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

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

 یزآمی رنگ ای و 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

 نحوه و لوازم اجرا

  یآب یو کاغذ رنگ دیسف یمقوا .1

 (35*  25 یبی)ابعاد تقر مینسبتا ضخ یمقوا .2

 ایلوب ایخود ن .3

 یکیچسب مات .4

 یچیق .5

 کاتر .6

 لینک کلیپ )برای پخش همزمان با انجام کاردستی(

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

 

 حالتون خوبه؟ زیعز یهاسالم بچه

 کی گهیبا هم د میخواهیم نیمقدار سرحال بش کی نکهیا یبرا

 .میمقدار نرمش کن

رو  یدست نفر کنار یو هر کس ستندیایچند تا صف م یها تو)بچه

یم انجام یو حرکات کشش آورند یرا باال م شانیهادست رد،یگیم

 و.......( کنندیحرکات را تکرار م نیو هم شوند یبعد خم م دهند،

 !ننیهمه سر جاهاشون بش زانیعز خوب

ن جش نیکه شما رو در کنار هم در ا میخوشحال هست یلیامروز خ ما

جشن برامون صحبت کنه تا  نیدرباره ا تونهیم ی. کمینیبیبزرگ م

با برنامه امروزمون آشنا  شتریاومدند ب نجایچرا ا دوننیکه نم یکسان

 !(دیها بمانبشن؟ )منتظر جواب

 دیع نیهمون طور که دوستمون گفتن ما به مناسبت بزرگتر بله

روز بزرگ رو جشن  نیتا ا میاومد نجایا ریغد دیع یعنی ،ییخدا

 ت.قربان و روز جمعه هم بزرگتر و برتر اس دیفطر و ع دیروز از ع نیا یعنیشده  ریاهلل االکبر تعب دیبه ع دیع نیما از ا اتیروا ی. تومیریبگ

به حج مشرف بشن و اعمال حج  دهیفرمان م شونیو آله و سلم خداوند به ا هیاهلل و عل یدر سال آخر عمر رسول اکرم صل نیدونیطور که م همون

 برخ شنیمختلف جمع م یبزرگ که همه مسلمانان از جاها ییگردهما نید در ا. در ضمن قرار بورنیبگ ادی ستندیکه بلد ن ییرو انجام بدن تا اونها

 به مردم داده بشه. یمهم

 بود؟؟؟؟ یخبر مهم چ نیا

 آن حضرت ... نیجانش یاعالن همگان بله

تا  دهیرو قرار م یخودش کس یبره، به جا شهیهم یبرا ایروز، دو روز، چند روز  کی خوادیم یوقت یرهبر ،یسییر ،یریمد ،ی! هر معلمهابچه

 سدر نیو هر جور دوست دار نیبکن نیدوست دار یها بگه هر کاراز کالس و بعد به بچه رونیمعلم بذاره بره ب کیمثال  نکهیراهش رو ادامه بده. ا

 بینظم و ترت تیخودش قرار نده، به نظر شما وضع یرو جا یکس چیشهر از شهر بره و ه کیمثال شهردار  نکهیا ایهست به نظر شما؟  یمنطق نیبخون

 !(دبمانی ها )منتظر پاسخ بچه شه؟ یم یاون شهر چطور

خودشون  نیبود جانشو خانواده پاکشان باد، هم رهبر همه مسلمانان بودن و خداوند دستور داده شانیاسالم که درود و سالم خدا بر ا یگرام امبریپ

 غیبلت هیجا آ ندسفر خداوند در چ نیبودند. در انبرده انیانگار کار رسالتشون رو به پا دادند،یکار رو انجام نم نیاکنن چون اگر  یرو به مردم معرف

 :کنهیو آله و سلم نازل م هیاهلل و عل یاسالم صل امبریبر پ لییمائده رو توسط جبرا یام سوره 67 هیآ یعنی

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

 سالم  تیاهم .1

 است. تیشدن دل که عامل هدا ینوران یتوسل به قرآن برا .2

 نیاکمال د هیو آ غیتبل هیبا آ ییآشنا .3

 .یقرآن اتیآ یداشتن از معان یآگاه تیاهم .4

از  نیانشج نیکه ا نیاکرم )ص( و ا امبریپ ینیبا مفهوم جانش ییآشنا .5

دامه ا یاکرم )ص( به درست امبریسمت خداوند انتخاب شده تا راه پ

 کند. دایپ
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 قرآن کریم

 )برای مربی بیان شده است( ترجمه  67، آیۀ مائدهسورۀ 

رسول من، آنچه از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان که اگر  یا

و خدا تو را از شر آزار  ،یانکرده فهیرسالت و اداء وظ غیتبل ینرسان

ینم تیمردمان محفوظ خواهدداشت، و خداوند گروه کافران را هدا

 .کند

 

 نیجانش یستیبروند و با ایزود از دن یلیکه قرار هست خ دونستندیم ییخدا یبه وح امبریبود. پ امبریپ نیجانش یاعالن همگان غام،یپ نیها! ابچه بله

درست  شو به مردم رو دندیاسالم کش نید غیتبل یکه برا یو زحمات شونیامبریهمه زحمت پ نیتا ا کردند،یم یها معرفخودشون رو به مسلمان

ز شهرها ا یادیز یهافرصت بود، چون مسلمان نیبهتر نیرها نشه. خصوصا که ا زینمونه و با رفتنشون، همه چ جهینتیدادند، ب ادیکردن رو  یزندگ

 .دیرسیبه همه م یحضرت عل ینیخبر جانش ،یطور نیمختلف حضور داشتند و ا یو کشورها

کنه،  نییدا تعرو هم خود خ شنیجانش دیچون از طرف خدا آمده، با امبریکه پ نهیشهردار در ا ایمعلم  هی نیبا جانش امبریپ نیکه فرق جانش نهیا جالب

 رو ادامه بده. امبریراه پ ،یخطا و اشتباه چیبدن ه تونهیم یچه کس یدونیچون فقط خدا است که م

بودند که  یفرادا ارانشونی انینگران بودند، چون در م یلیخ یبه مردم برسونن ول ترعیرو هر چه سر غامیپ نیدوست داشتند ا یلیخ امبریپ خالصه،

 یسر حضرت عل ییوقت اونها بال کی دندیترسیو آله م هیاهلل و عل یالسالم رو دوست نداشتند و حضرت رسول صل هیعل یحضرت عل رمؤمنانیام

خم  ریبه نام غد یااون حضرت راحت شد و در منطقه الیخ م،یکنیمردم حفظ م نیجمله خداوند که فرمود: ما تو را از شر آزار ا نیاما با ا ارن؛یب

 ،خداوند رو به مردم رسوندن غامیپ نکهیکردند. بعد از ا یخودشون معرف نیالسالم رو به عنوان جانش هیعل یمردم رو جمع کردند و حضرت عل

 نازل کرد و فرمود: گهید هیآ کیخداوند 

 قرآن کریم

 )برای مربی بیان شده است( ترجمه 3، آیۀ مائدهسورۀ 

شدند، پس از  دیو روش شما ناام نیکه کافر شدند از د یامروز، کسان

امروز، دین شما را کامل کردم . دیبلکه از منِ خدا بترس دینترس شانیا

شما  نیو نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان د

 پذیرفتم.

رو بر مردم مشخص نکرده بودند  نیرالمؤمنیام تیوال امبر،یکه پ یکه تا زمان میشیسوم سوره مائده آمده، متوجه م هیکه در آ هیآ نیبا توجه به ا   

ها! . بچهدیاسالم به مرحله کمال خودش رس نیکه تازه د شهیاون بزرگوار معلوم م ینیاسالم هنوز ناقص بود و با مشخص شدن جانش نیانگار که د

اشتباه کمک  ای ناقص یها و به پاسخ دیکن قیدرست را تشو یها و پاسخ دیها باش کامل شد؟ )منتظر پاسخ بچه یطور نیاسالم ا نیبه نظر شما چرا د

 و اصالح شوند.( لیتا تکم دیکن
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 ریو دعوت به خ یررسانیبه عهد، خ یوفاداستان: 
مرد  نیا میخواهیالسالم آمدند و گفتند: م هیعل یسه برادر نزد امام عل

ند: )ع( به آن مرد فرمود ی. امام علدیرا که پدرمان را کشته قصاص کن

آن مرد عرض کرد: من چوپان شتر و بز و ... هستم.  ؟یچرا او را کشت

د، کر هانیپدر ا نیاز زم یشروع به خوردن درخت میاز شترها یکی

من مرد، و من همان سنگ را شتر را با سنگ زد و شتر  انپدرش

 هیعل یزدم و او مرد. امام عل یابرداشتم و با آن به پدرشان ضربه

: . آن مرد گفتیمجازات شو دیصورت تو با نیالسالم فرمودند: در ا

پدرم مرده و  د؟یسه روز به من مهلت ده دیتوانیم ایآ یول دانم،یم

آن  دیمرا بکشبه جا گذاشته و اگر  یگنج ممن و برادر کوچک یبرا

و به  رسدیگنج نم نیو برادرم هم بعد از من به ا رودیم نیگنج از ب

 اریمرد به مردم نگاه کرد و با انگشت  ؟یو برگرد یکه برو کندیضمانت تو را م یکس ای)ع( فرمودند: آ نیرالمؤمنی. امشودیدچار م یوضع بد

اباذر عرض کرد: بله.  ؟یکنیمرد را ضمانت م نیا ایاباذر! آ ی)ع( فرمودند: ا نیرالمؤمنیمرد! ام نی)ع( را نشان داد و گفت ا نیالمؤمن ریو ام امبریپ

. و نیرالمؤمنیام ای کنمیشد. اباذر عرض کرد: من ضمانتش م یاو مجازات خواه یو اگر فرار کند تو به جا یشناسیفرمود: تو او را نم نیرالمؤمنیام

قبل از اذان  یآن مرد مجازات نشود. کم یشد. و همه مردم نگران اباذر بودند که او به جا یم به سرعت سپر. روز اول و دوم و سورفتآن مرد 

نشست و گفت: گنج را به برادرم دادم و اکنون تحت فرمان شما هستم تا مرا  نیرالمؤمنیخسته بود، مقابل ام یلیکه خ یمغرب آن مرد آمد. و در حال

 دمیآن مرد گفت: راستش ترس ؟یفرار کن یتوانستیکه م یدر حال یباعث شد برگرد یزی)ع( فرمودند: چه چ یعل . امامیعملم برسان جازاتبه م

 ریخ" ندیه بگوک دمیابوذر گفت: ترس ؟یاز اباذر سؤال کرد: چرا او را ضمانت کرد نیرالمؤمنیمردم رفته است. ام نیاز ب "به عهد یوفا" ندیکه بگو

السالم فرمود: چرا؟ گفتند:  هیعل نیرالمؤمنی... اممیگذریمرد م نیرفته است. اوالد مقتول متأثر شدند و گفتند: ما از ا مردم نیاز ب "یو خوب یانرس

 است.مردم رفته نیاز ب "بخشش و گذشت" ندیکه بگو میترسیم

 مردم رفته است...  انیاز م "و کار خوب ریدعوت به خ"شما گفتم تا نگن  یداستان رو برا نیاما من ا و

 

  

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 10

 اهداف

 به مردم. یرسان یو خوب ریبه عهد و خ یوفا ر،یدعوت به کار خ

 نحوه و لوازم اجرا

 ها و جلب توجه بچه ییبا مهارت داستان گو ییآشنا
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  قصۀ شنی غدیر :انیمیشن

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 5

 اهداف

 )ص( از سفر حج امبریدر بازگشت پ ریغد یماجرا ۀخالص

 نحوه و لوازم اجرا

 پرژکتور ویدئو  .1

 ردهپ .2

 لپ تاپ .3

 بلندگو .4

 لینک

http://film.tebyan.net/film/141683 
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 دین کامل :نمایش
و عالم  هیفق کیداشته با  رانیکه به ا یدر سفر کردهیم قیمختلف تحق انیطرز فکر اد یکه درباره یمحقق و دانشمند فرانسو کیها! : بچهیراو

 حتماالکه اسمش براتون ا زانیالم ریکتاب تفس یسندهیمفسر بزرگ قرآن بوده و نو ی. عالمه طباطبائیبه نام عالمه طباطبائ شهیآشنا م عهیبزرگ ش

المه با ع ییبعد از آشنا یمحقق و دانشمند فرانسو نیآشنا هست. ا

 داریهر سال تابستون به د ع،یبه مذهب تش یندمو عالقه یطباطبائ

و  شتریجلسات بحث گفتگو داشته تا بتونه ب شونیو با ا ومدیم شونیا

آشنا  ترشیب یبدونه و هر چ عیاسالم و مذهب تش نیدر مورد د شتریب

 یدانشمند فرانسو نی. حاال اشدهیاسالم م نیمجذوب د شتریب شدهیم

 جهیکه کسب کرده نت یاش نشسته و داره از اطالعاتکتابخونه یتو

 یسال رو یهادانشمند که سال نیا مینیبب میخوایو ما م رهیگیم

 .دهیرس ییهاجهیکرده به چه نت قیمختلف تحق انیاد

اشد و در بداشته نکیکتابخانه( محقق )بهتر است ع ری)پخش تصو

است و تهنشس یزیباشد( پشت مداشته یمرد مسن میصورت امکان گر

بسته  ایاو به صورت باز  زیم ی( روسیالمقدور نف یکتاب )حت نیچند

سهیها به طور همزمان و به حالت مقاقرار دارد و مشغول خواندن آن

 .باشدیبا تفکر م اهها همرآن یمحتوا ی

 :دیگویبا خود م کندیو فکر م زندیها را ورق مکه کتاب یبعد از لحظات 

!! )با تعجب و عهیاز اسالم و آن هم نه در مذهب اهل تسنن بلکه فقط ش ریوجود داشته غ انیاد یضعف در همه ینقطه نیا ،یلیجالب است خ یلیخ

 تفکر(

 ام، جالب است که بر خالفبوده شیبرا یو جواب یام و به دنبال راه حلسال است به او توجه کرده انیاست که سال یزیهمان چ نی: ادهدیم ادامه

 قیقتح اسالم به دنبال یبر رو قیتحق ی. چون همه برااستدهیآن را شن یدارد و کمتر کس یحرف متفاوت عهیش ندیگویآن چه در جهان از اسالم م

خوشحالم  اری. بسیلیجالب است، خ یلی: خدیگویچون تعدادشان کمتر است! باز م کنند،یتوجه م عهیو کمتر به مذهب ش روندیم هایسن یبر رو

 کردم. دایتر را پکامل نیکه باالخره د

 یعنی دهین منشو نینداشتن و ا گهید انیکدوم از اد چیکرده که ه دایپ عهیدانشمند در اسالم و اونم ش نیبوده که ا یچ نیها به نظرتون ا: بچهیراو

 تره؟از همشون کامل عهیش

 م؟یدانشمند بپرس نیاز خود ا نیخوایم

 .دیو بهش جواب بد نیاونو بشنو نیاگه بتون میشیازتون و خوشحال م میبه سؤال داشت یو م،یشیم قتونیما مزاحم مطالعه و تحق دیببخش استاد

 د؟یدار یحتما، چه سؤال بله

اون  نیبگ شهی. مدیبود دهیند گهید انیکه تو اد نیکرد دایپ عهیمهم در مذهب ش زیچ هیجواب داد و شما  قاتتونیکه باالخره تحق نیاالن گفت شما

 ه؟یچ

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15

 اهداف

 )ص(. امبریپ ینیو مفهوم جانش تیاهم

 نحوه و لوازم اجرا

 .زیو م یصندل .1

 کتابخانه. یپخش صحنه یپروژکتور برا .2

 است.آمده لیفا یکتابخانه در انتها ریتصو .3
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 نیبه ا شهیهم یکردم ول یادیز قاتیمختلف رو خوندم و تحق انیاد یآسمان یهاکتاب ی: راستش من همهگهیو م رهیبه فکر فرو م یکم محقق

 اهانسان نیب ینموند که رابطه یباق ینیقومشون جانش انیها از مبعد از وفات و رفتن اون یسیو ع یحضرت موس نیکه مثال در د کردمینکته فکر م

مثال  یآمدن ول اهلهیاون قوم و قب یهم برا یگرید امبرانینشن. البته درسته که پ دهیو خداوند رو حفظ کنه و مردم دوباره به انحطاط و راه کج کش

تا  داشتنن رو یافرد زنده انیهودیطور  نیها و همها اونشد که پس از سال نیو ا رفتنینپذ یحضرت موس ینیرو به جانش یسیحضرت ع یقوم موس

دارند که بعد  اعتقاد انیعیش یتر شد. ولمنحرف و منحرف نشونیطور د نیکنن و هم دایپ یترکیاون شخص بتونن با خداوند ارتباط نزد یلهیبه وس

 ونشیا)ع(، فرزندان  یبعد از عل نطوریاون حضرت قرار داده و هم نیو جانش)ع( ر یحضرت محمد )ص(، خداوند حضرت عل یعنی امبرشونیاز پ

. وجود امام شهینم یاز وجود امامان خال نیزم یطور نیو ا کننیها و خداوند رو حفظ مانسان یرابطه ازدهمشونیاالن که فرزند  نیکه تا هم

و به نظر  رهنکته وجود ندا نیاهل تسنن از اسالم ا یو حت گهید انیکه در اد شهیم نید نی)ص( در هر زمان باعث زنده بودن ا امبریحاضر بعد از پ

 و کامل.  یقیحق نیاسالم و اسالم د قتیحق عهیمن مذهب ش

نخونده بودم  در قرآن رو هیآ نیاون موقع هنوز ا یول هیکامل نید نید نیاکرم ا امبریپ یبرا نیوجود جانش لیکه به دل دیجا رس نیمن به ا قاتیتحق

 کردم. دایپ مانیو حق بودنش ا نید نیبه ا شیاز پ شتریتر شد و بکه االن خوندم و باورم محکم

 را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم.دین شما را کامل کردم و نعمت خود  امروز،

 . خدانگهدارتون.میشیمزاحم مطالعاتتون نم گهی. ددیجناب پروفسور که پاسخ ما رو داد ممنون

هیو به بق دیمحکم باش نیمطالعتون نسبت به مذهبتون باال باشه تا بتون دیکن یکه سع نیدارم براتون و اون ا شنهادیپ کیفقط  کنم،ی: خواهش ممحقق

 نیانجام بد روکار  نیا نیدار فهینباشن. شما همتون وظ اطالعیشما ب نیمردم نسبت به د یطور نیتا ا دیکن یکامل و حقتون رو معرف نیها دانسان ی

 و سعادتمند بشن. خدانگهدارتون. کیکنند و به خداوند نزد دایراه دست رو پ دیها کمک کنانسان یهیو به بق
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 شعر
 دور دور        یکی       کینزد شونیکیجور       هیهر کدوم       نیابرا رو بب

       دهیچون روز ع      خندهیداره م نییپا نیبرکه ا      بندهیم نیاون باال         آذ یکی

       دهیسبز و سپ       نیدرخت رو بب     رهیام یبر همه عالم عل        رهیغد دهیع

 خوشحاله     نیچرا گل شاده      زم        دهیسرخ و رس     ییهاوهیم چه

 بر همه عالم              رهیغد دیع     دهیآزاد      درخت سرحاله        چون روز ع پرنده

 نشون     دهیکش     یآسمون      ستاره بارون        تو چشما شاد یتو   رهیام یعل

 رهیام یبر همه عالم       عل      رهیغد دیع         دهیروز ع چون

 

 

 

 

 

 

 

  

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 5

 اهداف

 یسفار اتیو ادب ییبا فرهنگ شعر سرا ییآشنا

 نحوه و لوازم اجرا

ن خواند بایکند قبل از مراسم، ز یسع یمرب .1

المقدور اشعار را  یکند و حت نیاشعار را تمر

 حفظ باشد.

تر اشعار را ساده یهاقسمت دیبخواهها از بچه .2

 .دیکنب یشاد یفضا جادیبا هم بلند بخوانند و ا
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 دوست خوب! یگروه تیفعال
  ن؟یموافق. میباشو با هم بحث و گفتگو داشته میانجام بد یدسته جمع تیفعال هی میخوایها! االن ما مخب، بچه

جَعَلَنا  ی: الحَمدُ هللِ الذگنیجمله هست که مردم به هم م هی ریغد دیکه روز ع نیدونیم

مستحب  ریالسَّالم. و روز غد هِمُ یعَلَ نَ یوَ األئِمَۀِ المَعصوم نَ یرِالمُؤمِنیام ۀِ یَبِوِال نَ یمِنَ المُتِمَسِّک

به  ببندند و یخواهر و یبرادر مانیبا هم پ ینیبا هم و خواهران د ینیهست که برادران د

 نی. اکننیم میتقس نیمحبتشون رو با مؤمن ینطوریهم بگن که باهم مثل خواهر برادرن و ا

 یوقت یعنیهست.  یحضرت عل تیوال هیها، در ساما مسلمون نیب یکه دوست نیا یعنی

 جهیدر نت م،یقبول داشته باش امبریپ نیو جانش نیرالمؤمنیرو به عنوان ام شونیهمه ما با هم ا

مثل  و میهست شونیا یرویو همه پ میهست ریمسهمراه و هم یزندگ ریدر مس گهیبا همد

 هگیهمد بانیو پشت میکنیرو دوست دارند، به هم محبت م گهیخانواده که همد کیاعضاء 

 . میهست

 میباشتهداش یدوستان مونیزندگ یدادن که تو ادیچه جالبه؟ امامان ما به ما  نینیبی! مهابچه

 تونندیدوستان ما م نیاند که بهترداده ادیبه ما  ی. حتمیو با اونها مثل خواهر و برادر باش

 میرو بر ریمس هی میخوایم یزندگ یهستند و همه با هم تو دهیعقباشند که با ما هم یکسان

و  میاشهم دوست بخوبه با  یلیخ ن،یهم ی. برامیباش یخدا و حضرت عل امبریپ یرویو پ

و بلد هست که  دونه،ی. هر کدوممون که راه رو بهتر ممیکمک کن ریمس نیبه هم در ا

اگر  یبده. حت ادیزدن، به ما هم  یقشنگ یهاو امامانمون چه حرف امبریپ ایخدا تو قرآن 

که خدا دوست نداره، به  رهیرو م یراه ای کنهیم یاشتباه ارهکه دوستش د دید یکس

 کار خوب نیبگه که: دوست خوب من! ا یدوستانه و با مهربون یلیدوست خودش خ

 .ستین

 تِ یدر مورد اهم دی)اجازه ده م؟یباشداشته یمیو صم کیحاال به نظر شما چرا دوست مهم و ارزشمنده؟ چرا خوبه که هر کدوم ما دوستان نزد خب،

 دارند( یاز دوست چه انتظارات ندیداشتن دوست صحبت کنن و بگو

 دارد. اجیکه دوست و همدم او باشد احت یانسان به کس .1

 دارد. اجیدوستش دارد احت زیخواه که او را دوست دارد و او ن ریخ یمشورت کردن به شخص ایدرد و دل کردن و  یراب .2

 را پشت سر بگذارد. یکند و موانع زندگ شرفتیانسان پ کنهیدوست کمک م .3

 رازهاش رو نگه. یدقت کنه که به هر کس دیبا دوست خوب درد دل کنه و رازهاش رو بهش بگه. البته آدم با تونهیآدم م .4

 .گذارندیما م یرا رو ریتأث نیشتریپس از خانواده معموال دوستان ما هستند که ب .5

 هیکه آدم  نهیباشه، ادوست داشته هیآدم  نکهیاز اتر مهم یمهمه ول یلیکه دوست خ شهیمعلوم م نیکه زد ییحرفا نیا یهمه یحاال از تو خب

 رو ریتاث نیبدتر تونهیدوست بد م یرو به ما بده ول نیکه گفت ییزایچ نیا تونهی. درسته؟ دوست خوبه که میباشه نه هر دوستدوست خوب داشته

 ما داشته باشه درسته؟ یرو

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 25

 اهداف

 یابیدوست تیتوجه به اهم .1

 دوست خوب یهایژگیتوجه به و .2

 توجه به انتظارات مطلوب از دوست خوب .3

 دوست نیتوجه به امام عصر به عنوان بهتر .4

 انسان

و مشارکت در بحث  یهمفکر هیروح تیتقو .5

 و گفتگو

 نحوه و لوازم اجرا

 ها.با بچه یمیارتباط خوب و صم
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 فهیباشه؟ وظداشته ییهایژگیچه و دیدوست خوب با ن؟یکن فشونیتو چند تا جمله تعر نیکه بتون نیخوب و دوست بد داشت یلیحاال دوست خ تا

 ه؟یما نسبت به دوست خوب چ

 .رهیگیم ادیبد  یزایبد انجام بده؛ آدم ازش چ یو اگر کارها رهیگیم ادی زیدوست خوب باشه؛ چون آدم ازش چ دیبا .1

 نداره. یادهیفا شونیدو دوست با هم روراست نباشند، دوستهست. اگر  ییدوست خوب، راستگو یهایژگیو نیاز مهمتر .2

 خودش رو بهش بگه. یرادهایدوستش رو بهش بگه و از دوستش هم بخواد که ا یرادهایآدم خوبه ا .3

 حفظش کنه و ناراحتش نکنه. دیدوست خوب ارزشمنده و آدم با .4

بخوان به  که فقط یزیهر چ ایبتونن با ما حرف بزنن  ای رنیکه از آدم استفاده کنن؛ مثال وسائل آدم رو بگ شنیبا آدم دوست م هایبعض .5

 هم باشه. دیآدم مف یهست که برا یدوست خوب کس یدرد خودشون بخوره. ول

 .هیاز نظر قرآن و امامان ما چه کس یبهتون بگم که دوست واقع خوامیحاال من م خب

ا که به حرف خد نیا یبرا دیبا هم دوست باشن و به هم محبت داشته باشن. پس مام با دیها بامؤمنان و مسلمون یهمه گهیدا مخ نیکه بدون اوال

م و به یچرا؟ چون جفتمون خدا و امامان رو دوست دار نی. اگه گفتمیباشو دوستشون داشته میمحبت کن میشناسیکه م یمانیبه افراد با ا میگوش بد

 .میرو دوست دار گریدیما هم هم لیدل نیهم

 :نیو شما نظرتون رو دربارش به من بگ خونمیهم از امام صادق )ع( براتون م بایز یلیخ ثیحد کی

 باشد که: یدوست قیال تواندیم ینفر وقت کی

رو بهت بده و کمکت  ادیمو از دستش بر یدار اجیکه احت یزیهر چ تونهیکه م ییتا جا یعنینکند،  غیاز آنچه در دست دارد، از تو در .1

 کند،

 تو را تنها نگذارد، ها،یو سخت یهنگام ناراحت .2

 نکند، رییاش با تو تغرابطه دیرس یپول ایاگر به مقام  .3

 باشد، کسانیظاهر و باطنش با تو  .4

 تشیاو مهم باشه که رعا یبرا شه،یتو م یباعث آبرو یزیاگر چ یعنیخود بداند،  یتو را زشت یدیو پل یخود و زشت نتیتو را ز نتیز .5

 نکهیدرست مثل ا شه،یتو م یرفتن آبرو ای یباعث ناراحت یزیخودش حفظ بشه. و اگر چ یدوست داره آبرو نکهیکنه، درست مثل ا

 تو هم نگران باشه.  یآبرو یبرا ه،خودش نگران یآبرو یبرا

تش و از دس میحفظش کن میکن یسع یدوست خوب رو چه جور هی نکهیو هم ا میکن دایدوست خوب پ یکه چه جور دهیم ادیهم به ما  ثیحد نیا

یبه مشکل برم یها تو زندگکمتر ما آدم یلیباشه خ یطور نیدوستا ا ی. اگر همهمیدوستامون باش یبرا یچه طور دوستان دهیم ادیو هم به ما  میند

 .میخور

و  مانشیاعتقاد و ا نیهم یو برا گذارهیما م یهم رو یادیز ریتاث که،یبه آدم نزد یلیمهم رو هم بگم بهتون. دوست چون خ یلیخ یلیخ ینکته هی

یم به فکرتون بود و کمکتون یلیخ ایخوب داشت،  یاخالقا یلیکه خ نیکرد دایرو پ ی. مثال اگر کسذارهیم میما اثر مستق یاخالق و منشش رو

که  نی. نگنیامامان رو دوست نداشت حواستون رو جمع کن ای کردینم یرویبه خدا کم بود و از خدا پ مانشیا ایاخالق بد داشت  هیمثال  یول کرد

 یا کسب یوقت یعیوقت درست نبوده و جواب نداده. آدم به طور طب چیوقت و ه چیحرف ه نی. ارمینگ ادیاخالقاش رو  نیخب من حواسم جمعه تا ا

گفت به صورت نا خود اگاه. پس حواستون باشه  شهیم ی. حتشهیم کیبه اون نزد زشیو همه چ اتیو دوستش داره، کم کم اخالق شهیدوست م
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راه  نیا نیدید اگر ای ن،یچون دوستش دار دیبه فکر کمک به اون و نشون دادن کار و راه درست به اون باش عایسر دیبا ای دیدار یدوست نیاگر همچ

 ؟یاتجربه ایخاطره  یحت ایداره که بخواد بگه  یجا نظر نیا ی. کسدیباش یو دنبال دوست بهتر نیرو با او کمتر کن تونیدوست ده،ینم جواب

 دوست داره؟ بله امام زمان ما و بعد هم پدر و مادرمون. شتریاز خدا ما رو از همه ب ریغ یک نمیبب نیبگ حاال

و  خوانیما رو م ریو خ کننیدوست دارن و به فکر ما هستن و برامون دعا م شتریبعد از خدا ما رو از همه ب ایدن نیا یحال حاضر امام زمان ما تو در

سبت به ن شونیجواب ندن و ما رو تنها بگذارن. ا یول میو صداشون کن میداشته باش اجیو امکان نداره ما به کمکشون احت دوننیما رو م یازهاین

 میدی. حاال که فهمشنیناراحت م م؛یبکن یبد ینکرده کارها یو اگر خدا نشیخوشحال م میبکن یخوب یما آگاه هستند و اگر کارها یکارها

ما  یچ هردوست ما امام زمانمون هست.  نیچون بهتر میامام زمانمون رو بشناس میتونیداره بهتر م ییهایژگیاز نظر امامان ما چه و یدوست واقع

دوستشون  یدوست واقع هیما هم مثل  نیای. پس بمیشیم یو آدم بهتر میریگیم ادیازشون  یبهتر یزهایچ م؛یبا امام زمانمون دوست باش شتریب

.  میکن ملن عو به حرفاشو میبدون شتریدر موردشون ب میکن یو سع میباهاشون درد دل کن م،یو براشون دعا کن میباش ادشونیو هر روز به  میبدار

 الفرج. کیاللهم عجِّل لول

 

  نمایشنامه صوتی: قاصدک و نسیم
است و از  یقو اتیادب یقصه هم دارا انیجذاب نباشد. ب یلیپربار است و به لحاظ اجرا ممکن است خ ییبه لحاظ محتوا شتریب شنامهینما نیا !توجه

 دبستان باالتر است. لیسطح اوا

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 25

 اهداف

 .(خیبه گذشته تار میقاصدک همراه با نس کی)سفر  ریبا داستان غد ییآشنا .1

 ریمسلمانان بعد از غد یشکنمانیاشاره به پ .2

 نحوه و لوازم اجرا

 امکان پخش صوت

 لینک

http://bandarstudents.persiangig.com/weblog/gasedak&nasem.rar/download?117
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 ریخطبه غد یهامسابقه )کار در منزل( درس
که  ییزایقال چبا انت دبخواهی ها و از آن دبدهی ها بچه ای نیگرفته به والد نتیاز مسابقه پر ددهی یکه مسابقه را در محل برنامه انجام نم یدر صورت

 کنند.  لیبا کمک هم تکم زیمسابقه را ن نای شان خانواده به اند گرفته ادیدر جشن 

داده شده را در جای مناسب بگذار تا به قسمتی از سخنان پیامبر اکرم صلی اهلل  کلمات

 علیه و آله و سلم در خطبه غدیر برسی.

 ده،یعون، آمرزمل ،یدرست، منحرف، قرآن، منصوب، مورد رحمت اله ت،یهدا سالمت،»

 «تیوال ،یخدا، دفاع کننده از رسول خدا،  نماز، زکات، دشمن نید دهندهیاری

 .دیتا ........ بمان دیمردم ، امر علی علیه السالم را گوش ده یا»

 .دیتا ....... شو دیاو را اطاعت کن و

 د،یتا در راه ............ باش دیاو را قبول کن ینه و

 شما را از راه او  ......... نکند. گانه،یب های تا راه دیمقصد و مراد او برو یبه سو و

 .دیآن را بفهم اتیو آ دیمردم، در .......... تدبر نمائ یا

 که خداوند او را .........  نموده است. دیمردم، علی علیه السالم را  قبول کن یا

 کس با او مخالفت کند .............  است، هر

 .......................... است.  دینما قیکس تابع او باشد و او را تصدهر  و

 او را و هر کس را که از او بشنود و او را اطاعت کند ................  است. خداوند

 مردم، او ...............................  و ...........................................  است، یا

 شده. تیکننده هدا تیهدا زهیپاک یاوست با تقوا و

 هستند. اءیصاو نیو فرزندان او بهتر یوص نیبهتر تانیو وص امبریپ نیبهتر امبرتانیپ

 طالب است که .........  را بپا داشته و در حال رکوع .........  داده یبن اب یعل

 لعنت و غضب من بر او باد. ردی............  کند و  ...............  او  را نپذ یکس با عل هر

  

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

 ریخطبه غد ییوال یهاامیبا پ ییآشنا .1

 هاچهب قیدرک مفهوم و تطب ییتوانا تیتقو .2

 نحوه و لوازم اجرا

و به  یکاغذ یهادر برگه تواندیاجرا م .1

صورت به  نیباشد، که در ا یصورت فرد

کنندگان برگه و مداد الزم تعداد شرکت

 است.

 نیباشد. در ا یبه صورت جمع دیتوانیاجرا م .2

سط تو ایتخته  یرو ای یستیصورت متن با

ها شود و با کمک بچهداده شیپروژکتور نما

 شود. لیتکم یتوسط مرب

 .ها به نعداد همه بچه زهیجا یتعداد .3
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 جپایان: نتیجه گیری و دعای فر
با خودتون  قهیدق هیحاال  ن؟یگرفت ادیکه امروز  ییزایچ نیبراتون جالب بود ا ن؟یگرفت ادی دیجد یزایچ ن؟یبود راضی جشنمون از! ها خب بچه

و  نیبکن نیتونیم ییهاامروزتون چه استفاده دیکه از اطالعات جد نیو به نوبت به من بگ نیرو مرور کن نیگرفت ادیکه  ییزایچ نیو ا نیفکر کن

 خوره؟یم گرانید ایاصال به چه درد خودتون و 

)ع( رو  نیرالمؤمنیو ام میهست عهیکه ش میما امروز افتخار کرد درسته،

 میدی. چرا؟ چون فهممیاقبول کرده زمونیعز امبریپ نیبه عنوان جانش

یکه از طرف خدا انتخاب شده رو قبول نم ینیکه اگر ما جانش

همونطور که خداوند در قرآن  موندیهم ناقص م نمونید م،یکرد

 ینیو جانش تیهست که در اون وال ینید کامل،اسالمِ  نیگفته: د

شه. پس شده با رفتهیفرزندانشون پذ شونی)ع( و بعد از ا یحضرت عل

و  نیرالمؤمنیام تیما رو به نور والکه قلب  میکنیخدا رو شکر م

بودن  یمسلمون واقع قیالسالم روشن کرده و توف همیفرزندانشون عل

قرار  یرو بدون حجت و ول ماکه زمان  میرو به ما داده. ازش ممنون

که دلمون  میبگ میخوایبه خدا م ،ی. ولمینداده و ما امام زمان دار

 و دست پر محبتشون رو مشونینیبب میخوایتنگ امامونه و از ته دل م

اد رو ش زمونیقلب امام عز می. دوس دارمیسرمون احساس کن یبر رو

 زایچ یلی. ما خمیریبگ ادیو ازشون  میباش شونیو در کنار ا مینیبب

 یعنیا م یمعلم اصل میو دوست دار میو بدون میبلد بش میدوست دار

 مین باشاماممو ادیبه  شتریب نیایبدن. پس ب ادیها رو امام زمان به ما اون

 که ما به نیحواسشون به ما هست و از ا شهیکه امام ما هم میو بدون

یو ما رو ب شنیخوشحال م میو باهاشون صحبت کن میباش ادشونی

 یظهور و سالمت ی. االن هم با هم در آخر جشنمون براذارنینم پاسخ

 نیروز بزرگ چند نیامام ما در ا هیتا خوشحال میکنیدعا م شونیا

 برابر بشه.

 یعنی ؟یچ یعنی میمونیو به قولمون هم وفادار م می)ع( و فرزندانشون رو قبول کرد نیرالمؤمنیام تیوال میگیکه به نظرتون ما که م نیبهم بگ حاال

امام زمانم  وکه من در مقابل امامان گذشته  نیبد حیبرام توض نیخوایو شما تازه م ستمیبلد ن یچیمن ه نیاصال فرض کن قا؟یدق میبکن دیکار با یچ

 !(دیبرسان یدوست داشتن و دوست یجهیها را به نتو آن دیها سوق دهجواب نیها را به سمت ادارم؟ )بچه یتیچه مسؤول

 .میهست روشونیو پ عهیش میبگ نکهیمثال ا یقبول کردن زبان .1

بق که امامانمون الگومون باشن و اعمال ما ط نیا یعنینشون بده.  نویدن ابدون صحبت کر یعملمون هم حت نکهیا یعنی یقبول کردن عمل .2

 اون بزرگواران باشه. یهاگقته

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 10

 اهداف

)ص(  امبریپ ینیجانش یمفهوم کل ۀبحث و انتقال دوبار یریگ جهینت .1

 .عیمفتخر بودن به مذهب تش لیو دل

 یصاحب الزمان )عج( به عنوان معلم واقعتذکر به وجود مقدس  .2

 .شانیزمان ما و نحوه ارتباط با ا

عا السالم و د 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

 صاحب الزمان عج.

 لینک

http://film.tebyan.net/film/15174 
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 م،یخوب کمک بخواه یکارها یو برا مونیدر زندگ شونیهم از ا م؛یحرف بزن شونیقلبمون با ا یو تو میبا امام زمانمون دوست باش .3

 .میرو خوشحال کن شونیو ا میتوجه کن شونیخوبمون به ا یهم با کارها

 .میو فرج امام زمانمون دعا کن یسالمت یبرا .4

 



 

 

 طرز تهیۀ کاردستی 
  ازیو ابزار مورد ن لیوسا

  یآب یو کاغذ رنگ دیسف یمقوا .1

 (35*  25 یبی)ابعاد تقر مینسبتا ضخ یمقوا .2

 ایلوب اینخود  .3

  یکیچسب مات .4

 یچیق .5

 اترک .6

 اریگرفته و آن را در اخت نتیمقوا پر یبر رو ریاز صفحه تصاو

 قهیدق 10کنند. حداکثر  یزیآمتا رنگ دیشرکت کنندگان قرار ده

 یچیق ری. آنها را مانند تصودیکار اختصاص ده نیاز زمان را به ا

 رید. )تصوشو یچیو ق یزیآمرنگ یستیبا زینخل ن ری. تصودیینما

 است.( یزیآمرنگ یمربوط به قبل از مرحله

 

رار دارد را ق ریتصو انیکه م یکوتاه یاز کاتر، خط افقبا استفاده 

. دییمااستفاده ن یردستیمحافظت از سطوح حتما از ز ی. برادیببر

مهه یمرحله را خودتان از قبل بر رو نیا دیتوانیکار م عیتسر یبرا

در  یزیآمرنگ یو سپس برا دییاجرا نما شدهنتیپر ریتصاو ی

 .دیقرار ده انکنندگشرکت اریاخت

 



 

 

 .دیشده عبور ده دهیدست متحرک را از محل بر

 

 .ردیگ خود قرار یتا کامال در جا دیبکش نییبه سمت پا یآن را کم

 



 

 

 .دیخم کن نییدست را به سمت پا

 

آن  دست و انگشتان دنیبه کش ی. اصراردیینما میها را ترسدست

 نیآست از دست و یینما دنی. تنها کشدیباشبه صورت کامل نداشته

 است. یکاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ه سمت ب یکار مشخص است را کم نییکه از پا یکیبار یاگر مقوا

 .کندیدست به سمت باال حرکت م د،یبکش نییپا

 

 

 مینسبتا ضخ یمقوا کی یبر رو ریز ریشده را مانند تصو هیعناصر ته ی. همهدیکن یچیکرده و آن را ق میترس یضیب هیشب یشکل یکاغذ رنگ یبر رو

انجام  ابلق یکیتوسط چسب مات یراحتمرحله به نی. ادیبچسبان ایلوب ای. اطراف برکه نخود دییاستفاده نما یافتیباز یاز مقواها دیتوانی. مدیبچسبان

  . دیچسب بردار یرنخود را در دست گرفته و با آن مقدا شتر،یب یراحت یچسب دارد. برا یادیبه استفاده از مقدار ز ازیاست، اما ن

  

  



 

 

 صفحه تصاویر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


