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 پیش برنامه/کاردستی
 .است جدول آمده یدر انتها یکاردست هیطرز ته

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 25

 اهداف

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

 مناسبت انجام شود. نیمرتبط با ا یزآمی

 نحوه و لوازم اجرا

 متر یسانت 30در  20 یبیمقوا به ابعاد تقر .1

 دیورق سف .2

 یو مشک یمداد رنگ .3

 یکیچسب مات .4

 یچیق .5

 خط کش .6
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 مقدّمه
 زیعز های سالم بچه

 خوشتون اومد؟ دوست یاز کاردست د؟یخوبه؟ سرحال و شاد و سالمت هست حالتون

 م؟یسرحال بش میمقدار نرمش کن کیبا هم  نیدار

 پاشو و ...( نیمثل بش ی)انجام چند حرکت نرمش

 یم زیم کیعروسک از پشت  کی نند،نشی یطور که سرجاهاشون م نهمی ها بچه)

 :(دگوی یکشان م ازهیو خم رونیب دآی

 !ری( صبح بخیمجر تیعمو بسته به جنس ای: سالم خاله )ینقل

 یساعت چنده؟ چقدر م یدون یصبح کجا بود؟ م ی)عمو(: سالم جناب نقل خاله

 !؟یخواب

 یدا نمسروص نقدریخب. اگر ا دمیخواب رید شبیخسته بودم د یلی: حاله من خینقل

 .دمخوابی یمن بازم م نکردی

 یاشسرحال و شاد ب نکهیا ی. برایدیخواب رید شبید ی: خب شما اشتباه کردخاله

زرگ جشن ب کی نجایچه خبره؟ ما ا نجایا دونی ی. مگه نمبخوابی زود ها شب دیبا

  میدار

 گه؟ید نینوروز جشن گرفت دیحواسم نبود بخاطر ع دی: آهان ببخشینقل

روز نو دیاز ع یحت دیع نینوروز اول بهار هست. نه، ا دینوروز کجا بود ع دی: عخاله

 هم بزرگتره!

 چه خبره؟ نجایا گهی: خاله بگو دینفل

 نی. امیخوشحال یلیخ یلیخ زیروز عز نیو ما به خاطر ا شترهیما ارزشش ب ادیهست که از تمام اع یدیع کی: جشن امروز ما به مناسبت خاله

 السالم. هیعل یحضرت عل ینیجانش دیهست. ع ریغد دیجشن به مناسبت ع

 ن؟یبد حیتوض شتریروز بزرگ ب نیدرباره ا شه ی: چه جالب خاله! مینقل

 .دهم یم حیبرات توض شتریبعد ب م،یسوره بخون کیبذار اول با بچه ها  زم،ی: باشه عزخاله

 با من بخونه. تونه یهرکس م ن؟ی! سوره انشراح رو بلدها بچه

 قرآن کریم

 )برای مربی بیان شده است( ترجمه ،انشراحسورۀ 

( و بار گرانت را از ]دوش[ تو ۱ایم )ات را نگشادهآیا براى تو سینه

( و نامت ۳( ]بارى[ كه ]گویى[ پشت تو را شكست )۲برنداشتیم )

( پس ]بدان كه[ با دشوارى آسانى ۴را براى تو بلند گردانیدیم )

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 10

 اهداف

 سالم  تیاهم .1

شدن دل که عامل  ینوران یتوسل به قرآن برا .2

 است. تیهدا

 آن. یانشراح و معن یبا سوره ییآشنا .3

 .یقرآن اتیآ یداشتن از معان یآگاه تیاهم .4

ص( و اکرم ) امبریپ ینیبا مفهموم جانش ییآشنا .5

از سمت خداوند انتخاب  نیجانش نیکه ا نیا

 دایه پادام یاکرم )ص( به درست امبریشده تا راه پ

 کند.

 نحوه و لوازم اجرا

 .ینقش نقل یعروسک برا کی
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( پس چون فراغت یافتى ۶( آرى با دشوارى آسانى است )۵است )

 (۸یاق به سوى پروردگارت روى آور )( و با اشت۷نصب كن! )

 یم تا بتونداد یادی! من به تو صبر زامبریپ ی: ادفرمای یم امبریسوره به پ نیسوره رو؟ خداوند در ا نیا یمعن ندادی گوش خوب ها، خاله: بچه

 ینیدوشت سنگ یو رو یکه داشت یسخت ی فهیوظ یعنی یکه داشت ینی. من بار سنگیاون ها خسته نش تیو از اذ یکن تیو هدا تیمردم رو ترب

 یدیکه در راه اسالم کش ییها یسخت یمهم و بزرگ کردم. پس بعد از همه  ایهمه مردم دن نیدوشت برداشتم و تو رو ب یرو از رو دکر یم

 . ایمن ب یو به سو یبرس شیو آسا یدوشت برداشته بشه و به راحت یباز از رو نیتمام کن که ا دی یانجام م یرو که دار یکار نیا

 تیاذ یلیو خر شونیاش ا ینیکه سنگ یبود؟ بار یو آله و سلم بود چ هیاهلل و عل یصل امبراکرمیدوش پ یکه رو یبار نیا نیدون یها م بچه

 کرد؟ یم

 امبریهمراه پ یدایبدن. افراد ز ادیبرن حج و اعمال حج رو به مردم  دهیدستور م شونیاسالم خداوند به ا یگرام امبری! سال آخر عمر پها بچه

 نیکنه. جانش یبعد از خودش رو معرف نیکه جانش دهیسفر خداوند به رسولش دستور م نیو آله و سلم به حج رفتند. در ا هیاهلل و عل یاکرم صل

: دیفرما یوند مبده. خدا ادیرو به مردم  ینیرو ادامه بده و دستورات د شونیو آله بتونه راه ا هیاهلل و عل یکه بعد از حضرت رسول صل یکس یعنی

 السالم هست. هیعل یتو هم عل نیجانش

 کردند؟ ینم یرو به مردم معرف نشونی: خب خاله، چرا جانشینقل

 یضرت علبودند که ح یافراد ارانشونی ونیرو به مردم برسونن. چون م غامیپ نیا دندترسی یو آله و سلم م هیاهلل و عل ی: رسول اکرم صلخاله

 امبریبشن امکان داشت شورش بکنن و سر و صدا بکنند و اجازه ندن پ نیجانش شونیقراره ا دنفهمی یالسالم رو دوست نداشتند و اگر م هیعل

روز  نیفرمان من رو به مردم برسون. در ا گه یم شونیو به ا کنه یو آله حرفشون رو بزنن. اما خداوند دل رسولش رو آرام م هیو عل هللا یصل

و  فهیلسالم خلا هیعل یگذاشتند و اعالم کردن که بعد از من حضرت عل نیزم یرو کرد یم ینیدوششون سنگ یکه رو یبار نیا مبرایبزرگ پ

 .شد یاسالم کامل نم نید رسوندند یرو به مردم نم غامیپ نیا امبری. بچه ها اگر پتمن اس نیجانش

حاال خاله  کنن! یشکالت پخش م گهیهم ونیو م گنیم کیروز همه مردم خوشحال هستند و به هم تبر نیهست که در ا نیهم ی: پس براینقل

 رهیغد دی: عباال و با هم بگن ارنیخونم. اول همه دستاشون رو ب یکه براشون م ریغد دیشعر بلدم درباره ع کی منم بشن شاد ها بچه نکهیا یبرا

 ..............رهیام یموال عل

ها خوبه  برام بخونن. بچه دنیسوره رو حفظ کنن و دفعه بعد که من رو د نیخونه ا یتو تونن یه سوره انشراح رو بلد نبودن هم مک ییها بچه

رو زده. پس هر وقت سوره انشراح رو  ییمهربون به ما چه حرفا یخدا میبفهم مخونی یم یکه وقت میقرآن رو هم بدون های هیآ یکه معن

 .نیو فرزندشون امام زمان هست شونیا ی عهیکه ش نیو افتخار کن نیافتیب نیالمؤمن ریام ینیو جانش امبریپ ادی نیخوند
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 سفر به غدیرداستان: 
 ها؟ سفر غنچه مبری دانا، هدهد با تا که ها؛ به شهر قصه مبری ها، به شهر قصه مبری ها، : اتل متل بچهیمجر

تا  هدهد شیبه پ میدور، بر های سفر پر از شور، تو اون زمان کی

 خود. یبگه قصه 

 اومده ها، رو به هدهد(: سالم هدهد دانا، من همراه بچه ی)مجر 

 .ها شهر قصه یتو م؛یتا با تو همسفر ش نجا،یبه ا مای

 هد: هد

 آشنا! های غنچه ها، سالم بچه سالم

 یهنوز زنده بود، محمد مصطف یاون دور دورا، وقت یروز کی

 ما. نید امبری)ص(، پ

و گرم بود هوا، مشغول پرواز بودم، ت یلیکه خ ،یروز آفتاب کیتو

 .ها اوج آسمون

 سادن،وای و شدن جمع ها، از آدم یسر کیمن از اون باال،  دمید

 .ان هیمنتظر بق

خندان،  های گل یبودن، راست یحاج یبودن، همه گ یکاروان هم

 هان؟ یحاج گن یم یبه ک

 ارت،یسفر، سفر که نه ز کیکه رفته به  ،یاون کس یعنی یحاج

 گل ها؟ یک ارتیز

به  میو بگرد میخدا؟ بگرد یخونه  میبر ارت؟یز میبر نخوای یم

 دور اون خونه ما؟

 !ها اسمش رو، بلند بگه بچه دونه یم یک

 میرخبچ م،یسادیبه شهر مکه، حاال همه وا نجایا میدیو رس میدیرس

 دور کعبه؟

ود ما بچه معب کتاستی یال اله االّ اهلل، فقط خدا ادیبا فر میبگ همه

 ها.

 .ها یبا کاروان حاج م،یحرکت کن دوباره

 ها؟ بچه دیبگم اسمش رو، تا بدون نیخوا یمکه، م کیبرکه، برکه نزد هیمتل  اتل

 ها؟ بود بچه یخمه، اسمش چ ریغد اسمش

 .ستنی)ص(، دستور دادن با یما، محمد مصطف نید امبریبرکه، پ کینزد دیکه اون کاروان، رس یوقت

 برگشتن. واشی واشیکه زود رفتن،  ییاونا دن،یرس واشی واشیکه جا موندن،  ییکردن و صبر کردن، اونا صبر

 اهلل.: محمد رسول اهلل محمد رسول کصدایزدن  ادیهمه جمع شدن، فر یوقت

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 10

 اهداف

 .)ص( در غالب شعر امبریپ ینیو مفهوم جانش ریبا غد یشنائآ .1

شدند و همه  یآشنا م دیکودکان در بخش اول با اصل توح .2

ا بچه تو قلب م کتاستی یالاله اال اهلل، فقط خدا»شعار  کصدای

 کنند. یو با هم تکرار م رندیگ یم ادیرا « ها

بخش،  نیا انیدر بخش دوم شامل اصل نبوت است که در پا .3

 یرو با هم تکرار م« محمد رسول ااهلل»شعار  کصدایکودکان 

 کنند.

 یریپذ تیو وال تیوال ،یدر بخش سوم کودکان با مفهوم ول .4

 شوند. یآشنا م

 یدر بخش چهارم، کودکان با اصل امامت روبرو م تیدر نها .5

شود و در آخر،  یاونها مطرح م یکردن برا عتیشوند و مفهوم ب

بر تو  یمبارکه مبارک، عل»و « اهلل یول یٌعل»شعار  کصدای یهمگ

 کنند.-یرو تکرار م «تیوال

فدک: قالت  یاشاره به سخن حضرت زهرا )س( در خطبه  .6

و  طاعتنا نظاماً للملۀ"السیدة الزهراء )س( فی الخطبۀ الفدکیۀ: 

 ."إمامتنا أمانا من الفرقۀ

 نحوه و لوازم اجرا

 هاو جلب توجه بچه ییبا مهارت داستان گو ییآشنا
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 محمد رسول اهلل محمد رسول اهلل. میبگ ادیبا فر نیایهمون برکه، ب کینزد میدیهم االن رس ما

 .ها یاون حاج یشروع کردن به صحبت، برا ستاد،یما ا امبریپ ،یبلند کی یرو به

 :ها غنچه ادمهیگفت، خوب  یچ امبرمونیپ امبر،یپ یخوب گوش کردن، به حرف ها یهمگ

 خدا. یداد به اهلل، به بندگ یگفت حمد خدا، گواه اول

 آقا. کی های به حرف نیکه خوب گوش بد دیمؤمنا، با نتونیرفتم، از ب یاگه روز گفت

 ما؟ یاون موال هیما؟ ک یاون آقا هی: کاه یاون حاج دنیپرس

 رو گرفت، بردش باال بچه ها. یدست عل ا،یجان زود ب یعل یصدا زد، گفتند: ا امبریپ

 .تانیو موال یهست ول یبعد من، عل فتگ

 :کصدایزدن  ادیفر ها، یحاج ی همه بعد

 اهلل. یول یاهلل عل یول یعل

 :کصدای مون یها، همگ یحاج میهم بگ ما

 اهلل. یول یاهلل عل یول یعل

 کردن. عتیب یبا عل ها، یهمه حاج بعدش

 کردن. فیکه اونجا نبود، قصه رو تعر یهرکس یبرا

 :ها با هم بچه میبگ کصدایهم  حاال

 (.3) تیبر تو وال یمبارک، عل مبارکه

 شد موال؟ علی چرا ها، بچه نیاگه گفت حاال

 .نیجواب بد یکی یکی ن،یزود با هم فکر کن زوده

 (دبشنوی را ها بچه های )جواب

خونه،  هی توی ثالم اگه نظرتون به ها بچه. نیمثال من فکر کن نیبه ا مبدی تر قشنگ میسؤال رو بتون نیکه جواب ا نیا برای حاال ها بچه خب

 که ذارنبگ خونه تو رو ها برن و بچه رونیهستن، اگر پدر و مادر بخوان از خونه ب کیخانواده هستن و پدر و مادر و چند تا بچه کوچ هیکه 

 کنن؟ رها رو ها بچه یطور نیهم ای بسپرن؟ نفر اون به رو ها خودشون بذارن و بچه ینفر رو به عنوان بزرگتر مشخص کنن و جا هی دیبا ونن،بم

دونن  نمی ها بچه دایب شیاگر پ یمشکل ایخطرناک بکنن  کارهای ممکنه ها نسپرن؟ بچه کسی به رو ها اگر بچه ستنی خطرناک شما نظر به

 نامنظم و نامرتب بشه! ی! تازه خونه هم ممکنه کلن؟چه کار کن

 سیک نبرن، خودشون همراه رو ها برن و بچه رونیقدر مهربون و عاقل هستند که حتما اگر بخوان از خونه ب نیمعلومه که پدر و مادرها ا خب،

 .گذارنیم ها بچه شیخودشون پ نجانشی و ها رو به عنوان سرپرست بچه

ر ما د یفرستاده تا راهنما امبریما پ یدونه، همون طور که برا یما رو م یازهایمهربون هست و همه ن یلیما خ یمهربون هم که برا یخدا حاال

 .گذاره یهم م نیجانش امبرشیپ یحتما برا امبر،یباشه، بعد از فوت پ یزندگ

شون شد مردم هر کدوم یمردم نم یمثل خودشون معلم و راهنما یبودن، کس ایمعلم دن نیکه بهتر زمونیعز امبریچون که اگر بعد از پ بله،

 سلمونم یوقت یخورد. ول یرفتن دنبال فکر و راه خودشون و امکان داشت دوباره گمراه بشن. تازه نظم جامعه هم به هم م یدوباره کم کم م

حدت و و نشونیشه همه به راه درست برن هم ب یباعث م نیقبول کردن، ا شونیالسالم رو به عنوان سرپرست و معلم زندگ هیعل علی امام ها
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خدا و  یشه گوش دادن به حرفا یشه. هدف همه م یم یکیشه و همه هدفشون  یباشن و تو جامعه نظم برقرار مباشه و در کنار هم  یهمراه

 و کمک کردن و دوست داشتن. یشه عبادت خدا، مهربون یخوب کردن، م یشه کارا یم نکه اون گفته، هدفشو یکسان

 یباشه. اون آقا که اآلن سرپرست ما هستند ک امبریپ نیکه جانش میدار ییبه سرپرست و آقا ازیمثال هست. ما هم ن نیما هم یهم امروز برا حاال

 دونه؟ یم یهستن؟ ک

ه ما رو دعا کنن ک میو ازشون بخوا میو تو دلمون باهاشون صحبت کن میرو دوست داشته باش شونیا دیالسالم. بله، ما با هیامام زمان عل ن،یآفر

 .میباش یخوب های و آدم میکه راه درست رو بر

 :میکن یو شاد میو دست بزن میبا هم بخون نیایموال شدند، ب یچرا امام عل مدونی یکه بهتر م حاال

 شعر خوشحال و شاد و خندانم: با

 (2دانم ) یقدر موال رو م     و شاد و خندانم خوشحال

 (2شادانم ) میگو یعل ای  کنم من دست بزنم من خنده

 منظم. های بچه نطوریو امام زمان و هم یدوست دار امام عل های به بچه نیآفر

 کلیپ: نظم

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 4

 اهداف

 نظم تیاهم

 نحوه و لوازم اجرا

 تاپلپ  .1

 پرژکتورویدئو  .2

 پرده .3

 بلندگو .4

 لینک

http://film.tebyan.net/film/133771 
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 قطار خوشبختینمایش: 
حرکت  نند،ک یاز پنجره نگاه م رونبی به مثال و اند نشسته هایی یصندل ی)مسافران رو شود یقطار در حال حرکت است که ناگهان متوقف م

فضا را  ای همهمه و اند توقف متعجب نیاز ا یپدر و مادرش و خواهرش زهرا( همگ ،ی(. مسافران )علمدهی یقطار نشان م یقطار را با صدا

  .کند یاشغال م

 قطار پنچر شده؟ ،ی: مامانزهرا

 .هیچون چرخاش فلز شه یقطار که پنچر نم زمی: نه عزمامان

 شده؟ ی: اگر قطار پنچر نشده، آخه پس چیعل

 اوضاع از چه قراره! مینیجلوتر و بب می: بهتره بریعل یبابا

. پدر دکشن یسرک م رونیخود به ب ی از کوپه یو عل یعل یبابا

 قطار بهم خورده! ی : ظاهرَا حال رانندهدگوی یم

حرم  اطیتو ح یباز یعنیمشهد؟  یمشهد ب یعنی ؟یچ یعنی: یعل

چه  سیو بعد هم معلوم ن میبمون ابونیوسط ب دیهممون با یعنیپر!! 

 !اد؟یسرمون م ییبال

 کنار مادرش.( رود یو م کند ی)زهرا هم شروع به غرغر م

رت رو خواه نیبب کنی یآقا، چرا انقده شلوغش م ی: علیعل یبابا

 یم وما ر ی موندهیو باق انیالبد بعد هم کرکسا م ،ینگران کرد

 !!خورن

 !!ندونستی ی: إ ... شما از کجا میعل

قطار ما  یراننده  نیهم جانش گهید قهیخلبان هست، و تا چند دق ایراننده  نیجانش ما،یهواپ یحت ای: نه پسرم، نگران نباش، تو هر قطار یعل یبابا

 .میرس یبه سمت مشهد. مام به مقصدمون ان شاءاهلل به سالمت م کنه یو قطار حرکت م نهشی یم

قطار  االن اینگران نباش گهید ؟یدی. زهرا شندونستم یداره، من اصال نم نیجون، چه جالب و چه خوب که راننده جانش ی: آخ جون، جونمیعل

 . افته یراه م

نکنه  ن؟نیک یفکر م نیدار ی: مامان، شما به چپرسه یفکره و از مامانش م یکه مامانش تو نهبی یو م کنه یبه مامانش توجه م یلحظه عل هی

 م؟یکه ما به مشهد نر نیدیشمام ترس

 .کردم یمهم فکر م زیچ هیداشتم به  زم،ی: نه عزگه یو م زنه یم یلبخند مامان

 ن؟یبه منم بگ نیتون ی: میعل

 تا من بتونم بهت بگم. یجواب بد دیسؤال من با هیاول به  یجان چرا که نه. ول ی: بله علمامان

 .نی: باشه مامان بپرسیعل

 ه؟یقطار ک نیا ی و سعادت مردمه، به نظرت راننده خوشبختی هم قطار مقصد و مسافراشن ها مثل قطاره و آدم ایدن نیمثال ا می: اگه ما بگمامان

 باشه که خدا انتخابش کرده باشه، نه مامان؟ یکی دیخب به نظرم با گه یو م کنه یفکر م یکم یعل

 ؟یک یعنیدرسته، حاال  نی: بله آفرمامان

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15

 اهداف

 )ص(. امبریپ ینیو مفهوم جانش تیاهم

 نحوه و لوازم اجرا

 یچند صندل .1

 قطار  یافکت صدا .2

 قطار. یصدا یبلندگو برا .3

 افکت صدای قطار لینک

http://www.soundjay.com/train-

sound-effect.html 
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 باشن نه مامان؟ دیبا امبری. فک کنم پدمی: آهان فهمگه یو م کنه یفکر م یباز کم یعل

قطار  نیامکان داره که ا ای. حاال به نظرت آیدرست گفت نی: آفرده یبحث رو ادامه م نیو با لبخند و تحس کنه یشروع به صحبت م پدر

دون راننده رها بشه و ب یجور نیاون هم امبریاکرم )ص( انتخاب کرده بوده، بعد از رفتن پ امبریاون رو پ ی و سعادت که خدا راننده یخوشبخت

 بشن و راه درست رو برن و به خدا برسن وسط راه بمونن؟؟ کیبه خدا نزد خوان یکه م ییمسافرابمونه و 

واسش  اون قده امبرمیکه پ یقطار خوشبخت یواسه  شه یراننده هست مگه م نیجانش یواسه قطار معمول یحت یکان نداره! وقت: نه، امیعل

 ذاره.-ینم نیقطار رو بدون جانش نیمهربون ا ینباشه، حتما خدا ینیبودن جانش دهیزحمت کش

کنن و قطار  یخودشون معرف نی)ع( رو به عنوان جانش یاز طرف خدا مأمور شدن که حضرت عل امبریبه تو پسر باهوش، بله درسته، پ نی: آفربابا

 سپردن. شونای دست به رو ها آدم یخوشبخت

بعد  یعنی ؟یچ یعنی« مواله یمن کنت مواله فهذا عل»)ص( فرمودند: امبریتو جشن مدرسه آقا معلممون گفت: پ روزید دمی: پس حاال فهمیعل

ش داشته و دوس نیازش اطاعت کن دیبا نیو گم نش نیسوار قطار بمون نخوای یاگه م یعنیشماس که  یمنه و موال نیجانش یاز من حضرت عل

 میبر شه یراننده هم تشکر کنم. بابا م یاز آقا دی. فک کنم بانیداد ادیرو به من امروز  یمهم نیبه ا زی. ممنونم مامان، ممنونم بابا که چنیباش

 .میو حالشون رو بپرس مینیراننده رو بب یآقا

 .میو برگرد میبر یمامان بمون تا منو عل شی. زهرا جان شما پهیفکر خوب ام یلی: فک کنم بشه. خبابا

 .دآی یسوت و حرکت قطار م یصدا و
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  بازی: پخش کن جمع کن
رش ف نی. )مثال ادیبزرگ، دو محدوده مشخص کن یفضا کیدر 

. شودمی ها از گروه یکیفرش( و هر محدوده مال  یکیو اون 

 های بچه اریکاغذ باطله در اخت ایروزنامه  یتعداد یباز نیا یبرا

تا پس از اعالم شروع  دبخواهی ها و از آن دیهر دو گروه قرار ده

 "رهیام یموال عل ره،یغد دیع" هیعهمزمان با خواندن دسته جم یباز

)با  دزنیخود بر یکردن کاغذها بکنند و در محوطه  زیشروع به ر

 ز آنو ا دیزباله بده ی سهی(. پس از اتمام، به آن ها کادیتحرک ز

پس از اعالم همزمان با خواندن شعر شروع به جمع  دبخواهی ها

به  فقکه زودتر مو یشده بکنند و هر گروه زیر یکردن کاغذها

 خود شد برندهاست. ی کردن محدوده زیتم

 

 

 

 

 

 

 سرود

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 4

 اهداف

 شاد در جشن. ییفضا جادیا یبرا

 نحوه و لوازم اجرا

 پخش شود. یتواند همزمان با درست کردن کاردست یم پیکل نیا .1

 .شیپرژکتور و بلندگو و لب تاپ و پرده نما .2

 لینک

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=434  

 

  

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20تا  10

 اهداف

 ییرایو شاداب کردن بچه ها و گ یبردن خستگ نیاز ب یبرا یباز .1

 آن ها الزم است.  شتریب

انتقال مفهوم نظم و مرتب بودن مخصوصا پس از استفاده از  .2

 .گریوسائل د ای یاسباب باز

 نحوه و لوازم اجرا

 کاغذ باطله. ایروزنامه، مجله  یادیتعداد ز

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=434
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 پرزی: غدیر

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

 اکرم )ص(. امبریو مخصوصا پ یاله امبرانیپ ینیبا مفهوم جانش ییآشنا

 نحوه و لوازم اجرا

 .شیپرژکتور و بلندگو و لب تاپ و پرده نما

 لینک

https://prezi.com/0pl2gr38vpvn/ghadir-l1/ 

 

 (2و  1 ری)تصو ینیمفهوم جانش

 یگریفرد د یکه به جا یشخص یعنی نیبله جانش برند؟ یبکار م یرو درباره چه کس نیچه؟ کلمه جانش یعنی نیجانش ددونی یشما م ها بچه

خونه  کی ی: شما به همراه پدر و مادر و خواهر و برادرتون توزنم یمثال براتون م کی. دهیرو انجام م یاو کار یو و به جا رهگی یقرار م

 های کنه. مثال به حرف یرویخونه پ نیاز قوان دیبا کنه یم یخونواده زندگ کیکه در  یداره و هرکس ینی. خونه هم قواننکنی یم یزندگ

 ما بچهبرن مسافرت، به نظر ش خوان یروز پدر و مادر م کیکارها کمک کنه و..... حاال مثال  یبزرگترها گوش بده، بهشون احترام بگذاره، تو

 داریخواستند برن؟ هر وقت خواستند بخوابن و ب ییدلشون خواست بکنن؟ هر جا کاری هر ها به حال خودشون؟ که اون کنن می رها رو ها

مادر بزرگ و پدر بزرگ،  ایعمو  ای ییدا ایمثال خاله  ذارن یخودشون م ینفر رو به جا کیخواستن بخورن؟ نه، پدر و مادر  یبشن؟ هر چ

فتن گ یاز هر چ دیاون مثل حرف ماست و شما با یحرف ها مونه یشما م شیما پ یخاله به جا میستیچند روز که ما ن نای ها بچه گن یبعد م

 .نیگوش بد

 .افتاد نخواهد ها بچه برای ها در نبود اون یاتفاق بد چیخدا ه دیبه مسافرت چون مطمئنن به ام رنیراحت م الیپدر و مادر با خ بعد

 ( 9- 8 – 7– 6- 5 -4 ری)تصو یاله نانیجانش

خواستن بکنن مثال  کاری هر که نکرده رها خودشون حال به رو ها اون کرده خلق رو ها که انسان نیمهربون بعد از ا خدای ها، بچه حاال

 نیده. اخود مردم انتخاب کر نیرو از ب یامبرانیمردم پ تیهدا یبشن، بلکه برا یبد های قدر خودشون رو ندونن و آدم ایاشتباه کنن  یکارا

و از  کردن یو پرستش خدا دعوت م یخوب و مهربان ی. مردم رو به کارهاکردن یشروع به دعوت مردم م شدن یم امبریپ یاز وقت امبرانیپ

ن ادامه زشتشو یو به کارها کردن یم یلجباز اشونیو بعض دادن یاز مردم گوش م یاشتباه انجام ندن. بعض یخواستن که کارها می ها اون

ه حتما ( کداد یفرمان م یعنی) کرد یامر م امبرانیپ ی و خداوند مهربون به همه درسی یم انیبه پا رانیامیعمر پ یروز کی. باالخره دادن یم

بعد از  یم براه امبرانی. پامبرانینه خود پ کرد یم نییخداوند اون رو تع که ینیکنن. البته جانش یبعد از خودشون معرف یبرا نیجانش کی

دا گوش بدن چون اون ها هم از طرف خ نیاون جانش یبه حرفا دیکه با گفتن یو بهشون م کردن یم یمعرف مرو به مرد نشونیخودشون جانش

 و سعادته؟ یبه خوشبخت دنیو رس یراه درست زندگ ،یکه چه راه دونن یاز مردم م شتریانتخاب شدن و بهتر و ب

 (10رسول خاتم ) نیجانش
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 در مراسم ندیرس یامبریکه به پ یو آله و سلم بودن. اون بزرگوار از زمان هیاهلل و عل یاسالم حضرت محمد صل یرسول گرام امبر،یپ نیآخر

 هیلع یحضرت عل یعنیاون حضرت،  ینبود جز پسر عمو یو اون کس کردن یم یبعد از خودشون رو به مردم معرف نیمختلف جانش های

اسم سال عمرشون در مر نیهستن در آخر شونیپس از ا نیجانش یحضرت رسول به مردم اعالم کردند که حضرت عل که یبار نیالسالم. آخر

 حج بود.

 (11حج ) نیآخر

ال خوان به سفر حج برن و اعم-یکه م کنن یخداوند به مردم اعالم مو آله و سلم به امر  هیاهلل و عل یقرار بود که رسول خاتم صل نیاز ا ماجرا

اسالم  نیمنار سرزاز گوشه و ک نی. بنابراوندنیاسالم بپ امبریبه کاروان پ یسفر معنو نیبدن. همه مسلمونا مشتاق بودن تا در ا ادیحج رو به مردم 

 یلیتعداد خ نیمراسم شرکت کردن که اون زمان ا نیهزار نفر در ا 120د همراه بشن. حدو امبرشونیاجتماع بزرگ با پ نیراه افتادن تا در ا

 .دیرس انیبود. اعمال حج به پا ادیز یلیخ

 (17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12) ریغد

ه خم ک ریبود به نام غد ییجا کیراه  انیخودشون حرکت کردن. در م یاز مکه خارج شدن و هرکدوم به سمت شهرها و کشورها انیکاروان

وقف بشن، کاروان ها مت ی دستور دادن که همه دنیو آله و سلم به اون جا رس هیاهلل و عل یاکرم صل امبریپ یبود با چند درخت. وقت یبرکه آب

 برگردن. رغدی لمح به را بودن تر که عقب هایی که جلو رفتن برگردونن و کاروان یانیگفتن که برن و کاروان ارانشونیبعد به چند نفر از 

و آله و سلم نماز خوندن و بعد به دستور اون  هیاهلل و عل صلی خاتم رسول سر پشت و گرفتن وضو و شدن جمع محل اون در ها مسلمون همه

 ین و از خوبکرد یمردم سخنران یسه ساعت برا امبری. در اون روز گرم پستادنیمنبر ا یساختن و اون حضرت رو یحضرت با بار شتران منبر

السالم رو صدا زدن و در کنار خودشون قرار دادن  هیعل یمسلمانان گفتن و بعد هم حضرت عل یالسالم برا هیعل یحضرت عل های یکیو ن ها

ست اوست. موال و سرپر یعل نیبه بعد ا نیو دست اون بزرگوار رو گرفتن و بلند کردن و فرمودن هر کس که من موال و سرپرست او هستم از ا

 با او دشمن باش. کند یم یکن و هرکس با او دشمن تیتو او را حما ردپذی یم یرا به سرپرست یهرکس عل ایو بعد دعا کردند: خدا

 (19 – 18مسلمانان ) عتیب

. مدی می گوش اته و به حرف میهستکه ما به تو وفادار  میبه او بگ ای میدست بد یما با کس یعنیچه؟ بله  یعنی عتیب ندونی می ها بچه حاال

واستن کردن از مردم خ یرو به عنوان جانشن خودشون معرف یحضرت عل نکهای از بعد باد شون که درود و رحمت خدا بر او و بر خانواده امبریپ

ن و بگن که ما شما کن عتیرهبر همه مؤمنان بنامن. اول به مردم گفتن با زبانشان ب یعنی نیالمؤمن ریرو ام شونیکنن و ا عتیاون حضرت ب باکه 

 السالم دست بدن و دوباره اون جمالت رو تکرار کنند. دست هیعل یبا حضرت عل انیو بعد هم ب میقبول دار امبریبعد از پ نیرا به عنوان جانش

 .و محبت یدوست ی عهد کردنه، هم نشانه ی هم نشانه ادن،د

 خانم السالم نامحرم بودن و هیعل یحضرت عل ؟یچطور نیکردند. اگر گفت عتیکه سالم خدا بر او باد ب علی حضرت با هم ها خانم ها، بچه

 باهاشون دست بدن. تونستن نمی ها

شون رو در طرف تشت نشستن و دست کیالسالم  هیعل رمؤمنانیکردن و ام زونیآو ای پرده کیتشت آب گذاشتن و وسط تشت  کی نیبنابرا

 .ردنک یم عتیالسالم ب هیعل یبا حضرت عل ینطوریو ا گذاشتن یتشت م گریو دستشون رو در طرف د اومدن می ها آب کردن، خانم

 20 نیجانش نیآخر

 نیکردند و از مردم خواستن ا یرو معرف شونیبعد نانیمردم صحبت کردن، جانش یکه برا یحضرت محمد )صلوات( دراون سه ساعت ها بچه

 یعنیهم امام دوازدهم ما  امبریپ نیجانش نیموضوع رو به فرندانشون بگن تا همه بدونن که خداوند مردم رو بدون سرپرست رها نکرده. آخر

 شونیکه به ا یه تا روزرو از نظرها پنهان کرد شونیبد مردم، ا یما که خدا به خاطر کارها یهستند. امام مهربان و دوست داشتن یحضرت مهد

 و صلح و صفا پر کنن. یو مهربان یکیرو از ن نیاجازه بده ظهور کنن و زم
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رفاشون گوش ما هستن و واقعا به ح یموال شونیا میو بهشون بگ میکن عتیب شونیبا ا دیما با شمونیپ انیامام مهربون ما ب نکهیا یبرا ها، بچه

و  میکرشونو به ف میکه دوستشون دار میبهشون بگ میکن-یکه براشون م ییو دعاها مدی یکه انجام م یخوب یبا کارها میکن یو سع میبد

 ییتنها و اماممون از مشی یم ارانشونیجزو  ینطوری. ما اانیاماممون زودتر ب شن یکه باعث م مشی یم یما جزو کسان یطور نی. امیمنتظرشون

مام زمان ا اخدای –الفرج  کی. اللهم عجل لولمیدعا کن زمونیعز یزودتر اومدن موال یو برا نیقشنگتون رو باال ببر های . حاال دستانیدر م

 !نیآم ،ما را برسان

 نظم در منزل تیرعاکار در منزل: 

 مشخصات
  

 اهداف

 کار مرتبط با برنامه در منزل. ی-ادامه ی لهیبوس یسپار-و به خاطر یریادگیباال بردن سطح 

 اجرانحوه و لوازم 

 .لیفا یشده در انتها هیاز جدول ته نتیپر

کنند  تیاز قبل رعا شتریکنند نظم را ب یسع دبخواهی ها و از آن دبدهی ها خود بچه ای نینظم در منزل را به والد تیرعا یشده برا هیته جدول

 آن کارها را انجام دهند فشانیانجام وظا یبرا نیوالد یادآوریکنند بدون  یو سع

  



 فارسی عید سعید غدیر 1سطح 

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

 جپایان: نتیجه گیری و دعای فر
 یلیما خهم امروز به ش میخواست-یبهتون خوش گذشته باشه. ما م یکه از برنامه امروز خوشتون اومده باشه و کل میدواریام زیعز یها خب بچه

شما  به زیروز عز نیبه خاطر ا خوام ی. حاال من ممیرگی یو جشن م مکنی یم یکه چرا ما امروز رو انقدر خوشحال نیخوش بگذره و هم بدون

 یم یبشه، ول نیریخوب شکالت بدم تا دهنامون هم ش های بچه

وز از که به من بگن امر ییبدم؟ به کسا خوام یم ایاول به ک ندونی

ه تو دوستاشون ک ی هیگرفتن و دوست دارن به بق ادی ایجشن ما چ

بگه، اول  یک . هررنیبگ ادیبگن تا اونام  انیجشن ما نتونسته بودن ب

 داره.-یاون شکالت برم

 امبریبعد از حضرت پ دیکه اصال چرا با میگرفت ادی ما .1

 ومدی. چرا؟ چون که اگه نمومدیم شونیا یجا نیجانش هی)ص( 

 برامیپ رفت یم ادشونیو  شدن یمردم دوباره و کم کم گمراه م

بود. اگه  داده ادیبهشون  ییزایبهشون گفته بود و چه چ ییزایچه چ

م مردم ک ذاشتن ینم یمعلممردم  یخودشون برا ی)ص( جا امبریپ

دوباره مثل قبل هر  یهر کس ینطوریشدن. ا-یکم از قرآن دور م

. رفت یم نیجامعه از ب یو نظم تو کرد یدوست داشت م یکار

 سابیح ها بابا نداره و بچه ایکه مامان  ای مثل خونه ؟یمثل چ قایدق

 هم یخطرناک یممکنه کارها یو حت کنن یشلوغ و پلوغش م

 بکنن!

 یعنیخودشون  نیجانش ر،یغد دیدر روز ع امبریکه پ میدیفهم و

د کردند و گفتند که بع معرفی ها رو به همه مسلمون یحضرت عل

 یامام عل های به حرف دیرفتند، همه با ایخودشون از دن نکهیاز ا

 گوش بدن.

 یکه نظم چقدر خوبه و منظم نبودن باعث م میدیفهم .2

 نره. شیآدم خوب پ یشه کارا

خدا  و میدار یکه االن هم حتما ما معلم میدیساده فهم یمثال ها نیکه ما با هم نهیخوره ا یم یلیکه االن به درد ما خ یزیچ نیمهمتر .3

 ه؟یگن معلم زمان ما ک یم ای. ککنه یما رو بدون معلم تنها به حال خودمون رها نم

ون کردن در خوشحال کردنش یو گوش دادن به حرفاشون و سع شونیقبول داشتن ا یعنی)عج( هم امام و معلم زمان ما هستن.  یحضرت مهد بله

 ینطوری. امیخودمون نر یبرا یراه هیو هر کدوممون  میهدف داشته باش هیما هممون  شه یو ظهورشون باعث م یسالمت یو دعا کردن برا

و  یالمتس یو برا میبا هم به امام زمانمون سالم کن نیایال ب. پس حامیو با هم متحد مکنی یسمت حرکت م هیبا هم به  وهممون با کمک هم 

 دلمون براشون تنگ شده. یلیکه خ میو بهشون بگ میظهورشون دعا کن

ده و هم و ما دلمون تنگ ش نیچون شما پدر مهربون ما هست مینیزود شما رو بب یلیخ میشما دوست دار یلیما، ما خ زیبه قبله، سالم امام عز رو

 .نیما هست زیمعلم عز شهی. شما هممیریبگ ادی زایچ یلیو خ میسؤال کن میخوا یازتون م

 

 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.

 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 



 فارسی عید سعید غدیر 1سطح 

 19از  16صفحۀ  E-Qadir-level-1-series-A-FA-R1.0  1نسخۀ 

 شانیبه احترام ا ستادهیفرج رو به قبله و ا یخواندن دعا •

که  یزیچند تا چ و نیبعد برام بخون ی و دفعه نیحفظش کن نیو اگه خواست نیانشراح کار کن ی سوره یخونه رو یباشه که تو ادتونی ها بچه

 .نیکن یادآوریرو به من  میگرفت ادیامروز 
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 طرز تهیۀ کاردستی 
 :ازیو ابزار مورد ن لیوسا

 متر یسانت 30در  20 یبیمقوا رنگ به ابعاد تقر .1

  دیورق سف .2

 یو رنگ یمداد مشک .3

 یکیچسب مات .4

 یچیق .5

 کش خط .6

ته و دور گرف نتیطرح را پر نیا ای دهیطرح مقابل را کش دیکاغذ سف یبتدا روا

بلند  یهاکه دست میداشته باش ریدو عدد تصو ی. )طوردیکن یچیآن را با کاغذ ق

 .(ردیهم قرار بگ لیشده آنها مقا

  

 یخطکش به سه قسمت مساو لهیزرد رنگ را مطابق شکل، از طول بوس یمقوا

قطه دو خط ن یوسپس مقوا را از رو دیمشخص کن نیکرده و با نقطه چ میتقس

  .دیمطابق شکل تا کن رونیشده به طرف ب نیچ
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 دیتا شده قرار ده یمقوا یرونیدو قسمت ب یرو یشده را طور یچیق ریدو تصو

 باشد )مطابق شکل(. گریکدیآنها مماس بر  یبلند شده  یکه دستها

 

 .دیو در محل ذکر شده بچسبان دیرنگ کن یشده را با مداد رنگ یچیق یطرح ها

 شکل، مطابق شکل برش یمقوا را به صورت هالل یانیبخش م ییقسمت باال

 .دیبزن

 

 

 



 ضمیمه

 19از  19صفحۀ  E-Qadir-level-1-series-A-FA-R1.0  1نسخۀ 

 

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه 

               

 

              

 

              

 

              

 

              

               


