوست داره شیطون

دوست داره ین برابر برای کارای خوبمون پاداش و ثواب بده. دوست داره توی این ماه عزیز به ما چند: ۱۱اسالید 

 .نمازای بیشتری بخونیم و حواسمون بیشتر سر نمازامون جمع باشه و با خدا بهتر حرف بزنیم و دوست بشیم

و بدونیم، تا بدونیم کسایی که غذا ندارن چقدر سختی ر دوست داره کمتر بخوریم تا قدر نعمتاش: ۱۲اسالید 

به همین خاطر، بعضی از بزرگترهای ما در این ماه، با جمع  .کمکشون کنیمهم تالش کنیم که و ما  کشنمی

هاشون رو ها و خانوادهکنن و اونکردن پول و مواد غذایی، به کسانی که وضع مالیشون خوب نیست، کمک می
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شن از غذای خودشون ر میها حاضگذارن. حتی بعضیکنن و اخالق زیبای اسالمی رو به نمایش میخوشحال می

 گذشت کنند و به دیگران ببخشند.

ون مدیم تا اونم بیشتر کمکخدا دوست داره بدونه کدوم ما بیشتر دوسش داریم و به حرفاش گوش می :۱3اسالید 

و دوست داره که وقتی از روی خستگی یا گرسنگی خودش ر دارروزه های مؤمن ومهمونخدا انقدر جالبه که کنه. 

 .دهپاداش میثواب و  هاشون، توی این ماه بهشونبره، برای خوابشون و حتی نفسخوابشون می

قرآن خوندن  :خدا دوست داره توی این مهمونی بیشتر از قبل با ما حرف بزنه و برای همین گفته: ۱۴اسالید 

خدا دوست داره توی این ماه عزیز ما خیلی خیلی به قرآن نزدیک بشیم و  توی این ماه خیلی خیلی ثواب داره.

و که خدا تو قرآن به ما نشون داده و برای خود ما رهای قرآن عزیزمون آشنا بشیم تا راه درست با معانی آیه

 خوبه، پیدا کنیم.

 ،هاو با دعا توی اون شب نهست هایی رو قرار بده که خیلی خاصخدا دوست داره توی این ماه شب: ۱۵اسالید 

های قدر هست که در آخرهای ماه ها، شباسم این شب تر کنه.نزدیکرو به خودش  گناهان ما رو پاک کنه و ما

 شن.ن قرار دارن و مردم این سه شب رو مشغول دعا و درخواست بخشش از خدا میارمض

دوست داره ما توی این مهمونی با امام زمانمون بیشتر دوست بشیم و به فکرشون باشیم و  وندخدا: ۱۶اسالید 

در پتوی روزهای این مهمونی با امام زمونمون صحبت کنیم و توی قلبمون باهاشون مثل یه براشون دعا کنیم. 

ایم که ما رو دعا مهربون حرف بزنیم و از حرف زدن باهاشون لذت ببریم و ازشون برای خوب بودن، کمک بخو

 کنن.

و رپس، ما به خاطر خدای مهربونمون، و به خاطر خودمون که دوست داریم توی این دنیا راه درست : ۱7اسالید 

ه دونیم کمیدیم. بریم و ضرر نکنیم و بعدا افسوس نخوریم، به حرفای خدا هر چقدرم که سخت باشه گوش می

 ومبه خدای خودم اشه می یه عالمه ثواب که باعث میاضافهه ب ،دهمیکنه و بهمون توانایی خدا هم کمکمون می

 .میم و آدم بهتری باشیتر بشنزدیک

 

 ی قبولروزه نمایش 3

ی هم خانههاشون بعضی روزها با اجازه ماماناین دو دوست، و  هستند خانواده مریم و لیال با هم همسایهراوی: 

که روزه  استو مریم و لیال هم سال اولی  استرمضان مبارک مخصوصا حاال که ماه کنند. روند و بازی میمی

 .هرو تو روزهای طوالنی تابستان حوصلشون سر می ندریگمی

آشنایی با مفهوم  .۱ دقیقه ۱۵

 :ی مقبول و کاملروزه

 شامل فقط گرفتن روزه 

 هبلک ،نیست شکم یروزه

مریم و  ان:بازیگر .۱

 لیال و مادر لیال.

فضای خانه، بالش،  .۲

 شدندر یا افکت بسته 

 در، افکت صدای بلند
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 خداحافظی کبعد از ی آید ومیمریم باعجله و عصبانی از اتاق لیال بیرون است که ناگهان نشستهمادر مریم )

 .(شودخارج میلیال اینها رود و از خانه میسمت در  ، بهلیال مادرکوچک با 

 مریم چرا ناراحت رفت خونشون؟  لیال جان. لیال جان. :لیال درما

 (دهد.دهد و مادر ادامه نمیلیال جوابی نمی)

 ... خاطر رفت تا کمی استراحت کنه اماه همین ب ،بودکردهروزه بود و اون روز خیلی کار  راوی: مادر لیال

ا تواند متناسب باین صدا میآید )گذرد و یک صدای بلند از اتاق لیال میکشد و لحظاتی میلیال دراز می مادر)

شود و پرد و ناراحت میتلویزیون یا افتادن چیزی( و مادر از جایش میمثال صدای ،  هر صدایی باشدامکانات 

آید تا دفترش را بردارد و موقع اتاقش بیرون می گذرد و دوباره لیال ازکشد و دوباره لحظاتی میدوباره دراز می

 ((.باشد از افکت صدای در استفاده کنیدموجود نمی "در"بندد. )در صورتی که برگشت به اتاقش در را محکم می

 بینی منکنی؟ مگه نمی: لیال، چی کار می(گویدگیرد و با ناراحتی میپرد و سرش را میدوباره از جا می)مادر 

 .کشدگیره و دوباره دراز میدونی من سرم درد میکنم؟ مگه نمیاستراحت میدارم 

 ببخشید. (:گویدآرام می)لیال 

. نگاهی کنداش مینشیند و شروع به ورق زدن کتاب قصهآید و روی مبل میلحظاتی بعد از اتاقش بیرون میلیال )

: (گویدنشیند و میرود و میشود و به کنار مادر میناراحت می ،اندازد و از اینکه مادر سردرد داردبه مادر می

 خوام. یه ذره امروز ناراحت بودم. مامان، ببخشید. معذرت می

ولی تو جواب ندادی. حاال که سر من حسابی  ،دونستم ناراحتی و ازت پرسیدم: من می(با ناراحتی و دلخوری)مادر 

 چی شد که مریم یهو رفت خونشون؟ولی شما بگو ببینم امروز چه خبر بود؟  !درد گرفته

م. چون وقتی داشتیم باهم کنمن دیگه هیچ وقت باهاش آشتی نمی من و مریم امروز با هم دعوامون شد ولیال: 

ب بریم آب بخوریم. ما هم که حواسمون نبود روزه خ بود که مریم گفت:شدهخیلی تشنمون  ،کردیمبازی می

 .رفتیم و آب خوردیم و تازه بعدش یادمون افتاد ،هستیم

شکالی نداره که آب خوردین و ا ،تا چون حواستون نبوده : شما دو(گویدمیو به مریم  زندمیلبخندی ) مادر

پس حاال برو  ،شه. مریم هم حواسش نبودهاش قبول نمیاون وقت روزه ،ما اگر کسی قهر کنههاتون درسته. اروزه

 !کنو باهاش آشتی 

 : آخه تقصیر مریم بود. لیال

هم که خدا دوست نداره  چیزی نخوریم، بلکه باید از کارهای بدینیست که  اینفقط گیریم، ما که روزه می: مادر

 کارای بد دیگه. و مثل دروغ گفتن، بداخالقی، قهر کردندوری کنیم،  ،انجام بدیم

 که است آن مقبول روزه

 گناه از بدن اعضاء یهمه

 .دنباش روزه و دنکن دوری

 آشنایی با فوائد روزه .۲
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 .که روزس فقط نباید از اذان صبح تا مغرب چیزی بخوره کردم که کسیمن فکر می؟ نگیمی جدیلیال: اااا مامان 

ی گیری، زبونت، دستت، پاهات، گوشت و خالصه همهروزه که می. یزم، روزه فقط برای شکم که نیستنه عز مادر:

 وجودت باید روزه باشه، یعنی که کارای بد و گناه نکنه.

 ؟ گیریمبروزه  بایدولی روزه گرفتن خیلی سخته ها! آخه چرا ما مامان، لیال: 

و یکی از دستورهای خدا داره  هافایده: عزیزم، روزه گرفتن خیلی (ویدگو می دزنبا مهربونی لبخندی می) مادر

ر دنش، اینطوری شکی اعضاء بگیره، یعنی با همهی واقعی میمثال کسی که روزه است که کلی به نفع ماست.

ورده، چون از نعمتایی که خدا بهش داده خوب استفاده کرده و باهاشون گناه نکرده. برای همین خدا رو به جا ا

یعنی ماه رمضون یه  کنه.و از خودش دور میرشه و شیطون تر مینزدیکشه و به خدا خدا هم ازش راضی می

مون دا گفته: این ماه مهفرصت خیلی خوبه برای ما که بتونیم به خدا نزدیکتر بشیم. به همین خاطر هست که خ

کنه که از این بخشه و کمکمون میشیم و هم خدا گناهانمون رو میمن هستید. یعنی هم ما به خدا نزدیکتر می

 به بعد، بهتر از قبلمون باشیم.

 چه جالب! ولی آخه چرا ما توی این ماه نباید غذا بخوریم یا آب :در(رضایت به ما نگاه همراه بابا تعجب و )لیال 

 بنوشیم؟ غذا و آب خوردن که گناه نیستن!

خورن که ها گاهی غذاهایی میآدمدخترم، غذا خوردن کار بدی نیست، ولی هیچ دقت کردی که مادر: درسته 

شن؟ یا اینکه ساعت غذا خورن و چاق میی الزم غذا میبرای سالمتیشون خوب نیست؟ یا اینکه بیش از اندازه

ها است و اگر ما نیست؟ این در حالیه که غذا چیز خیلی مهمی در زندگی ما انسانخوردنشون، منظم و مناسب 

تدریج باعث مریض شدن یا ضعیف شدنمون بشه و نهایتا تونه بهباشیم، میروش درستی برای غذا خوردن نداشته

ر خدای مهربون، غیباشه. به همن خاطر، بدنمون نشاط و شادابی الزم برای فعالیت کردن و مفید بودن رو نداشته

ی ایمان و توبه و مناجات با خودش دعوت کرده، ما رو به مهمانی از اینکه در ماه مبارک رمضان، ما رو سر سفره

ای هسالمتی هم دعوت کرده. این فرصت خیلی خوبیه که ما یه رژیم خوب غذایی رو تجربه کنیم و بدنمون و سم

 داخل بدنمون رو تصفیه کنیم.

ه آخه به نظرم اونطوری دیگ کرد کار چی باید باشه، طوالنی خیلی روزه روزهای اگر مامان،: بپرسه لیال مثاللیال: 

 و تابستون توی که رمضون ماه اوقات، گاهی که باشه حواسمون باید البته ؟برای سالمتی ما خوب نیست، نه

 روزه ور طوالنی خیلی روز نتونن و باشه مشکل گرفتن روزه واقعا هابعضی برای ممکنه میوفته، طوالنی روزهای

ها خوب نیست اصال نباید بگیرن و حتی گرفتنش ای دارن که روزه برای سالمتی اونیا حتی اگر مریضی بگیرن

 هم مهمهسالمت جسمی ما  براش خوادشه. خدای مهربون ما همونطور که سعادت روح ما رو میگناه حساب می
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خیلی وقتا هم اگه امکانش رو داشته سالمتی روح و اخالقمون واجبه. و گفته حفظ سالمتی بدنمون هم مثل 

تر احتتونیم با یه برنامه ریزی رشه و میباشیم که کمتر فعالیت کنیم تواناییمون برای گرفتن روزه بیشتر می

 روزه بگیریم. 

 شه!میها از بدن ما هم چه جالب! پس روزه گرفتن، باعث سالمتی ما و دور شدن بیماریلیال: 

 خورهشیم، و بوی غذاهای خوشمزه به بینیمون میگیریم، و گرسنه میمادر: بله دخترم، تازه! ما وقتی روزه می

تونیم ازشون بخوریم، یاد این میوفتیم که کسانی هستند که غذاهای خوشمزه رو اما چون روزه هستیم، نمی

شه که هم خودمون بیشتر رعایت کنیم، و این باعث میها رو ندارند. دوست دارند، اما پول کافی برای تهیه اون

ها هم ببخشیم. این یکی هایی که خدا بهمون داده، به اونمثال غذاهامون رو اسراف نکنیم، و هم اینکه از نعمت

کنیم که درش به ما یاد ها به دینمون افتخار میکنیم. ما مسلمونهای دین ما است که بهش افتخار میاز درس

 ند که باید به فکر دیگران هم باشیم و از چیزهایی که خودمون داریم، به بقیه هم ببخشیم.اداده

ه این کردم ککردم روزه گرفتن فقط یه دستور خدا است که ما باید انجام بدیم و اصال فکر نمیلیال: من فکر می

ونه که حتی دستورهایی که به ما همه فایده برای ما داره و به نفع خودمونه. چه جالب که خدای ما اینقدر مهرب

داده، چیزهایی هست که ما خودمون الزم داریم، ولی خب، شاید ندونیم یا حواسمون نباشه که باید این کارها رو 

 خوب باشیم.انجام بدیم که سالم و 

 یتوی این ماه عزیز، همه :تازه اینو یادم رفت بهت بگمی احکام دین ما همینطوری هستن. بله همینه، همه مادر:

و بکن ر کارهای خوب ثوابشون چندین برابره، حتی خوابیدن و درس خوندنم با زبون روزه ثواب داره، فکرش

 ،مام گناهی انجام بدیتر بشیم، ولی به جاش وقتینزدیک تونیم ثواب جمع کنیم و به خداچقدر توی این ماه می

ی بدنمون از ه که در کنار روزه بودن شکم، دل و چشم و دست و همهشخیلی کمتر از وقتی میمون هروزارزش 

ی واقعی، اینه که آدم خودش رو توی مهمونی خدا، در کارهای بد و فکرهای بد، روزه باشه. بله، درواقع، روزه

 مقابل خدا ببینه و بخواد رضایت خدا رو به دست بیاره.

رم زودتر با مریم پس من می :(از مادرش عذرخواهی کرد و گفت به فکر فرو رفت و سرش را پایین انداخت و)لیال 

تونیم به خدای مهربونمون ی واقعیه و بهش بگم ما چقد توی این ماه میای روزهو بهش بگم چه روزه آشتی کنم

 ریم.بگیبهتری های اریم تا روزهذب قرارخوام از فردا با مریم نزدیک بشیم و اخالقای خوب یاد بگیریم. دیگه می
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 (کارهای نیک در قالب نمایش و پانتومیم)آموزش  فعالیت گروهی ۴

همونطور که گفتیم این ماه مبارک فرصت خوبیه که ما کارهای خوب رو تمرین کنیم و سعی کنیم به  ها،بچه

و زیاد انجام بدیم که رانجام دادنشون عادت کنیم و به یاد خدا باشیم. این خیلی خوبه که ما انقدر کارای خوب 

تا شما  ۲تا  ۲هم یه بازی کنیم. من اصال دیگه حتی به کارهایی که خوب نیستن فکر هم نکنیم. حاال بیاین با 

دوستمون باید اون کار رو با همدیگه به صورت  ۲گم و اون کنم و در گوشتون یه کار خوب رو میرو صدا می

 دوست دارین؟ و بقیه حدس بزنن که اون کار خوب چه کاریه؟ نمایش یا پانتومیم اجرا کنن

 کمک به پدر و مادر

 کمک به فقرا

 منزل مرتب کردن اتاق و

 قرآن خواندن

 وضو گرفتن

 نماز خواندن

 خوشرو و خوش اخالق بودن

 تشکر کردن

 زیارت رفتن

 دعا خواندن....

تر شدن به ها، انجام این کارهای خوب و انجام ندادن کارهای ناشایست در ماه مبارک رمضان، برای نزدیکبچه

اینطوری اعضاء بدن ما هم روزه هستن به این معنی تر باشه و های ما مقبولشه که روزهخدای مهربون، باعث می

های خدا گوش دادن، ما کنن. اینطوری بعد از یک ماه تمرین برای خوب بودن و به حرفکه از گناه دوری می

ی مقبول بگیریم. حاال کی فهمیده شیم. پس حواس هممون باشه که ما باید روزهخیلی به خداوند نزدیک می

 (.ها باشید و کمکشان کنیدایه؟ )منتظر پاسخ بچهچه روزه ی مقبول و درستروزه

افزایش جذابیت  .۱ دقیقه ۱۵-۲۰

 جشن

انجام فعالیت  .۲

 هاتحرکی در بچه

خصوصا با توجه 

باعث ، هاجابجایی نقش

، افزایش دقت

و عکس  هماهنگی

ها عمل بچهال

 .خواهدشد

تخیل  وهقسو دادن  .3

ها به سمت مفاهیم چهب

 ارزشی و کاربردی

 انماه رمض آشنایی با .۴

که ماه عبادت خدا و 

 .بهتر بودن است

هیجان در تن  .۱

صدای مربی و رسا 

بودن صدا از ملزومات 

این بازی  خوب اجرای

 باشد.می
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  کلیپ ۵

 

 ی مینااولین روزه

http://koodakane.aqr.ir/Portal/home/?videoondemand/28648/57785/142987/

4%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8

%D8%B2%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7 

 

 )دسترسی به یوتیوب ندارم که بررسی کنم!( ماه رمضان به زبان انگلیسی

ohttps://www.youtube.com/watch?v=jKnTObny38 

پرژکتور و بلندگو و  .۱  .۱ دقیقه ۵هر یک 

 .لب تاپ و پرده نمایش

 شعر/سرود ۶

 قتی میاد به آسمونو         هالل ماه رمضون

 باید بریم به مهمونی       با شادی و مهربونی

 پر از عبادت و دعا       یه مهمونی با صفا

 همیشه مهربون باشن     هاخواد که بندهخدا می

 همدل و همزبون باشن       ها رو دور بریزنکینه

 صفا میده به قلب ما      روزه و دعانماز و 

 شاعر: محمد رضا رمضانی

 سحری

 چشمای من بیداره      سحر شده دوباره

 یه عالمه ستاره      بینممیتو آسمون 

 غذای خوبی حاال      مامان تو سفره چیده

آشنایی با فرهنگ  .۱ دقیقه  ۵-۱۰

و ادبیات  شعرسرایی

 در فضای دینی فارسی

تشویق به حفظ  .۲

مفاهیم دینی توسط 

 ها در قالب شعربچه

 

 

 

مربی سعی کند قبل  .۱

زیبا خواندن  ،از مراسم

اشعار را تمرین کند و 

حتی المقدور اشعار را 

 .حفظ باشد

ها بخواهید از بچه .۲

تر سادههای قسمت

اشعار را با هم بلند 

بخوانند و ایجاد فضای 

 .شادی بکنید

http://koodakane.aqr.ir/Portal/home/?videoondemand/28648/57785/142987/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://koodakane.aqr.ir/Portal/home/?videoondemand/28648/57785/142987/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://koodakane.aqr.ir/Portal/home/?videoondemand/28648/57785/142987/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://www.youtube.com/watch?v=jKnTObny38o
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 من و مامان و بابا      کنار هم می شینیم

 با نام و یاد خدا      خوریممیما سحری 

 هابچهی ما روزه       انشاال که قبوله

 دهکردی یطهماسب مهری شاعر:

 

 امام حسن مجتبی )ع(

 به شور و شادی افتاده مدینه       چه غوغای قشنگی رو زمینه

 مدینه غرق شادی شد دوباره          مدینه آسمونش پر ستاره

 فاطمه سیما حسن ،سبط نبی        روشنی دیده زهرا حسن

 راز شفابخشی عیسی حسن       ی طوبا حسنسایهی پر شاخه

 داره یرحمتی قدر آسمون     داره یپدر نشوناین پسر از 

 داره یرحمتی قدر آسمون

 

 روز میالد امام مجتبی شد      ماه دعا شد ،ماه ذکر ،ماه روزه

 جوانان بهشته ر خوبِروَسَ     پاک سرشته ،محسن ابن علی اَ

 روز میالد امام مجتبی شد      ماه ذکر ماه دعا شد ،ماه روزه

 جوانان بهشته خوبِر روَسَ      پاک سرشته ،محسن ابن علی اَ

 یازمندانپناه ن داستان 7

بزرگترین  علیه السالمکه امام حسن مجتبی  دتا فرزند داشتن ۴، خدا بر ایشان بادسالم که ها، حضرت زهرا بچه

که بعد از شهادت پدرشون حضرت علی )ع(، امام دوم ما شیعیان شدند. نام ایشون حسن  دفرزند ایشون بودن

ی داشتند و بسیار وینیکبسیار هست و خدا این نام رو برای امام حسن )ع( انتخاب کرده چون ایشون اخالق 

 خدا برایی وسیلهه لقب ایشون هم مجتبی هست، به معنی برگزیده و انتخاب شده، چون ب  .بخشنده بودند

 بودند. شدههدایت مردم برگزیده 

ه ک نویشبود. ابین همه مردم مشهور  علیه السالم امام حسن مجتبی مخصوصا اهل بیت بخشندگیمحبت و 

 سالمعلیه العلی حضرت  ون، مانند پدرشنددردمندان داشتفقیران و نسبت به  دلسوز و پرمحبتقلبی پاک و 

آشنائی با امام حسن  .۱ دقیقه ۱۰

مجتبی )ع( و بعضی از 

 صفات ایشان.

۱.  
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 ندشنیدمیل ، درد دل آنان را با جان و دندشدکم درآمد همراه و همنشین می مردمنشینان دردمند و خرابهبا 

ای درِ خانه آن حضرت را ماندههر ناتوان و ضعیف و در به همین جهت، ند.داد، ترتیب اثر میهادرددل و به آن

 کوبید.می

 آید، ناامیدشمیخانه شما  که بر درِای کنندهدرخواستپرسیدند: چگونه است هر  علیه السالم از امام مجتبی

 ؟گردانیدبرنمی

خالی برگرداند،  : من هم نیازمند و محتاجی هستم به درگاه خداوند متعال که دوست ندارم او مرا دستندحضرت فرمود

-درخواستترسم اگر خواهد بندگانش را محروم کنم، میرا بر ما ارزانی داشته، هرگز نمیهایش خداوندی که نعمت

 .ا رد کنم، او هم مرا دست خالی برگرداندر ایکننده

 اکرام حیواناتانیمیشن  ۸

http://film.tebyan.net/film/135535 

 حسن امام مهربانی .۱ دقیقه ۵

 و حیوانات با مجتبی

 ایشان بخشندگی

 بلندگو و پرژکتور   .۱

 پرده و تاپ لب و

 .نمایش

 مقبول روزه کار در منزل 9

ها بخواهید که در طی ها قرار دهید و از آنآن را در اختیار والدین یا بچه ،از جدول انتهای فایل پرینت گرفته

ی اعضاء بدنشان کار معنا که با همهی مقبول بگیرند به این روزهای باقی مانده از ماه مبارک سعی کنند روزه

 خوب انجام دهند و از کار نامناسب دوری کنند. 

باال بردن سطح  .۱ 

-یادگیری و به خاطر

ی وسیلهه سپاری ب

ی کار مرتبط با ادامه

 برنامه در منزل.

پرینت از جدول  .۱

 انتهای فایل.

 / نتیجه گیری و دعا:پایان ۱۰

 ،تونن روزه بگیرنی کسانی از ما که میامروز ما باعث شده باشه که همه یها، امیدوارم که این برنامهخب بچه

یم باشگرفتهی درست و کامل. یعنی از همین االن تصمیم از همین االن شروع کرده باشن به تمرین برای روزه

کامل رو  یاستفاده خوب و باخدا بشیم،که از فرصت ماه مبارک رمضان که خدای مهربون برای ما قرار داده که 

اشیم و بداشتهببریم. این ماه بهترین فرصت برای ماست که تمرین کنیم تا فقط کارهای خوب و فکرهای خوب 

 بحث و یریگ یجهنت .۱ دقیقه ۵

مفهوم  یانتقال دوباره

بحث  موضوعات یکل

 شده در این فایل.

اجرای این قسمت  .۱

در فضای سکوت و توجه 

 و توسل.

آغاز دعا، پس از  .۲

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

http://film.tebyan.net/film/135535
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ی که خداوند برای بهتر بودن به ما داده عمل کنیم. مخصوصا که خدای مهربون گفته که توی این یاهبه دستور

 کنم و این خیلی خیلی فرصت خوبیه.نزدیکتون می دم و به خودمماه چندین برابر به کارهای خوبتون پاداش می

گین همتون ولی منظور من ها( درست میاگه گفتین که دیگه این ماه فرصت خوبی برای چه کاریه؟ )پاسخ بچه

قرآن. بیاین با هم قرار بذاریم در این ماه تمرین کنیم  ،خوبه؟ بلهخیلی خوندن چی تو این ماه مبارک اینه که 

آیه  ۵که هر روز قرآن بخونیم و با معانی آیاتش آشنا بشیم و ازش واقعا چیز یاد بگیریم و انجام بدیم. شده حتی 

 اتونیم از پدر مادر یا نزدیکانمون بخوایم که برای مروزی بخونیم ولی یه کم سعی کنیم معنیش رو بفهمیم. می

گیریم عمل کنیم. چون خداوند همونطور که بیشتر توضیح بدن تا بفهمیم. و سعی کنیم به چیزایی که یاد می

 دونین قرآن رو برای هدایت شدن ما فرستاده، پس این کمک خدا رو از دست ندیم.می

ن ی اماماهمهیه چیز دیگه که امروز باهاش آشنا شدیم، صفت بخشندگی امام حسن مجتبی )ع( بود. البته که 

کردن. بیاین عزیز ما بخشنده بودن، ولی امام دوم ما مشهور بودن به این صفتشون و همیشه به همه کمک می

ی امام ا :شاید حتی بتونیم به امام زمانمون بگیم یم.باشویژگی رو داشتهاین  تالش کنیم کهما هم در این ماه 

خوایم مثل شما باشیم. پس شما هم دگی چقدر کار خوبیه و میعزیز، ما از شما و پدرانتون یاد گرفتیم که بخشن

های مقبولی بگیریم و هم تمرین بخشندگی و برای ما دعا کنید و ما رو کمک کنین که در این ماه بتونیم روزه

 کمک به مردم و اطرافیانمون رو بکنیم و بعد از این ماه مبارک خیلی بهتر از قبل از این ماه بشیم. ممنونیم از

 کنین که بهتر و بهتر باشیم.کنین و کمکمون میاینکه همیشه به فکر ما هستین و برای ما دعا می

 http://film.tebyan.net/film/151746 

 

عجل اهلل  صاحب الزمان

 .تعالی فرجه الشریف

سعی شود که متن  .3

عربی و ترجمه آن به 

زبان محلّی همزمان با 

 شود.تالوت، نمایش داده

 

http://film.tebyan.net/film/151746
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روز 

۱۵ 

روز 

۱۴ 

روز 

۱3 

روز 

۱۲ 

روز 

۱۱ 

روز 

۱۰ 

روز 

9 

روز 

۸ 

روز 

7 

روز 

۶ 

روز 

۵ 

روز 

۴ 

روز 

3 

روز 

۲ 

روز 

۱ 

 

 قرآن خواندن               

 خواندن معنی قرآن               

 کمک کردن                

ی درست از گوش )گوش ندادن به استفاده               

ها و صداهای نامناسبت و گوش کردن به حرف

 های خوب(صحبتقرآن و دعا و 

ی درست از زبان )دروغ نگفتن، تهمت استفاده               

، نزدن، غیبت نکردن، حرف ناشایست نزدن

 (محبت زبانی به دیگران، احوالپرسی و ...

ی درست از دست )کمک کردن به استفاده               

دیگران، نوازش کردن و محبت کردن به پدر و 

 ...( خوب ومادر، نوشتن چیزهای 

های ی درست از پا )رفتن به مکاناستفاده               

مناسب و جاهایی که نزد خداوند ارزش دارد 

ی هایها و نرفتن به مکانمثل مساجد، حسینیه

 شود(که در آن گناه می

 نماز خواندن سر وقت و با توجه               

 احترام به والدین                

 حسادت نورزیدن               

بخشیدن به نیازمندان و یا حتی به اطرافیانمان                

 ی پدر و مادرمان()با اجازه

 دعا کردن برای دیگران و مخصوصا امام زمانمان               

ها دوری کنید. این تمرین را تا توانستید انجام دهید یا از آن*هر روز به اعمالتان توجه داشته باشید و در این جدول یادداشت کنید که چه کارهایی را 

 ببریم.پایان ماه مبارک انجام دهید تا بیشترین استفاده را از این فرصت طالیی 


