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 خداي يكتا

 بههه نههاا خههداي بههزر 
 

 کههه پروانههه را آ ريههد  
 بههه روي دو تهها بهها  او 

 
 خط و خا  زيبا کشید 

ها سالا! حا  شما خوب است؟ امیدوارا سالم باشید. آيا آمهاده هسهتید تها     بچه 

که بدانم  ها جمع است يا تفريق؟ براي اين درس امروز را برايتان اجرا نمايم؟ حواس

 پرسم. ها جمع است، يا تفريق، سؤالی می حواس

 1اين چه شكلی است؟

 

 

 ست؟آيا قسمتی از يك موشك ا

 

  اگر اين قسهمت را اضها ه کنیهد چهی    

 شود؟ می

 

حاال اين دو قسمت را ههم بهه شهكل    

 اضا ه کنید. چه چیزي درست شد؟

                                                                        

بهرد نصهك کنهد. بعهد تصهوير       تواند چهار قسمت هواپیما را روي چهار برگه بكشد و يا روي تخته وايهت  مربّی می .1

 ا روي کارت ديگري به صورت کامل بكشد.هواپیما ر
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طور که بعضی از  آ رين بر شما؟ همان 

شما درست حهدس زديهد، شهكل مهورد     

طهور کهه    نظر مها هواپیمها اسهت. همهان    

مشاهده کرديد وقتی چند قسمت از يك 

م قهرار دههیم،   تصوير را جدا جدا کنار ه

توان حدس زد چه شهكلی   به سختی می

 شود. ها را کنار هم قرار دهیم شكل مورد نظر درست می است، اما وقتی مجموعه آن

تواند حرکهت کنهد و بهه پهرواز      پرسم يك هواپیما چه موقع می حاال از شما می

 1هاي آن کنار هم قرار بگیرند، چطور؟ درآيد؟ وقتی که تماا قطعه

بگويید از نظم و ترتیبهی کهه در مجموعه     حاال شما 

 همهیم    همیم؟ آري! مهی  هواپیما است چه چیزي را می

که آن را  رد عادي نساخته است. بلكه  ردي متخصص 

 آن را به اين صورت طراحی نموده است.

شويم که آسمان و زمین،  حاال اگر ما به دقّت به اطرا مان نگاه کنیم، متوجه می

 2شوند. ی اداره میخورشید و ستارگان با نظم خاصّ ، دريا وکوه و دشت

 

 

 

 

 

 

                                                                        

را که روي کارت از قبل آماده نموده است. باال ببرد تا هم ببینند يا روي تخته با خط درشهت  « نظم»مربّی کلمه  .1

 آن را بنويسد.

را تواند در حد امكان درس را تصويري ادامه دهد و اگر بشود و بتواند تصاوير خورشید و درخهت و کهوه    مربّی می .2

 بكشد.
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 رسیم؟ از اين نظم به چه چیزي می

کنهد.   ها را اداره می ها را آ ريده است که به صورت منظم آن بله، قدرتی توانا آن

 دانید اين قدرت توانا چه کسی است؟ بله، خدا. آيا می

 خوانم، شما هم تكرار کنید: حاال يك شعر می
 و بهههادح صهههحرا  از آب

 
 از آسهههههمان زيبههههها  

 از کههوه و دشههت زيبهها 
 

 ههههاي زيبههها  از بههها  
 از آن کبهههوتري کهههه  

 
 نشسههته بههر بههاا مهها   

 پرسهههیدا و شهههنیدا  
 

 هههههها راز وجهههههود آن 
 گفتنهد  اين قصه را می 

 
 ههها امهها نههه بهها زبههان   

 نیا ريهههههده مههههها را  
 

 بههه جههز خههداي يكتهها  
 

 همیهد کسهی آن را کشهیده     د، مهی ها! اگر شما به نقاشی من نگاه کنیه  بله بچه

است. آيا کسی هست که  كر کند اين شكل خودش درست شده است؟ نهه، مگهر   

 خود پیدا شده باشد؟ امكان دارد که جهان به اين بزرگی خودبه

 حاال به يك داستان گوش کنید.

خهود بهه وجهود     گفت که جهان خودبه هاي گذشته پادشاهی بود. او می در زمان

لوح و زودباور حر ش را قبو  کردند. در کنار شاه،  ی از مردا سادهآمده است. بعض

کرد. او کهه  هردي آگهاه و     شخصی بود که شاه در بعضی از کارها با او مشورت می

کند، ولی جرأت آن را نداشهت تها حر هی     دانست که شاه اشتباه می عاقل بود، می

شهاه را بهه اشهتباهاتش    بزند و اعتراض کند. روزها در اين  كر بود که چه کند تها  

اي به ذهنش رسید. او مخفیانه بهه مهوموران کهاس دسهتور داد تها       آگاه کند. نقشه

کاخی زيبا در مسیر شكار و تفريح شاه بسازند. بعد از کامل شدن کاس، روزي شاه 

جها   از اين»ك به اطراف نگاه کرد و گفت: کرد. با تعجّ جا عبور  شكار از آن ،به بهانه

بیهنم. چهه کسهی آن را     ین بهار مهی  اوّلاا، اما چنین جايی را براي  ردهبارها عبور ک

 «ساخته است؟
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هايش را تكانی داد و  اعتنايی دست وزير آگاه که منتظر چنین  رصتی بود، با بی 

جا را نساخته است. اين مكان چهون نزديهك کهوه قهرار      اي شاه! کسی اين»گفت: 

هم قرار داد تا اين کاس بهه ايهن صهورت     ها را کنار دارد، باران و سیل، سنگ و گحل

جا آمده اسهت و در ايهن    به اين است. چوب درختان هم به وسیله آب درست شده

 ساختمان قرار گر تند.
 

 

 
 

 
 

 

چهرا مسهخره   »اي کرد و وزيهر را مسهخره کهرد. وزيهر عاقهل گفهت:        شاه خنده

جهك  خهود بهه وجهود آمهده اسهت، تع      که گفهتم سهاختمان خودبهه    کنی! از اين می

ههايش   کنید؟ اما شما چگونه بر اين باوريد که اين جهانِ پهناور با همه زيبهايی  می

شاه قدري  كر کرد و بهه ايهن   « خود و از روي تصادف به وجود آمده است؟ خودبه

 1زيرکی وزيرش آ رين گفت و به خداي بزر  ايمان آورد.

ما را آ ريهده اسهت.   دانیم. اوست که همه  ها! ما خدا را بزر  و قادر می بله بچه

« نا»نويسم. آخر هر سه کلمه  هاي خداوند را براي شما می من سه کلمه از ويژگی

 2است.

 

 

                                                                        

 .7، ص1، ج12ش، چ1372. موسی خسروي، پندنامه، اسالمیه، تهران، 1

 . مربّی روي تخته بنويسد و يا به طور شفاهی سؤا  کند تا سه کلمه مشخص شود.2

 نا

  بی دا توا
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هستند. « توانا ه دانا ه بینا»طور که شما حدس زديد، سه کلمه مورد نظر،  همان

خهوانم.   تر معلوا شود، سه آيه از قرآن می ها بیش که معناي اين سه کلمه براي اين

ههاي بهاال را    گويم. شما بايد جهاي خهالی يكهی از کلمهه     اي را نمی ه کلمهدر هر آي

 1ايد؟ بگويید. آماده

 (توانا) 2. حكومت آسمان و زمین از آنِ خداست و خدا بر همه چیز ............... است.1

 (بينا) 3................. است. شما. خدا نسبت به ر تار و کردار 2

 (دانا) 4ده و او به همه چیز .................... است.. خداوند همه چیز را آ ري3

ها! ا رادي بودند که خهداي توانها، بینها و دانها را رهها کردنهد و سهنگ         بله بچه

ههها را  کردنههد و آن هههاي مختلههس درسههت مههی تراشههیدند و بهها چههوب شههكل مههی

. ا تادند کردند و به خاک می اي هم به ماه و خورشید سجده می پرستیدند. عده می

 .پرستی بتگويند؟  دانید به اين کار چه می آيا می

کردنهد. کهداا پیهامبر خهدا بهه       مقابلهه مهی   پرسهتی  بهت همه پیامبران خهدا بها   

 معروف گرديد؟« شكن بت»
 «حضرت ابراهيم»

 

اين پیهامبر خهدا در محیطهی زنهدگی     

پرسهتیدند.   مهی   کهرد کهه مهردا بهت     می

شخص ستمگري در آن سرزمین زندگی 

سم او چه بود؟ بلهه، نمهرود.   کرد که ا می

روزي حضرت ابراهیم گروهی را ديد کهه  

                                                                        

هها   . مربّی ترجمه آيه را بنويسد و يا به طور شفاهی بخواند. وقتی به جاي خالی رسید، اندکی مكه  کنهد تها بچهه    1

 ند.جواب را بگوي

 .189. آ  عمران، 2

 .156. همان، 3

 .101انعاا،  .4
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هها   اند و آن اند و به خاک ا تاده خود شده در برابر درخشندگی ستارگان از خود بی 

جا دور شد. چشمش به ا راد ديگري ا تاد کهه در برابهر    کنند. از آن را پرستش می

ها را  اک ا تاده بودند و آنهايی که با دست خود تراشیده بودند به خ سنگ و چوب

شد. اين پیهامبر الههی    هاي  راوانی پیدا می سرزمین بابل بت  کردند. در سجده می

 رمهود کهه دسهت از ايهن      ساخت و می ها را آگاه می ر ت و آن نزد مردا نادان می

 شد. کارها برداريد و خداي يكتا را بپرستید، اما گوش شنوايی پیدا نمی

ها ر ت،  ها را آگاه سازد. وقتی نزد آن پرستان برود و آن رهتصمیم گر ت نزد ستا

اين پروردگار مهن  »اند. حضرت ابراهیم گفت:  ها به خاک ا تاده ديد در برابر ستاره

ها هم عقیده شده است، اما پهس   ها خوشحا  شدند که ابراهیم هم با آن است! آن

مهن خهدايی کهه    »فهت:  هها گ  ها پنهان شدند و غروب کردند. به آن از مدتی ستاره

 جا ر ت. و از آن« خواهم غروب کند، نمی

اما بعهد از مهدتی   « ماه خداي من است!»پرستان کرد و گفت:  بعد نگاهی به ماه

 «خواهم. چنین خدايی نمی»که ماه پنهان شد، گفت: 

شههكن بهها بههاال آمههدن خورشههید و شههرون روز جديههد، نههزد    ايههن پیههامبر بههت 

ها را هم متوجه اشتباهشان کند، ابتدا گفت:  که آن خورشیدپرستان ر ت. براي اين

مهن از  »اما وقتهی خورشهید غهروب کهرد، گفهت:      « خورشید پروردگار من است!»

 1«خدايی که غروب کند، بیزارا.

خواست  با اين ر تار زيباي خود چه چیزي را می )علیه السالا(حضرت ابراهیم 

هاي خوب که به درس  ا بچهبفهماند؟ دعوت به پرستش خداي يگانه. آ رين به شم

 تصهوير  ايهد  ما گوش کرديد. حاال که صحبت از ماه و ستاره و خورشید شد، آمهاده 

 2د ترها را باز کنید و آماده باشید. را بكشید.ها  آن

                                                                        

 .94ه  90، ص1، ج8ش، چ1372. جعفر سبحانی،  رو  ابديت، د تر تبلیغات اسالمی، قم، 1

 آمیزي کنند. ها هم بكشند و رنگ ها بخواهد آن مربّی روي تخته اين اشكا  را بكشد و از بچه. 2
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هها را   هاي خدا هستند. آري، خهداي يگانهه آن   ماه و ستاره و خورشید از آ ريده

بهريم.   ها به يگانگی خدا پی مهی  نیز با ديدن آنکند. ما  آ ريده و با نظم هدايت می

ههها را از شههماره يههك تهها چهههارده  ههها را کشههیديد آن حههاال شههما هههم ايههن شههكل

خهواهم يهك مسهابقه اجهرا کهنم. چهه کسهی         گذاري کنید. چرا؟ چون مهی  شماره

خواهد در اين مسابقه شرکت کند؟ همه! بله، مسابقه امروز ما بین همهه شهما    می

پرسم. ههر کهس مايهل     سؤا  می 14شود. بنابراين  اما همه که نمیگردد،  اجرا می

آماده هستید؟ همه با هم يك مرتبه بلند  1است جواب بدهد دستش را باال بگیرد.

 «.اهلل»بگويید: 

:هاپرسش

 مؤمن            گويند؟ . به ايمان آورندۀ به خدا چه می1

 نیکسا           گويند؟ ي و برابر چه می. به مساو2

 نجم             است؟ اا سوره در قرآن به معناي ستاره. کد3

  چه ناا داشت؟ )صلی هللا علیه و آله(. پدر گرامی حضرت محمد 4

 عبداهلل       

 جبرئيل          کرد؟ . کداا  رشته بر پیامبر وحی ناز  می5

 ید      گويند؟ چه می« دست». در عربی به 6

                                                                        

تواند همه را در اين کار شرکت دهد تها   ود براي مسابقه انتخاب نمايد. او میتواند ا رادي را به انتخاب خ مربّی می .1

 تر شود، امّا بايد کالس را کنتر  کند.  عالیّت کالس بیش
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گفت  می« حدحد اَاَ»هاي دشمنان اسالا  که در زير شكنجهاسالمی بود  . کداا مبارز7 

 بالل              کرد؟ و خدا را به يگانگی توصیس می

 زبان             دهد بر باد. . تكمیل کنید: ......... سرس سر سبز می8

. کداا لقك اماا چهارا است که به واسطه زياد سجده نمودن به ايشان نسهبت داده  9

 ادسجّ               شود؟ می

 گويند؟ . به کاري که به جا آوردن آن در اسالا الزا و ترک آن حراا است، چه می10

 واجب                 

 نمك. شود يا بی : ................... اگر دوتا شد، آش يا شور میالمثلی است . ضرب11

 آشپز                 

 توحيد         کند؟ اشاره می. کداا سوره است که به يگانگی خداوند 12

 داوود          باشد؟ . کداا پیامبر الهی است که داراي کتاب زبور می13

 وزیر            گويند؟ . به کسی که در رأس يك وزارتخانه است، چه می14

را  اوّ سهتاره   حرف من 1بنويسید.ها  داخل شكل از ها را جواب اوّ ال حروف حا

ها بايد به ترتیك سه خانه سه  است. شما بچه« ا»ن حرف نويسم. آ روي تخته می

 خانه بشماريد و همین طور کار را ادامه دهید تا پیاا درست شود.

 2من حروف را شمردا. آ رين بر شما که پیاا را به دست آورديد. بله، پیاا اين است:

 معبودی جز او نيست.

 خوانم. شما هم تكرار کنید: عربی آن را می

 (َه ِإلَّا ُهَوَاِإلال )

خواهم با اين سه شكل ماه و ستاره و خورشید بهراي   مسابقه تماا شد. حاال می

                                                                        

هها بخواههد    ها قرار دهند. در مرحلهه بعهد از آن   ها بخواهد حرف او  هر جواب را داخل يا کنار شكل مربّی از بچه .1

تواند اين کار را به صهورت مسهابقه برگهزار     مارند. خود مربّی هم بشمارد. مربّی میحروف را سه خانه سه خانه بش

 ها داد هر که زودتر به پیاا رسید، تشويق شود. کند که بعد از  رصتی که به آن

 ها بخواهد آن را بخوانند. . مربّی روي تخته بنويسد و کنار آن عربی پیاا را بنويسد. از بچه2



 خدای یکتا 23

تواند اين کلمهه   اي بنويسم که موضون درس ما هم هست. چه کسی می شما کلمه
 1را درست کند.

 

 

 

 

 
 برا. درس را با يك شعر و دعا به پايان می

 دايا، خدايا، تو خهوبی، تهو خهوبی   
 

 را تو خوب آ ريهدي خدايا جهان 
 

 بدي نیست در نفس هستی، خهدايا 
 

 

 زمین و زمان را تو خوب آ ريدي
 

 خدايا، خدايا، تو ما را کمك کهن 
 

 نمانهد نشهانی   در مها  که از کینه
 

 بگیر از همهه  تنهه و دشهمنی را   

 به هر کس عطا کن د ِ مهربهانی 
 

 



 گههر نیههازيديخههدايا، زمههین تههو 
 

 ردبه يك حا  و روز خوش و تهازه دا 
 

 مدد کن که خوبی نگردد  راموش
 

 2بدي بس، خدايا، بد انهدازه دارد 
 

                                                                        

 تبديل کند.« توحید»نتوانست آن را درست کند، مربی آن را به کلمه  آموز چنانچه دانش. 1

 . ، شاعر: محمود کیانوش131ش، ص  1377. نان و پروانه، حسین حدّاد، چاپ سوره، 2
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:هاپرسش

 چه کسی بود؟ )علیه السالم(. پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم1

    الس. نمرود 

   ب.  رعون 

 ج. قارون 

 

 رستان را به اشتباهشان آگاه ساخت؟پ . کداا يك از پیامبران خدا بت2

  )علیه السالا(الس. حضرت موسی

  )صلی اهلل علیه و آله(ب. حضرت محمد 

  )علیه السالم(ج. حضرت ابراهیم

 

 با چه کسانی مبارزه کرد؟ )علیه السالم(. حضرت ابراهیم3

 الس. ستاره پرستان 

 ب. خورشید و ماه پرستان 

 ج. الس و ب صحیح است 



 

 

 

 

 

 

 راهنمايان

 

 

 

 

 

 
 به ناا خداوند جان و جهان

 
 خداونههد بخشههنده مهربههان  

حا  شما خوب است؟ خهدا را شهكر، امیهدوارا     ها سالا، بچه 

همیشه سالم و شاداب باشید. آماده هستید تها درس را شهرون   

پرسم. آن چیست که يك پا دارد و سه  کنم. ابتدا يك معمّا می

 تا چشم؟ بله، چرا  راهنما.

 

 1ها! اين چه عالمتی است؟ بچه

 نشانه توقس است.

 

 

                                                                        

 ها را بكشد و توضیح کوتاهی در مورد آنان بدهد. . مربّی اين عالمت1
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 ايد؟ اين شكل را کجا ديده 

 کنند. ها نصك می نشانه میدان است و در میدان

 اين عالمت هم نشانه خطر است.

 

 

 
 

هها چهه عالمتهی گفتهه      بینیهد. بهه ايهن    هاي زيادي مهی  ها عالمت شما در جاده

 گويند.  می عالیم راهنمایی و رانندگیها،  شود؟ بله، به اين عالمت می

 چیست؟ ها  ايده اين عالمت

ها به راننده کمك  اين عالمت

کند تا مسیر حرکت خهود را   می

بشناسههد و بهها کنتههر  سههرعت  

وسیله نقلیهه، سهالم بهه مقصهد     

برسد. من شكل ديگري را براي 

 کشم. شما می

 

ها دارد؟ بله، در ايهن جهاده کهه     ها چه  رقی با ساير جادّاي که کشید هاين جادّ

دانیهد   اي راهنمايی و رانندگی ندارد. آيا مهی کند تابلوه اتومبیلی در آن حرکت می

توانهد   شهود؟ راننهده نمهی    ها وجود نداشته باشد چه می اي اين عالمت اگر در جاده

 مسیر مورد نظر خود را به درستی بشناسد.

هاي آن زمان هم مثهل حهاال    ها! در زمان قديم که اتومبیل نبود و جاده بله بچه

وسیله چهارپايان بهه ايهن طهرف و آن طهرف     وجود نداشت و خاکی بود، مردا به 

خواسهتند   ساز نبود، اما اگر می ر تند. البته در مسیرهاي نزديك چندان مشكل می
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هها   از شهري بهه شههر ديگهر برونهد روزهها و مهاه      

هها   کشید. يكی از مشهكالت آن  سفرشان طو  می

گونه سفرها اين بود که در مسیر راه تابلو و  در اين

ايی و انتخاب وجهود نداشهت.   عالمتی براي راهنم

کردند؟ بله،  دانید آنان چگونه راه را پیدا می آيا می

کهه راه را گهم نكننهد از ا هرادي      ها بهراي ايهن   آن

 1ها چه بود؟ کردند. اسم آن استفاده می

کنیم، مانند همان مسا ري هستیم که در  زندگی می ها که در اين دنیا ما انسان

اده زندگی هم اگر تابلوي راهنما وجهود نداشهته   جاده در حا  حرکت است. در ج

شويم و به مقصد خود نخواهیم رسید. به همین جهت خداوند  باشد، سرگردان می

 نويسم. براي راهنماي ما ا رادي را  رستاده است که من ناا آنان را می

 

 

 

 

 

 
 

ا هه  ین آناوّله خداوند پیامبران را براي هدايت و راهنمايی ما  رستاده است کهه  

 )صاللی هللا علیاله و آلاله(و آخرين آنان، حضرت محمهد   )علیه السالالم(حضرت آدا

هستند.  )صلی هللا علیه و آلاله(است. امامان معصوا هم جانشینان حضرت محمد 

                                                                        

 را بنويسد.« بلد راه» و« راهنما»مربّی چرا  راهنما را بكشد و دو طر ش کلمه  .1
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هها را راهنمهايی    ف خهدا بهراي مهردا آوردنهد و آن    رپیامبران دستورهايی را از طه  

براي ههدايت    علیه و آله()صلی هللانمودند. مجموعه دستورهايی که پیامبر اسالا

 ما مسلمانان آورد شامل اصو  دين و  رون دين است. 

 دانید کداا يك از اصو  دين به معناي  رستادن راهنماست؟ می اما
 «نبوت»

 ايد؟ حاال نوبت شعر است. آماده
 بگهههم چیهههه نبهههوت  

 
 پس گوش بديد با دقت 

 بچهههه بايهههد بدونهههه   
 

 خهههدا کهههه مهربونهههه  
  رسهههتاده تهههو دنیههها  

 
 چنههد رسههو  و نبههی را 

 هههاي خههوب ا بودنههد آد 
 

 گنهاه و محبهوب   هم بی 
 تا خهوبی رو يهاد بِهد ن    

 
 زشتی رو بهر بهاد بِهد ن    

 از توي اين چنهد ههزار   
 

 هها پررکهار   تهاي اون  پنج 
 هريههك دارنههد کتههابی  

 
 بههها دسهههتورات نهههابی  

 هههها جههههانی ديهههن آن 
 

 قدرتشههههون نهههههانی  
 ههها العزمنههد همههیناولاو 

 
 ههها گیههر اسههم اونيههاد ب 

 نههوح، ابههراهیم، موسههی 
 

 چهارمی هست عیسهی  
 پههنجم پیمبههر ماسههت  

 
 کههه خههاتم االنبیاسههت  

ايهد؟ بلهه، بايهد آنچهه را از درس يهاد       متان سؤالی پرسیدهشما تا به حا  از معلّ 

 کند. نگر تیم از معلم سؤا  کنیم. آقا معلم هم ما را راهنمايی می

دانسهت از معلّمهش    نمهی  آنچهه زرنهگ بهود و    ههاي  آقا سعید که مثل شما بچه

ها خواست تا کتاب دينهی را   م وارد کالس شد و از بچهپرسید. يك روز که معلّ می

ود؟ ت بعثت و هدف پیهامبران چهه به   علّ»م اجازه خواست و گفت: از معلّ .باز کنند

د و روي تختهه شهكل   م چند سهطر از درس گذشهته دينهی را خهودش خوانه     معلّ

کهه بهه    هاي خوب! براي ايهن  بچه»ها کرد و گفت:  رو به بچه پسخورشید کشید. 



  راهنمایان 29

ههاي   ید را کشهیدا. شهما در کتهاب   شاين خور ،سؤا  آقا سعید خوب جواب بدهم

به واسطه  زنده موجودات. جهان داراي منظومه شمسی است :ايد که علمی خوانده

بگیرنهد و   توانند رشد کنند و نیهرو  اند. چون اگر خورشید نباشد نمی خورشید زنده

هها ههم مثهل     شود. زندگی ما انسان رود. و همه جا تاريك می همه چیز از بین می

پیهامبران و   ،همان منظومه شمسی است کهه خورشهید الزا دارد. ايهن خورشهید    

 رستادگان خدا هستند. چطور؟ خورشید با نور و حرارت خود سردي و تهاريكی را  

هها   که از طرف خدا براي هدايت انسان برد. پیامبران خدا با دستورهايی از بین می

ها مسیر زندگی خود را بهتر بشناسند. براي همهین   آوردند، موجك شدند تا انسان

بینیم که تا قبل از ظهور دين اسالا بین مردا جنگ و دعهوا و دشهمنی زيهاد     می

د کهه  ها به دوستی تبديل شهد. محمّه   بود. وقتی که خورشید اسالا تابید، دشمنی

گوينهد کهه ديهن     آقا! چرا مهی »کرد پرسید:  م گوش میهاي آقا معلّ فخوب به حر

م روي صندلی نشست و مكثی کهرد و گفهت:   معلّ« ها است؟ ترين دين اسالا کامل

تواند يك بچه هفت سهاله مدرسهه راهنمهايی بهرود؟ نهه، چهون مطالهك را         آيا می

، سهپس  یمهاي  همد. پس شما بايد ابتدا وارد مقطع ابتدايی بشهويد. بعهد راهن   نمی

ابتهدايی بهود. بعهد از     دبیرستان و بعد وارد دانشگاه شويد.  هم مردا قديم در حدّ

ها به حد راهنمايی و دبیرستان و دانشگاه رسیدند. پیهامبران ههم نسهبت بهه      سا 

رسید.  )صلی هللا علیه و آلاله(که زمان پیامبر خدا  ها  رستاده شدند تا اين  هم آن

ص ص و  هو  تخصّه  تخصّه  به حهد ان رشد پیدا کرد و  هم مردا در آن عصر و زم

هها   تهرين آن  ص اديان گذشته و کامهل آورد که  و  تخصّ یرسید. خداوند هم آيین

د که با کنجكاوي سؤا  پرسهیدند،  م از سعید و محمّبود. آن دين، اسالا است. معلّ

 تشكر کرد و درس را ادامه داد.

 پرسم. عمّا از شما میدهیم و در ادامه يك م ما هم درس را دامه می
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 نامهکند؟  آن چیست تا سرش را نبريم با ما صحبت نمی 

ها را من  اين برنامه خواستند؟ داشتند و از مردا چه می هايی پیامبران چه برنامه

ها را بايد شما درسهت   دهم. البته کلمه روي کارت در قالك کارت به شما نشان می

 ايد؟ کنید. آماده

 

 

 

 

 

ههاي   کنند. يكی ديگر از ويژگی تربيتها را هدايت و  اند تا انسان هپیامبران آمد

هايی که از طهرف خهدا بهراي مهردا آوردنهد       ها با برنامه است. آن وحدتپیامبران 

پهارچگی   هرگونه دشمنی و تفرقه را از بین بردند و مردا را به وحدت کلمه و يك

 خواندند.  را

دادنهد. نهاا سهه نفهر از      نجاات ران ها مردا را از دسهت ظالمهان و سهتمكا    آن 

 1بودند.پیامبر . شما بايد بگويید هر يك در زمان کداا مگوي را میستمگران تاريخ 

  )صلی هللا علیه و آله( اکرا ابولهك .......................... پیامبر

 )علیه السالم( رعون .......................... حضرت موسی 

 )علیه السالم(......... حضرت ابراهیم نمرود ..................

خواهم براي شما کاردستی  اا و می مقداري خمیر آوردهمن ها!  آ رين بر شما بچه

راستی دوست داريد چه شكلی درسهت کهنم؟ شهكل پرنهده، انسهان،       2درست کنم.

حیوان، يا... حاال يكی از شما بیايد و با اين خمیر يك پرنده درست کند. آ رين بهر  

                                                                        

 ها قسمت بعدي را حدس بزنند. مربّی هريك از سه اسم را بگويد و صبر کند بچه .1

اي  ها هم خمیر تهیه کنند و با خود بیاورند، يا خود مربّی مجسمه آماده تواند از قبل هماهنگ کند. بچه . مربّی می2

 را به کالس بیاورد.
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تواند راه بهرود و بهه شهما     میکند؟ آيا  ها چرا اين مجسّمه حرکت نمی اما بچهشما! 

قهديم   يهها  رود اما مردا زمان مجسمه که راه نمی :گويید ند؟ البد شما میکمك ک

ها را به عنوان خهداي خهود    ن ساختند و آ يك سري چیزهايی با دست خودشان می

یامبران خهدا کهه ايهن ر تارههاي     کردند. پ پرستیدند و در مقابل آنان سجده می می

 1کردند؟ شدند. اگر گفتید چه کار می ديدند، ناراحت می زشت را از مردا می

 2؟چیز چهکردند. اما به  می دعوتپیامبران مردا را 
 خداپرستی دعوت به              

 کنم. جا برايتان يك داستان تعريس می در اين

در  )صالاللی هللا علیالاله و آلالاله(پیههامبر 

کی با از دست دادن پدر و مهادر،  کود

تحت سرپرستی عموي خود، ابوطالك 

قرار گر هت. ابوطالهك ماننهد بزرگهان     

قريش، مردي بازرگان بهود و بهه کهار    

داد و ستد اشتغا  داشهت. روزي کهه   

کهرد تهها بههه سههفر   خهود را آمههاده مههی 

نهها  تجاري شاا برود، محمد جلو آمد و دامن عمو را گر ت و التماس کهرد تها او را ت  

کیلومتر  چندين رسا بود.  نگذارد و با خود به سفر ببرد. سفر آن روز شاا بسیار طاقت

راه میان صحراي سوزان عربستان، آن هم با نبود آب و مواد غذايی چیزي نبهود کهه   

بتوان آن را آسان شمرد. مردا عرب بهه ايهن سهفرها عهادت کهرده بودنهد، ولهی آيها         

صد چنهین سهفري را کهرده اسهت آمهادگی الزا را      بار ق اي که براي نخستین پسربچه

اش را به مسا رت نبرد ناراحهت بهود. او    خواست برادرزاده که می دارد؟ ابوطالك از اين

 «  گذارا از من جدا شود. برا و نمی به خدا هر طور شده است. او را باخود می»گفت: 
                                                                        

 ها بخواهد با حروف پراکنده آن را درست کنند. رون بیاورد و از بچهجا کارت آخر را بی مربّی در اين .1

نويسد( و اگر به طور شفاهی بیهان   . مربّی کلمه دعوت را با  لش به کلمه خداپرستی وصل کند )اگر روي تخته می2

 کند، کلمه خداپرستی را بعد از کلمه دعوت بر زبان بیاورد. می
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سهفر بهه    ه، کاروانی بزر  بهراي در اين سفر طوالنی بسیاري از سرشناسان مكّ 

کران عربسهتان   هاي بی هاي وسیع و بیابان شاا راه انداختند که اين کاروان، دشت

چنان شك و روز در حرکت بود تا به شههر بصهري واقهع در خهاک      درنورديد و هم

صري از شهرهاي قديمی روا در نواحی شاا بهود. راهبهی کهه بهه او     اردن رسید. بر

مشغو  بود و از مردا  اصله گر ته بود.  گفتند در آن حوالی به عبادت می« بحیرا»

او روحانی بزر  مسیحیان بود و عبادتگاهش در کنار جاده حجهاز بهه شهاا قهرار     

گذشهتند و سهابقه    جها مهی   داشت. ا راد کاروان در سفرهاي قبل بهه سهرعت از آن  

ها را دعوت کند. ولی در اين سهفر   ها سخن بگويد يا آن نداشت بحیرا با يكی از آن

ها پیاده شدند و به  سا ران به آن مكان رسیدند، زير درختی در آن نزديكیوقتی م

ت دعوت اين بود ها را براي صرف غذا دعوت کرد. علّ استراحت پرداختند. راهك آن

کرد. با تعجك پاره ابري  عبادت خود بیابان را نگاه می که راهك در آن روز از محلّ

آمهد   يه انداخته است و هر چه او جلو میرا ديد که بر سر يك نفر از آن کاروان سا

 چنان باالي سر او بود. قطعه ابر هم

بینیم. ما بارها  اي از تو می اي بحیرا! ما امروز چیز تازه»يكی از کاروانیان گفت: 

سخن بگهويی. چهه    ما جا گذشتیم ولی سابقه نداشت ما را دعوت کنی، يا با از اين

گويی. من بها ديهدن تكهه ابهر گويها       میطور است که  همین»شده است؟ او گفت: 

درنهگ غهذايی آمهاده     گمشده خود را يا تم و از انتظار و اندوه به درآمدا. وي بهی 

براي صرف غذا دعوت کرد. کاروانیان نزد بحیرا آمدند. تنهها   را ساخت و تماا ا راد

 ها براي صرف غذا برود. بحیرا نگاهی به آنان کهرد.  د بود که حاضر نشد با آنمحمّ

ها نیست. لذا گفت: مبادا کسهی از شهما جها     متوجّه شد  رد مورد نظر در میان آن

اي نیامهده اسهت،    آنان گفتند که  قط پسر بچهه « اند؟ مانده باشد. آيا همگی آمده

تر است از آمدن با بزرگان قوا خودداري کرده است. بحیرا گفت:  سن چون از ما کم

 «بخورد.نه، او هم بايد بیايد تا با شما غذا »
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د وارد شد و بحیرا از نزديك او را ديد به دقت او را نگاه کرد و هنگامی که محمّ

د آمد و به وي گفهت:  . برخاست و نزديك محمّداشتبر نمیاز او چشم  هيك لحظ

پرسهم بهه مهن     چه از تهو مهی   دهم آن سوگند می 1ياي جوان! تو را به الت و عزّ»

قسهم   کهنم مهرا بهه الت و عهزّي     ش مهی ا خواهاز شم»د گفت: جواب بدهی. محمّ

. بحیهرا  «دانهم  بهد نمهی   هیچ چیزي را به اندازه الت و عهزّي ندهید که به خدا من 

محمهد  « پرسم، جواب بدهی. چه می م که آنده پس تو را به خدا قسم می»گفت: 

ههايی در مهورد زنهدگی     پرسهش  ههم  بحیهرا « خواهی سؤا  کهن.  آنچه می»گفت: 

د نیهز بهه وي جهواب داد. بحیهرا از ابوطالهك      . محمّه د از وي نمودهخصوصی محم

 2خواست از او مراقبت کند مبادا يهوديان به او آسیبی برسانند.

اي داريهم؟ از   اگر گفتید که ما نسبت به پیامبران و راهنمايان دينی چه وظیفهه 

ها پیروي کنیم. يك وظیفه ديگر هم داريم که با انجاا مسهابقه، آن   دستورهاي آن

 شود. آماده مسابقه هستید. مسابقه ما دو مرحله دارد. شخص میوظیفه م

 :اوّلمرحله 

سؤا  جواب بدهد. ههر   8به دو گروه شرکت کننده نیاز داريم. هر گروه بايد به 

امتیاز هم بهراي بهه    10شود.  سؤا  پنج امتیاز دارد که در مجمون چهل امتیاز می

امتیهاز محسهوب    50جمهون  دست آوردن پیاا در نظر گر ته شده اسهت کهه در م  

يك عهدد را   16تا  1کارت در دست دارا. هر گروه بايد از شماره  16شود. من  می

کنم. اگر جواب درست  انتخاب کند. من سؤا  مربوط به همان شماره را مطرح می

دههم. در پايهان ههر گهروه کهارت       داديد، همان کارت را به گهروه مهورد نظهر مهی    

 3شود. ري هم نصیبش میت تري گر ت، امتیاز بیش بیش

                                                                        

 لیت بوده است.الت و عزّي دو بت معروف عرب جاه .1

 .196محمد باقر مجلسی، همان، ص .2

هها در مقابهل    خواه نوشته شده است. ايهن حهرف   الزا به يادآوري است که پشت کارت يك حرف از جواب، به د  .3

 هاي سؤا  آمده است. پاسخ
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 ر              نور   . کداا سوره به معناي روشنايی است؟1 

 س     ادریس ین بار خط نوشت و خیاطی کرد؟اوّل. کداا پیامبر الهی براي 2

 و              او  نمره تو بیست؟  . بعد از من و تو کیست3

 ل        اسالم    ؟ناا آخرين دين جهانی چیست. 4

 خ             اخ     شود؟ . برادر عربی چه می5

 . کداا پیامبر در قرآن به عنوان رحمت براي جهانیان معر ی شده است؟6

 د        دمحمّ       

 ا   اسماعيل  اهلل معروف شده است؟ . کداا پیامبر به عنوان ذبیح7

 س      افسانه  گويند؟ . به حكايت، داستان و سرگذشت چه می8

 ر         برادر   . نسبت حضرت موسی و هارون چیست؟9

 م     ابراهيم  . چه پیامبري را خداوند به دوستی گر ت؟10

 ش      قریش  . کداا سوره قرآن به ناا قبیله پیامبر است؟11

 ق          قرن  آيد؟ . آن چیست که بعد از هر صدسا  يك بار می12

 ن        نایاب   گويند؟ ی. به چیزي که پیدا نشود چه م13

 ی        ایوب   . کداا پیامبر خدا اسوه صبر در بال بود؟14

 ک       كهف   چه کسانی بودند؟ . خداپرستان غارنشین15

 و        یونس  . کداا پیامبر الهی به سفر زير دريايی ر ت؟16

 

 ها که در مسابقه شرکت کرديد. آ رين بر شما بچه

دهم. بايد  کارت می 16ه دست آوردن پیاا است. من به هر گروه ب :دوّممرحله 

 .ها را طوري کنار هم بگذاريد تا پیاا درست شود ظرف دو دقیقه شماره

 پیاا بخشی از اين آيه است: است.    رسو  خدا سرمشق نیكو پیاا:

 1(اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي َرُسول [َلَقْد َكاَن َلُكْم]) 
                                                                        

 .21سوره احزاب، آيه  .1
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يادتان هست چند دقیقه قبل از شما سؤالی پرسیدا. آن سهؤا  چهه   ها!  ا بچهامّ

اي داريم؟ بلهه، مها بايهد در زنهدگی، رسهو        بود؟ ما نسبت به پیامبران چه وظیفه

کههه جانشههینان   )علیالاله السالالالم(و امامههان معصههوا  )صالاللی هللا علیالاله و آلالاله(خههدا

ها  ن م. زندگی آهستند، الگو و اسوه خودمان قرار دهی )صلی هللا علیه و آله(پیامبر

ها راه و رسم زندگی را ياد بگیريم و عمل کنهیم تها داراي    را مطالعه کنیم و از آن

 زندگی خوبی باشیم. هیچ شخص ديگري مناسك الگوگیري نیست.

مها تو یهق    بهه  ها را باال ببريد و آمهین بگويیهد. خهدايا    حاال يك دعا کنم. دست

 بفرما: آمین. پیروي از دستورهاي خود و پیامبرت را عنايت
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:هايدرسپرسش

 ترين دين، کداا دين است؟ . کامل1

   الس. اسالا 

   ب. مسیحیت 

 ج. يهوديت  

 

 کنند؟ . پیامبران مردا را به چه چیزي دعوت می2

   الس. عبادت 

   ب. خداترسی 

 ج. خداپرستی 

 

 هايی داشتند؟ . پیامبران چه برنامه3

   ها  الس. تربیت انسان

  وحدت  ايجاد ب.

 ج. هر دو مورد 

 

 



 

 

 
 

 حيمحمن الرّبسم اللّه الرّ

 رهبران الهي

 به ناا خدايی که بر بنهدگان 
 

 ببخشايد و بس بود مهربان 
 

 ها سالا! بچه

 حا  شما خوب است؟ الحمدهلل.

 ايد تا درس امروز را شرون کنیم؟ آيا آماده

 اين چه شكلی است؟

 

 

 
 

 

ا تم. شما چطور؟ حاال دوست داريد بها   اد مسا رت میي به من که با ديدن قطار

 اي برويم؟ هم يك مسا رت چند دقیقه

نوشهتم. تلفهن زنهگ زد. مامهان گوشهی را       ههايم را مهی   عصر بود. داشتم مشهق 

حالی گفت:  زد. مامان چندبار با خوش برداشت. دايی حسین بود. از مشهد زنگ می

 همیهدا خهدا بهه دايهی حسهین      .« شاءاهلل که قدمش خیر است مبارک باشد. ان»

هاي مامهان گهوش دادا.    اي داده است. مداد را گذاشتم روي د ترا و به حرف بچه

اند زينك. مامان چنهدبار    همیدا بچ  دايی حسین، دختر است. اسمش را گذاشته

بعهد گوشهی را گذاشهت.    « آيهیم.  شود. اگر قسهمت شهد مهی    ببینم چه می»گفت: 
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اگهر خهدا   »مامان با خوشحالی گفت: « برويم مشهد؟ خواهیم مامان می»پرسیدا:  

 «کند. بابا حتماً قبو  می»گفتم: « گويد. بخواهد. ببینیم بابايت چه می

ريخت و جلوي او گذاشت. خودش  براي بابا بعد از شاا مامان يك استكان چاي

چهه  »بابا پرسهید:  « امروز حسین آقا تلفن زد و سالا رساند.»هم نشست و گفت: 

شان ههم بهه دنیها آمهده،      خوب بودند. بچه»مامان گفت: « د؟ خوب بودند؟خبر بو

 «شاءاهلل. مبارک باشد ان»بابا سرش را بلند کرد و با تبسم گفت: « دختر است.

حسهین  »مامان نگاهی به من انداخت نگاهی به من انداخت. لبخند زد و گفت: 

« وزي برويم مشههد. گفت به ديدنشان برويم.  كر کردا که بد نیست چند ر آقا می

توانم بیايم. اگهر شهما خواسهتید برويهد،      من که سرا شلو  است و نمی»بابا گفت: 

 «اگر تو هم بیايی خوب است.»مامان گفت: « حر ی نیست.

مامان گفهت:  « رويم مشهد. جون! می آس»بابا قبو  کرد. من با خوشحالی گفتم: 

« آيد. نگران نباشید، بلیت گیر می»بابا گفت: « البته اگر بلیت قطار گیرمان بیايد.»

 هردا   :بابا ر ت و نیم ساعت بعد برگشت. بلیت قطار را از جیهبش درآورد و گفهت  

 بايد ساعت چهار بعد از ظهر ايستگاه باشیم. از خوشحالی خوابم نبرد.

زود »صبح پدر در را باز کرد و گفهت:  

باشید راه بیفتیم تا يك سهاعت قبهل از   

وارد « شهههیم.در ايسهههتگاه با ،حرکهههت

ايستگاه که شديم بلندگو اعالا کرد کهه  

قطار تهران ه مشهد آماده حرکت اسهت.   

جلوي قطهار ر تهیم و بهه کمهك مهومور      

. قطهار راه  کهرديم مان را پیهدا   قطار کوپه

 هاي زيبايی! ا تاد. چه منظره

يك ساعت از حرکت قطار نگذشته بود که يك مرتبه قطهار ايسهتاد. چهی شهد     

شود. همه مسها ران بیهرون آمدنهد.     جر شد! نه، قطار که پنجر نمیها؟ قطار پن بچه
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ران( مشهكلی پهیش    وجو معلوا شد که براي راننده قطار )لوکوموتیهو  بعد از پرس

تواند قطار را حرکت دهد. اما اين همه مسها ر   آمده و حالش بد شده است. او نمی

 چكار کنند؟

راننهده، قطهار را بهه حرکهت      ها! بعد از چند دقیقه که گذشت، جانشین بله بچه

ها، صحیح و  درآورد و همه مسا ران سر جاي خود نشستند. آري، دوست شما بچه

ستان را گفتم تا مطلبی را براي شما توضیح ها اين دا به مشهد رسید. اما بچه سالم

 1دهم. چه مطلبی؟
 

دت در م )ص(حرکت داده شد. پیامبر خدا  )ص(ط پیامبر اسالاقطار اسالا توسّ

بیست و سه سا  رهبري آن را بر عهده داشت. اين قطار در طهو  سهفر خهود بها     

 ههم هها گذشهت و    ، هم سختی)ص(ا با هدايت رسو  خدا ها مواجه شد. امّ سختی

آخهر   يه شهد روزهها  متوجّه  )ص(کهه پیهامبر   قطار به حرکت خود ادامه داد تا اين

مشكالت، درست است عمرش  را رسیده است. آيا بعد از اين همه تالش و تحمل 

هها کنهد و بهرود؟ نهه، آيها      ر اسالا را بین راه به حا  خهود ر قطا )ص(پیامبر خدا 

وقتی متوجه شد روزههاي آخهر عمهرش اسهت چهه      ( )صدانید که پیامبر خدا  می

کرد؟ براي خود جانشین معین کرد تا جانشهین او بتوانهد مسها ران را بهه مقصهد      

 برساند.

 ديگر هم براي خودشان جانشینی معهیّن پیامبران پرسم. آيا  حاال يك سؤا  می

 کردند؟

 نويسم. خدا را می نمن ناا سه تا از پیامبرا
 

 )ع(حضرت داوود   )ع(حضرت زكریا  )ع(حضرت موسی 

 

                                                                        

 ها نشان دهد. ه وسیله کارت به بچه. مربّی سه کلمه مورد نظر )قطار اسالا، بیست و سه سا ، جانشین( را ب1
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 نويسم. من سه کلمه ديگر هم می حاالجانشین هر کداا چه کسی بود؟  

 
 )ع(حضرت هارون   )ع(حضرت یحيی  )ع(حضرت سليمان 

 

آ رين به ايهن دوسهت    1تواند جانشین هر پیامبر را مشخص کند؟ می چه کسی

برا. شما با ههم جانشهین    شما! من يك مرتبه ديگر ناا هرکداا از سه پیامبر را می

 ايد؟ بله آن پیامبر را بگويید. آماده

)علیاله ههارون  حضهرت  چهه کسهی بهود؟    )علیه السالم(جانشین حضرت موسی

 السالم(
چههه کسههی را جانشههین خههود معههین کههرد؟     م()علیالاله السالالالحضههرت داوود

 )علیه السالم(سلیمان

چهه کسهی اسهت؟ بلهه، حضهرت       )علیاله السالالم(حاال بگويیهد جانشهین زکريها   

 .)علیه السالم(يحیی

اهمیت داده است.  )صلی هللا علیه و آله(دين اسالا به مسوله جانشینی پیامبر 

 نويسم. لمه را میدانید ناا آن چیست؟ من با دو تا خورشید اين ک آيا می

 
 

 

 حدس زديد؟ نه

 کنم. اين کلمه يكی از اصو  دين است. حاال من کلمه را کامل می

 

 
 

                                                                        

ها را انتخاب کند تا به وسیله خط کشیدن، دو اسم مهورد نظهر را مشهخص نمايهد، اگهر کسهی        . مربّی يكی از بچه1

 نتوانست خود مربّی انجاا دهد.
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همان رهبهري و جانشهینی اسهت کهه پهس از پیهامبر        امامت .امامتچه شد؟ 

 گیرد. حاال نوبت شعر است.  هدايت مردا را بر عهده می )صلی هللا علیه و آله(

 
 خبههردار  ههها  آي بچههه

 
 بیمههار هگشههت شههیطونه 

 دونهه امامهت   چون مهی  
 

 سهههت و پرصهههالبتقوي 
 داريههههم دوازده امههههاا 

 
 نههاا مهربوننههد و خههوش 

 امههاا يعنههی يههه رهبههر  
 

 مثهههل خهههود پیمبهههر  
 گنههاه و عههالحم هههم بههی 

 
 اطههاعتش هسههت الزا  

       
 ها را بگويد؟ تواند ناا اماا چه کسی می

هايی هم  . امّا اماا بايد داراي ويژگیا امامان را بیان کرديدبا تشكر از شما که نا

 ها اين کلمه است: د. يكی از آن ويژگیباش
 

 ع ت م ص

 

عصهمت يعنهی   «. عصهمت »تواند اين کلمه را بخواند؟ بله، آ رين:  چه کسی می

چه؟ يعنی کسی که هیچ وقت گناه و حتی اشتباه ههم نكنهد. مثهالی بهراي شهما      

آيها تها کنهون خودتهان را تهوي آتهش       زنم تا معناي اين کلمهه معلهوا بشهود.     می

که  رد ديوانه باشد. چرا؟ چهون   کند. مگر اين ايد؟ نه، کسی اين کار را نمی انداخته

رويم. همین دانايی و علهم   سوزيم و از بین می دانیم اگر داخل آتش بیفتیم، می می

شود که چنین کار خطرناکی را نكنیم. امامان معصوا نیز به همه امور  ما سبك می

آگاهی کامل دارند و از ضرر گناه و نا رمانی خدا هم آگاهی دارند. لهذا ههیچ گهاه    

 .شوند نزديك گناه هم نمی

که تعداد امامان هست اين ويژگهی را   12ويژگی ديگر اماا چیست؟ من با عدد 

 نويسم. می
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 1کنم اي است؟ من خودا کامل می آيا حدس زديد چه کلمه

 

 چی شد؟

 

 
 

   

 سوادتر باشد؟ نه. آموزان کالس بی تواند از دانش م میآيا يك معل

اطالن باشهد؟ نهه. بنهابراين     تواند در مسايل آن کشور بی آيا رهبر يك کشور می

شود بايد نسهبت بهه    ها انتخاب می رهبري هم که از طرف خدا براي هدايت انسان

یح راهنمهايی  ها را به راه صح احكاا و قوانین دينی سرآمد مردا باشد تا بتواند آن

ها جواب دههد. تمهامی امامهان معصهوا از ايهن ويژگهی        هاي آن نمايد و به پرسش

دانید که در لقك کداا يك از امامهان معصهوا، کلمهه علهم      برخوردار بودند. آيا می

 آمده است.

 عالم آل محمد. 2   باقر العلوم. 1

شهكا نده   کداا اماا به باقر العلوا معروف است؟ امهاا پهنجم. بهاقر بهه معنهاي     

ها است. چون ايشان در زمان خود  رصهت مناسهبی پیهدا کهرد و شهاگردان       دانش

 هاي گوناگون تربیت و تحويل جامعه داد.  راوانی را در دانش

                                                                        

 را بنويسد و خط زير آن بكشد و با طرح میم، کلمه علم را درست نمايد. 12. مربّی عدد 1
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گويند؟ يك ماجرا نقل کنم تها   دانید که به کداا اماا، عالم آ  محمد می آيا می

 به جواب برسید.

پدرا به  رزندانش  رمود کهه  »گويد:  می )علیه السالم(اسحا ، پسر اماا کاظم 

جواب مشخص  1برادر شما عالم آ  محمد است. مسايل دينی خود را از او بپرسید.

به عالم آ  محمد معروف اسهت. چهرا؟ چهون در     )علیه السالم( امام رضا شد. بله، 

هاي زيادي مطهرح   زمان ايشان از طرف دشمنان به جهت امتحان حضرت، پرسش

داد. حضرت با علم و دانش  ها جواب می به آسانی به آن ه السالالم()علیشد. اماا می

 کرد.  راوانی که داشت، مسايل و مشكالت مردا را حل می

ايد کهه چهه نیهازي بهه امهاا       البد تا به حا  از پدر و مادر يا معلم خود پرسیده

که به اين سؤا  پاسخ بدهم، چند دقیقه بهه مهن  رصهت     معصوا داريم؟ براي اين

 2گردا. د تا از کالس بیرون بروا و سپس برمیبدهی

ها! ديديد اگر براي مدتی معلم از کالس بیرون برود و جانشینی ههم بهراي    بچه

خورد! حاال اگر در مدرسهه، مهدير و در    خودش تعیین نكند، نظم کالس به هم می

شهر، شهردار و در کشور، رهبر نباشد؛ چه اتفاقی خواهند ا تاد؟ بله، هرج و مهرج  

. امها  بفرسهتد براي هدايت ما  پیامبر راشود خداوند  گیرد. آيا می همه جا را  را می

که اين مطلهك بهراي شهما     آن انتخاب نكند؟ نه. براي اين جانشینیکسی را براي 

دهیم. چهه کسهانی حاضهرند در مسهابقه      اي را انجاا می مسابقه بهتر مشخص شود.

گارو   نمهايم.   ها انتخاب مهی  شما بچهمن دو گروه به نمايندگی از  3شرکت نمايند؟

ها شما هم گهروه   سمت چپ من قرار بگیرد. بچه دوّمگرو  سمت راست من و  اوّل

 خودتان را تشويق کنید.

                                                                        

 .100، ص49، ج3، چ1403لسی، بحاراالنوار، داراالحیاء التراث العربی، بیروت، . محمد باقر مج1

هها آراا باشهند مربّهی از     رود بچهه  خورد. اگر گمان می . با ر تن معلم و انتخاب نشدن مبصر، نظم کالس به هم می2

 قبل کسی را براي بر هم زدن نظم انتخاب کند.

 آماده کند. شرايط انتخاب ا راد به دست مربّی است.  براي مسابقه . مربّی چهار نفر را به دو گروه دو نفري3
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 مسابقه سه مرحله دارد: 

 :اوّلمرحله 

تر مهره  ريزا. هر گروه که بیش زمین می تعدادي مهره را روي در اين بخش من

هها را بشهماريد. حهاال     مههره  اوّ گر ت. آ رين، گروه تري خواهد  آورد، امتیاز بیش

 1، آ رين بر هر دو گروه.دوّاگروه 

چه  ، اگر به زمین بیفتد،سالم پرسم. اين تسبیح ها، يك سؤا  از شما می اما بچه

هها را از   مهره ،چون نخ !نه ؟خورد میآن بر هم  هاي ا تد؟! آيا نظم مهره اتفاقی می

ها جدا شوند  دارد. حاال وقتی نخ آن پاره شود و مهره یپراکندگی و گم شدن نگه م

ها هم گم شهوند. مهردا در    شوند. شايد بعضی از مهره هرکداا به سمتی پرتاب می

ها با نظم و ترتیك کنهار   که آن هاي يك تسبیح هستند. براي اين جامعه مانند دانه

 هم قرار بگیرند چه چیزي نیاز هست؟

 :دوّممرحله 

 کشم. بیح میمن يك تس اوّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

هاي تسبیح را جمع کند، اختصهاص   تر مهره امتیاز براي گروهی که بیش 10. مربّی امتیاز گروه برتر را بدهد، مثالً 1

 بدهد.
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 1پرسم. سؤا  می 9در اين مرحله از هر گروه 

 :اوّلهای گرو   سؤال

 عاقل              . چه کسی داراي عقل است؟1

 رمضان           . ناا کداا ماه قمري در قرآن آمده است؟2

 ناخدا              گويند؟ چه می بان. به کشتی3

 جماعت        خوانیم، چه ناا دارد؟ . نمازي که به صورت گروهی می4

 گنا              گويند؟ . به نا رمانی از دستورهاي خدا چه می5

 نظم              اي با ترتیك همیشه همراه است؟ ه . چه واژ6

 باشد؟ به معناي پیشواي مؤمنان می )علیه السالم(. کداا لقك اماا علی 7

 اميرالمؤمنين                 

 غدیر          کداا مكان پیامبر، اماا علی را به جانشینی منصوب کرد؟. در 8

 آهن            آب خورد و گشت  والد درآتش ا تاداين  لز  معمّا: .9

 :دوّمهای گرو   سؤال

 دند            ؟ است  . آن چیست که هم عضوي از بدن و هم جزئی از اتومبیل1

 بدن             ......... سالم است.. کامل کنید: عقل سالم در .......2

 بهار            شود. المثل را کامل کنید: با يك گل .................. نمی . ضرب3

   چیست؟ )صلی هللا علیه و آله(. لقك معروف پیامبر خدا 4

 امين                 

 اسير            گويند؟ که در اسارت است چه می . به کسی5

 صلوات       ؟گويیممیچه  )صلی هللا علیه و آله(ناا پیامبر اسالا  ند. با شنی6

 نماز             گردد؟ محسوب می دين پايه و اساس عبادت. کداا 7

                                                                        

عد پشت آن شهماره  نويسد. ب . شیوه مسابقه اين گونه است که مربّی، دومین حرف جواب را روي کارت کوچكی می1

شهود. در آخهر ههر گهروه کهه کهارت        سؤا  نوشته شود. هر گروه که جواب صحیح داد يك کارت بهه او داده مهی  

شهود   امتیاز مهی  45سؤا   9تري خواهد گر ت. هر سؤا  پنج امتیاز دارد که مجمون  تري داشت امتیاز بیش بیش

 شود. امتیاز حساب می 60ر مجمون امتیاز مرحله سوا د 15امتیاز مرحله او  و  10به اضا ه 
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 قيامت         شود؟ ها رسیدگی می . در کداا روز به حساب همه انسان8 

 انبياء             باشد؟ . کداا سوره به ناا پیامبران می9

 ها تماا شد و امتیاز هر گروه مشخص شد.  سؤا 

 مرحله سوم:

شما حدس بزنید که پیاا نويسم.  پاسخ را به ترتیك روي تابلو می دوّامن حرف 

 است. )علیه السالم(پیاا سخنی از اماا رضا  آن چیست؟

که ترجمهه ايهن   « است»1 امام نظم دهند  مسلمين :احسنت، پیاا اين است

 2«اا  ... نظاار المسلمین.احنّ االم»باشد  جمله می

 در پايان درس براي ظهور اماا زمان )عج( دعا کنیم. اللهم کن لولیك...

                                                                        

هها بخواههد چنهدبار پیهاا را      . حدي  طوالنی است و ما بخشی از آن را براي پیاا انتخهاب نمهوديم. مربّهی از بچهه    1

 بخوانند. در صورت تمايل آن را حفظ نمايند.

 .796، ص6، چ85زاده، آ  علی، قم،  . شیخ ابومحمد حرّانی، تحس العقو ، ترجمه صاد  حسن2



 47  رهبرانالهی

:هاپرسش

 . عالم آ  محمد، لقك کداا يك از اماا معصوا است؟1

  )علیه السالم(الس. اماا موسی بن جعفر 

  )علیه السالم(ب. اماا رضا 

  )علیه السالم(ج. اماا جواد 

 

 بايد داراي کداا ويژگی باشد؟ )صلی هللا علیه و آله(جانشین پیامبر . اماا و2

   الس. علم 

   ب. عصمت 

 ج. هر دو مورد 

 

 چند سا  مردا را هدايت کرد؟ )صلی هللا علیه و آله(. پیامبر خدا 3

  سا   23الس. 

   سا   13ب. 

 سا   10ج. 





 

 

 

 

 

 

 

 تا ستاره، تا خدا
 

 
 

 ههها بههه نههاا خههداي گههل و اللههه
 

 هها  به نهاا خهداي شهما بچهه     
 تو را دوست دارا با جان و دلم 

 
 بههه انههدازه آسههمان، اي خههدا  

 
تهر هسهتید.    ها کهه از گهل بهتهر و شهاداب     هبه شما بچّ ،سالا، سالمی مثل گل

 شاداب و آماده براي اجراي برنامه هستید؟

د ترهايتهان را آمهاده کنیهد و چیزههايی را کهه      اشی است. کاغهذ و  برنامه ما نقّ

 گويم بكشید. می
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يهازده   آن اشی کنید. سپس در آن يك ماه بكشید. بعد ازآسمان شك را نقّ اوّ  

ستاره کنار ماه همراه با يك ابر بگذاريد. پايین صفحه هم يك گلدان بزر  با چند 

 گل زيبا بكشید و آن را با سبزه تزيین کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د؟ حاال شما بايد موضون برنامه را از اين نقاشی بفهمیهد.  همه نقّاشی را کشیدي

تها   12ههايی کهه    تر روي يازده ستاره  كر کنید. البته سهتاره  براي راهنمايی بیش

 شود و پشت آن ابر پنهان شده است. ها ديده نمی هستند، امّا يكی از آن

سهتاره دوازدههم آسهمان امامهت     بله، موضون ما درباره اماا زمان)عج( است که 

 باشد. آيا دوست داريد يك شعر درباره ظهور اماا زمان براي شما بخوانم.  می
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 تا ستار ، تا خدا
 

رسدباصدامیددمی
شدو هاوامدیغنچه
ایچشمهدررروانده
شدو رنگ ریدامدی
هایشدهر رخیابان
وز بددویبهددارمددی
رسددددآفتدددابیمدددی
شدداربدداایددایآب
رسددیکمسافرمدی
اطرنرگس رتنش
بارانبدرلدبش شعر
آسدددمانیریدددراهنش
ماهمدهازشدوااو
آوریددمبدداد رمددی
تدداسددتارهتدداخدددا
1ردریمرریمومدیمی
 نويسم دقهت کنیهد و بگويیهد چهه      هاي عزيز! به اين اعدادي که می هخوب، بچّ

 255 دارد؟  رجه( )عج اهلل تعالی ارتباطی با اماا زمان

 است. )عج اهلل تعالی  رجه(بلی، سا  تولد حضرت

 تواند بگويد چه ارتباطی دارد؟ است. چه کسی می 5امّا عدد ديگر 

 در پنج سالگی به امامت رسید. )عج اهلل تعالی  رجه(ا. ايشانتشكّربلی، م

که هم به ما مربهوط اسهت و ههم بهه امهاا       5و  2آخرين، اعداد عبارت است از 

 داند ارتباطش چیست؟ . چه کسی می)عج اهلل تعالی  رجه(زمان

                                                                        

  .1380. حمید هنرجو، د  پروانه تنگ است، تهران، انتشارات مهاا، 1
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 نويسم. کنم. آن را داخل اين کادر می من به شما کمك می 

 

 

 

 

 
 

 داند چه ارتباطی وجود دارد؟ چه کسی می

شهنبه، بهه نهزد     بلی، نامه عمل هرکداا از ما در هر هفته روزهاي دوشنبه و پنج

ر صورتی که کارهاي خوبی انجاا بهدهیم،  رسد. د می )عج اهلل تعالی  رجه(حضرت

شود و اگر اشتباهی مرتكهك شهويم، هماننهد پهدري مهربهان       ايشان خوشحا  می

خهواهم دو   خواهند که ما را ببخشد. حهاال مهی   شوند ولی از خداوند می ناراحت می

شود را برايتان تعريس  می )عج اهلل تعالی  رجه(کاري که موجك خوشحالی حضرت

 کنم.

 

به يكی از يارانش بهه نهاا جهابر     )علیه السالالم(را از قو  اماا محمدباقر  اوّکار 

بايهد   )عج اهلل تعهالی  رجهه(  گويم که به او ياد داد که در زمان غیبت اماا عصر می

هايی  من سؤا  )علیه السالم(گونه باشند. براي پی بردن به کالا اماا باقر مردا اين

نويسم.  گلدان که به صورت جدو  است، میپرسم و پاسخ شما را درون  از شما می

آوريم. آماده هستید. پس با ذکهر   گويم، پیاا را به دست می سپس با رمزي که می

 رويم. يك صلوات به سرا  جدو  می

 (10و  2، 1، 8، 6انبيا )       ه کداا سوره به ناا پیامبران است؟ 1

 (23و  22، 13تين )     باشد؟  ه کداا سوره به ناا میوه خوردنی و لذيذ می 2

 (5و  3رز )                        ه گل سرس دو حر ی چه ناا دارد؟  3



 53  تاستارهتاخدا

 (12و  16، 4درس )              خوانند؟  ه در مدرسه چه می 4

 (7و  17، 9، 15گنا  )         ه نا رمانی از دستورهاي خدا چه ناا دارد؟  5

 (18و 14، 19، 11ركت )ب     است. ا خد...................ه ماه رمضان، ماه رحمت و 6

 (21و  20آ  ) گاه گرا، گاه سرد آن چیست؟ کشم از سینه درد............... ه می 7

حاال نوبت رمز جدو  است که بتوانید پیاا آن را هم به دست آوريد، پس خیلی 

هها را شهش تها شهش تها       جدو  را بنويسید و خانهه  اوّ سريع شرون کنید. حرف 

 شماريد تا به پیاا جدو  برسید.ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1«بهترين کار، نگهداري زبان است.»احسنت، پیاا جدو  عبارت است از: 

 بگويید از چه چیزي بايد زبان را نگه بداريم؟

                                                                        

اهلل  مها   . عن الباقر)علیه السالا(: ياتی علی الناس زمان يغیك عنهم امامهم... الی ان قا  جابر  قلت له يابن رسهو  1

، بحهاراالنوار،  ا ضل ما يستعمله المؤمن  ی ذلك الزمان، قا )علیهه السهالا(: حفهظ اللسهان و... )عالمهه مجلسهی      

   .145، ص52هه . ، ج 1384تهران، مكتبه االسالمیه، 
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کند و حر ی  احسنت، نگهداري از حرف زشت؛ از حر ی که دوست ما را اذيت می 

گهويی، ايهن    ن نگه داشهتن آن از درو  کند. همچنی که پدر و مادرمان را ناراحت می

)عج اهلل کارها را اگر انجاا دهیم، بهترين کارها است و موجهك خوشهحالی حضهرت   

 شود. می تعالی  رجه(

ها را همراه با يك شعر زيبا تقديم به حضرت کنم. شهما   خواهم اين گل ها! می هبچّ

 «يا مهدي»د آماده هستید را همراهی کنید. پس در پايان هر مصرن بلند بگويی
 تهههو يههههك گهههل معطههههري  

 
 يههها مههههدي، يههها مههههدي   

 هههها بهتهههري  از همهههه گهههل  
 

 يههها مههههدي، يههها مههههدي   
 
 

 تهههو گهههل خهههوب نرگسهههی  
 

 يههها مههههدي، يههها مههههدي   
 
 

 از اطلسهههههی ،يخوشهههههبوتر
 

 يههها مههههدي، يههها مههههدي   
 امهههههاا بههههها  و شهههههبنمی  

 
 يههها مههههدي، يههها مههههدي   

 بهههراي مهههن تهههو همهههدمی    
 

 يههها مههههدي، يههها مههههدي   
 يههههاورا تهههويی تههههو يهههار و   

 
 يههها مههههدي، يههها مههههدي   

 دسهههتی بكهههش روي سهههرا   
 

 يههها مههههدي، يههها مههههدي   
 يهههها مهههههدي، يهههها مهههههدي 

 
 يههها مههههدي، يههها مههههدي   

  

رسید که حضرت آن را بسهیار دوسهت    دوّااز همه شماها! نوبت به کار  تشكّربا 

شهما بايهد از ايهن     1اند که آن را زياد انجاا دههیم.  دارند و به ما هم سفارش کرده

 بخوانید براي ظهور؟ 1=  1نويسم آن را حدس بزنید. زياد  ه میخطوط ک

خوانید؟ دعهاي   از نماز میچه چیزي بخوانیم؟ بلی دعا، بخوانید. چه دعايی بعد 

 لولیك... اللهم کن

 

 

 
                                                                        

   (7، ح92، ص52. قا  المهدي)عج(: و اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج  انّ ذلك  رجكم. )بحاراالنوار، ج1
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اي  رحلهه مدو اما غیر از اين دعا، دعاهاي ديگري هم هست که با انجاا مسهابقه  

 ن نیاز به دو نفر داريم.خواهم آن را معر ی کنم. بنابراي می

کنندگان چهار کارت  اا و به هرکداا از شرکت ها نوشته اسم چند دعا را در کارت

( را از بین ل اهلل تعالی  رجهدهم. شما بايد ناا دعاي مربوط به اماا مهدي)عج می

 آورد. ها پیدا کنید. هرکس زودتر پیدا کرد، امتیاز اين مرحله را به دست می آن

  اوّ هاي نفر  کارت

 

  دوّاهاي نفر  کارت

 کننده! ناا اين دو دعا عبارت است از: دعاي ندبه و دعاي عهد. از ا راد شرکت تشكّربا 

هاي اين دو دعا را به صورت حروف  مسابقه، يك ويژگی از ويژگی دوّادر مرحله 

ند کهه  اا که اين دو دوست عزيز بايد حدس بزن در هم ريخته بر روي کارت نوشته

 اي است؟ چه کلمه

 روز جمعه              اوّ کارت نفر 

 

 چهل بار              دوّاکارت نفر 

 هرکس زودتر حروف پراکنده را مرتك کند، امتیاز اين مرحله را به دست خواهد آورد.

طور که اين دو نفهر حهدس زدنهد، ويژگهی      احسنت به شما دو نفر! بلی همان

ر روز جمعههه خوانههده دعههاي ندبههه ايههن اسههت کههه د

شود. ويژگی دعاي عههد ايهن اسهت کهه ههرکس       می

ل اهلل بههار آن را بخوانههد از يههاران امههاا مهههدي)عج40

 ( شمرده خواهد شد.تعالی  رجه

طور که ما با خواندن اين دعاها  هاي خوب! همان بچه

دهیم که بهه يهاد امهاا     و انجاا کارهاي خوب نشان می

بدانیههد کههه امههاا  هسههتیم. بايههد )علیالاله السالالالم(زمههان

 ندبه شن کبیرجو کمیل توسل

 توسل عهد کمیل عاشورا

 ج ن ا ه ر و ز

 هه چ   ب ا ر
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رسانند  هم، همیشه به ياد ما هستند و به ما ياري می )عجل اهلل تعالی  رجه(زمان 

 چه موقعی و در کجا؟

احسنت، همیشه و در همه حا ، به ويژه وقتی که کسهی از او کمهك بخواههد.    

 خواهید داستان سعید را برايتان تعريس کنم، پس خوب گوش کنید: می

کرد و يها در   در مدرسه با دوستانش زياد صحبت نمی چند روزي بود که سعید

کهرد.   گیهري مهی   کرد و از دوستانش گوشه هاي مدرسه شرکت نمی الیتبازي و  عّ

 شد. اي خیره می هی به درس نداشت و به گوشهها سر کالس هم توجّ بعضی وقت

ر قد چرا اين»ه ر تار او شده بود. زنگ تفريح از او سؤا  کرد: آقاي روحی متوجّ

 «؟هی به درس نداريو توجّ اي ساکت شده

بیمار شده و در بیمارسهتان   مدتی است که مادرا»قاي روحی گفت: سعید به آ

انهد علّهت بیمهاري او را تشهخیص دهنهد.       ها نتوانسهته  بستري است و هنوز پزشك

ه شدا کهه وضهع مهادرا بهدتر     هاي مادربزرگم با پدرا متوجّ ديشك هم از صحبت

 «توانند کاري براي او انجاا دهند. ا نمیه شده است و پزشك

ناامید نباش. بهتر است براي مادرت دعا کنی و از »آقاي روحی به سعید گفت: 

 «خدا بخواهی که او را شفا دهد.

ها! امهروز در نمهاز، دعهاي     هبچّ»آموزان گفت:  زنگ چهارا آقاي روحی به دانش

 «عید دعا کنید.خواهم که براي مادر س ل داريم. از همه شما میتوسّ

زنگ نماز که رسید، آقاي روحی با اماا جماعت صحبت کهرد و مهاجراي مهادر    

اي صحبت کرد و داستان  سعید را تعريس کرد. اماا جماعت بعد از نماز چند دقیقه

  ردي به ناا محمد بن يوسس را چنین تعريس کرد.

رد و هاي مختلفهی مراجعهه که    بدنش دچار زخم شديدي شده بود. او به پزشك

 اي نگر ت. پو  زيادي خرج کرد، امّا نتیجه
اي نوشت و از ايشان خواهش کرد  ( نامهل اهلل تعالی  رجهخدمت اماا زمان)عج

 که براي او دعا کند.
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خداونهد تهو را   »در جواب نامه او چنین نوشهت:   )عجل اهلل تعالی  رجه(حضرت
شت که او بهبود يا ت اي نگذ هفته« شفا دهد و در دنیا و آخرت با ما محشور کند.

 1و آثار زخم به کلی ناپديد گرديد.
 ها دعاي توسل خواندند. هاي حاج آقا، بچه پس از صحبت

سعید هنگاا خواندن دعا، در دلش احسهاس آرامهش   

کرد و به بهبودي مادرش امیدوار شد. چند روز بعهد، از  

پدرش شنید که دکترها توانسهتند بیمهاري مهادرش را    

   او سريع خوب شد.تشخیص دهند و حا

کنم شما ههم از بهبهودي مهادر     ها!  كر می خوب بچه

خهواهم قسهمتی از    سعید خوشحا  شديد. در پايان می

 ن تكرار کنید.رايتان بخوانم. شما هم بلند با مترجمه دعاي عهد را ب

خهواهم مهرا از يهاران او قهرار      بندا و از تو مهی  خدايا، من هر روز با او پیمان می

 ترين مهربانان! رباندهی اي مه
 هههههاي مهربههههون  اي گههههل

 
 مههههههههدي نگههههههههدارتون 

 منتظهههههههرش بمهههههههونین   
 

 هرکجهههها و هههههر زمههههون   
 



                                                                        

   .519، ص1. محمد بن يعقوب الكلینی، الكا ی، ج1
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ها:پرسش 

ل اهلل تعهالی  ه نامه اعما  چه روزهايی در هفته بهه خهدمت امهاا زمان)عجه      1
 رسد؟ ( می رجه

   الس( جمعه و شنبه 
    شنبه  ب( يكشنبه و سه
 شنبه  ج( دوشنبه و پنج

 اند؟ ( به کداا کار بسیار سفارش کردهل اهلل تعالی  رجهماا زمان)عجه ا 2
 الس( دعا براي ظهور 

  احتراا به پدر و مادرب( 
  ديدار دوستان و آشنايانج( 
 شود؟ ه کداا دعا در روز جمعه خوانده می 3

         الس( دعاي کمیل 
         ب( دعاي ندبه 
 ل ج( دعاي توسّ

 درس کداا دعا خوانده شد؟ه در پايان  4
 الس( دعاي اللهم کن لولیك 

 ب( دعاي عهد 
 ج( زيارت عاشورا 



 

 

 
 

 

 

 پليس قيامت

 

 

 

 

 

 

 

 

سالا بر شهما و جمهع دوسهتان     و هاي عزيز را آ ريد به ناا خدايی که شما بچه

بهه   خوب شما! امیدوارا همیشه دوست و يار هم باشید و با هم صمیمی بمانید. به

مع خوبی! دوست داريد يك نفر به شما اضا ه شود؟ اگر موا هق باشهید او را   چه ج

ههاي   ها و نشهانه  که وارد جمع ما شود، من عالمت اما قبل از اين 1کنیم. دعوت می

توانیهد حهدس    گويم تا ببینهیم شهما مهی    چیزي را با خواندن يك شعر به شما می

 بزنید يا نه؟

                                                                        

کهارت بهه عنهوان     12ت مهمان کهالس شهود و بهه او    . مربّی از قبل با کسی هماهنگ کند تا به عنوان پلیس قیام1

 ها را به ا راد مسابقه بدهد. نامه و کارت ماشین بدهد تا در هنگاا اجراي مسابقه کارت گواهینامه، بیمه



 توشۀراهیاننورمقطعابتداییره 60

 را شما بايد تكرار کنید. دوّااين شعر دو قسمت دارد که قسمت  
 نههداره یههكسههاعته تیههك ت

 
 تیهههههك تیهههههك تیهههههك 

 گنجشكه جیك جیك نداره 
 

 جیههههك جیههههك جیههههك 
 خونههه چشههمه ديگههه نمههی  

 
 قههههههل قههههههل قههههههل   

 شههده  ريههز ههها همههه  کههوه 
 

 ريههههههز ريههههههز ريههههههز  
مهن  هايی که بیان شد مربوط به چیسهت؟   ها، اين نشانه خوب. به نظر شما بچه    

 است.« قیامت»نويسم. بله،  میاسم آن را روي تخته 

 

 
 

 

 

 در آن روزمیرنهد؛   همهه موجهودات مهی    روزي است کهقیامت چه روزي است؟ 

 شود. عمرشان تماا می جودات؛ مثل گیاهان، حیوانات و...همه مو

 1.بینید به اين تصوير دقت کنید. چه می

 

 
 

اما همین درخت که در  صل زمسهتان  

، يهك روز در بههار زنهده    مرده و ديگهر بهر  و میهوه نهدارد    

دههد،   شود و در تابستان میوه می گردد و داراي بر  می می

 مثل اين تصوير:

                                                                        

   . درختی است که در زمستان خشكیده و مرده است.1
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شهويم تها بهه خانهه      ها هم روزي خواهیم مرد، امها دوبهاره زنهده مهی     ما انسان

ههاي بهد بهه     هاي خوب بهه بهشهت و آدا   همیشگی خودمان برويم، يعنی آدا

ها؟ آ رين، قیامهت. حهاال دوسهت     بچهآن روز چه روزي است  1روند. جهنم می

داريد بدانید مهمان ما کیست؟ امروز يك نفر از آن دنیا مهمان ما شده اسهت.  

 ورود  او شهیپور  قبهل از  البتهه کنیم که اين مهمان عزيز وارد شود.  دعوت می

به اين مهمان سهالا کنیهد و بهه او     است. پلیس قیامت او ناا .شود نواخته می

 آمد بگويید. خوش

 2خواهیم خودشان را معر ی کنند. از ايشان می

هها! مگهر    بچه کسی است؟!گويد من پلیس قیامتم. پلیس قیامت چه  ايشان می

 قیامت هم پلیس دارد؟

پرسم، پلیس قیامت يعنی چه؟ براي چه کاري به کالس مها   من دوباره از او می

 آمده است. هنوز که وقت آمدن روز قیامت نشده است؟!

ادي هستند کهه از  هاي زي در آن روز پلیس»سیدا. او جواب داد که من از او پر

خواهند، مثل پلیسی که جلوي  ها را می پرسند و مدارک آن   میها سؤا همه انسان

؟ گواهینامه، کهارت  چه مدارکیخواهد.  گیرد و مدارکش را از او می اي را می راننده

 ها را بگیرا. هم مدارک بچهخوا ها هستم و می نامه. من يكی از آن ماشین و بیمه

 

 

گويیهد مها کهه راننهده نیسهتیم. درسهت        ها شما اين مدارک را داريد؟ البد می بچه

آيها  ها را به پلیس قیامت نشان دهیم.  است، امّا من منظورا مدارکی است که بايد آن

 ها را با يك جدو  به شما خواهم گفت. آن ناا چیست؟ االن دانید آن مدارک می

                                                                        

د، بپرسهند و تصهوّرات نادرسهت آنهها     ها در اين باره سؤالی دارنه  . مناسك است مربّی  ضايی ايجاد کند که اگر بچه1

 اصالح شود.

. بهتر است مربّی با پلیس قیامت به طور رمزي صحبت کند تا حالت معماگونه قیامت حفظ شهده و تهوثیر برنامهه    2

 بیشتر شود.

 نامه بيمه كارت ماشين گواهينامه



 توشۀراهیاننورمقطعابتداییره 62

  
 

 
 

 

آن گهاه  هاي آن، جدو  را کامل کنیم.  پرسم تا با جواب سؤا  از شما می 4 من

 . همیم ناا آن مدارک را می

 (7و  3، 8، 1، 6) انبيا          ه کداا سوره به ناا پیامبران است؟1

 (9و  5حر )            ه ناا  رمانده سپاه يزيد که توبه کرد چه بود؟2

 (4و2 ،12، 11)تيمم اچاري بايد انجاا داد؟ه چه کاري عوض وضو در هنگاا ن3

 (10ز )                   در الفباي  ارسی کداا است؟ 13ه حرف 4

تا بشماريد تا مهدارک را بهه دسهت     3تا  3حاال که جدو  کامل شد، حروف را 

حر ی که گواهینامه ما است. پهس شهرون کنیهد. آ هرين!      4يك کلمه  اوّ آوريد. 

نويسم. گواهینامه ما  کاغذ مربوط به گواهینامه روي تخته می من آن را در« نماز»

 نماز است.
 

 

ما اگر نماز نخوانیم و عبادت خدا را انجاا ندهیم، گواهینامه 

ین چیهزي کهه   اوّله نداريم که به پلهیس قیامهت نشهان دههیم.     

درسهت اسهت    1خواهند نمهاز اسهت.   هاي قیامت از ما می پلیس

 آقاي پلیس؟

ي کهه آقهاي پلهیس در آن    ا بقه. مسهابقه رويم سرا  مسها  می

نفر  4گیرد. آماده هستید.  کنندگان را از آنان میمدارک شرکت

 سؤا  جواب دهند. 4کنم تا به  را انتخاب می

                                                                        

 .268، ص3ج  ،1365. محمد بن يعقوب الكلینی، اصو  کا ی، تهران، دارالكتك االسالمیه، 1

 نامااااز
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 . کداا پیامبر بود که خداوند زنده شدن مردگان را به او نشان داد؟ 1

 .)علیه السم( حضرت ابراهيم           

 كر  ز خواب بیدار شدند، در حالی که همهسا  ا 300 که پس از چه کسانی. 2

 اصحاب كهف          اند؟ ها مرده کردند آن می

 برزخ        چه ناا دارد؟   . مكانی که بین اين دنیا و قیامت است،3

 ملك الموت )عزرائيل(  هاست؟  اي که مومور گر تن روح آدا . ناا  رشته4

نفري براي مسابقه تقسهیم   2گروه  2د و به هايی که پاسخ دادند جلو بیاين بچه

 امتیاز است. 20مرحله دارد و هر مرحله داراي  3شوند. مسابقه ما 

 :اوّلمرحله 

مسابقه را شرون کنیهد   اوّ آقاي پلیس قیامت! حاال نوبت شما است که مرحله 

ههاي شهرکت کننهده سهؤا  کنیهد و گواهینامهه آنهان را         به اين صورت که از بچه

 بخواهید.

سؤا  در کارت  3 1هاي خودش را در يك کارت نوشته است. بله، ايشان پرسش

 .دوّابراي گروه  «ب»سؤا  در کارت  3و  اوّ براي گروه  «الس»

هها   دهم. هر گروه يك دقیقه بهراي نوشهتن جهواب    ها می من اين کارت را به آن

  رصت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

  دهد. قبل به پلیس قیامت می ها را از . مربّی سوا 1

 كارت الف
ههايی از قهرآن بیشهتر در     . چه سوره1

 حمد ـ توحيدشود؟      نماز خوانده می
خواندن حمهد و سهوره چهه     . بعد از2

 ركوع  دهیم؟               کار انجاا می
. نماز با چه چیزي شهرون و بها چهه    3

  شود؟   چیزي تماا می
 تكبيرة االحرام ـ سالم          

 كارت ب
ه چند بهار سهوره   . در نمازهاي روزان1

 بار 10      خوانیم؟   حمد را می
. در کداا نماز است که سوره حمد و 2

 نماز جماعتخوانیم؟     توحید را نمی
 کنیم؟ . بعد از انجاا رکون چه می3

 سجده                 
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ها هم بشهنوند.   بخوانند تا بچههاي خود را بلند  خواهم که پرسش ها می از گروه 

 حاال کارتتان را به آقاي پلیس قیامت تحويل دهید تا ببینیم درست است، يا نه.

 1شود. کسی که درست نوشته باشد به او گواهینامه داده می

 پرسم: ها می ها، يك سؤا  هم از بچه با تشكر از اعضاي گروه

 «هنم حفظ کن؟خدايا ما را از ج»کنیم که  در کجاي نماز دعا می

 رويم. می دوّاخوانیم و بعد به مرحله  بله در قنوت. پس همه با هم می

 (َيا َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِرَربََّنا آِتَنا ِفي الدُّن)

خواهیم بدانیم کارت ماشین کهه آن را بايهد بهه     : در اين مرحله میدوّممرحله 

 دهیم، چیست؟ پلیس قیامت تحويل

ريد تها يهك   اتها بشهم   3تا  3جدو  را بنويسید و  دوّابراي  همیدن آن، حرف 

 به دست بیايد. چهار حر ی ديگرکلمه 

)صاللی هللا يعنی دوستی، دوستی با چه کسانی؟ دوستی با پیامبر« محبّت»بله! 

 .)علیه السالم(و خاندان او علیه و آله(

 
وّدة فل   لل قل  ال اسلکم م االرًا الالا ا    »... آيهه   دربهاره  )علیه السالم(اماا محمدباقر

بهر همهه    )علیه السالم(.  رمود: به خدا قسم دوستی و پیروي از اهل بیت2«القرب 

 3بندگان از طرف خداوند واجك گشته است.

هها کهارت ماشهین     است کهه از اعضهاي گهروه   « پلیس قیامت»حاال نوبت آقاي 

را  )علیاله السالالم(چگونهه اههل بیهت   کهه   خواهد ها می بخواهد. براي اين کار از آن

                                                                        

روند، اما اگر کسهی ههیچ کهداا را جهواب      . اگر هر دو گروه همه سؤاالت يا بعضی را جواب دادند به مرحله بعد می1

 شوند. نداده باشد اجازه ر تن به مرحله بعد را ندارد با اين توضیح که اگر نماز رد شود همه اعما  رد می

خواهم مگهر دوسهتی دربهارۀ خهانواده و       بر اين ]رساندن پیاا[ هیچ  ردي از شما نمی ، ترجمه: ... بگو:23. شوري، 2

   خويشاوندان ]نزديكم[.

  7، حدي  239، ص 3، باب 23. بحار األنوار، محمّد باقر مجلسی، ج3

 محبّت



 65  پليس قيامت

امتیاز دارد. هر کسهی   10هر مورد  1گذارند.ببه آنان احتراا  و داشته باشنددوست 

 دهد. که خوب جواب دهد، آقاي پلیس به او کارت ماشین می

چیسهت؟ آن را بها    مها  نامهه  خواهیم بدانیم بیمه : در اين مرحله میمرحله سوم

تا بشماريد  3تا  3از خانه سوا جدو  پیدا کنید. همان روش قبل از طريق جدو  

 است.« ياري»حر ی به دست بیايد. آن کلمه  چهارتا يك کلمه 

 است.« کردن ياري»نامه ما،  بیمه
 

کنیم، ما را در برابر آتش جههنم بیمهه    هر کمكی که به ديگران به ويژه  قرا می

ا بیاور تا به جهنم نهروي.  گويند چیزي ر رسد، به شما می کند. وقتی قیامت  را می

خدايا! مرا آ ريدي و به راه خهوب ههدايت کهردي و امكانهات     »گويید:  شما هم می

کهردا.  برخورد خوب ها  ها خوب استفاده کردا و با آدا زيادي دادي. من نیز از آن

او »گويهد:   هاي خود می خدا هم به  رشته«. کردا را ياريها  آن به آنان بخشیدا و

 2«.کنید را وارد بهشت

حههاال آقههاي پلههیس قیامههت بايههد از    

هههاي شههرکت کننههده بپرسههد کههه    بچههه

نامه دارند، يا نهه. خودشهان را بیمهه     بیمه

 ههم  هها  اند، يها نهه. او از شهما گهروه     کرده

خواهد يك نمونه مثا  بزنیهد کهه بهه     می

 10ايهد. ههر نمونهه     ديگري کمهك کهرده  

 امتیاز دارد
                                                                        

مه بهه آقهاي   نا دهد تا آن را به عنوان کارت ماشین و بیمه ها، به آنان کارتی می . مربّی در صورت کسك امتیاز گروه1

 پلیس قیامت تحويل دهند.

ل فيقاا  لاها اجا في فيقاو ا ياالقي ی ق های ن  ا ي هی        يؤتی يوم القيامه برج. قا  رسو  اهلل)صلی اهلل علیه و آله(: 2

 فأنسعت عّ ی ف م أز  أنسع ع ی ی قک ن أسريع يهم لکی تهشر ع ی  ذا اليوم لمح ک ن تسريه؟ فيقو  الريق جالّ 

 .ره، ص ق عب ی أدی وه اجلهةثهاؤه ن تعالی ذک

 ياري
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نامه خواهد داد. بها حسهاب    او بیمه هر کس خوب جواب داد، آقاي پلیس به 

داشهتند   بريم. کسانی که مدارک الزا را کردن امتیازها، مسابقه را به پايان می

ها را در دسهت راسهت بگیرنهد و وارد بهشهت      آن  و امتیاز خوبی کسك کردند،

هر کسی اين مدارک را نداشته باشد به او اجازه عبور و وارد شهدن بهه    1شوند.

انهد، بهه جههنم     ند، اما کسانی کهه مهدارک را کسهك نكهرده    ده بهشت را نمی

هها را بهه دسهت آورنهد و وارد      تري کنند تا آن بايد تالش بیش روند، بلكه نمی

 بهشت شوند.

 ايد! گروهی که برنده شده

 بهشت جايزه شما در آخرت و اين جايزه هم جايزه شما در اين دنیا.

دادن در قیامهت آشهنا شهديد. بها     اي از حساب پس  هاي عزيز! شما با نمونه بچه

که وقتهی بیايهد    کنیم. به امید آن تشكر از آقاي پلیس قیامت از او خداحا ظی می

 خوشحا  باشیم و مدارک خود را به دست راست بگیريم.

 با تشكر از شما عزيزان
 بهشههههتیاي نههههازنین 

 خهههدا نگههههدار شهههما  
 هاي خهوب زمهین   بچه 
 دسههت علههی يههار شههما 
هشههت  کههه باهللءشههاان 

 باشهههههههههههههههههههه
 

 وعهههده ديهههدار شهههما 
 

                                                                        

چه هر دو گروه امتیاز آوردند، هر دو گروه را اهل بهشت اعالا کند و توضیح دههد کهه در آن دنیها رقابهت     . چنان1

تهري را   وجود ندارد، بلكه رقابت در اين دنیا است که بايد در کارهاي نیك از هم سهبقت بگیهريم و امتیهاز بهیش    

 کسك نمايیم.
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ها:پرسش

 . زنده شدن مردگان در درس به چه چیزي تشبیه شده است؟1

  الس( زنده شدن پرندگان

  ب( جاري شدن آب در جوي خشك

  ج( درخت بهاري

 

 ها در روز قیامت ه بنا بر درس ه کداا است؟ انسان« نامه بیمه. »2

  ياريالس( 

 ب( احتراا 

  ج( نماز

 

 کنند چیست؟ ین چیزي که در روز قیامت از ما درباره آن سؤا  میاوّل. 3

 الس( احتراا 

  ب( نماز

  ج( درس خواندن



 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 قرآن





 

 

 

 

 

 

 برترين نعمت

 
 

 

 

 
 

 ناا خدا به گوهر گفتار ناا خدا به او  هر کار

 هاي خوب سالا! حا  شما خوب است؟ آماده و سرحا  هستید؟ بچه

 خوانیم. را شكر. براي شرون درس يك شعر میخدا 
 هرچهههه کهههه بینهههد ديهههده   

 
 خههههههههدايش آ ريههههههههد  

 خورشههههید و مههههاه تابههههان   
 

 سههههههههتاره درخشههههههههان 
 درخههههت و سههههبزه و گههههل  

 
 سوسهههن و سهههرو و سهههنبل  

 جنگههههل و دشههههت و دريهههها 
 

 پرنهههههههههدگان زيبههههههههها 
 ايهههن همهههه را بهههه قهههدرت   

 
 خهههههدا نمهههههوده خلقهههههت 

هها را خیلهی    خداونهد مها انسهان    اسهت.  هاي خداي بزر  ها همه نعمت بله، اين 

دوست دارد. براي همین همه زمین و آسمان و هرچه را که در آن است، براي مها  

 ها به خوبی استفاده کنیم. ها از آن که ما انسان خلق کرده است تا اين
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هها را   هاي خدا را ناا ببريد که هم حیوانات آن توانید چند تا از نعمت ها! می بچه 

 آ رين، چشم ه گوش ه دهان ه زبان ه دندان ها؟ انسان دارند و هم

 هاي خوب و باهوش! درود بر شما بچه

يك قصه قرآنی بگويم صلوات بفرستند. اللهم  هايی که دوست دارند برايشان آن

 صلّ علی محمد و آ  محمد

 

 

 

 

 

 

 

در کاس خهود نشسهته بهود،     )علیه السالالم(در يكی از روزها که حضرت سلیمان

)علیاله غايك بود. بعد از مهدتی هدههد بهه نهزد حضهرت سهلیمان       ،اش هدهد پرنده

اگهر دلیلهی   »آمد. حضرت سلیمان خیلی ناراحت و عصبانی بهه او گفهت:    السالالم(

کهه   هدههد از ايهن  « براي غیبت خودت نداشته باشی، تو را مجازات خهواهم کهرد.  

یهل نبهود،   دل غیبت کرده بود از نبی خدا عذرخواهی کرد و گفت که غیبت من بی

 اا. ی براي شما آوردهبلكه خبر مهمّ

جا وضع عجیبی داشت. مردا شههر خهداي يگانهه را     به شهر سبا ر ته بودا. آن

کردند و آن را به عنوان خداي خودشان  پرستیدند. آنان به خورشید سجده می نمی

 پرستیدند. می

که  در حالیکند  ها هم يك زن است. او در آن سرزمین  رمانروايی می پادشاه آن

بر تخت بزر  و مجللی نشسته و مردا هم گوش به  رمان او هستند. همه مهردا  

 برند. سبا در گمراهی کامل به سر می
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اي را با نهاا خهدا آغهاز     تا اين خبر را شنید، نامه )علیه السالالم(حضرت سلیمان

؟ اهلل دارد دانیهد چهرا سهورۀ نمهل دو بسهم      آيا مهی « بسم اهلل الرحمن الرحیم»کرد:

به ملكه سهبا آمهده    )علیه السالالم(آ رين، چون در اين سوره نامه حضرت سلیمان

اهلل در او  سهوره   است که اين نامه با ناا خدا آغاز شده است. بنهابراين يهك بسهم   

آمهده اسهت.    )علیاله السالالم(اهلل ديگر هم در او  نامه حضرت سلیمان آمده و بسم

گفت که ايهن نامهه را بهه ملكهه سهبا       حضرت سلیمان نامه را به هدهد داد و به او

دهند. هدهد نامه را گر ت و به سوي شهر سهبا   برسان و ببین چه جوابی به ما می

که به کاس ملكه سبا، بلقیس رسید. نامه را پايین انداخت. بلقهیس   پرواز کرد تا اين

نامه را برداشت و با دقت تماا آن را خواند. پس دستور داد که همه بزرگهان سهبا   

)علیاله نام  مهمی از طرف حضرت سهلیمان »ها کرد و گفت:  ع شوند. رو به آنجم

که با ناا خدا شرون شده اسهت بهه دسهت مهن رسهیده اسهت. او از مهن         السالالم(

« دانید. خواسته که به امر او تسلیم شويم و به  رمان او درآيیم. شما چه صالح می

توانیم با سربازانی که  ما میقدرت و نیروي ما زياد است. »اطرا یان بلقیس گفتند: 

مقاومت کنیم، اما شهما ملكهه    )علیه السالم(داريم در مقابل سپاه حضرت سلیمان

پهذيريم. اگهر دسهتور جنهگ بهدهی مها        هستید و هرچه دستور دهید ما آن را می

 جنگیم و اگر هم  رمان صلح بدهی ما گوش به  رمان شما هستیم. می

د و همیشهه از روي  كهر و عقهل تصهمیم     اي بهو  بلقیس که زن دانها و  همیهده  

شود. پادشاهان وقتی به جنهگ   جنگ موجك خرابی و ويرانی می :گر ت، گفت می

هها بهه آتهش     شوند و خانه ريزد و مردا دچار ضرر می روند همه چیز به هم می می

که قدرت زيادي ههم   )علیه السالم(شود. به نظر من با حضرت سلیمان کشیده می

براي او هدايايی بفرسهتیم تها بهه وسهیله ايهن کهار از جنهگ و        دارد صلح کنیم و 

اي را مومور کرد که با هداياي  راوانی به طهرف   ريزي جلوگیري کنیم. او عده خون

 )علیاله السالالم(روانهه شهوند امّها حضهرت سهلیمان      )علیه السالالم(حضرت سلیمان
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رد. خبر بهه  ها را به سوي خداي يگانه دعوت ک ها را نپذير ت و همه آن هداياي آن 

ملكه سبا رسید. بلقیس به  كر  هرو ر هت و بعهد از مهدتی کهه قهدرت و عظمهت        

را ديد، دعوت او را پهذير ت و حاضهر شهد خهداي      )علیه السالالم(حضرت سلیمان

 يگانه را پرستش کند.

کهه وقتهی نامهه حضهرت      بلقیس چند کهار بهزر  و مههم انجهاا داد. او  ايهن     

 بانی نشد، بلكه  كر کرد.را خواند عص )علیه السالم(سلیمان

 و بدون مشورت با ديگران درباره نامه کاري کرد؟بعد چه کرد؟ آيا به تنهايی 

 ها مشورت کرد. نه، همه بزرگان سرزمینش را دعوت کرد و با آن

 

ها! ملكه سبا بعد از مشورت تصمیم گر ت با حضرت سهلیمان صهلح کنهد.     بچه

اش را گر هت، يعنهی بهه     ن تصهمیم زنهدگی  تري از صلح چه کار کرد؟ بله، مهمبعد 

 يگانه ايمان آورد. خداي
 

اي انجاا داد؟ بلهه، بهه وسهیله يهك      ها! هم  اين کارها را به چه وسیله ولی بچه

 .وسیله پیچیده و عجیك در سر به ناا مغز
 

 نگاه کنید و حروف داخل آن را مرتك کنید. هاشكلهاي خوب! به  بچه

   ن         ت ن ه ا ن ا                         ر      ر ي  ت ن ب     

 عقل       ها نعمت           برترين       
 

کهه   )علیاله السالالم(هاي باهوش! جواب حديثی از حضرت علی درود بر شما بچه

 1«.ها عقل است برترين نعمت» رموده است: 

                                                                        

 1367 ضل النعم العقل؛ غرر الحكم و درر الكلم؛ محمّد تمیمی آمدي، د تر تبلیغات اسهالمی قهم،   قا  علی )ن(:ا. 1

 .51شمسی، ص 
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مان تصهمیم   يندهتوانستیم براي آ ها! تصور کنید اگر ما عقل نداشتیم آيا می بچه

 بگیريم؟

 توانستیم اين همه پیشر ت کنیم؟ آيا می

 

 

 

 

هايی که خدا  ها داده است تا بتوانند درباره نعمت نعمت عقل را خداوند به انسان

 هايش تشكر کنند.  ها داده است،  كر کنند و از او براي همه نعمت به آن
 

هها بهه وسهیله     ن سهلو  سهلو  عصهبی دارد. ايه    میلیهارد  14تها   11مغز حدود 

ها  رشته عصبی اين سلو  000/200هاي عصبی به هم مربوط هستند و تنها  رشته

 1سازند. را به مراکز ديگر بدن مربوط می
 

 حاال به اين شعر خوب گوش کنید.
 

 کی به ما دو دست و گوش و پها داده؟ 
 

 هخهههههههههدا داده خهههههههههدا داد 
 کههی بههه مهها شههكم داده، غههذا داده؟   

 
 هداد خهههههههههدا داده خهههههههههدا 

 
 

 کی بهه مها دو چشهم و دو ابهرو داده؟    
 

 هخهههههههههدا داده خهههههههههدا داد 
 
 

 کههی بههه مهها دهههان و دنههدون داده؟  
 

 هخهههههههههدا داده خهههههههههدا داد 
 کههی بههه مهها مامههان داده، بابهها داده؟   

 
 هخهههههههههدا داده خهههههههههدا داد 

 کههی بههه مهها عقههل داده، هههوش داده   
 

 هخهههههههههدا داده خهههههههههدا داد 
                                                                         

 .1354مجله علمی پیاا يونسكو، بهمن . 1
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را بیاوريهد. يكهی از    10وره ملك، آيه هاي خوب! حاال قرآن را باز کنید و س بچه 

ترجمهه آيهه را    (...لُعقحو نَأ عرسم نّا نَو کُو قالوا لَ)شما با صداي خوش آيه را بخواند. 

کهرديم از   شهنیديم و  كهر مهی    و گفتند اگر می»هم يكی از دوستان شما بخواند: 

د؟ توانست اههل دوزس را نجهات دهه    ها! چه چیزي می بچه« اصحاب دوزس نبوديم.

کردنهد کهه ايهن همهه      هها  كهر مهی    آ رين، شنیدن کالا خدا و  كر کردن. اگر آن

گهاه نا رمهانی از دسهتورهاي خهدا      ها را چه کسی برايشان آ ريده است هیچ نعمت

ها! همه شما با اين دو کلمه آشنا هستید. نقاش و بنّا نقهاش چنهد    کردند. بچه نمی

 ، نَ قه نَقه . صهداي بخهش   بخش است؟ نق قاش؛ دو بخش است. صداي بخش او

دوا، قه آش قاش. نقه قاش چه حر ی در اين کلمه تكرار شده اسهت؟ بلهه، قهاف.    

 1شود. د عه او  با عالمت سكون و د عه دوا با صداي کشیده  تحه خوانده می

( براي آسان شدن تلفظ، اولی را حذف نقه و به جاي آن عالمتی به اين شكل) ّ

 قّاش.م. ندهی روي حرف دوا قرار می

 هماند که ايهن حهرف در اصهل     اسم اين عالمت، تشديد است. تشديد به ما می

دوتا بوده است که اولی ساکن و دومی با همان عالمتی که آن حرف دارد، خوانده 

 ها! حاال با هم بخوانید: نقّاش ه بقّا . شود. بچه می

در اصهل  « کنّها »اي که دوستتان خواند، دقت کنید. کلمه  ها! در همین آيه بچه

کن نا بوده است، براي آسان شدن تلفظ نون اولهی را کهه سهاکن اسهت حهذف و      

 خوانیم: کُنّا. می كن نّاتشديد را بر روي نون دومی گذاشتیم 

 هاي خوب! دوست داريد يك داستان براي شما تعريس کنم. بچه
                                                                        

شود. د عه او  با عالمت سهكون و د عهه دوا بها     حرف قاف دوبار خوانده می  بینید در اين کلمه طور که می همان. 1

ف دوا دارد براي خوانده شدن نیز زبان بايد دوبار به محل تلفظ برخهورد کنهد و ايهن بهراي     همان عالمتی که حر

 حرف زدن کمی مشكل است که بگويیم نقه قاش.
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له بهه عنهوان   يك جم )صلی هللا علیه و آله(مردي با اصرار بسیار از رسو  خدا

اگر بگويم به »به او  رمود:  )صلی هللا علیه و آله(پند و اندرز خواست. رسو  اکرا

 «بله، يا رسو  اهلل!»مرد گفت: « دهی؟ بندي و آن را انجاا می کار می

بنهدي و بهه آن    اگر بگويم به کار مهی » رمود:  )صلی هللا علیه و آلاله(باز پیامبر

 «کنی؟ عمل می

 «ا رسو  اهلل!بله، ي»مرد گفت: 

که سه بار از آن مرد قو  گر ت و او  بعد از آن )صلی هللا علیه و آله(پیامبر خدا

 خواهد بگويد کرد چنین  رمود. را متوجه اهمیت مطلبی که می

کههه بههه سههخن  ههها بههراي ايههن بچههه

برسههیم،  )صالاللی هللا علیاله و آلالاله(پیههامبر

کنهیم تها    اين جدو  را با هم حهل مهی  

 وريم.پیامش را به دست آ

اا  به اين مغزي که براي شما کشیده

خوب توجه کنید. چند خانه دارد؟ بلهه،  

  خانه دارد؟ 15

ههاي   هايی که از شما بچهه  با پرسش

پرسههم، جههدو  را کامههل   بههاهوش مههی

 کنم. می



 توشۀراهیاننورمقطعابتداییره 78

 (9 و 12نو )     ه چه چیزي کهنه نیست؟  1 

 (15 و 7، 11، 3کردي )        ه زبان مردا کردستان چیست؟  2

 (5 و13، 2، 8شك بو)          ه گلی هنگاا شك عطرش بیشتر است؟چ 3

 (10 و  6، 4کیس )     ه جاي د تر و کتاب چه ناا دارد؟  4

 (1و  14نخ)   گويند؟ هايی باريك از پنبه چه می به رشتهه  5

حرف شماره يك را بنويسید. سپس هشت هشت تا بشهماريد و حهروف را    حاال

 جدو  را به دست آوريد. یااپکنار هم قرار دهید تا 

 «خوب  كر کن و بینديش.» :پیاا

هرگاه خواستی کهاري  » رمود:  )صلی هللا علیه و آله(هاي عاقل! پیامبر بله بچه

 1«انجاا دهی، خوب در عاقبت آن بینديش.

خهوانیم:   ها براي تشكر از خهداي بهزر  همهه بها ههم سهوره حمهد را مهی         بچه

 «الحمدهلل رب العالمین...»

                                                                        

 .457، ص2وسائل، ج. 1
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:هاسشپر

 ها چیست؟ ه برترين نعمت 1

   الس( چشم 

    ب( غذا  

 ج( عقل 

 

 ه مردي که خدمت پیامبر رسید از ايشان چه خواست؟ 2

   الس( لباس 

  ب( پند و اندرز 

  ج( پو  

 

 پرستیدند؟ ه بلقیس و مردا سبا چه چیزي را می 3

  الس( خورشید 

   ب( ماه 

 ج( خدا 

 

 اي شرون شد؟ یمان با چه کلمهه نامه حضرت سل 4

  الس( اي بلقیس 

  ب( ملكه محترا سبا 

 اهلل الرحمن الرحیم ج( بسم

 





 

 

 

 

 

 

 پرنده باهوش

 
 

 بههه نههاا خههدا خههالق آسههمان    
 

 خداونههههد بخشههههنده مهربههههان 
 خههدايی کههه بهها  و کههال  آ ريههد 

 
 گل و سرو و سوسن، درختان بید 

 
 شعر به دقت گوش دهید: به اين

 تههو حههوض خونهه  مهها
 

 ههاي رنگارنهگ   ماهی 
 رنهد  باال و پهايین مهی   

 
 بهها پولكههاي قشههنگ  

 بینههه کالغههه تهها مههی  
 

 شینه کنار حوض می 
 گیهههره کمهههین مهههی 

 
 خواد ماهی بگیره می 

 شهن  ماهیا قهايم مهی   
 

 رن هها مهی   زير آببه  
 کهههههال  شهههههیطون 

 
 شه زار و پريشون می 
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 ويید که در اين شعر ناا چند حیوان بود؟خیلی زود بگ 

خواهیم درباره حیوان شیطان  آ رين بر شما! دو تا، ماهی و کال . و ما امروز می

 صحبت کنیم. كالغاين شعر، يعنی ................... آ رين 

 ها يك بازي بگويید که در آن اسم کال  باشد. بچه

 1کنیم. بازي میپر  پ ر. حاال با هم کال  درود بر شما، کال 

 ه برايتان تعريس کنم؟حاال دوست داريد يك قصّ

 بود؟ چه کسیین انسانی را که آ ريد اوّلخدا 

که پدربزر   السالالم( ا)علیهدرود بر شما، حضرت آدا و همسرش، حضرت حوا

ها هابیل و  و مادربزر  هم  ما هستند. اين دو نفر دو پسر داشتند. اسم يكی از آن

یل بود. هابیل پسر خوبی بود. هم به حرف پدر و مادرش و هم بهه  اسم ديگري قاب

بهود. يعنهی چهه    .                    داد. اما قابیهل چهه بهود؟ او    حرف خدا گوش می

 ها؟ بچه

توانست کارهاي خهوب بكنهد و در    بود. او چون نمی                      بله، يعنی

کرد  ل او عزيز شود، کارهاي بد میکارهاي خوب با برادرش هابیل رقابت کند و مث

قابیهل   ،آمد. به همین دلیل يك روز دور از چشم پدر و مادر و از برادرش بدش می

دانسهت بها    برادرش، هابیل را کشت. وقتی او را کشت، خیلی نگران شد. چون نمی

اش چكار کند. جنازه را روي دوشش انداخت و حرکت کرد. مرتهك بهه ايهن     جنازه

 هت. حسهابی خسهته شهده بهود. سهرگردان بهود و دنبها  جهايی          ر طرف و آن می

گشت تا جنازه را پنهان کند. در حالی که پشیمان و خسته بود و عر  از سر و  می

کننهد.   ريخت ناگهان دو کال  را ديد که در آسمان بها ههم دعهوا مهی     صورتش می

انگهار نهه   ها را نگاه کرد.  اي نشست و دعواي کال  جنازه را بر زمین گذاشت. گوشه

ر تند و به  ها مرتك به اين طرف و آن طرف می انگار که برادر را کشته است. کال 

                                                                        

کند )البته اگر جوّ کالس کشهش داشهت( در غیهر     پر بازي می آموزان کال  . مربّی حدود يك الی دو دقیقه با دانش1

 ي به انجاا بازي نیست.اين صورت نیاز
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ابیل هم که انگار خوشش آمهده  قزدند.  هم نوک می

ها  که يكی از کال  کرد تا اين ها را تشويق می بود، آن

هاي پا و نوکش زمهین   کشته شد. کال  قاتل با پنجه

ي چاله انداخت و بها  را کند و جنازه کال  مرده را تو

پاههايش روي آن خههاک ريخهت. قابیههل وقتهی ايههن    

ياد جنازه برادرش  که صحنه را ديد، ناگهان مثل اين

بدانیم قابیل  ها براي اين که ا تاده باشد، گفت:... بچه

سورۀ مائهده را   31چه گفت، قرآن را باز کنید و آيه 

 1بیاوريد.

ُُ َأْن    َسْوَءَة َأِخيِه َقاَل َيلاَوْيَمََي   ياْلَأْرِض ِلُيرَيُه َكْيَف ُيَوارًا يْبَحُث ِفي َفَبَعَث الماُه ُغَراب) ْْ َأَعَجل

؛ خداونهد کالغهی  رسهتاد    (َأُكوَن ِمْثَ  هَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّلاِدِم َ 

ادر خود را د ن کرد، تا به او نشان دهد چگونه جسد بر وجو می که در زمین جست

واي بر من! آيا من نتوانستم مثل اين کال  باشم و جسد بهرادرا را  »کند. او گفت: 

 «پشیمان شد. (خود ترس رسوايی، و بر اثر  شار وجداناز )د ن کنم؟ و سرانجاا 

تهوانم جسهد    خاک بر سر من! من از اين کال  عاجزترا کهه نمهی  »قابیل گفت: 

 «برادرا را زير خاک پنهان کنم؟

 بعد جسد برادرش را د ن کرد و خیلی زود از کار زشتش پشیمان شد.

 سؤا  جواب دهید. چندها حاال که آيه را خوانديم به  بچه

 بْ لْ  2تواند اين حروف را بخواند؟ چه کسی می

 داشهته  هاي عزيز! يادتان باشد اگر حر ی ساکن باشد، يعنی عالمتح سكون بچه

د و بايد با کمك حرف صدادار قبلی خوانهده شهود.   شو باشد به تنهايی خوانده نمی
                                                                        

توانند اين آيه را بخوانند. اگر کسی نتوانست مربّی خودش آيه را تالوت  خواهد تا اگر می آموزان می . مربّی از دانش1

 کند. می

 دهد. خوانند اما مربّی در ادامه توضیح می ها اين حروف را می . معموالً بچه2
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سهاکن  « بْ»حرف ساکن دارد. « ي بْح  ُ»اي که خوانديم، کلم   مثالً در همین آيه 

حهرف بها    چنهد شود. اين  هست خوانده  »   ي »يد با حرف صدادار قبلی که است و با

  ُ.  َ +  ح +   دهد. يب هم يك کلمه را تشكیل می

هايی را که حهرف سهاکن دارنهد،     تمرين کنید تا بتوانید کلمه شاءاهلل در خانه ان

 1بهتر بخوانید.

 : سؤال بعدی

هها کهال  را بهراي کمهك بهه       ها! به نظر شما چرا خداوند از بین همه پرنده بچه

 قابیل  رستاد؟

 بله! چون کال  پرندۀ باهوشی است.

 تر بدانید؟ حاال دوست داريد دربارۀ کال  بیش

اسههت کههه همههه چیههز   اي  کههال  پرنههده 

توانیههد بگويیههد کههال  چههه   خههورد. مههی مههی

 خورد؟ چیزهايی می

 

ها، حشهرات، تخهم و جوجهه پرنهدگان و حتهی بعضهی        آ رين بر شما! دانه میوه

هها   کننهد. آن  جمعی زندگی مهی  ها به صورت دسته خورد. کال  ها زباله هم می وقت

 کنند. خیلی سر و صدا می

 2سازند؟ وري النه میها چه ط دانید کال  ها! می بچه

ههاي آهنهی اسهتفاده     هاي محكم و گاهی سهیم  ها در ساختن النه از چوب کال 

آورند. کال  تخمگذار است و به طور معمو   کنند و آن را به شكل گلدان درمی می

خوابهد تها    روز مهی  17ه   16ها بهه مهدت    گذارد. کال  روي تخم تخم می 5الی  4

 هايش متولد شوند. جوجه
                                                                        

تها   10ها بخواهد که براي جلسهه بعهد    ین شیوه تمرين کند و از بچهدار ديگر را هم به هم . مربّی چند کلم  ساکن1

 دار پیدا کنند و بنويسند. کلمه ساکن

 کند. آموزان را بشنود اگر کسی پاسخ درست داد او را تشويق می کند تا پاسخ دانش . مربّی صبر می2
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 1ها رويم سرا  برنامه راز کال  میحاال 

 2ین راز کالغی ما چیست؟اوّل

 

 «.همکاری»احسنت بر شما! 
 

اي پايش  کنند. به طور مثا  اگر کالغی در حادثه ها خیلی به هم کمك می کال 

مانند و  روند و در کنارش می هاي ديگر به کمكش می بشكند، يا زخمی شود، کال 

الم شود. يا اگر کسی بخواهد به النه کالغی که جوجه کنند تا س از او پرستاري می

 خواهند. ها کمك می دارد نزديك شود، کال  پدر و مادر با  رياد از ديگر کال 

 

 

 

 

 
ها  عده زيادي از کال  لحظهگويند. در عرض چند  می اتحادبه اين صدا، صداي 

اي او را هه  ی چشهم ها حتّ کنند و گاهی وقت به صورت گروهی به مهاجم حمله می

 آورند. درمی

 
 

 ین راز کالغی چیست؟دوّم

 

                                                                        

 روف پراکنده را داخل آن بنويسد.کال  روي تخته رسم کند يا با کارت کال  تهیه کند و ح 5تواند  . مربّی می1

دهد تا پاسهخ را پیهدا کننهد. اگهر توانسهتند تشهويق        آموزان  رصت می . پس از مطرح کردن سؤا ، مربّی به دانش2

 گويد. کند و در نهايت پاسخ صحیح را می ها را راهنمايی می شوند و اگر نتوانستند مربّی کمی آن می
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هسهتند.  « بااهوش »ها هم مثهل شهما    آموزان باهوش! کال  درود بر شما دانش 

کنند کهه در   جمعی يك کال  را به عنوان رهبر انتخاب می ها موقع پروازِ دسته آن

 توانهد بهه   ترين کهال  آن گهروه اسهت. او مهی     کند که باهوش جلوي گروه پرواز می

هاي دور و نزديك را ارزيهابی کنهد. شهما     هاي محل راحتی تماا خطرها و موقعیت

خواهند بهه جهايی برونهد،     کنند و يا می بدانید هروقت گروهی در جايی زندگی می

بايد رهبر انتخاب کنند؛ رهبري که بتوانند آن گروه را هدايت کند. يكهی ديگهر از   

خود را به پرنده کوري نزديك کنند  هاي هوش کال  اين است که اگر دو نفر نمونه

کنند که هر دو نفهر   ها  كر می تر پرنده ها محل را ترک کند، بیش و بعد يكی از آن

  همند که يك نفر از آن دو باقی مانده است. ها به خوبی می اند، اما کال  دور شده

 ها برايتان بگويم؟ خواهید از هوش کال  باز هم می

شهما چطهور گهردو را     1شهكند؟  دو را چگونهه مهی  به نظر شما کال  پوسهت گهر  

 2شكنید؟ می

انهدازد تها    گیرد و از باال روي يك تخته سنگ مهی  کال  گردو را به منقارش می

قهدر در   بشكند، يا اگر تكه نان خشكی به چنگ آورد که نتواند آن را خرد کند آن

 3دارد تا به طور کامل نرا شود و قابل خوردن گردد. آب نگه می

 برويم سرا  راز سوا کال .حاال 

 

« قااانون»درود بههر شههما  

 قانون يعنی چه؟

 

                                                                        

 کند. زي پاسخ صحیح داد، تشويقش میآمو دهد، اگر دانش . مربّی  رصت می1

 گويد. شنود. سپس جواب را می آموزان را می  . مربّی پاسخ دانش2

3. www.noktevaandarz.blogfa.com 
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ها بین خودشان قانون دارند. ههر وقهت کالغهی خطها کنهد، شهورايی تشهكیل         کال 

کنند. اگر کهال  بخشهیده شهود، او را     دهند و در مورد آن کال ِ خطاکار مشورت می می

 زنند تا بمیرد. قدر او را می و آن کنند کنند، اما اگر محكوا شود به او حمله می آزاد می

 رسد. ها می حاال نوبت به راز چهارا کال 

 

 
 

 

 

 

 با حروف در هم ريخته کال  چهارا دو کلمه بسازيد که يك معنا را بدهد.

دههد، چیسهت؟ بلهه، تقلیهد.      کنم: کاري که میمون انجاا می يك راهنمايی می

 «.تقليد صدا»آ رين بر شما. 

ي سگ، گربه، مر  و خروس را تقلید کنهد. حتهی بعضهی از    تواند صدا کال  می

توانند تقلید کنند؛ به طور نمونه کال  در النه مخفهی   ها صداي انسان را هم می آن

کنهد. وقتهی مهر  يها خهروس از       شود و صداي مهر  يها خهروس را تقلیهد مهی      می

 دزدد. هايش را می کند و جوجه شود، حمله می هايش دور می جوجه

 ها جم کال اما راز پن

اسهت و  « ا»ش اوّله هها کمهی  كهر کنیهد.      بچه

 مسااؤوليتاهلل، احسههاس  بههارک«. ت»آخههرش 

کنند. يعنی اگر احساس خطر کنند مثل سیل  می

بینند با صداي  اي را می و زلزله يا وقتی کال  مرده

کنند. اگر کالغهی   هاي ديگر را خبر می خطر کال 

 کنند. می کال  را د نگیرند و  او عزا مینشینند و براي  تفاوت نمی مرده باشد، بی
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کنند و در حا   هاي کال  را ديديد که با صداي بلند قارقار می ها! اگر دسته بچه 

خواهد اتفا  بدي، مثهل سهیل يها زلزلهه      پیچند بدانید که می پرواز به دور هم می

خواهند  ها می که آن ها است نه اين ها هم دلیل بر هوش آن بیفتد و اين قارقار کال 

 خبر بد بدهند و شوا هستند.

خواهید  ها ياد بگیريم. اگر می ها خصوصیاتی دارند که ما بايد از آن ها! کال  بچه

ها جواب دهید و پیاا جهدو  را پیهدا    بدانید چه خصوصیاتی دارند، به اين پرسش

 کنید.

 كند؟ . كدام پرند  است كه تقليد می1

قهرار   4و  7، 3، 1هاي شهمارۀ   را در خانه. پاسخ اين سؤا  طوطیدرود بر شما! 

 دهیم. می

 . وسيله كشاورزی و بنایی چه نام دارد؟ )سه حرفی است.(2

 دهیم. قرار می 8و  6، 2هاي  . پاسخ اين سؤا  را در خانهبيلآ رين بر شما! 

 رنگ و بو است كه دارای دو حرف است؟ . كدام گل خوش3

و  9ههاي   اين سؤا  را ههم در خانهه   . پاسخرزهاي خوشبو!  احسنت بر شما! گل

 دهیم. قرار می 10

 گویند؟ . خم كردن كاغذ را چه می4

قهرار   11و  12ههاي شهماره    . پاسخ ايهن سهؤا  را در خانهه   تاماشاءاهلل بر شما! 

 دهیم. می

 چيست؟« ح». نام حرف 5

قهرار   13و  5ههاي شهماره    . حروف اين کلمه را هم در خانهحااهلل بر شما!   بارک

 دهیم. می
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 شماريم تا پیاا جدو  به دست آيد. خانه می 7خانه  7حاال جدو  را 

 

 
 .احتياط ،طلب روزیبله! 

 رمايد که ما چند چیز را بايد از کال  ياد بگیريم.  می )علیه السالا(حضرت علی

 1است.« طلب روزی»يكی 

شهود، دنبها  پیهدا کهردن غهذا بهراي خهود و         کال  صبح که از خواب بیدار می

ماند تا کسی براي او غذا بیاورد. او براي به   رزندانش است و هیچ وقت منتظر نمی

 که کال  بیكار و تنبل نیست. کند و اين يعنی اين دست آوردن غذايش تالش می

کال   بله!... احتیاط. 2چیست؟ ین چیزي که بايد از کال  ياد بگیريمدوّمها!  بچه

کنهد. اگهر    ی که خطر دارد نزديك نمهی پرنده محتاطی است و خودش را به جاهاي

                                                                        

 .100، ص 1، ج1ش، چ 1363. الخصا ، شیخ صدو ، قم، 1

 توضیح کوتاهی بدهد. تواند کند. در صورت لزوا می ها را تشويق می شنود و آن آموزان را می . مربّی پاسخ دانش2
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ها هستند بردارد، با احتیهاط ايهن    بخواهد غذايش را از جاي شلو  يا جايی که آدا 

 کند تا آسیك نبیند. کار را می

 1ها! در چه جاهايی بايد احتیاط کنیم؟ بچه

شهاءاهلل شهما    دوستان عزيز و گرامی! کال  چند تها صهفت بهد ههم دارد کهه ان     

 ها را نداريد. کداا از آن چهاي خوب هی بچه

اسهت. وقتهی مشهغو       دزدی،  دههد  يكی از کارها زشتی که کال  انجهاا مهی  

طهور کهه    دزدنهد. همهان   ساختن النه هستند، مصالح ساختمانی را از يكهديگر مهی  

دانید دزدي کار زشت و از گناهان بزرگی است که قابل بخشش نیسهت، مگهر    می

د. پس نبايد بدون اجازه دست به ما  ديگران که دزد، صاحك ما  را راضی کن اين

 ها استفاده کرد. زد و از آن

 

 خوانیم. حاال همه با هم دعاي  رج را می

 

                                                                        

دهد، مثهل رد شهدن    شنود و سپس به تناسك هر پاسخ خوب، توضیح کوتاهی می آموزان را می . مربّی پاسخ دانش1

 از خیابان.
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:هاپرسش

 کنند؟ چیزهايی استفاده می چه ها در ساختن النه از . کال 1

 الس. آجر 

 ب. آهن 

 هاي آهنی  ج. چوب و سیم

 

 ها چه چیزي نبايد بیاموزيم؟ . از کال 2

 الس. همكاري 

 ب. دزدي 

 ج. مسؤولیت 

 

 شود؟ . حرف ساکن چگونه خوانده می3

 الس. به کمك حرف صدادار قبلی 

 ب. خودش به تنهايی 

 ج. با کمك حرف بعدي 

 

، چه چیزههايی را بايهد از کهال     )علیه السالا(. با توجه به روايت حضرت علی4

 بیاموزيم؟

 الس. دوستی و محبت 

 لت ب. رعايت عدا

 ج. طلك روزي و احتیاط 





 

 

 

 

 

 کش مور دانه

 
اهللور زبانماهسدت رهدرزمدانبسدم




اهللمددارابددو نرهدددارازهددربدد بسددم
 ها سالا! حالتان چطور است؟ امیدوارا همیشه شاد و سرحا  باشید. حاال با  بچه

عدد رياضهی   با چند خواهم با کمك هم کنیم. ابتدا از شما می هم درس را آغاز می

مرحله به مرحله ناا يهك موجهود را بهه    

 دست آوريم.
 

هرکس زودتر توانست ناا اين موجود 

گیرد. حاال  را بگويد مورد تشويق قرار می

ايهد، بهه چیهنش اعهداد دقهت       اگر آماده

 کنید.
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 است.« مورچه»بله آ رين به شما! ناا اين موجود  

ند بزر  و مهربان است. راستی! آيها  انگیز خداو مورچه يكی از مخلوقات شگفت

 که سعدي دربارۀ مورچه گفته است را بخوانید؟ يتوانید شعر می
اددشاسددتمیددازارمددوریادده اندده




اهجان ار وجدانشدیرینخدوشاسدت
مدددبنبدددرسدددرنددداتوان سدددتزور




ادددهروزی رایفتدددیبدددهردددایشچومدددور
  گذاري کرده است. ناارچه به ناا موهاي قرآن را  خدا هم يكی از سوره

 دانید چندمین سوره است؟ آيا می

به راهنمايی من دقت کنید. حرف الا چندمین حرف از حروف الفباي  ارسهی  

 است؟

آ رين، بیست و هفتمین حرف. اين سوره هم، سورۀ بیست و هفتم قرآن کهريم  

 است.

داراي دو  دانید کداا سهوره از قهرآن کهريم    هاي خوب قرآنی! آيا می راستی بچه

مورچه. يكهی در    باشد؟ آ رين به شما! همین سوره می« حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ»

 آن. 30سوره و ديگري در آي   اوّ 

 

 

 
بهه عربهی چهه    « مورچهه »اين سوره در شهر مكه ناز  شده است اگهر گفتیهد    

 شود؟ می

اسهت و سهه   ین حر ش نون و آخرين حر ش الا اوّلکنم.  من شما را کمك می

  تر ندارد. رف بیشح

 نَمل    ا ن بله، آ رين به شما!
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و  )علیاله السالالم(خواهم قصّهه حضهرت سهلیمان نبهی     حاال اگر حاضريد می

هها برايتهان    وگوي او را با ريهیس مورچهه   ها و گفت عبورش به سرزمین مورچه

 تعريس کنم.

كی يكی بود، يكی نبود. غیر از خداي خوب و مهربان هیچ کس نبود. روزي در ي

)علیاله هاي تاريخی حضرت سلیمان از مسا رت

هها و   ها، جهن  که در سپاهیان او انسان السالم(

پرندگان بودند و با عظمت به سوي مقصهد در  

هها   حرکت بودند، عبورشان به سرزمین مورچه

ها، اعالا خطر کرد و  رياد  ا تاد. ريیس مورچه

ههها و  ههها! بههه خانههه   اي گههروه مورچههه »زد: 

د برويد و  رار کنید تا سلیمان هاي خو پناهگاه

و سپاه او ناخودآگهاه شهما را زيهر پهاي خهود      

 «لگدکوب نكنند.

)علیاله هاي خوب و عزيز! باد، صداي آن مورچه را به گوش حضرت سلیمان بچه

دستور داد که آن مورچه را حاضهر   )علیه السالم(رسانید. حضرت سلیمان السالم(

مگر »از او پرسید:  )علیه السالم(سلیمان کنند. وقتی آن مورچه را آوردند، حضرت

دانی که من پیامبر خدا هستم و ظلم و سهتم نهزد پیهامبران الههی وجهود       تو نمی

 )علیاله السالالم(حضهرت سهلیمان  « دانهم.  چرا مهی »ها گفت:  ريیس مورچه« ندارد؟

ريهیس  « ها را از مها ترسهاندي؟   پس براي چه اعالا خطر کردي و مورچه»پرسید: 

هها ايهن تشهكیالت و تجهیهزات عظهیم و       من ديدا اگهر مورچهه  : »ها گفت مورچه

هها داده را کوچهك و    هايی که خداوند بهه آن  مانند تو را ببینند، نعمت سلطنت بی

 شمارند و ناسپاسی خواهند کرد. ناچیز می

پس خواستم آنان را از چنین خطري که مبادا آ ريدگار و خالق خود را  راموش 

 «کنند، حفظ کنم.
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هها را   وقتی جواب ريهیس مورچهه   )علیه السالم(ي عزيز! حضرت سلیمانها بچه 

 1هايش را عاقالنه ديد، حر ی نزد و سكوت کرد. شنید و حرف

 .خواهم شعر مورچه را برايتان بخوانم حاال می

 مورچه
 مهههههن مورچههههه  پرکهههههارا 

 
 زارا از تنبلهههههههی بهههههههی  

 تههههو شهههههر يهههها آبههههادي    
 

 کههنم بهها شههادي   کههار مههی  
 انخهههو ههههاي درس اي بچهههه 

 
 زبهههان  خنهههدان و شهههیرين  

 صهههبح سهههحر بیهههدار شهههید  
 

 گهههرا تهههالش و کهههار شهههید 
 رويم. به سرا  ادامه برنامه می اکنون 

دانید برادر قرآن کداا کتاب است؟ آ رين بر شهما! کتهاب    هاي عزيز! آيا می بچه

دربارۀ مورچه  )علیه السالالم(آيا دوست داريد بدانید که حضرت علی« البالغه نهج»

 ده است؟چه  رمو

ههاي جهدو  قهرار     ها جواب دهید تا حروف آن را داخل خانهه  حاال به اين سؤا 

 دهم.

 

 

 

 

 

هاپرسش

 (1، 16، 12، 11نماز)پرسند، چیست؟         ین چیزي که در قیامت میاوّله  1

 (10، 13، 14شنا)    به کداا ورزش آبی در اسالا سفارش شده است؟    ه  2

                                                                        

   .172، ص7، چ1375هاي قرآن، انتشارات اهلبیت، قم،  . سیدمحمد صحفی، قصه1
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 جمله را کامل کنید: توانید اين  آيا میه  3

 (3و  4گل )                     شود بهار نمی …………با يك

 (8، 1، 5، 2تمار )                لقك میثم است. که خرما  روشه  4

 گويند؟ ه به حیوانی که با انسان انس گر ته باشد چه می 5

 (9و  6، 15، 16اهلی)

شهماريم.   چهار تا چهار تا مهی نويسیم.  را می« ز»شماره يك   اکنون حرف خانه

 هیم. هر کلمه که به دست آمد در جاهاي خالی قرار می

به مورچه و کوچكی آن نگاه کنید. ببینید چگونه 

رود. بهراي بهه دسهت آوردن روزي     راه می ......روي

بهرد. در   ها را به ................. مهی  ............. می کند. دانه

کنههد. در  صههل  جايگههاه مخصههوص نگههه داري مههی 

 1 کند. ...................... براي زمستان تالش می

 

 

شويم. تنوين نون ساکنی است کهه در   آشنا می« تنوين»حاال با قاعده روخوانی 

 شود. شود ولی خوانده می ها نوشته نمی آخر بعضی کلمه

 تنوين بر سه قسم است. 

 ً  َ + ن =  تنوين  تحهه 1

 ٍ   =ِ+ ن   تنوين کسرهه 2

 ٌ     ُ + ن =  تنوين ضمّهه 3
                                                                        

است که مربهی  « زمین، تالش، النه و گرما»رتیك ، نشر الهادي. کلمات به دست آمده به ت185البالغه، خطبه . نهج1

  کند.( قرار دارد، شرون می4و  3، 2، 1هاي )براي به دست آوردن آنها از حروف او  هرکداا که در خانه
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ت نگهاه کنیهد و   ها را باز کنید و آي  هیجدهم از سورۀ نمل را بها دقّه   حاال قرآن 

بگويید در اين آيه چند کلمه وجود دارد که با تنوين آمده است. همچنین بگويید 

 که کداا نون تنوين از انوان آن ذکر شده است.

داراي تنهوين   َنمَمٌةقرآنی! در اين آيه  قط کلم   آموزان بله، آ رين به شما! دانش

 ن َنمَمُةشود.  گونه می باشد که در خواندن اين است. نون تنوين آن نیز ضمّه می

دار  دار و پنج کلمه، تنوين کسره راستی! براي جلسه بعد پنج کلمه، تنوين  تحه

ن را بنويسهید و  دار از قرآن پیدا کنید و نحهوۀ خوانهدن آ   و پنج کلمه، تنوين ضمّه

 بیاوريد.

خواهم ترجم  آي  نوزدهم همین سوره را که از دعاهاي قرآنی نیهز   در پايان می

 باشد براي شما بخوانم و شما آمین بگويید. می

خدايا، مرا تو یق شكر نعمت خود که به من و پدر و مادر مهن عطها  رمهودي،    

 عنايت  رما!

 ندي مو ق بدار!خدايا، مرا به عمل صالحِ خالصی که تو بپس

ات داخهل   خدايا، مرا به لطس و رحمت خود در صهس بنهدگان خهاصِ شايسهته    

 گردان!

 .«آمین يا رب العالمین»
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ها:پرسش

 ه ناا کداا سوره به معناي مورچه است؟ 1

   الس( نحل 

   ب( نمل 

 ج( زمر 

 ه ناا کداا پیامبر در سوره نمل آمده است؟ 2

    )علیه السالم(الس( داوود

    )علیه السالم(ب( عیسی

  )علیه السالم(ج( سلیمان

 البالغه به چه نامی مشهور است؟ ه کتاب نهج 3

   الس( برادر قرآن 

   ب( کالا خدا 

 ج( کالا علی 

 آمده است؟ )علیه السالم(هاي مورچه در کالا حضرت علی يك از شگفتی ه کداا 4

 الس( جلوگیري از سبز شدن دانه 

 ي دانه در جاي مخصوص ب( نگهدار

 ج( پرکاري مورچه 

 





 

 

 
 

 

 

 نخل سرسبز

 
هاي خوب سالا! حا  شهما خهوب اسهت؟ سهرحا  و خوشهحا  و خنهدان        بچه

 کنم. درس را با يك شعر شرون می هستید؟
 هههها نگهههاه کهههن  بهههه بهههر  

 
 چههه سههبز و باصههفا هسههت    

 پروانهههههههههه قشهههههههههنگی  
 

 ههها هسههت  میههون اون گههل  
 يههههههه بلبههههههل باليههههههی   

 
 اون بهههاال هسهههت روشهههاخه 

 گهههن بهههه ماهههها  همهههه مهههی 
 

 هههها خهههدا هسهههت آي بچهههه 
 نگههههاه کههههن بههههه صههههحرا  

 
 چههه سههبز و بهها صههفا هسههت  

 درختهههههارو نگهههههاه کهههههن   
 

 هههها هسهههت پهههر از شهههكو ه 
 هههها نگهههاه کهههن  بهههه میهههوه  

 
 هههها هسهههت میهههون شهههاخه 

 گهههن بهههه ماهههها  همهههه مهههی 
 

 هههها خهههدا هسهههت آي بچهههه 
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 ما ناا ببريد؟ درود بر شما! توانید چند تا حیوان گیاه خوار براي آيا می 

 شتر، اسك، گوسفند، گاو و...

خهوار   توانند علس بخورند و بعضی از حیوانات گوشهت  ها! بعضی حیوانات می بچه

 هستند، مثل: شیر، ببر، عقاب و...

ايهد؟ بعضهی از گیاههان هسهتند کهه حشهرات        خوار تا حاال ديده آيا گیاه حیوان

اي هسهت کهه    ها دريچهه  ها يا روي بر  آن کنند. روي گل آن کوچك را شكار می

شهوند.   وقتی حشرات روي آن نشستند، ديگر راه  رار ندارند و طعمه آن گیاه مهی 

 1اي است. يكی از اين گیاهان اسمش گیاه کوزه

ها بتوانیم در آسايش و راحتی از  همه گیاهان را خداوند آ ريده است تا ما انسان

 ها استفاده کنیم. آن
 

 اريد با  وايد گیاهان آشنا شويد؟آيا دوست د

 بلند بخوانید: غذاها توجه کنید و با صداي  خوب به کارت

 کنیم؟ ناا ببريد که ما به عنوان غذا از آن استفاده می یگیاه خوراکی چند

 ها. ها و سبزي ها، قارچ زمینی، پیاز، هويج، انوان میوه درود بر شما! سیك
 

 اي دارند؟ ها! گیاهان با هوا چه رابطه بچه
 

موجك پاکی هوا  ي محهیط زنهدگی مها     گیاهان با تصفیه هوا و تولید اکسیژن

  شوند. می
 

 تهیهه لبهاس  کنند و بهه وسهیله نهخ     از بعضی گیاهان، مثل پنبه، نخ درست می

کنند. حاال چند نون لباس زمستانی ناا ببريد؟ آ رين! پالتو، کت و شلوار، لباس  می

 کاموايی.

                                                                        

 .1386بهمن  17جم،  روزنامه جاا. 1
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ساخته شهده اسهت؟    چوبل کالس خوب نگاه کنید. چه چیزي از حاال به وساي

از لوازا منز  مثل مبل، صندلی، میز، پنجره و در خانه توي خانه خودتان بسیاري 

 شود. با چوب درست می

کننهد؟ درود بهر    کاغذ را از چه چیزي درست مهی تواند بگويد که  چه کسی می

کننهد. امیهدوارا کهه در     رست میها هم از کاه و علس کاغذ د شما! از چوب. بعضی

 مصرف کاغذ اسراف نكنید.

بین دارو و گیاهان وجود  اي حاال در مورد اين کارت توضیح بدهید که چه رابطه

 .کنند که خودشان را درمان کنند از دارو استفاده می دارد؟ مردا براي اين

زبان، آويشهن،  توانید ناا ببريد؟ آ رين، گل گاو ها! چندتا گیاه دارويی را می بچه

 شوند. ها هم از گیاهان ساخته می ها و شربت حتی بسیاري از قرص

آ رين، گل ياس، گل محمدي، گل نرگس.  ها! چند تا گل خوشبو ناا ببريد. هبچ

 کنیم. گیرند و ما به وسیله اين عطرها خودمان را خوشبو می ها عطر می از اين گل

ه تولیهد اکسهیژن     1درود بر شهما،   اي دارد؟ بر  درخت چه  ايده دانید آيا می

 کند. ه تولید رطوبت هم می 2کند.  می

 پرسم. هايی را از شما می کشم و سؤا  من تصوير يك بر  را روي تخته می

 کنیم. دهید، جدو  را کامل می می شما هايی که با جواب
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 (7ا  3ا  5سيب )   هاي بهشتی را ناا ببريد؟  ه يكی از میوه 1 

 (2ا  10تو )             من و او نیست، پس چیست؟ه  2

   کنند؟  غذا را با سبزي و حبوبات درست میکداا ه  3

 (8ا  14آش )              

 (1ا  13خط )           کشند؟  کش چه چیز می ه با خط 4

 (6ا  11ا  9شمع )  ريزد؟ سوزد، اشك می ه آن چیست که وقتی می 5

 (12ا  4و و )             شود؟  ه واو بی الس چه می 6

ها را در جاي خودشان قهرار داديهد، حهرف او  را از جهدو       که جواب بعد از آن

دهیم تا رمز جهدو    نويسیم. سپس پنج تا پنچ تا حروف را در کنار هم قرار می می

 طعم و بويش خوش است. پیاا: آيد. به دست می

حكايت مؤمنی کهه  » رمايد:  می ()صلی هللا علیه و آلالهدرود بر شما پیامبر خدا

  1«خواند، مانند بالنگ است؛ هم بويش خوش است و هم طعمش. قرآن می

دانید بالنگ چیست؟ بله، بالنگ مرباي آن در بازار  هراوان اسهت. بسهیار     می آيا

مثل بالنگ عطهر و بهوي    قرآن بخواند هم کهخوش طعم و خوش بو است. مؤمنی 

 .خوش دارد

 سوره مريم را بخواند: 25باز کنید و يكی از دوستان شما آيه  حاال قرآن کريم را

ِّي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَمِة ُتَساِقْط َعَمْيِك ُرَطبًا َاِنّيًا»  «.َوُه

 گويند. می دّناا دارد؟ آ رين، به اين عالمت م ( چه~دانید اين عالمت ) آيا می

، مثل شآء، سهوء، حهآجّ،   ديديد آن را بكشید حر یهر وقت اين عالمت را روي 

 الم ،الر

 ي.زِّوجود دارد؟ آ رين، هر اي که خوانده شد، آيا عالمت مدّ در اين آيه
                                                                        

 .241پیاا پیامبر، ترجمه  ارسی، ص. 1
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حضهرت   براي اين که با معناي آيه آشنا شويم به يهك داسهتان گهوش دهیهد:    

 ي بهزر   رزنهدي بهه او داده اسهت.    ( احساس کرد که خهدا الا اهلل علیهامريم)س

اين بهه زيهر درخهت خرمهايی ر هت کهه        ود. بنابرتصمیم گر ت به جاي خلوتی بر

اي هم نداشت. بسیار ناراحهت و غمگهین بهود. از طهرف خهدا       خشكیده بود و میوه

چنین ندا آمد: اي مريم! غمگین مباش که خدا در زير پاهايت چشم  آبی جهاري  

لنَّخْلَ ِ و هرزِّي إِلَیْكح بِجِذْنِ اآ رين، »اي که دوستتان خواند، چه بود؟  کرده است. آيه

خرما را تكان  ي يعنی اي مريم! شاخه درخت خشكیده«. تُس اقحطْ ع لَیْكح ررطَباً ج نحیّاً

بده تا براي تو خرماي تازه به پايین بريزد. از خرماي تهازه بخهور و از چشهمه، آب    

 بنوش.

( درخت خرمها را  الا اهلل علیهاحضرت مريم)س

 تكان داد. خرما به پهايین سهرازير شهد. حضهرت    

آن درخت  ي تازه ي از میوه )سالا اهلل علیها(مريم

 آيههاخههورد و از آب زال  چشههمه هههم نوشههید.   

الا دانید چرا خداوند بهراي حضهرت مريم)سه    می

 ( خرما  رستاد؟اهلل علیها

 

جها کهه خرمها     ضعیس شده بهود. از آن  چون بدن حضرت مريم)سالا اهلل علیها(

اوند هم خرمها را بهراي حضهرت    شود خد مقوي هست و زود جذب بدن انسان می

 (  رستاد تا او تقويت شود.الا اهلل علیهامريم)س

 
 تواند بگويد ما چند نون درخت خرما داريم؟ چه کسی از شما می

هها! امّها    تا، نزديك شديد بچهه  3تا؟ نه، پس چند تا؟ 2نه، پس چند تا؟  1يكی؟

 نون درخت خرما داريم. 3000چند تا صفر کم گفتید. آري، 
                                                                        

 ظر برسد.. مربی اعداد را روي تخته بنويسد تا به عدد مورد ن1
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شود و موجك آرامش و شهادي بهراي مها     اي هست که زود هضم می ما میوهخر 

نگهاه کنیهد و    هها شكلنويسم؟ با دقت به  نگاه کنید من چه میحاال هاست.  انسان

 کلمه مورد نظر را حدس بزنید.

 آ رين، سحر   

 

 درود بر شما، ا طار   

سهحر ههم خرمها     کهرد و هنگهاا   با خرما ا طار می )صلی هللا علیه و آله(پیامبر

 خورد. می

 اين تصوير چیست؟ اکنون بگويید
 

 

 

نهون؟ نهه، کمهی نزديهك      17نون؟ نهه،   7نون؟ نه،  1ما چند نون انجیر داريم؟ 

 نون انجیر وجود دارد. 1700شديد، اما چند تا صفر کم گفتید. بله، 

 

 

ايد؟ آ هرين،   هاي خوب آيا تا به حا  خوشه گندا ديده بچه

تواند بگويد ما چنهد نهون    ت. چه کسی میاين خوشه گندا اس

تا؟ باز هم چند تا صهفر   35تا؟ نه،  15تا؟ نه،  5گندا داريم؟ 

نون گندا در دنیا شناخته شده  35000کم گفتید. تا به حا  

 1است.

شوند؟ درود بر  دهند و سرسبز می دانید گیاهان در چه  صلی شكو ه می آيا می

 د.حاال به اين شعر خوب گوش کنی !شما

                                                                        

 .292ه  291شناخت خدا، ص. 1

 ح س ر

 ا ط ف ا ر
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 ههههها بهههههار شههههده بچههههه  
 

 بههههار خهههوش ههههوا هسهههت 
 زنهههههده شهههههدن درختهههههان 

 
 شهههادي تهههوي دال هسهههت   

 ابههههههر سههههههیاه ر تههههههه   
 

 خورشههید تههوي هههوا هسههت  
 گهههن بهههه ماهههها  همهههه مهههی 

 
 هههها خهههدا هسهههت آي بچهههه 

 زمهههین شهههده همهههه سهههبز   
 

 اللههه تههوي صههحرا هسههت    
 هرجهههها بههههري تههههو دشههههتا 

 
 ههها هسههت  صههداي چشههمه  

 زنهههههده شهههههده طبیعهههههت  
 

 پرنههههوا هسههههت پرشههههور و 
 گهههن بهههه ماهههها  همهههه مهههی 

 
 هههها خهههدا هسهههت آي بچهههه 

  

 ما را بهاري کند. يك صلوات محمّدي بفرستید. ي شاءاهلل خداوند زندگی همه ان
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ها:پرسش 

 سازند؟ چه می گیاهانه از  1

    الس( کاغذ 

    ب( لباس 

 ج( هردو مورد 

 اي براي ما دارند؟ ه گیاهان چه  ايده 2

 کند ا پاک میالس( هوا ر

  کند ب( زمین را پاک می

 کند ج( آب را پاک می

 ه ناا کداا زن در قرآن آمده است؟ 3

     آسیهالس( 

    ب( مريم 

  سارهج( 

 ه ناا کداا میوه در قرآن آمده است؟ 4

    الس( خرما 

    ب( انجیر 

 ج( هردو مورد 
 



 

 

 

 

 

 کشتي بيابان

 
خوانان! برنامه را بها يهك سهؤا  آغهاز      وستان و قرآند با سالا خدمت شما قرآن

 .شترکه از کوه بیرون آمد چه بود؟ آ رين،  حضرت صالح ي کنیم. معجزه می

 خوب گوش کنید. ،حاال به داستان آن پیامبر

هاي زيبا  قوا حضرت صالح مردمانی ثروتمند بودند که براي خود قصرها و خانه

پرستیدند.  ها را می ه جاي عبادت خداوند بتدر د  کوه درست کرده بودند، ولی ب

هها   پرسهتی دعهوت کهرد و بهه آن     قوا خود را بهه يگانهه   )علیه السالالم(آن حضرت

هايی که سودي براي شما ندارنهد، دسهت برداريهد.      رمود که از عبادت اين بت می

بهه او   )علیاله السالالم(داشت. دشمنان آن حضرت ها را از گناه کردن بر حذر می آن

اي بهراي   اي، معجزه و نشهانه  از طرف خداي خود آمده ،گويی اگر راست می :گفتند

خواهید بگويید  شما هر چیزي را که می» :درستی گفتار خود بیاور. حضرت  رمود

آيها  » رمود:  )علیه السالالم(گاه حضرت آن «تا من از خدا بخواهم که به شما بدهد.

 «ورند؟آ من هم از خدايان شما چیزي بخواهم براي من می
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ها جمع شهدند.   و قومش کنار بت )علیه السالم(صالح ن حضرتدر يك روز معیّ 

ها جهوابی   جان صحبت کرد، از آن هاي بی هرچه با بت )علیه السالم(حضرت صالح

هها جهواب مهرا     چهرا ايهن بهت   »گاه روبه مهردا قهومش کهرد و  رمهود:      نشنید. آن

کنند و مشكالت شما را حهل   توانند به شما کمك ها چگونه می دهند؟ اين بت نمی

هها   کنند بهه آن  کردند خدايانشان صحبت می لوح که خیا  می مردا ساده« کنند؟

ها قدرت اين کار را نداشتند، پهس در   التماس کردند جواب صالح را بدهند، اما آن

 )علیاله السالالم(زده و شرمنده شدند. حضرت خجالت )علیه السالم(برابر آن حضرت

يكی از « خواهید؟ اي قوا! حاال از خداي من چه می»و  رمود:  رو به قوا خود کرد

اي صالح! حاال از خدايت بخواه تا براي ما يك شتر ماده »ها جواب داد و گفت:  آن

 در آنبه پهاي کهوهی    )علیه السالالم(حضرت« رنگ از د  کوه بیرون بیاورد؟ سرس

وه باز شهد و از  نزديكی ر ت و به مناجات با خدا مشغو  شد. مدتی نگذشت که ک

 تا ها ها خواسته بودند، بیرون آمد. شتري زيبا که چشم آن وسط آن شتري که آن

را نديده بود. بعضی از مردا با ديدن اين اتفا  عجیك و معجزه  آنلحظه مثل آن 

ايمهان آوردنهد و    )علیه السالالم(خداوند به سجده ا تادند و به خداي حضرت صالح

 هاي او را قبو  کردند. حرف

)علیه ا دشمنان که عقل درستی نداشتند و نادان بودند اين کار حضرت صالحامّ

را نوعی جادو دانستند. بعهد از آمهدن ايهن معجهزه، خداونهد بهه حضهرت         السالم(

وحی  رمود که به اين قوا بگو آب را يك روز در اختیهار ايهن    )علیه السالم(صالح

پیاا خداونهد   )علیه السالم(صالحاستفاده کنند. شان شتر بگذارند و روز ديگر خود

ها ابال  کرد. اين جريان تا مدتی ادامه داشت. شهتر ههم  قهط روزي کهه      را به آن

 کرد. نوبت خودش بود از آن آب استفاده می

 با اين اوضان اگهر  بین مردا شايع کردند که )علیاله السالالم(دشمنان آن حضرت

ايان ما از گرسنگی و تشنگی يك روز در میان آب به ما برسد، بعد از مدتی چهارپ

خواهند مرد. از اين رو دور هم جمع شدند و تصمیم گر تند که اين شتر را نهابود  
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کنند. يك روز کهه نوبهت آب   

شتر بود بعد از آب خوردن به 

او حملههههه کردنهههههد و او را  

کشتند. اين خبر مهم در بین 

)علیالاله قههوا حضههرت صههالح  

پیچیههد. همههه بههه    السالالالم(

ه شهده  تماشاي آن شتر کشت

)علیالاله آمدنهد. حضههرت صههالح 

وقتی  همید شهتر را   السالالم(

که بغض گلويش را گر ته بود به مردا گفت:  اند به میان مردا آمد. در حالی کشته

مگر به شما نگفته بودا اين شتر را اذيت نكنید وگرنه دچار عذاب خواهیهد شهد.   »

کنید و به خداي يكتها   هايتان برويد و تا سه روز مهلت داريد که توبه حاال به خانه

اي  ايمان بیاوريد وگرنه عذاب خداوند سرا  شما خواهد آمد. در اين هنگاا نیز عده

به سر رسهید،   هکجا است؟ مهلت سه روز را مسخره کردند و گفتند عذاب نادان او

ولی آن قوا به گمراهی و جهالت خود ادامه دادند. وعده عهذاب خهدا  هرا رسهید.     

ههاي خهود    ز آسمان به سوي آن قوا آمد و همه را در خانهه اي وحشتناک ا صاعقه

کهرد. تنهها    چنان نیست و نابود کرد که گهويی کسهی در آن مكهان زنهدگی نمهی     

و پیروانش با عنايت خداوند جان سالم به در بردنهد و   )علیه السالالم(حضرت صالح

 د.زندگی خود را همراه ايمان و اعتقاد به خداي يگانه با سالمتی ادامه دادن

اين بود عاقبت قوا گمراهی که گوش به  رمان پیامبر خدا ندادند و خدا ههم از  

 1ها انتقاا گر ت و نابودشان کرد. آن

 ها آيا از اين داستان قرآنی لذّت برديد؟ بچه

 1کنم درس امروز ما با چه چیزي شرون شد؟ حاال يك سؤا  می

                                                                        

   .26، ص1385هاي قرآن، ياس بهشت، تهران، چ چهارا،  . يوسس دروگر، قصه1
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خهواهیم بها يكهی از      میشرون شد. حاال« رحیمالرحمن البسم اهلل »درس ما با  

نوشته شهده   ال «الرّحیم»و « الرّحمن»شويم. در کلمه  آشنا قواعد روخوانی قرآن

ما قبل اين دو حرف به ما بعد  ،شود. با توجه به عالمت  لش است، اما خوانده نمی

 شوند. ها وصل می آن

ههم   چسبد و بها  حمن میکلمه الرّ« ر»کلمه اهلل به حرف  «هه»جا حرف  در اين

در کلمهه الهرحیم   « ر»حمن بهه حهرف   شود. حرف ن هم در کلمه الهرّ  خوانده می

، پس دو حيمرّالحمن رّال اهللبسم ه کنید. شود. حاال توجّ چسبد و خوانده می می

هها   شود. بهه آن  شود ولی خوانده نمی ها خط کشیديم، نوشته می حر ی که دور آن

ند. اگر اين اعداد را به هم وصل کنیم چهه  گوي می                             حروف  

 آيد؟ احسنت، ناخوانا. اي به دست می کلمه

 
 

شهمس خوانهده   الشهود. پهس و    خوانهده نمهی   والشمس، الچنین در کلمهه   هم

 ي شهاءاهلل در جلسهه   باشهد کهه ان   تهر مهی   حروف ناخوانا بیش تعداد شود. البته می

الهی  »د و سريع جهواب بدهیهد: در   ها آشنا خواهید شد. حاال تن ديگري با بقیه آن

شود. کلمهه   خوانده نمی« ا »و «ي»شود؟ دو حرف  چه حرو ی خوانده نمی «االبل

  .بود )علیه السالم(ابل به معناي شتر است. شتر معجزه حضرت صالح

زنهدگی شهتر    ازخهواهیم   در خلقت شتر عجايبی وجود دارد. در اين درس مهی 

ان جمع باشد و خهوب گهوش   ت پايان درس حواسکه تا  ه شرط اينتر بدانیم ب بیش

جا نظر شما را به چنهد خبهر    کنید. در اين

کنم. در حاشهیه خهزر    هواشناسی جلك می

همهراه   هوا نیمه ابري در بعضی از منهاطق 

باشد. در مناطق مرکزي  می با بارش خفیس

 هوا صاف است و پديده خاصی نداريم.
                                                                                                                                                                

   اي بگويند با داستان. . امكان دارد عده1
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وچسهتان ههوا طو هانی اسهت و     در مناطق کويري، مانند اسهتان سیسهتان و بل  

 بادهاي گرا و شنی همراه است.

ها! در جاهايی که هوا طو انی و همراه با گرد و غبهار اسهت، مثهل منطقهه      بچه

دانیهد در چنهین    کننهد؟ مهی   سیستان و بلوچستان مردا چگونه ر هت و آمهد مهی   

آمهد  ر هت و   به راحتهی  تواند تواند پرواز کند. ماشین هم نمی مواقعی هواپیما نمی

ها ديد کها ی ندارنهد. قطهار ههم راه مخصهوص بهه خهود دارد و         کند، چون راننده

 بايد کرد؟ کار توان با آن به همه جا سفر کرد. پس در چنین مواقعی چه نمی

که به سؤا  پاسخ دهیم، جدولی داريهم. ابتهدا پیهاا جهدو  را پیهدا       قبل از اين

پیدا کردن پیاا جدو  بهه ايهن    رويم. براي کنیم. بعد به سرا  جواب سؤا  می می

 ها پاسخ دهید. سؤا 

 

 

 

 
 

 

 

 (3 و 2، 1چا  )       انداختند؟  در کجارا  )علیه السالم(ه حضرت يوسس 1

 (9، 11، 12، 6شهيد)           گويند؟ راه خدا چه می ي در ه به کشته2

 گفتند؟  ه به کشورهاي اروپايی استعمارگر در قديم چه می3

 (4، 10، 8، 5فرنگ)                 

 (14، 7، 13هود )     چه ناا داشت؟  عاده پیامبر قوا  4

شهماريم تها پیهاا را بهه دسهت       سه تا سه تا می جدو  را نوشته اوّ حرف حاال 

 آوريم.
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چهه چیهزي يها چهه کسهی      « ؟چگونه آ ريده شهده » :بله، پیاا جدو  اين است 

سهوره غاشهیه را    17هم که آيه خوا چگونه آ ريده شده است؟ حاال از دوستتان می

 1تالوت کند.

کنید که چگونه آ ريهده شهده    چرا به شتر نگاه نمی»ترجمه اين آيه را بخوانیم: 

پاسخ سؤالمان را هم پیدا کرديم. وقتی هوا طو انی و پهر از  با توجه به آيه  «است؟

اي  لهتوانیم جايی بهرويم، بها چهه وسهی     گرد و غبار است و با هواپیما و ماشین نمی

اي است که  کنیم؟ درود بر شما، با شتر. چرا؟ چون خلقت شتر به گونه حرکت می

کنید! حهاال ببینهیم کهه شهتر      خداوند هم به ما گفته است که چرا به آن نگاه نمی

 چطور آ ريده شده است.

 
 

 

 

 

حرکهت کنهد، چهون پلهك      و تواند چشم خود را ببنهدد  شتر در گرد و غبار می

 توانهد بههه راحتهی نفهس بكشهد، چهون خداونههد       ر گهرد و غبهار مهی   اضها ه دارد. د 

شهود. در   راه تنفس او را طوري قرار داده اسهت کهه مهانع ورود گهرد و غبهار مهی      

کننهد و بهه علهت نهرا      ها به واسطه باد تند حرکت می زارها که شن ها و شن بیابان

 داراي  توانهد راه بهرود، چهون    مهی  ها مشهكل اسهت، شهتر    اه ر تن روي آنر ،بودن

رود، چهون داراي   ههاي وي گهرد و غبهار نمهی     باشد. داخهل گهوش   پاهاي پهن می

همتا اسهت. اگهر    هاي خالق بی اي عجیك از آ ريده هاي بلند است. اين نمونه گوش

هاي اين گهل   به حروف داخل گلبر  با  وايد شتر بیشتر آشنا شويد دوست داريد

 زنیم. می
                                                                        

  آموز خوش صدايی بخواهد اين آيه را تالوت کند. . مربی در صورت امكان از دانش1
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 ه سواري 1

 ه باري 2

 ه گوشت 3

 ه شیر 4

 ه پوست. 5

 

 

 

هاي سابق نقش  اين موارد در غذا و لباس و امكانات زندگی انسان به ويژه زمان

هايی که به رياضی عالقه دارند به ما بگويند که اگر يك نفهر   هبچّ اند. مهمی داشته

باشهد   عصر کهه اذان مغهرب مهی    8صبح که اذان صبح است تا ساعت  4از ساعت 

 16کشهد؟ بلهه،    خورد و نیاشامد، چند ساعت طو  مهی روزه بگیرد، يعنی چیزي ن

 ساعت.

روز آب و غهذا نخهورد. حسهاب     شهبانه  10تواند تها   حاال توجه کنید که شتر می

روز  شهبانه  10است.  ساعت 24روز  گويیم هر شبانه شود؟ می کنید چند ساعت می

 (10 ×  24=  240)شود. ساعت می 240
مت کند و آب و غذا نخورد. خیلی سريع ساعت مقاو 240تواند تا  يعنی شتر می

يك . برابر انسان 15تواند مقاومت کند؟ بله،  جواب دهید شتر چند برابر انسان می

برابر انسان تحمل تشنگی و گرسنگی دارد. آ رين بر آ ريننده دانا و توانا،  15شتر 

 1خالق زمین و آسمان، خالق دريا و صحرا، خالق اين همه موجود زيبا.

خواهیم بهه   زنیم. از خدا هم می قسمت از برنامه سري به کتاب علوا می در اين

گويیم:  علم ما را زيادتر کند. سه مرتبه با هم می )علیه السالالم(حق اماا محمدباقر

 «)علیه السالم(يا محمدبن علی»

                                                                        

   ها  عا  شود. ابلو انجاا دهد تا ذهن بچه. مربی تالش کند بازي با رياضی را روي ت1
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 کردند؟ جا می يك سؤا : در قديم اجساا سنگین را چگونه جابه 

 حدس بزنید.حاال به اين شكل نگاه کنید و 

 

 

 
 گاه است. ( تكیه1جسم شماره ) *

 ( اهرا است.2جسم شماره ) *

 يك سنگ بزر  است. (3جسم شماره ) *

ها با دست خود قادر بهه بلنهد کهردن اجسهاا سهنگین       در چنین مواردي انسان

نیستند، امّا بدانید خالق جهان که خالق بشر هم هست. در وجود شتر يهك اههرا   

کننهد ايهن    جا که شتر را در حا  خوابیده بار مهی  ده است. از آنبسیار قوي قرار دا

تواند به شتر کمك کند تا شتر با بارش به راحتی از زمین بلند شود و در  اهرا می

 1حا  حرکت تعاد  خود را حفظ کند.

 حاال شما بگويید که ناا اين اهرا چیست؟ 

 

 

 

 
 

 

گهاه   خود به عنوان تكیهه  بدن است که از جلوي گردن دراز شتربله، آن اهرا 

شود. در اين قسمت از برنامه  کند و به راحتی از زمین با بارش بلند می استفاده می

 رويم. سرا  کتاب  ارسی می

                                                                        

  .299، ص1379هايی از او، د تر تبلیغات حوزه علمیه قم، چ سوا،  . سیدرضا صدر، نشانه1
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چندمین حرف الفباي  ارسی است؟ بله، بیست و هشتمین حهرف الفبهاي   « ا»

در  «اا»؛ «اا»شهود:   اضا ه کنیم، چه مهی « الس»آن يك  اوّ  ارسی است. اگر به 

 شود؟ اضا ه کنیم، چه می «اا» اوّ به « ر»عربی به معناي مادر است. اگر حرف 

 

 

 

 

از عجايك خلقت شتر اين اسهت کهه بها وجهود هیكهل قهوي و قدرتمنهدش از        

تواند مهار شتر را در  ترين حیوانات است به طوري که يك کودک خردسا  می راا

 1دست بگیرد و به هر جا که بخواهد حرکت دهد.

 

 

 

ها! پس حاال  همیديد که چرا خداوند بزر  از مها خواسهته اسهت بهه      خك بچه

 خلقت شتر توجّه کنیم؛ حیوانی بزر ، اما راا که اين همه  ايده دارد.

از  تشهكّر کنیم. بهترين  تشكّرما نیز بايد از خداوند متعا  براي اين همه نعمت 

 هايش درست استفاده کنیم. خدا هم اين است که از نعمت

                                                                        

  .379و  429، ص26. مكارا شیرازي، تفسیر نمونه، ج1
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ها:پرسش

 يك از حروف زير جزء حروف ناخوانا هستند؟ ه کداا 1

  الس( ف، و، هه 

   ب( الس، و، ي 

 ج( چ، ا، ن 

 

 ه کداا يك از صفات زير جزء صفات شتر است؟ 2

   خواري الس( گوشت

   ب( راا بودن

 ج( پرواز کردن 

 

 یند؟تواند هنگاا گرد و غبار جلوي چشم خود را بب ه چرا شتر می 3

 الس( چون دو پلك دارد 

 بندد  هايش را می ب( چون چشم

 تواند راه را تشخیص دهد  ج( چون می

 

 اش شتر بود؟ ه کداا پیامبر معجزه 4

   )علیه السالم(الس( هود

   )علیه السالم(ب( يوسس

  )علیه السالم(ج( صالح
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخالق





 

 

 

 

 

 آينه

 
 

 و رادارا ته  بار الها دوسهت مهی  
 

 اي تو با جان و د  مهن آشهنا   
 قرين شريك و بی اي خداي بی 

 
 در میههان دوسههتانم بهتههرين   

 کنیم. با سالا خدمت دوستان خوب! برنامه را با چند سؤا  قرآنی آغاز می 

 ناز  شده است؟ )صلی هللا علیه و آله(. قرآن در کداا شك بر حضرت محمد 1

 قدر 

 كوثر            ا )س( ناز  گرديد؟. کداا سوره در شون حضرت زهر2

 یس                . کداا سوره به قلك قرآن معروف است؟3

 فتح              . کداا سوره به معناي پیروزي است؟4

 ليل                . کداا سوره به معناي شك است؟5

پیاا  هاي اطراف آينه قرار دهید تا ها را به ترتیك شماره در گل جواب دوّاحرف 

 را به دست آوريد.



 توشۀراهیاننورمقطعابتداییره 122

  

 

 

 

 

 

 است.« دوستی»آري! پیاا کلم  

 حاال بگويید که چند نون دوستی داريم؟

 

 دوستی با

 
 

هها ارتبهاط انسهان بها خهداي       : بهترين و ارزشهمندترين دوسهتی  دوستی با خدا

خويش است که از او در کارها کمك بگیرد و مشكالت خهود را بها کمهك او حهل     

 کند.

کند تها نیازههاي    : هر انسانی خودش را دوست دارد و تالش میدوستی با خود

 خود را انجاا دهد و خود را از بالها و خطرها دور کند.

 : اين نون دوستی انوان مختلفی دارد.دوستی با خلق

 خواهیم که چند نفر تشريس بیاورند و خود را در آينه نگاه کننهد  از دوستان می

شما هر روز قبل از بیرون ر تن از منز  به آينه  اما 1و به چند سؤا  پاسخ بدهند.

 کنید؟ نگاه می

 تر بدانیم. خواهیم درباره آينه بیش می اکنون

 گويد؟ . آيا عیك را بدون سر و صدا می1
                                                                        

ه دهد خودشهان را در  مربّی يك آينه تهیه نمايد تا درس را با آن شرون کند. اگر تعداد دانش آموزان کم بود اجاز. 1

 آينه نگاه کنند.

 خدا  س

 خود  س

 خلق  س
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 گويد؟ . آيا عیك شما را به ديگران هم می2

 دهد؟ . آيا عیك ديگران را به شما نشان می3

 دهد؟ اي که هست، نشان می تر از اندازه . آيا عیك شما را بیش4

 دهد؟ . آيا اگر عیبی را برطرف کرديد، دوباره همان را نشان می5

آينه دوست ساکت و خاموش است و عیك شما را به خود شما بدون سر و صدا 

ه کنیهد خیلهی چیزهها را    ها خهوب توجّه   اگر به اين سؤا  دهد. به خوبی نشان می

 توانید بفهمید. می

گذارنهد.   مانند اين آينه هستند. به دوست خود احتهراا مهی  بعضی دوستان هم 

گوينهد.   ها ي دوست خود را صادقانه می برند. عیك ها را نزد ديگران نمی آبروي آن

کنند. با صداقت  کنند. هرجا الزا باشد او را راهنمايی می پشت سر وي غیبت نمی

را کهه ههزاران   کنند. خداوند هم ا هراد پهاک و معصهومی     با دوست خود ر تار می

 حاال تنهد و سهريع   براي هدايت مسلمانان  رستاد. هستند تر مرتبه از آينه باارزش

 )علیاله السالالم(نفهر. حضهرت علهی     14ها چند نفر است؟ آ رين،  بگويید تعداد آن

هاي زيباي خداوند را مانند آينه صهاف و   باشد که حرف يكی از اين چهارده نفر می

 ود  رموده است.صاد  به دوستان و شیعیان خ

تر بشنويد سه مرتبه با صداي  حاال اگر مايل هستید که از اين اماا مهربان بیش

بگويید تا کالمی زيبا از آن حضرت را  «يهههههههها عههههلهههههههی مهههههدد»بلند 

 براي شما بیان کنم.

  رمود: )علیه السالم(علی حضرت
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 1هاي خداوند داشتن دوست راستگو است. عمت: از نِمَن النَِّعم الصِّديُق الصَُّدوق 

 2برای انسان نعمت است؟ دوست راستگو چگونهراستی! 

يكی از اعضاي مهم و با ارزش، دست انسان اسهت. خیلهی از کارهها بهه وسهیل       

گیرد. اگر دست کسی قطهع شهود، بعضهی از کارهها را ماننهد غهذا        دست انجاا می

دوست خوب، مانند دست انسان است که  تواند انجاا بدهد. خوردن به تنهايی نمی

 3از دست دادن وي، مانند از دست دادن يك عضو باارزش است.

حاال که دوست آينه را به خوبی شناختید، يك لطیفه 

 درباره آينه بشنويد:

گذشهت. در بهین راه يهك آينهه      اي از راهی می ديوانه

پیدا کرد. به آن نگاه کرد و عكهس خهود را در آن ديهد.    

آن را بهه  « دانستم مها  شماسهت.   ببخشید نمی»گفت: 

 زمین گذاشت و به راه خود ادامه داد.

شاءاهلل قلبتهان مثهل آينهه صهاف و روشهن باشهد.        ان

 صلواتی بفرستید تا سرا  ادامه برنامه برويم.

کند. از تهاريكی   ها و گلستان زندگی می در با  حاال ناا يك پرنده را بگويید که:

است. به نور عالقه  راوانی دارد. ناا او در اين ضرب المثل آمده بیزار است.  داکار 

 4است. شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند.

 است.                           آ رين! ناا او  
 

به نظر شما دوستی با اين ا راد  ها هستند. ها هم مثل پروانه بله! برخی از انسان

 خوب است؟
                                                                        

 .518، ص10، چ او ، ج1369بخش، آثار الصادقین، ستاد برگزاري نماز جمعه گیالن، تهران،  صاد  احسان .1

 دهد. شنود، سپس چنین ادامه می آموزان را می مربّی پاسخ دانش .2

 «.723، ح92غرر الحكم، ص»ا  َقَد أشْرَف  اَعْضائحهح.  رمايد: م نْ  َقَد  اخاهر  ی اهلل  كونَّم علی )علیه السالا( می .3

   485ش، ص 1372ده هزار ضرب المثل  ارسی، ابراهیم شكوزاده، چاپ آستان قدس رضوي،  .4
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مه با همكاري دو نفر از دوستان شهما يهك نمهايش اجهرا     در اين قسمت از برنا

 1کنیم. می

 

 

 

 

 

 
 

روزي بود و روزگاري بود. پیرمرد دهقانی که عمر خهود را در کهار کشهاورزي و    

باغبانی گذرانده بود، باغی در خارج از شهر خريده بود. چون در آن منطقه غريهك  

 کرد. بود، لذا به تنهايی در آن با  زندگی می

اش سر ر ته بود، تصمیم گر ت تا از با  بیرون برود و  از تنهايی حوصله يك روز

صحبتی پیدا کند و دلش باز شود. از با  بیرون ر ت. ر ت و ر ت تا به نزديكی  هم

کهرد از تنههايی    کوهی رسید. از قضا خرس پیر و پشمالويی که درکوه زندگی مهی 

منشینی پیهدا کنهد. در بهین راه    دلش گر ته بود. از کوه پايین آمده بود تا شايد ه

نشهیند و بها ههم از زنهدگی      اي مهی  کند و گوشهه  پیرمرد با اين خرس برخورد می

شهوند. باغبهان پیهر کهه تنهها       جا با هم دوست مهی  کنند. همان میهمديگر تعريس 

هاي مختلهس دارا، اگهر شهما     من باغی پر از میوه»کرد به خرس گفت:  زندگی می

خرس پذير ت و با ههم بهه    «ا بیايید و با هم زندگی کنیم.ج توانید آن بخواهید می

                                                                        

آموزان از قبل هماهنگی به عمل بیاورد، يكی در نقش خرس و ديگهري در نقهش باغبهان.     مربّی با دو نفر از دانش .1

 ش تمرين شود. به جاي سنگ از بادکنك يا چیز سبك استفاده شود.همچنین قبل از کالس نماي
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که باغبان همه چیز را در  با  ر تند و زندگی خود را در کنار هم ادامه دادند. از اين 

اختیار خرس قرار داده بود، خرس هم تصمیم گر ت کهه ههر کهاري باغبهان دارد     

 کند. محا ظتبرايش انجاا دهد و از جان او 

زن به  . با بادايستاد وا. خرس باالي سر درختی خوابیده باغبان در زير ساي

روي سهر و صهورت پیرمهرد    د. چنهد مگهس   ز سر و صورت باغبان را باد مهی 

اي ندارد و  بیند  ايده ها را دور کند. می کند آن . خرس تالش مینشسته بودند

گويد که االن باليی بهر سهر    شود و می بردار نیستند. عصبانی می ها دست آن

رود.  یاورا که ديگر ارباب عزيز مرا اذيت نكنید. خرس گوشهه بها  مهی   شما ب

 را ههايی  کند. مگس هايش بلند می دارد. آن را روي دست سنگ بزرگی برمی

به گیرد. سنگ را محكم  که روي سر و صورت دهقان نشسته بودند، نشانه می

هها پهرواز کردنهد، ولهی سهر و کلهه        . البته مگسکندها پرت میسمت مگس

هقان خرد و خمیر شد و پیرمرد جان خود را در راه دوسهتی بها خهرس از    د

خواست به باغبان کمك کند، اما چون نادان بود به قصد  دست داد. خرس می

 1دوست خود را هالک نمود. ،نیكی کردن

با تشكر از اين دو دوست که نمايش را اجرا کردنهد. حهاال از شهما يهك سهؤا       

دان خوب است، يا بد؟ مواظك باشید که با ا راد نهادان  پرسم. دوستی با ا راد نا می

 2دوست نشويد که پايان تلخی دارد.

جا با سهه گهروه از دوسهتان     ها يك نفس عمیق عمیق عمیق بكشید. تا اين بچه

 اي، خرسی. نهااي، پرو ها چه کسانی بودند؟ آينه آشنا شديد. آن

جهه کنیهد تها ببینهیم     رويهم. بهه تهابلو تو    در اين قسمت سرا  گروه چهارا مهی 

 د.یدهمیزودتر اين کلمه را تشخیص  یكکدام

                                                                        

. 103، چ يهازدهم، ج او ، ص 1336ههاي خهوب، امیرکبیهر، تههران      هاي خوب براي بچهه  مهدي آذر يزدي، قصه .1

 اي از داستان( )گزيده

 .837غررالحكم، ص« دوستی با نادان شیرين نیست.»حضرت علی )علیه السالا(  رمود:  .2
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چند لحظه پیش موجهك هالکهت دهقهان شهد. حهاال ههم        1 امان از اين مگس!

 کنم. ها از شما سؤا  می بردار نیست. بچه دست

 

 

 کند؟ . مگس در کجا زندگی می1

 ها شود؟ تواند موجك بعضی بیماري . آيا مگس می2

ها هستند، يعنی چیزي جز رنهج و   بعضی از دوستان مانند اين مگسها!  بله بچه

ها به  كر پر کردن شكم خودشان هستند، نهه بهه    توانند داشته باشند اين درد نمی

سريع بگويید بها ايهن دوسهتان مگسهی دوسهت      تند و   كر ما. شما دوستان خوب

 بشويم، يا نه؟ هرگز هرگز هرگز

آشنا شديد. بايد دقت کنید هر کس به سهرا    جا با چند گروه از دوستان تا اين

اي  شما آمد، پیوند دوستی نبنديد. تالش کنید دوستان خوبی مانند دوستان آينهه 

انتخاب کنید. بايد در انتخاب دوست خوب دقت کنید چون پشیمانی سودي براي 

اي  !واي بهر مهن  »د: گوي ها می درباره آن مانند ا رادي نباشید که قرآن شما ندارد.

کنم و از خداوند  می در پايان شعري تقديم شما 2«ا.شد کاش با  النی دوست نمی

 م که ما را در انتخاب دوست خوب ياري نمايد.خواه بزر  می
                                                                        

تواند با حرکات دست يك مگس را از خهود دور   ی در صورت امكان با خط  انتزي بنويسد در غیر اينصورت می. مرب1ّ

 کند.

 .لَیْتَنحی لَمْ أَتَّخحذْ  اُلَناً خَلحیالً  ي ا و يْلَتَى: 28.  رقان، 2
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 وست ارمخوبباشدم

صدداووسددا همبددلآب

مبلخورشدیدیاده ار 

نددددورگددددرمآفتدددداب

 وسددت ارمتددوی  ددبم

گددلبرددارممبددلبددا 

بدداغیازصدددهاررنددده

 نددداریتدددااددد  از

 وست ارم وستباشم

بدددداخدددددایمهربددددان

هدددارابریدددرم سدددت

1روبددهسددویآسددمان


کنیم و دعهاي سهالمتی امهاا زمهان )عهج( را بها ههم         ها را بلند می دستاکنون 

 خوانیم: می

 ...المهم كن لوليك احلجة بن احلسن

                                                                        
 .87، سا  2هاي کودک دينی، عصمت قم، چ . عزيزاهلل ابراهیمی، نغمه1
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ها:پرسش

 ؟چیست. دوست خوب مانند 1

   الس. آب 

    گُلب. 

 نه ج. آي

 

 اي در چه زمانی کنار دوست خود حاضر است؟ . دوست پروانه2

  ها  الس. خوشی

   ها  ب. ناراحتی

 وقت  ج. هیچ

 

 از کیست؟« راستگو است دوست هاي خداوند داشتن از نعمت». اين حدي  3

   )علیه السالم(الس. علی 

   )صلی هللا علیه و آله(ب. پیامبر 

  م()علیه السالج. اماا باقر 

 

 . دوستی خرسی چه عیبی دارد؟4

   الس. زيرک 

   ب. نادان 

 ج. دروغگو 





 

 

 

 
 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 تشكّر

 
 

 هاي قشنگ خداوند پروانه به ناا خداوند آب و خداوند رنگ

 

هاي خوب سالا! امیدوارا که خوب و خوش و سرحا  باشهید. امهروز يهك     هبچّ

ر! م. اين کلمه را بخوانید، ولی نخوريد. شكر. چی؟ شحكَدرس شیرين براي شما داري

ريزنهد و هنگهاا صهبحانه     آ رين بر شما! شكر شیرين اسهت و آن را در چهاي مهی   

هها شهیرينی بها     کنند، اما بعضی وقهت  نوشند. با آن شربت خوشمزه درست می می

شكر نیست! به طور نمونه اگر کسی به شما هديه يا خبر خوشی بدههد شهما ههم    

شود. آن وقت شما چهه کهار    شويد و انگار وجودتان شیرين می لی خوشحا  میخی

 کنید. می تشکّر = شکر ت + هاي  همیده! رود بر شما بچهکنید؟ د می
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 کههههنم خههههدا شههههكر مههههی 
 

 را جهههها  قههههط تههههوهههههر  
 تهههههر از همهههههه  مهربهههههان 

 
 اي امیهههههد قلهههههك مههههها   

 اي اي کههههههههه آ ريههههههههده 
 

 ابهههههر و بهههههاد و آسهههههمان 
 تهههههو هسهههههت ي آ ريهههههده 

 
 يهههن جههههان و آن جههههان ا 

 روا بههههه راه راسههههت  مههههی 
 

 راه نهههههههور و روشهههههههنی  
 شهههههوا دور و گهههههم نمهههههی 

 
 1چهههون همیشهههه بههها منهههی 

هها را   هاي  راوان داده است. من چند تها از ايهن نعمهت    خدا به ما نعمت !ها بچه 

 ها را پیدا کنید و بگويید. اا، شما آن هاي اين گل زيبا نوشته بر  داخل گل

 :2هاي بله واژه

 

 

 

 

 

 
 
 

 

هها مها بايهد از پهدر و      هاي بزر  خداونهد، والهدين هسهتند. بچهه     يكی از نعمت

 کنند؟ کار می ها چه کنیم. چرا؟ مگر آن تشكّرمادرمان 

ههاي مها بهه     طور که خودتان هم گفتید تماا زحمت هاي مهربان! همان بله بچه

آ هرين، يكهی از   کنیم؟  تشكّرها  دوش پدر و مادرانمان است. حاال ما چگونه از آن
                                                                        

   .37، ص9، چ1385هاي درسی، تهران،  زش قرآن او  ابتدايی، اداره کل چاپ و توزيع کتاب. کبري هاشمی، آمو1

   . دوست خوب.4. همیار 3. معلم 2. والدين 1هاي مورد نظر به ترتیك عبارتند از . واژه2
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ها بگويیم  دهند، به آن اين است که هر وقت کاري برايمان انجاا می تشكّرهاي  راه

 ممنون!

شهويد از او   کند يا لباسهمان را مهی   به طور نمونه وقتی مادرمان غذا درست می

گهردد يها برايمهان چیهزي      کنیم يا زمانی که پدرمان خسته از سر کار برمی تشكّر

کهرد.   تشكّرها  شود از آن جور ديگر هم می ها يك کنیم. اما بچّه تشكّرخرد از او  می

هها   تهوانیم از آن  اگر گفتید چطوري؟ درود بر شما! ما با کارهاي خوبمان ههم مهی  

کنیم. چگونه؟ آ رين، به مادرمان در کارههاي خانهه کمهك کنهیم، يها اگهر        تشكّر

تهوانیم ههم بها     یاي خريده است از آن خوب نگهداري کنیم. پس م پدرمان وسیله

کنیم. حاال به اين داسهتان زيبها گهوش     تشكّرزبان و هم با کار خوبمان از ديگران 

 کنید:

 رمايد:  می )علیه السالالم(شود. اماا گم می )علیه السالم(روزي اسك اماا صاد 

بعهد از گذشهت مهدتی    « آورا. جا مهی  اگر اسبم پیدا شود، حق شكر خداوند را به»

 رمايههد:  مههی )علیالاله السالالالم(شههود. حضههرت پیههدا مههی م()علیالاله السالالالاسههك امههاا

اي »شاهد قضیه بود، گفت:  اوّ که از  )علیه السالم(يكی از ياران اماا« الحمدهلل.»

« آورا. پهس چهه شهد؟    پسر رسو  خدا! شما  رمودي که حق شكر را به جها مهی  

 1«شكر همان الحمدهلل گفتن است.» رمود:  )علیه السالم(حضرت

کنیم چهه کسهانی هسهتند؟     تشكّرین گروهی که بايد از آنان وّمدها!  خوب بچه

 بله، معلم. چرا؟

آموزان کوشا! چون اگر معلهم نبهود، دانهش و دانشهمند و      احسنت بر شما دانش

 تشهكّر کتاب هم نبود. اين همه پیشر ت علمی هم نبود. پهس از معلهم ههم بايهد     

تهوان از   الس نیز مهی کنیم. همچنین با خوب درس خواندن و رعايت انضباط در ک

م چهه کسهانی   کنهی  تشهكّر هها   کرد. يكی ديگر از کسانی که بايد از آن تشكّرمعلم 

شناسید. شايد خود شما هم  . همیاران پلیس را که همه میهستند؟ آ رين، همیار

                                                                        

 .87، ص1، چ1380ها، پیاا عترت، اصفهان،  پور، معماها و نكته . محمدحسین عاد 1
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هم همیار خوبی بهراي يكهديگر    نیكتوانیم در کارهاي  همیار پلیس باشید. ما می 

 باشیم. مثل چی؟

توانیم همیار...؟ بله، همیار درسی باشیم و بهه ههم در خوانهدن درس     ا میبله، م

درود بر شما! يعنی  ها؟ باشیم. يعنی چه بچه یتوانیم همیار اتوبوس کمك کنیم. می

تهوانیم  همیهار همسهايه     پیرزن يا مريضهی بهدهیم. مهی    را به يك پیرمردجايمان 

است به او کمك کنیم، بهرايش  ما پیر و تنه ي باشیم. يعنی چه؟ يعنی اگر همسايه

 خريد کنیم و...

حاال اگر کسی به ما در کاري مثل درس خواندن کمك کرد، او به گردن ما حق 

کنیم. هم با زبان و هم با کار خوبمان. به طور نمونهه مها    تشكّردارد و ما بايد از او 

 اي به او بدهیم.  ه ه ي ده بله ه ،هم در کار ديگري به او کمك کنیم يا

 رويم. راز چهارا گل ما چه بود؟ بله، دوست خوب. حاال به سرا  گروه چهارا می

 کنیم، دوست خوب است. تشكّريكی ديگر از کسانی بايد از او 

 1دوست خوب چه کسی است؟

درود بر شما دوستان خوب! دوست خهوب کسهی اسهت کهه از خوشهحالی مها       

مان کنهد.   مك داشتیم، کمكاز ناراحتی ما ناراحت شود. اگر نیاز به ک و خوشحا 

ر دهد و آبروي ما را نبرد. همیشه اگر کار بدي از ما ديد به آرامی و در خلوت تذکّ

... جماعت تشويق کند. مثل چی؟ ماشااهلل و مرحبا بر  ما را به کارهاي خوب، مثل

آموزان باصفا! مثل نماز جماعت. البته خود ما هم بايد دوسهتان خهوبی    شما دانش

 کنیم. تشكّرها  هاي آن انمان باشیم و از خوبیبراي دوست

. خهدا!  ؟ مرحبا بهر شهما  ها را چه کسی به ما داده است اين نعمتاگر گفتید که 

ها خداي مهربان است و ما بايد براي اين همه نعمت، پهدر   اين نعمت ي خالق همه

 کنیم. تشكّراز او و مادر، معلم، دوست خوب، عقل و هوش و... 

 ا تد؟ کنیم، چه اتفاقی می تشكّرگر از خدا حاال ببینیم ا

                                                                        

 دهد. شنود، سپس مطلك را ادامه می وزان را میآم . مربی پاسخ دانش1
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 ها پاسخ دهید تا جدو  را پر کنیم. بعد پیاا آن را به دست آوريم. به پرسش

 

 
 

 
 

 
 نگويیم؟  چه ه خدا در قرآن به ما دستور داده است که به پدر و مادر 1

 (6و  1اُف )

 رود؟ ه چه چیزي براي خبر کردن در خانه و مدرسه به کار می 2

 (4 ،5 ،9) زنگ

 (7، 3، 2كار )           ه سرمايه جاودانی چیست؟  3

کداا کلمه به معنی خوشحالی است که در جشن نیكوکاري آن را تقسهیم  ه   4

 (8و  11، 12، 10شادی )          ؟ کنند می

 (15و   16، 14) 1مریم         باشد؟  ه کداا سوره به ناا يكی از زنان می 5

 (13و  17یك )          ست؟ ین عدد چیاوّله  6

 شماريم تا پیاا آن را به دست آوريم. هاي جدو  را سه تا سه تا می حاال خانه

هها! خداونهد چهه چیهزي را      بچه« ا زايم. اگر شكر کنید می»بله، پیاا اين است: 

ههايی را کهه داده    که اگر شهكر نعمهت   : رمايد ا زايد؟ بله، نعمت را. خداوند می می

گیهرد. چهه کسهی     هها را از مها نمهی    کند يا آن هايش را زياد می نعمتاست بكنیم، 

خواهد در مسابقه ما شرکت کند؟ بله، همه مسابقه را دوست دارند. حهاال مهن    می

هها   کالس  عا  بوديهد و بهه سهؤا     اوّ هاي پرتالش را که از  چند نفر از شما بچه

 2کنم. جواب داديد را انتخاب می
                                                                        

  گیرد. قرار می 15ي  . دو حرف )يم( در خانه1

  دهد. . مربی دو گروه دونفره تشكیل می2
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هها حهروف پراکنهده     دهم کهه روي آن  ه دو عدد کارت میها! من به هر گرو بچه 

ها حروف به هم ريختهه را   مسابقه اين است که گروه اوّ نوشته شده است. مرحله 

هاي مربهوط بهه    پیدا کنند و آن کلمه را سريع بگويند. هر گروهی که زودتر کلمه

 کند. امتیاز دريا ت می 5 دوّاامتیاز و گروه  10خودش را پیدا کرد، 

  اوّ هاي مربوط به گروه  ارتک

 

  دوّاهاي مربوط به گروه  کارت

پلهیس، پرسهتار، ر تگهر و    »ها  هاي کارت هاي پر تالش! کلمه آ رين بر اين گروه

 بود.« نشان آتش

رسهیم. مهن روي تختهه چههار کلمهه در ههم        مسهابقه مهی   دوّاحاال به مرحله 

هها   خودش را پیدا کند و ربط آن هاي مربوط به گروه نويسم. هر گروه بايد واژه می

 هاي روي کارت بگويد. را با کلمه

 : اوّ هاي مربوط به گروه  کلمه

 

 : دوّاهاي مربوط به گروه  کلمه

سهوختن و   دوّاههاي گهروه    ، چههار راه و بیمارسهتان و واژه  اوّ هاي گهروه   واژه

 نظا ت است.

 کارت بگويد. هاي روي هاي خودش را با کلمه حاال هرگروه ارتباط کلمه

هها چهه اتفهاقی     هها و سهر چههارراه    شناس نباشهد، در خیابهان   اگر پلیس وظیفه

 1ا تد؟ می

 شود؟ اگر پرستار مهربان نباشد، مريض در بیمارستان چه می

 ا تد؟ اگر ر تگر خوب و زحمتكش نباشد چه اتفاقی براي ما و شهرمان می

                                                                        

  ها را تكمیل کند. آموزان را بشنود، سپس آن . مربی پاسخ دانش1

 ر پ س ا ت ر ل پ ی س

 ا ن آتش ش ن ر ت گ ف ر

 ب م ی ار تان س ها چ ار ا   ر

 ظ ن ف ا ت خ ت و س ن
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ها کهه موجهك    ز اين انسانهاي قدردان! حاال ما چطوري بايد ا درود بر شما بچه

 کنیم؟ تشكّرشوند،  آرامش و امنیت ما می

توانیم هم با زبان و هم با کارمان از اين عزيهزان   طور که گفتیم ما می بله! همان

کنیم. به طور نمونه در خیابان و کوچه آشغا  نريهزيم. قهوانین راهنمهايی و     تشكّر

اگر مريض شديم بها پرسهتار    رانندگی را رعايت کنیم. تالش کنیم مريض نشويم و

ان همكاري کنیم تا زودتر خوب شويم. دست به کارهاي خطرناک نزنیم، مثل مهرب

سوزي  کنند و موجك آتش بازي می هاي بد که چهارشنبه سوري ترقه بعضی از بچه

نشانان عزيز به زحمت بیفتنهد و نگهران شهوند. در     شوند، کاري نكنیم که آتش می

 کنیم. چرا؟ می تشكّرپايان باز هم از خداي مهربان 

 کهنم از خهالقم   مهی  تشهكّر ن م
 

 که مرا پاک و مسلمان آ ريهد  
 در د  من کاشته مههر و امیهد   

 
 در دلم خورشید تابان آ ريهد  
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ها:پرسش

ترين و بهترين راه اداي شكر را در گفتن چه  کامل )علیه السالالم(ه اماا صاد 1

 داند؟ اي می جمله

   الس. گفتن الحمد هلل

   ب. سبحان اهلل

 ÷هلل شكراً

 شوند؟ ه نعمت هاي خدا چگونه زياد می2

      الس. دوستی با نیكان 

        شكر گذاري کردن

 ج. با مبارزه با کا ران

 ه از چه کسانی تشكّر کنیم؟3

 الس. پدر و مادر، پلیس، معلم، پرستار

 ب. ر تگر، آتش نشانی، پزشك و نانوا

 ج. مورد الس و ب 
 

 

 



 
 
 

 

 

 يار مهربان

 
ق! در ابتداي جلسه يك شعر زيبا آموزان خوب و مو ّ با سالا خدمت شما دانش

خوانم. حواستان را جمع کنید که چند پرسش بعد از خواندن اين شعر خواهم  می

 رويم. سرا  شعر می« يا مهدي)عج(»پرسید. با سه مرتبه گفتن 
 مهههههههههها کودکههههههههههانیم 

 
 شههههههههیرين زبهههههههههانیم  

 تنهههههههها و بههههههها ههههههههم  
 

 خهههههوانیم کتهههههاب مهههههی 
 مههههههههها در دبسهههههههههتان  

 
 شهههههههاديم و خنهههههههدان  

 ون گُههههههههل کههههههههه دارد  
 

 جهههههههها در گلسههههههههتان  
 خههههههههوبیم و بههههههههاهوش  

 
 کنهههیم گهههوش حهههرف مهههی 

 کنههههههیم هههههههیچ  نمههههههی 
 

 خیههههههههري  رامههههههههوش 
 گفتههههههار مهههههها خههههههوب  

 
 کههههههردار مهههههها خههههههوب 

 بههههها هرکسهههههی هسهههههت   
 

 1ر تهههههار مههههها خهههههوب   
 

                                                                        

  .88ص، 1382هاي دينی کودکان، انتشارات عصمت قم، چ اوّ   . عزيزاهلل هاشمی، نغمه1
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 هاست. حاال نوبت سؤا  

 كتاب            خوانیم؟  ه تنها و با هم چه می 1

 ؟هاي خوبی بايد باشیم ه واجد چه ويژگی 2

 ، رفتار خوبخوبگفتار خوب، كردار  

 باغ و گلستان           ه دبستان مانند چیست؟  3

بله دوستان! هر انسان نمونه بايد خوب سخن بگويد، کار خوب انجاا دهد و بها  

صهمیمی  خواهم شما را با يك يار مهربان و  می حاالمردا مهربان و صمیمی باشد. 

آشنا کنم. آن ياري که همه دانشهمندان دنیها او را دوسهت دارنهد و بهه او عشهق       

 ورزند. حاال بگويید آن يار مهربان چیست؟ کتاب می

 خواهم د تر از دستم رها شد. معذرت می 1ها بچه

آري با ا تهادن د تهر از دسهتم بهه يهاد يهك دانشهمند        

ود. معروف ا تادا که يك روز زير درخت سیبی نشسته به 

يك دانه سیك از درخت جدا شد و به زمین ا تاد. در  كر 

 رو ر ت که چرا سیك به طرف باال نر ت، چرا در آسهمان  

هاي زيهادي   نماند. باالخره چرا به طرف پايین آمد و مدت

اين سؤا   كرش را مشغو  کرده بود، مثل شخصهی کهه   

اي که دنبها  غهذا    خود بگردد، يا گرسنه ي دنبا  گمشده

وجهوي   د، به مطالعه و تحقیق در اين مورد پرداخت و نتیجه مطالعات و پرسبگرد

اين دانشمند اين شد که قانون جاذبه زمین را کشس کرد، يعنی نیرويی در زمهین  

 کشاند. وجود دارد که اشیا را به طرف خود می
                                                                        

ها نشان دهد. در حین صحبت کردن د تر را آراا آراا رها کند تها بهه    . مربی د تري را از روي میز بردارد و به بچه1

  زمین بیفتد.
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ها  هاي زيادي در ذهن خود داريد که اگر بخواهید به جواب آن شما هم پرسش

هاي مفید و سهودمندي را بخوانیهد تها بهه جهواب       يد مطالعه کنید. کتاببرسید با

هايی که در ذهنتان است، دست پیدا کنید. پس اگر از شما سهؤا  شهد کهه     سؤا 

 هايم برسم. خواهم به جواب پرسش کنید، خواهید گفت که می چرا مطالعه می

جها کهه    . آنکه کلم  خواندن در کتاب عزيز ما، قرآن آمده است نكت  جالك اين

 اسهمِ قرأ بِإ» رمايد:  می )صلی هللا علیه و آلاله(خداي مهربان به رسو  گرامی خود

با خوانهدن کتهاب    1«ق، بخوان به ناا پروردگارت که جهان را آ ريد.لَذي خَالّ ك بِّر 

توانیم دانها و   توانیم با دنیاي اطراف خود آشنا شويم. با مطالعه جدي می خوب می

 نوعان خدمت کنیم. ه زندگی خود و ديگر همدانشمند شويم و ب
 

دانشمندان اماروز، دكترهاا،   مهندساان، معترعاان،     نید کهه  بدا ها هبچّ

 2شناسان، جانورشناساان  شناسان، گيا  شناسان، زمين پيمایان، ستار  قار 

ها با مطالعه و پشتكار و با هزاران مشهكالتی   آموز بودند. آن روزي مانند شما دانش

 اند، با تالش و پشتكار به مو قیت رسیدند.   ن داشتهکه آن زما

خواهید در آينده يكی از اين ا راد مو ّق باشید، بايد بخوانیهد و   شما هم اگر می

تهر کتهاب را بدانیهد بهه يهك       خواهیهد ارزش بهیش   بخوانید و بخوانید. حاال اگر می

 گويید.ب« يا علی مدد»که سه مرتبه  داستان واقعی توجه کنید به شرط اين
 

اهلل العظمهی   خدا او را رحمت کند مرد بزرگی بود. آن مهرد خهدا مرحهوا آيهت    

ين بود. از همان دوران کودکی عالقهه  هراوان   الدّ مرعشی نجفی بود. ناا وي شهاب

خريهد و بها دقهت مطالعهه      ديد آن را مهی  به کتاب داشت. هرجا کتاب مفیدي می

مهر  از   روز بهراي خريهدن تخهم    کهرد. يهك   کرد و به خوبی از آن نگهداري می می

مر   روش را ديد. بعد از خريهدن چنهد عهدد     مدرسه بیرون ر ت. در راه زنی تخم

مر ، گوش  کتابی را ديد که از چادر زن بیرون آمده بود. از زن پرسید که اين  تخم

                                                                        

 .1علق، . 1

   ها را روي تابلو بنويسد. . مربی کلمه2
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براي  هروش اسهت. بهه پهو  آن خیلهی نیازمنهد       »کتاب براي چیست؟ زن گفت:  

يهابی اسهت. بها     دست زن گر ت و ديد کتهاب علمهی کهم    وي کتاب را از« هستم.

خوشحالی از آستین عبايش غبار روي جلد را پاک کرد. کتاب را بهه سهینه خهود    

پهنج  »زن با خونسردي گفهت:  « قیمت اين کتاب چقدر است؟»چسباند و پرسید: 

حاضرا براي ايهن  »الدين که ذو  زده شده بود، با خوشحالی گفت:  شهاب« روپیه

الدين برگشت تا از مدرسهه پهو  کتهاب را     شهاب« ارزش صد روپیه بدهم.کتاب با

کرد او را  هاي قیمتی و باارزش را خريد و  روش می بیاورد. در راه مردي که کتاب

ين گر ت و رو به زن صاحك کتاب کهرد و گفهت:   الدّ ديد. کتاب را از دست شهاب

تی و باارزش هاي قیم تابخرا. کاظم دال  ک تر می من اين کتاب را با قیمت بیش»

هها را روانهه     روخت. میچر ههم آن  ها می ، حاکم انگلیسی«رمیچ»خريد و به  را می

 کرد. کتابخانه لندن می

 

 

 

 
)علیاله ين که کتاب را از دست داده بود با ناراحتی رو به حرا اماا علیالدّ شهاب

الدين  ته شهابکمك خواست. هنوز خواس )علیه السالم(کرد و از اماا علی السالم(

تماا نشده بود که زنِ صاحك کتاب به کاظم دال  گفت  )علیه السالم(از اماا علی

الهدين بهه     روشم. اين کتاب ما  اين آقها سهید اسهت. شههاب     که آن را به تو نمی

مدرسه آمد و پو  کتاب را با هر زحمتی تهیه کرد و آن را خريد و به مدرسه آمد. 

 کتاب را بخرد. خیلی خوشحا  بود که توانست

اي از مهوموران   ها چشمتان روز بد نبیند. يك د عه کهاظم دال  بها عهده    اما بچه

ادبی به زندان بردند. بعد  الدين را با بی امنیتی شهر نجس به مدرسه آمدند و شهاب

از مدتی چند نفر از علماي بزر  شهر نجس واسهطه شهدند و ايشهان را از زنهدان     
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ها به شهرطی ايشهان را آزاد کهرد کهه بعهد از       انگلیسیبیرون آوردند، میچر حاکم 

ماه با دوسهتان خهود    الدين هم مدت يك ماه ديگر کتاب را تحويل دهد. شهاب يك

هم  کتاب را رونويسی کردند. بنابراين مطالك آن کتاب براي آيندگان باقی مانهده  

 1است.

قهم يكهی از   اهلل العظمی مرعشی نجفهی در   دوستان! امروز کتابخانه مرحوا آيت

هاي جهان است. در اين داستان شنیديد که ايشان براي تهیه  ترين کتابخانه بزر 

يك کتاب باارزش حاضر شد همه دارايی خود حتی لبهاس خهود را بفروشهد و بهه     

هايی از ايشان رمز مو قیت  زندان برود تا يك کتاب را از دست ندهد. چنین برنامه

بزرگان دين خودمان ياد بگیريم که ارزش کتهاب  آن مرد بزر  بود. ما بايد از اين 

توانیهد   ايد؟ آيها مهی   ها! شما تاکنون چه کتابی خوانده خوانی را بدانیم. بچه و کتاب

 2اي از آن را تعريس کنید؟ خالصه

هايی که در دست ماست حاصل تهالش ههزاران سها  و     ها اين کتاب خوب بچه

هها اسهتفاده    و از مطالهك خهوب آن   ها پی ببهريم  صدها نفر است، بايد به ارزش آن

حاال که کتاب در دست گر تید تا مطالعه کنید کجا بهتر است که مطالعهه   کنیم.

 کنید؟

 «حسن»ه کنید و وانید. کلمه توجّ اين به

 

 

 

 کنید چه نونی است؟ خوردنی؟ باشد.  كر می« ن»مكان مطالعه بايد داراي 

 ه کا ی باشد؛ نه کم باشد و نه زياد.خیر، يعنی داراي نور باشد و نور آن به انداز

                                                                        

، 1378ن، چ اوّ  ريهزي، تههرا   اهلل مرعشی نجفهی، سهازمان پهژوهش و برنامهه     نامه آيت . مجید مالمحمدي، زندگی1

  با تصرف و تلخیص. 17ص

 ها وقت بدهد. آموزان به بچه مربی در صورت جواب دادن دانش. 2
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 باشد. با توجه به معناي نون بايد آن را حدس بزنید؟« س»بايد داراي  

ساکت و آراا باشد، لذا شما در مكهان پهر ر هت و آمهد و در مكهانی کهه        ،يعنی

 سروصدا وجود دارد، مطالعه نكنید.

هها   عكهس  کند، مثل نباشد، يعنی چیزي که حواس شما را پرت می« ح»و بايد 

 جا نباشد. و... در آن

 رويم. ها می در اين قسمت از برنامه به سرا  راز دايره

 

 

 
 

 

 جواب دهید. پرسم چند سؤا  می

 كلمات           ه جمع کلمه چیست؟  1

 آب               ه مايه حیات چیست؟ 2

 باكو             ه پايتخت آذربايجان کجاست؟ 3

 ساكت           نه باشد؟ه محل مطالعه بايد چگو 4

 احسان         اي به معناي نیكوکاري است؟ ه چه واژه 5

ها به دست  ها را کنار هم بگذاريم راز اين دايره و آخر اين جواب اوّ اگر حروف 

 آيد. می
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بله، کتاب بوستان چیست؟ من چند دايره به اين دايره اضها ه  « کتاب بوستان»

به دسهت آيهد. کتهاب بوسهتان عهالم      « عالم»کنم تا کلمه  کرده و به هم وصل می

 در روايتی  رموده است: )علیه السالم(است. حضرت علی

 1کتاب بوستان دانشمندان است.

دانید که کتاب چه شهباهتی   آيا می

 با  و بوستان دارد؟ به

 بگويید.« يا مهدي»پس سه مرتبه 

ه با  خهوب آن اسهت کهه داراي      1

 کتاب خوب آن است که ساده و روان باشد. شد.آب روان و گوارا با

 کنیم که کا  و نارس نباشد. اي استفاده می شويم از میوه ه وقتی وارد با  می 2
 کتاب خوب هم آن است که با سن و سواد ما مناسك باشد.

 هاي مقوّي استفاده کنیم. کنیم از میوه شويم تالش می ه وقتی وارد با  می 3
 فید باشد.کتاب خوب آن است که م

 

                                                                        

   .245، ص1366. آقا جما  خوانساري، شرح غررالحكم، دانشگاه تهران، چ اوّ ، 1
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تالش کنیم همیشه بها ايهن يهار مهربهان دوسهت باشهیم و از خهدا         ما هم بايد 
هاي خهوب بخهوانیم. در پايهان     بخواهیم به ما کمك کند تا کتاب بخوانیم و کتاب
 خوانیم تا آن را ياد بگیريم. اا، می همه با هم دعاي مطالعه را که روي تخته نوشته

 كتححم ر  بواب ینا اَلَا تح ع  لهمّالّ
 ك ومحلُعر نَزائحینا خَلَر ع انشُ و 
 مین.اححالرّ م رح يا اَ ك تححم رَبِ

 کنیم: حاال با هم معناي آن را تكرار می
 خدايا، درهاي رحمتت را بر ما بگشاي!

 هاي علومت را انتشار بده. و براي ما گنجینه
 1ترين مهربانان! به حقّ مهربانی خودت، اي مهربان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

   . مفاتیح الجنان، مرحوا شیخ عباس قمی، دعاي مطالعه.1
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ها:پرسش

 ه عالم و دانشمندي که کتابخانه بزرگی در قم دارد، کیست؟ 1

  )ره(الس( اماا خمینی

  )ره(اهلل گلپايگانی ب( آيت

  )ره(اهلل مرعشی نجفی ج( آيت

 

 ترين ويژگی يك کتاب خوب چه چیزي است؟ ه مهم 2

 الس( مفید باشد 

 ب( ارزان باشد 

 ج( قشنگ باشد 

 

 چه بخواهیم؟ ه هنگاا مطالعه از خدا3

 هاي دانش را بر ما بگشا الس. خدايا! گنجینه

 ب. خدايا! درهاي رحمت خود را بر ما باز نمايد

 ج. هر دو مورد صحیح است



 

 

 

 

 

 
 

 احکام





 

 

 
 

 حمن الرحيمبسم اللّه الرّ

 پاکيزه باش

 
 

( و سهالا  لی اهلل علیه و سلمبا سالا و درود بر خاتم پیامبران حضرت محمد)ص

 کنیم. آموزان خوب! برنامه را با يك قطعه شعر زيبا آغاز می دمت شما دانشخ

 
 اي نونهههههها ، اي نوجهههههوان 

 
 گويههههد خههههداي مهربههههان  

 انههههدر کتههههاب خويشههههتن   
 

 پههاکیزه گههردان جههان و تههن  
 دائههم در ايههن انگیههزه بههاش    

 
 پههاکیزه بههاش پههاکیزه بههاش   

 نهههههزد خداونهههههد عزيهههههز   
 

 1باشی چو گُهل پهاک و تمیهز    
 

                                                                        

  .79، چ او ، ص1382کان، انتشارات عصمت، قم، هاي دينی کود . عزيزاهلل هاشمی، نغمه1
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هها را دوسهت دارد. کهداا     خداوند در قرآن  رموده است که بعضی گروهها!  بچه

 گروه؟

 1حاال به اين آيه توجه کنید.

 2«.إِنَّ اللّه  يرححكُّ التَّوَّابِینَ و يرححكُّ الْمرتَطَهِّرِينَ»

ست، الزا است چنهد سهؤا    که بدانیم خداوند در اين آيه چه  رموده ا براي اين

 م.بپرس

 پا     توان حرکت کرد؟  دون آن نمیه آن چیست که ب 1

 پا + ک = پاکبا ا زودن حرف )ک(    شود؟  ه پا چگونه پاک می 2

 .پاكی، پاكيز ، پاكان         خانواده پاک را ناا ببريد؟  ه چند کلمه هم 3

س مقصود آيه معلوا شد. يعنی اين گروه کسانی هستند که خداونهد  رمهوده   پ

 همان پاکان هستند. ها را دوست دارا که است آن

خهواهیم کهه    خداوند پاک است. پاکیزگی و پاکان را دوست دارد. حاال اگهر مهی  

 خداوند ما را هم دوست بدارد.

 

 
 

پاک: بايد کار بد انجاا ندهیم. انجاا دادن هرکار بد مانند يهك لكهه          

بايهد  گذارد. اگر کسی را ناراحت يها اذيهت کهرديم     سیاه است که روي قلك اثر می

ايم که خداوند ناراحت شهده   خواهی کنیم. اگر هم کاري کرده برويم و از او معذرت

 است بايد از خداوند معذرت بخواهیم تا دوباره قلك ما پاک و روشن گردد.

ها  راوان شهده اسهت. اگهر دوسهت      دانیم که در دنیا بیماري پاک: می      

بايد غذاي سالم، تمیز، پهاکیزه و   هاي خطرناک سرا  شما بیايد، نداريد که بیماري
                                                                        

   تواند از قبل اين آيه را روي مقوا آماده کند، يا روي تابلو بنويسد. . مربی می1

   .222. بقره، 2

 قلب

 غذای
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هها نهداريم    غذاهايی که اطمینان از سالمت آن خوردن بهداشتی مصرف کنیم و از 

 کنیم. پرهیز

پههاک: اگههر چنههد روز حمههاا نههرويم و بههدن و سههر و صههورت خههود را       

شهود؟ آيها    شود؟ آيا شادابی مها گر تهه نمهی    وشو ندهیم به نظر شما چه می شست

 رود؟ ن نمیآرامش ما از بی

ت ا راد اسهت. اگهر بخهواهیم بهه     پاک: پاک بودن لباس نشانه شخصیّ     

کنیم لباس پاکیزه و تمیز بپوشیم. اگر مهمانی خیلی ويژه  مهمانی برويم تالش می

 پوشیم. باشد، بهترين لباس را می
 

روز پنج مرتبه با خهداي   خواهیم شبانه خوب خداوند هستیم و می ي ما که بنده

که داراي زندگی شادابی باشیم بايهد   ن راز و نیاز کنیم و همچنین براي اينخودما

 همه اين مواردي که بیان کرديم، رعايت کنیم.

پاسخدهید؟یکسؤالحاالبه

هها رسهید    اگر لباس، غذا و جسم ما ناپاک شد و چیز نجسی مانند خون به آن 

ز مدرسه گر تید و هنگامی چه بايد کرد؟ به طور نمونه وقتی شیر سهمیه خود را ا

که در حا  نوش جان کردن آن هستید، از بینی شما خون آمد و مقداري با شهیر  

کنید؟ دوستان  مخلوط شد و مقداري به لباس شما رسید. در اين موقع چه کار می

 به اين نكته توجه کنید که

               شوند اشیاي پاکی که نجس می

، مانند خهون نجهس   نجاستین مايع، آب، اگر با چیزهايی مانند شیر، دو ، روغ

 ها را دور ريخت. ها حراا است و بايد آن شوند، خوردن آن

ها را از بین برد، مانند ظروف، لباس، بهدن   توان نجاست آن اما چیزهايی که می

 کیس و...

 ها را پاک کرد و از آنان استفاده نمود؟ توان آن با چه چیزي می

 جسم

 لباس

 ها را از بين برد شود نجاست آن یا نمی
 

 ها را از بين برد شود نجاست آن یا می
 



153   راایبهباش

هها آشهنا    کننهده  ه کنید و دقت کنید با يكهی از ايهن پهاک   اگر خوب به تابلو نگا

 شويد. می

 اين شكل چیست؟

 

 

 نويسم. حاال داخل اين ابر يك آيه زيبا می

 «.و أَنزَلْنَا محنَ السَّماءح م اءً طَهروراً... »

  رمايد: خداوند می

 ما از آسمان.................................

را  اوّ ن آيه برسیم، الزا است ابتدا حرف شماره که به ترجمه کامل اي براي اين

 بنويسد.

 کننده ناز  کرديم: آب پاک پیاا: بعد چهارتا چهارتا بشماريد.

 آيه را کامل ترجمه کنید:

 1«.ناز  کرديم ي کننده ما از آسمان آب پاک»

 کننده ما چه شد؟ آ رين، آب. ین پاکاوّلبنابراين 
 

که تماا موجهودات زنهده بهه آن نیازمنهد      هاي بزر  خداوند است آب از نعمت

 اهستند. بنابراين در مصرف آن دقت کنیم، در ايهن قسهمت از برنامهه يهك معمّه     

شود با آن وضو گر ت و کهداا آب پرتقها     . کداا آب پرتقا  است که میگويم می

 دو نون آب پرتقا  داريم: احسنت! پرتقا .شود با آن وضو گر ت؟  است که نمی
 

 .گر ت شود وضو در کشور پرتغا  جاري است که با اين آب میه آبی که  1

 شود وضو گر ت. گیرند که با اين آب نمی ه آبی که از میوه پرتقا  می 2

                                                                        

  .48.  رقان، 1



 توشۀراهیاننورمقطعابتداییره 154

سريع جهواب دهیهد اگهر وارد خانهه      تند و ا را  همیديدحاال که جواب اين معمّ 

شديد و آب براي وضو پیدا نشد و يك د عه يادتهان آمهد کهه در يخچها  شهربت      

شود وضو گر ت؟ خیر، چون آب با لیمو  لیمو موجود است، آيا با اين شربت می بآ

 و شكر مخلوط شده است.

توان اشیاي نجس را پهاک   ها می يك از اين آب به اين تصاوير نگاه کنید با کداا

 کرد؟

 

 

 

 
 

 

 وضو گر تن باطل است؟ يكی  و با کداا

 جس را پاک کرد و وضو گر ت.توان اشیاي ن ها می ها! با هم  اين آب بله بچه

 کننده، يعنی آب آشنا شديم اما: ترين پاک تا اينجا با مهم
 اي يههههههههار نیكههههههههوکالا 

 
 بهههر تهههو ههههزاران سهههالا    

 دارا زتههههههههو سههههههههؤالی  
 

 خههههواهم جههههواب عههههالی  
 من چیستم؟ 

اا.  وايهد زيهادي    هاي خداوند هستم که همیشه همراه شما بهوده  يكی از نعمت

کره زمین را  رويند.  گیاهان و درختان از د  من می ها دارا. همه براي انسان

 دهم. بدون تعارف خاک زيرپاي شما هستم. تشكیل می

 اهلل، زمین. بارک

هاي گذشته که شامپو وجود نداشت، بعضهی از مهردا بها نهوعی      ها! در سا  بچه

وشهو   گفتنهد، سهر خهود را شسهت     مهی « گحل سرشهوي »خاک مخصوص که به آن 

 کننده باشد. تواند يك پاک زمین هم می دادند. بنابراين می

1 

3 
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خهواهم بها شهما     که به سرا  ادامه برنامه بهرويم، مهی   هاي عزيز! قبل از اين بچه

مشورت کنم. اآلن که من آمدا در بین راه گوسفندي جلوي پهاي حهاجی قربهانی    

جا آمدا و اآلن که به کس کفشم نگاه  کرده بودند. کس کفش من خونی شد. از آن

 ا خونی نیست. آيا پاک شده است، يا آن را بشويم؟کردا، ديد

چسبیده بود،  ستن ندارد. چون خونی که به کفش مندرود بر شما! نیازي به ش

البته روي زمینی که خاک و يها   ،از بین ر ته و روي زمین پاک چند قدا راه ر تم

حاال  شود. پاک نمی لت باشد به  تواي بسیاري از علماسنگفرش باشد اما اگر آسفا

 ها با هم بگويید: اين کلمات چه ارتباطی با هم دارند. بچه

 
 

 

 

 

هها بهزنیم    بله، سگ و خوک هردو نجس هستند، يعنی اگر دست خیس بهه آن 

 شود. دستمان نجس می

تهوان   شود. حهاال مهی   اي آب بخورد، آن کاسه و آب نجس می اگر سگ از کاسه

 کاسه را پاک کرد؟ چگونه؟

مالی کنیم و بعد با آب بشويیم تا پاک شود. تها   خاک مقداري بايد کاسه راابتدا 

 آشنا شديم. ه آب و زمين ه کننده، و پاکد جا با اين

خهوانم تها ببیهنم شهما از آن چهه       در اين قسمت از برنامه يهك شهعر زيبها مهی    

  همید؟ می
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 مهههههن کهههههودکی شهههههادابم
 

 از پهههههاکی مثهههههل آبهههههم  
 چهههون خورشهههید درخشهههان  

 
 تههههابم در زنههههدگی مههههی  

 
 1دهیم. يك آزمايش ساده انجاا می

 يك عدد شمع داريم.

 يك ورقه نوشته شده چند دقیقه

 گیريم. در کنار شعله شمع و باالي آن می

 کنیم. بعد از مدتی به خطوط ورقه نگاه می

 شوند، يا پررنگ؟ رنگ می ها کم به نظر شما نوشته

ی کهه جلهوي   ههاي رنگه   شهوند. اگهر بهه پهرده     رنگ می بله، بر اثر گرا شدن کم

کنیهد   کنند نگاه کنید، مشاهده می ها براي جلوگیري از نور آ تاب نصك می پنجره

 ت چیست؟ها مقداري تغییر کرده است. به نظر شما علّ که رنگ پرده

 رنگ خواهد شد. شود و کم بله، بر اثر تابش نور آ تاب، رنگ پرده عوض می

س بوده است و بعد از مدتی باا خانه شما نج حاال اگر حیاط منز  شما، يا پشت

 رسهید  ست و نور آ تاب هم به آن مهی ديديد که آثاري از آن نجاست باقی نمانده ا

ههايی کهه    که آن نجاست به واسطه تابش نور آ تاب پاک شده اسهت. بچهه   بدانید

 کننده در آن آمده بود.  حواسشان جمع است شعري که خواندا چند پاک

                                                                        

  ها بخواهد تا آن را تهیه کنند. . مربی همراه خود يك عدد شمع به کالس بیاورد يا از بچه1
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   احسنت

 

 

 

، آشهنا شهديم   آب، آفتاب و زماين  :يعنهی  ها، ا از پاک کنندهچند ت تاکنون با

 ها آشنا خواهید شد. هاي ديگري هم وجود دارند که بعدها با آن کننده پاک

 کنم که ما منتظر ظهورش هستیم. زيبا تقديم خورشیدي می يدر پايان شعر

 

(وامامددان ماهللا یهدداایگ ددبارزهرا سدد



؟آیدددیمیدددوهبدددا رسدددو نادددیمدددی

 نورایمان)صلی هللا علیه و آلاله(محمد ائمآد



آیددی؟رهبددرنیرددانوراادداناددیمددی

  

 «دد و آ  محمّهم صل علی محمّاللّ»جهت ظهور  رجش صلوات. 
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ها:پرسش

 شود؟ يك از موارد زير در صورت نجس شدن، پاک می ه کداا 1

   الس( لباس 

    ب( دو 

  روغن مايعج( 

 

 کننده است؟ از موارد زير پاکيك  ه کداا 2

   الس( آب 

   ب( آ تاب 

 ج( هر دو مورد 

 

 شود؟ ه اگر زير کفش نجس شود، چگونه پاک می 3

 الس( با دستما  کاغذي 

 ب( با راه ر تن روي زمین 

 ج( با آب پرتقا  

 

 توان وضو گر ت؟ يك از مايعات زير می ه با کداا 4

  لیمو  الس( آب

    ب( آب پرتقا 

 ج( آب چاه 





 

 

 

 

 

 رمز پاکي

 
 

 در ابتهههداي کهههارا 
 

 نههاا تههو را بیهههارا   
 باشد که خوب گردد 

 
 پايههان ايههن بهههارا  

  

 آموزان عزيز! سالا، امیدوارا همیشه حا  شما خوبِ خوب باشد. دانش

يك سؤا : به من بگويید با چه چیزي به سرا  برنامه برويم؟ با ماشین، يا قطار، 

 ، يا ...يا هواپیما

 رساند. به نتیجه می زودتر باشد، چون ناا خدا ما را می« ناا خدا»جواب صحیح 

 مهربان  حیم، يعنی به ناا خداوند بخشندهلرّحمن اهمه با هم بسم اهلل الرّ حاال

ها جمهع اسهت، يها نهه؛      که مشخص شود که حواس خیلی خوب، حاال براي اين

 1.هرچه را گفتم با بله يا نخیر جواب دهید
                                                                        

 ها را درست گفتند توسط مربّی تشويق شوند. ابآموزان جو . اگر دانش1
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 هههاي بهها صههفا  آي بچههه
 

 کوچولوهههاي بههها و ههها   بله
 

 بله
 خدا ماها رو دوسهت داره 

 
 مسلمونا رو دوست داره  بله

 
 بله

 شما خدا رو دوست داريد
 

 پیامبرا رو دوست داريد  بله
 

 بله
 امامههاتونو دوسههت داريههد

 
 اماا زمونو دوست داريد  بله

 
 بله

 بچهههه مسهههلمونید شهههما
 

 ادوستاي شیطونید شم  بله
 

 نخیر
 بچههه خههوب نمازخونههه  

 
 خونهه  نماز و با نهاز مهی    بله

 
 نخیر

 خونیهد  شماها قهرآن مهی  
 

 خونیهد  آيه  هراوان مهی    بله
 

 بله

ها جمع کرديدو اينجا آورديد، بهه   ها و خونه ها را از خیابان و با  حاال که حواس

 بینید؟ بله، قرآن، کتاب آسمانی ما. من بگويید که در دست من چه می

خهواهم   اا که می اي از اين کتاب آسمانی را انتخاب کرده ان خوبم! من آيهدوست

خواهند اين آي  قرآن را بخوانند  در شرون برنامه با هم بخوانیم. حاال کسانی که می

 1هاي خود را باال بگیرند. دست

 79ونَرُهَّطَالّاالمر سُّهرم ي ال  78ونٍكنُم  تابٍ ی کح 77ريمرکَ رآنٌقُانّه لَ

تر شما هم قاري قرآن هستید و هم به خواندن قهرآن عالقهه    حمدهلل که بیشال

داريد. امّا هم  ما بايد به يك نكته خوب دقت بكنیم آن نكته اين اسهت کهه اگهر    

نويسهم   کسی خواست قرآن بخواند، بايد رمز پاکی را بلد باشد. من اين رمز را مهی 

 2که با هم بخوانیم.

 و شايد هم نهصد و نه. رمز چه بود؟ بله، ششصد و شش

 

 کداا تر است؟ هیچ کداا رمز درست

خواهید به رمهز پهاکی برسهید بهه تصهوير       حاال اگر می

 خوب نگاه کنید.

                                                                        

واقعه را قرائت کنند. سپس مربی به بحه  رمهز     سوره 79و  77شود که آي   آموزان دعوت می از چند نفر از دانش. 1

 پردازد. پاکی می

 قابل توجّه مربی: بح  رمز پاکی به وسیله سه عدد کارت هم قابل اجراست.. 2



 توشۀراهیاننورمقطعابتداییره 162

خواههد بهه    رمز پاکی است. هرکس که می« وضو»پس رمز پاکی چه شد؟ بله،  

 آيات قرآن دست بزند بايد با وضو باشد.

ضو بیشتر آشنا شويم، يهك شهعر زيبها    که با و در اين قسمت از برنامه براي اين

 1خوانم. شما هم بعد از من آن را تكرار کنید. براي شما می

 دوسهههتاي خهههوب خوشهههرو  
 

 ههههاي شهههاد خوشهههبو  گهههل 
 

 بیايیهههههد بهههههريم بهههههه اردو
 

 اسههههم قشههههنگش وضههههو   
 

 ريهههزيم رو صهههورت  آب مهههی
 

 تکشههیم بهها دقّهه دسههت مههی 
 

 از پیشهههههونی تههههها چونهههههه
 

 تشههه بهها دقّهه   شسههته مههی  
 

 د بهههه دسهههتا نوبهههت رسهههی 
 

 رو دسههههت راسههههت ابتههههدا 
 

 از روي آرنههههههههج بريههههههههز
 

 بهههه سهههمت پهههايین بیههها    
 

 تهههها سههههر انگشههههت بشههههور
 

 جههور دسههت چههپم همههین   
 

 چهههون کهههه خهههداي دانههها   
 

 طهههوري داده دسهههتور  ايهههن 
 

 وقتههههی رسههههید بههههه آخههههر
 

 حههاال بههه يههك دسههت تههر    
 

 قبهههل از مسهههح ههههر دو پههها 
 

 بايهههد کشهههید مسهههح سهههر  
 

 شههويیم مهها دسههت و رو   مههی
 

 گیهههريم وضهههو ب مهههیبههها آ 
 

 تمیهههههز و پهههههاکیزه بهههههاز  
 

 ريهههم س هههرِ جههها نمهههاز مهههی 
  

 خیلی ممنون که شعر زيباي وضو را زيبا خوانديد.

 خواهم يك گل زيبا به شما تقديم کنم. از شما می تشكّرمن هم براي 

                                                                        

 ر، خودش نمايش وضو را متناسك با ابیات شعر اجرا کند.مربی در حا  خواندن شع. 1
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هها   هم ريخت  داخل گلبر ه امیدوارا که قبو  کنید و زحمت بكشید حروف ب

 ك کنید.را مرتّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امّها  «. ليوان»اي به دست آمد؟ بله،  حاال بگويید از گلبر  شمارۀ يك چه کلمه

حهاال  «. مساواک »آيهد؟ آ هرين،    اي به دست می چه کلمه دوّا شماره در گلبر 

 «.كليد»آيد؟ آ رين،  اي به دست می چه کلمه شماره سه بگويید در گلبر 

د. بلهه، جهواب   دهه  چیزي است که وقهت را بهه مها نشهان مهی      در گلبر  چهار

هها چهه ربطهی بهه وضهو       است. حاال دوستان من بگويید که اين جهواب « ساعت»

جهور   توانیم وضو بگیهريم. ايهن يهك    با يك لیوان آب هم می ، مادارند؟ عزيزان من

توان وضو گر ت؟ به طور  اصالح الگوي مصرف است. حاال بگويید آيا با هر آبی می

تهوان بهدون    شیر آب خان  مردا که نمیانند م نمونه با آبی که براي ديگران است.

چون يكی از شرايط وضو اين است که آب وضو بهراي خودمهان    اجازه وضو گر ت.

 باشد و يا اجازه آن را گر ته باشید.

البته دوستان خوبم! آب وضو دو شرط ديگر هم دارد که هر دو شرط يك حرف 

کهه در   اي قطهره ههاي   کهارت مشترک دارند که شما بايد آن را پیدا کنید. حاال به 

 دست من است خوب نگاه کنید و حرف حذف شده را حدس بزنید:
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 کند. ی را خالص میدوّمی را پاک و اوّلاست که قطرۀ « الس»حرف حذف شده، 

 پاک باشد، يعنی چه؟

بله، يعنی نجس نباشد. آب وضو بايد پاک باشد، يعنی آبی که با نجاست، مثهل  

 ط نشده باشد.خون، ادرار و... مخلو

  سؤا  بعدي اين است که آب خالص چه آبی است؟

آب گل آلهود، سهیل و يها از     آري، آبی که چیزي به آن اضا ه نشده باشد، مثل

 آب پرتقا ، آب انار و آب  که خالص نیستند. اي گر ته نشده باشد مثل میوه

تواند ارتباط مسواک با وضو  حاال چه کسی می

 را بگويد؟

ست که مسواک و وضهو همهراه   آ رين، خوب ا

؛ يعنی موقع وضو گر تن، مسواک ههم  باشندهم 

 بزنیم.

 حاال يك نفر ربط کلید با وضو را بگويد؟

هايش سهالم   کند که هم  دندانه اي را باز می دوستان خوبم! کلید زمانی در خانه

هاي کلید آسیك ديده باشد ديگر آن کلیهد بهه    باشد، ولی اگر حتی يكی از دندانه

د نخواهد خورد، چون قفل را باز نخواهد کرد. وضو هم مثل کلید است که اگهر  در

تهوان   يك قسمت آن درست اجرا نشود، ديگر خان  پاکی را باز نخواهد کرد. و نمی

با آن وارد خان  پاکی شد. به طور نمونه اگر يك دست خود را نشويیم و يا يكی از 

 .شد ا باطل خواهدهاي وضو را درست انجاا ندهیم، وضوي م قسمت
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 گويید که ربط ساعت مچی با وضو چیست؟بحاال 

 بهه پوسهت دسهت   مچی را از دست باز کنیم تها آب   ساعتبله، موقع وضو بايد 

برسد و اگر انگشتر هم داريم بايد مراقك باشیم که آب به زيهر آن  

 برسد.

 شنويم.  اي می حاال خاطره

نارا آمد و شرون به آقا پسري ک .گر تم ضو میداخل وضوخانه و

موقع وضو به هم  گر تن وضو کرد. صداي بند استیل ساعتش که

 را به خودش جلك کرد.خورد توجه م می

گیهرد. بهه او گفهتم:     وقتی نگاهش کردا، ديدا اشتباه وضو می

نه، وضهوي مچهی ديگهر    »جواب داد: « اي؟ راستی تو تا حاال وضوي مچی شنیده»

 «چه وضويی است؟

چی وضويی است که آدا موقع شستن دست از آرنهج تها مهچ    وضوي م»گفتم: 

 «ها را بشويد. دست

ههايش را   اگهر از قبهل دسهت   »اش گر ته بود گفهت:   پسرک در حالی که خنده

بلهه، چهون   »گفهتم:   «هايش را بشويد. شسته باشد باز هم بايد تا سر انگشت دست

ديگهر  « ت.آن شستن قبلی مستحك بود، امّا اين شستن تا سر انگشت واجهك اسه  

وضو گر تنم تماا شده بود، و وقتی از او خواستم تا به داخل مسجد برويم گفهت:  

 «ا.گیر بفرمايید. من دوباره وضو می شما»

انهد   ههاي مها جهواب داده    آموزانی که بهه سهؤا    در اين قسمت از برنامه از دانش

در  کنم که تشريس بیاورند کنهار بنهده و رو بهه دوستانشهان بايسهتند و      دعوت می

 کنند.  مسابق  مجسمه بازي شرکت
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شما دوستان خوبم که قرار است در مسابقه شرکت کنید، هر کاري که گفتم به  

من را شنیديد، مثل « ايست»صورت پانتومیم انجاا دهید. هر جاي کار که صداي 

سهعی  ها را بشهويید. در ضهمن    مجسمه بايستید. حاال شیر آب را باز کنید و دست

ببنديد که اسراف نشود به ويژه امسا  کهه سها  اصهالح الگهوي      شیر آب را کنید

 1مصرف هم هست.

خیلی ممنون از عزيزانی کهه در مسهابقه شهرکت کردنهد. حهاال اگهر شهما ههم         

خواهید مثل دوستانتان که در مجسمه بازي، وضوي خوبی گر تنهد، درسهت و    می

 يعنی چه؟ مقاومتصحیح وضو بگیريد بايد بدانید که 

 

 ومت چه ربطی به وضو دارد؟راستی مقا

هايی کهه در   خواهند ربط مقاومت به وضو را بدانند به کارت حاال کسانی که می

 ها را بخوانند. دست من است خوب نگاه کنند و روي کارت

 

 

 هاي وضو. مواالت  يعنی  اصله نینداختن بین قسمت      ا

 ربت شود.قصد قربت يعنی براي وضو در نیت بايد قصد ق        

 اعضاي وضو بايد پاک باشند.     ا 

                                                                        

خواهد قسهمتی از وضهو را انجهاا دهنهد بهه طهور نمونهه         ها می مربی در طو  مسابقه قبل از گفتن ايست، از بچه. 1

ها که شسته شد، حاال صورتت را بشور بشور بشور خوب بشور؛ ايست و... در پايان مسابقه نفر برتهر تشهويق    دست

 د.خواهد ش
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وقت باشد براي وضو گر تن بايد وقت باشد، اگر وقت کم باشد، بايهد        و 

 تیمم کنیم.

اي وضو مهانعی ماننهد چسهك يها     مانعی نباشد در رسیدن آب به اعض      ا 

 ... بايد برطرف شود.رنگ 

جا شسهته   ايت شود و اعضاي وضو جابهترتیك در وضو ترتیك بايد رع      ت 

 نشود.
 

هاي  اند دست اند و مقاومت را ياد گر ته هايی که از برنام  امروز ما راضی حاال آن

ها بهه طهرف    ها جلو ه برگردان هر دو دست  ها بغل ه دست  خود را باال ببرند. دست

 باال. حاال نوبت چیست؟ بله، نوبت دعا

 (4) الهی آمین  ا را، قبو   رما!خدا خدايا، دعاي ما را، ثناي م

 (4) الهی آمین  خدا خدايا، نماز ما را، نیاز ما را، قبو   رما!

 (4) الهی آمین خدا خدايا، کالس ما را، تو درس ما را، قبو   رما!
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:پرسش

   ه رمز پاکی چیست؟  1

    الس. وضو

  ب. نماز 

  گناه نكردن. ج

 ه ترتیك در وضو يعنی چه؟  2

 . مواالتالس

 منظم بودن .ب

 ج. جا به جا نشدن اعضاي وضو

 کنید؟  ه زمان وضو اگر کم بود چه می 3

  الس. وضو بگیريم

 ب. تیمم

 ج. غسل کنیم

 ه آب وضو پاک باشد، يعنی چه؟  4

  الس. غصبی نباشد

  ب. مباح باشد

 ج. نجس نباشد

 





 

 

 

 

 

 دست و خاک

 

 
 

 و رنگ ناا خداوند زيبايی و عطر به
 

 ههههاي قشهههنگ خداونهههد پروانهههه 
 خههداي صههمیمی، خههداي سههالا   

 
 ناتمهههاا  ، قصّههههخهههداي غهههز   

آموزان عزيز! حا  شما چطور است؟ امیدوارا همیشه سهالم باشهید.    سالا دانش 

 .کنیم برنام  امروز را با يك داستان زيبا شرون می

کهرده بهود.   کاروان در حا  حرکت بود. صداي حرکت کاروان تماا صحرا را پهر  

کرد، ولی هرچه خورشهید   خورشید طاليی هم با دقت تماا کاروان را همراهی می

ديك ظهر، ريیس کاروان کهه حها    شد. نز آمد، حرکت کاروان کندتر می باالتر می

 ها را بلند کرد و  رياد زد: کاروانیان را ديد، دست  هخست

 «کنیم. کنیم. استراحت می بايستید. استراحت می»

ان هم شترها را نشانده و مشغو  استراحت شدند و به خاطر گرمی ههوا  کاروانی

ههاي آب ر تنهد. کمهی کهه از زمهان اسهتراحت کاروانیهان         همگی به سرا  مشك
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ز اسهت. آ تهاب را   برخیزيد. برخیزيد. موقهع نمها  »گذشت، ريیس کاروان  رياد زد: 

 «نماز شويد.  بینید؟ آماده ینم

ا نشده بود که يكی از کاروانیهان  ريهاد زد:   هاي ريیس کاروان تما هنوز صحبت

هايمان کم است و  قط براي نوشیدنمان کفايهت   چگونه وضو بگیريم؟ آب مشك»

 «کند. می

قرار شد دو نفر مومور پیدا کردن آب شوند. آنان با عجله از کاروان جدا شدند تا 

 اي يا جوي آبی را پیدا کنند. شايد چشمه

هاي  تبعد از ساعتی خسته و با دس

خالی برگشتند و گفتند که آبهی پیهدا   

نكرديم. ريیس کاروان با آرامش گفت: 

حلّهی   اشكا  نهدارد، ههر مشهكلی راه   »

 «دانیم. حل آن را می دارد و ما هم راه

هاي خوبم! به نظهر شهما    خوب بچه

 حلّی وجود دارد؟ چه راه

هههاي ايههن   جههواب داخههل اشههعه  

خورشههیدي اسههت کههه موقههع تعريههس 

 ما روي تخته کشیدا.داستان براي ش

 

 (4و  5، 3كمك )     گويند؟  ه به ياري رساندن می 1

 (14و  13، 7سبا )              ه ناا سرزمین بلقیس چیست؟  2

 (17و  11، 6نمك )             ه ناا جسم سفیدرنگ، شورمزه چیست؟ 3

 (12) 1ید                           گويند؟ به عربی چه می را ه دست 4
                                                                        

  گیرد. قرار می 12. دو حرف ]يد[ در خانه 1
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 (2و  1پا )شود چیست؟  ه ناا عضوي که به هنگاا وضو بر روي آن مسح می 5 

 (15و  16یا )                     ه حرف ندا براي دور و نزديك چیست؟  6

 (10و  8، 9پعت )               آيد؟  ه در آشپزي به همراه پز می 7

ش تا بشماريد ها را شش تا ش است، پس خانه 6دوستان خوبم! رمز جدو  عدد 

حلّی است که ريیس کهاروان آن را    جدو  همان راه پیااجدو  برسید.  پیااتا به 

 برسد، برندۀ اين مرحله است. حلّ  دانست. هرکس زودتر به راه می

 

 

 

 

 

 

 

 1.پس با خاک پاک تيمم كنيدپیاا جدو : ! آ رين به شما

گوش کنیهد و بها مهن    ، تیمم کردن است به اين شعر حلّ  حاال که  همیديد راه

 تكرار کنید.
 تههههیمم عههههین وضوسهههههت  

 
 وشوسهههت جانشهههین شسهههت  

 زنهههه دسهههتو بهههه خهههاک مهههی 
 

 پههههههاکی جههههههان و تنههههههه 
خواهید بدانید که در چه مواردي بايد تیمم کرد، من هرچه گفتم، شهما   اگر می 

 «.تیمم»جواب بدهید: 

 تيمم             ، نوبت چیه؟ اگر که آب نباشه

 تيمم                                                           نوبت چیه؟، وقت نماز کم باشه

                                                                        

   سورۀ نساء. 43. قسمتی از آيه 1
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 تيمم             ضرر داره اگر آب، نوبت چیه؟ 

 تيمم            خوابه آ تاب، نوبت چیه؟  داره می

 توانیم تیمم کنیم؟ دوستان خوبم ما در چه مواردي می

ه 3وقت نماز خواندن کم باشد، ه وقتی که  رصت و   2ه وقتی که آب نباشد،   1

 باشد. آب باشد، امّا براي بدن مضرّ

 گفتیم خاک بايد پاک باشد، يعنی چه؟

 1جواب روي اين کارت نوشته شده است، ولی حرو ش به هم ريخته است.

 

 درست است.     حاال  پشت کارت را ببینیم جواب چه بود، بله

 شد.هم نبا        در ضمن اين خاک تیمم بايد 

خواهید تیمم کنید توجه نمايید  هاي گل من! بايد دقت کنید. وقتی می پس بچه

ه شده است. آيا از زمین ديگران و بدون اجازه آورده شده که خاک تیمم از کجا تهیّ

 منز  خودتان تهیه شده است؟ باشد و يا از حیاط  است که 

شما بايهد بگويیهد بها     شود تیمم کرد. حاال جا گفتیم که با چه خاکی نمی تا اين

 2 ها توجّه کنید. شود تیمم کرد؟ به کارت چه چیزهايی می
   

                                                                        

شهود و سهپس پشهت کهارت کهه جهواب        آموزي که کلمه را درست حدس زد از طرف مربی تشويق می . هر دانش1

  شود، هم در مورد کلمه نجس و هم در مورد کلمه غصبی. آموزان نشان داده می صحیح است به دانش
 2ها روي هم قرار گر ته است. يك کهارت سهفید ههم روي کهارت      آموزان است و کارت ي دانش سابقه براي همه. م

او  است و هر کارت پشت کارت بعدي است. مربی با کنار زدن کارت رويی و نمايش حرف اوّ  کهارت پشهتی از   

کهه   ح الزا را بدههد. بهراي ايهن   هها توضهی   خواهد که کلمه را حدس بزنند و براي هرکداا از کلمه آموزان می دانش

 دهد. ها مثل خشت و سنگ دو حرف را نمايش می ها نرسد در بعضی کارت کلمه به ذهن بچه
    شهود   شود به سنگ مرمر هم تیمم کرد؟ به سنگ مرمر و سنگ اُپهن و... مهی   شود که آيا می در مورد سنگ سؤا

 تیمم کرد.

آمهوز   آموزي گفت که با آجر جمله بسهاز. دانهش   که روزي مربّی به دانشمربّی براي تنون اين لطیفه را مطرح کند    

 کنند. سازند، تازه تیمم هم می سازند بلكه خانه می خنديد و گفت: آقاي مربی با آجر جمله نمی

 ج ن س

 ب غ ی ص

 سنگ  آجر  ريگ شن گحل خشت خاک 

 نجس

 غصبی
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س ها را درست حد مسابقه به اين صورت است که دوستانی که کلمه اوّ مرحل   

ايهم کهه    ههايی کهه روي میهز گذاشهته     د به نمونهزدند  قط تا ده ثانیه  رصت دارن

تهري از   اه کنید و برگرديد. هرکس تعداد بیشها تیمم کرد خوب نگ شود به آن می

ها گفت، در ايهن   ها تیمم کرد را حفظ کرد و براي بچه شود به آن چیزهايی که می

 1مرحله برنده است.

مسهابقه   دوّا همیديم که بايد به چه چیزهايی تیمم کنهیم، نوبهت بهه مرحله      

 رسد. می

 اسم مسابقه چیست؟ مسابق  حواست را جمع کن.

هاي من گوش کنید و تیمم را درست انجهاا   مرحله شما بايد به صحبتدر اين 

دهید. مواظك باشید کارهايی را که مربوط به تیمم نیست، انجاا ندهید. حهاال بهه   

 رويم. سرا  مسابقه می

هها بهاال،    ت کنیهد. دسهت  همه با هم رو بهه قبلهه نیّه    اوّ 

ها را به خاک بزنید. خیلی خوب است،  ها پايین، دست دست

ها را تكان بدهید و به ههم   کنید. دست بازي می امّا چرا خاک

 زنید؟ بزنید که تمیز شوند. چرا دست می
 

طوري تمیهز   ها را تمیز کنید، نه انگار اين  قط گفتم دست

ها را تمیز کنید، شهیر آب را   که دست شود. حاال براي اين نمی

ند ها را شسهت  ها را بشويید. کسانی که دست باز کنید و دست

 2انگار حواسشان جمعِ جمع نبود.

کنیم که يا آب در دسترس نباشد  چون ما زمانی تیمم می

                                                                        

اي  دهد مثل: تكه ها تیمم کرد روي میز از قبل قرار می شود با آن شود و نمی . مربی چند نمونه از چیزهايی که می1

  ريزه، آجر، نمك، آهن، موکت و... سنگ مرمر، موزايیك، مهر، کتاب، کاغذ، سنگ

چهون  »گويهد:   شهود بلكهه مربّهی مهی     ها را شستند مسابقه تماا نمی دانش آموزان اشتباه کردند و دست  . اگر همه2

  «اه نكنید.تر باشد که اشتب ها جمع بخشم ولی حواس خداوند بخشنده و مهربان است من هم بار اوّ  را می
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 آمههههین الهههههی
 

هها را از پیشهانی روي    و يا اگر هم آب باشد براي بدن مها ضهرر دارد. حهاال دسهت    

صورت بگذاريد، طوري که هر دو طرف پیشانی شهما را بگیهرد و تها وسهط بینهی      

 پايین بكشید.

 ي ي مسهابقه  کشم. خیلی خهوب اسهت. امّها ادامهه     میطوري که من  درست اين

 حواست را جمعِ جمع کن.

زنیم. هرکس اين کار  حاال با دست چپ روي دست راست می

را انجاا داد، بنشیند. دست چپ را روي دست راسهت بكشهید و   

پشت دست راست را با دست چهپ مسهح کنیهد. سهپس پشهت      

 دست چپ را با دست راست مسح کنید.

برنده شدند و در اين مرحلهه   اوّ  ي هدر مرحل حاال کسانی که

خواهم که بها يهك    اشتباه بودند، برنده هستند. از شما می هم بدون اشتباه و يا کم

 صلوات تشويقشان کنید.

)عج ( هم يك صلوات مههدي ل اهلل تعلی  رجهحاال براي سالمتی اماا زمان)عج

ب و سرحا  باشید. حاال هر پسند بفرستید. امیدوارا همیشه شادا اهلل تعلی  رجه( 

 دو دست باال.

  خدايا! به ما مهربانی بده

   دلی ساده و آسمانی بده

 

 خدا نگهدارتان

 به امید ديدارتان. 
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:هاپرسش

 ه منظور از خاک پاک چیست؟ 1

  الس( نجس نباشد 

  ب( غصبی نباشد 

 سفت يا نرا نباشدج( 

 د؟شود تیمم کر ها نمی يك از اين ه با کداا 2

   الس( آجر 

  ب( خشت خاا 

 ج( سنگ  یروزه 

 کنیم؟ ح میبا کداا دست مس اوّ ه در تیمم  3

  الس( هردو دست 

  ب( دست راست 

 ج( دست چپ 

 شود تیمم کرد؟ ه در چه مواردي می 4

 الس( آب نباشد 

 ب( آب براي بدن ضرر داشته باشد 

 ج( هر دو مورد 





 

 

 

 

 

 نماز

 
 

 

 ايی کهه بهر بنهدگان   به ناا خهد 
 

 ببخشايد و بس بهود مهربهان   
 آورد؟ آ رين، سالمتی. دوستان خوبم سالا! از قديم گفتند سالا چه می 

هها را روي   خواهم دربارۀ چه چیزي صحبت کنم؟ من اين عالمت اگر گفتید می

 نويسم تا بعد به کمك يكديگر آن را کامل کنیم. تابلو می

 

 ها چیست؟ نید تا بفهمید اين عالمتکحاال به يك قصه کوتاه گوش 

هايش را باز کرد. ديد هوا روشن شده است. آمد کنار پنجره. نگاهی  چشمحامد 

درخشیدند  هاي قشنگ می با رنگ خورشید جلوي ها و شكو ه ها . گلبه حیاط کرد

هها و   حیهاط بهه گهل    توي درکردند. ما جیك می ها جیك ها روي شاخه و گنجشك

طهور کهه دسهت و     دوان پیش مادرش ر ت. همهان  . حامد دوانداد درختان آب می

هها   دانهی ايهن نعمهت    مهی »شست، مادر با لبخند به  رزندش گفت:  صورتش را می
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کنیم. آ رين هديه خهدا   ها را کامل می حاال اين عالمت« همه........ خدا به ما است.

 به ما است.

 
 

اگهر انگشهت شسهت     1؟توانسهتیم غهذا بخهوريم    اگر دهان بسته بود، چگونه می

بهاره   توانستیم دکمه پیراهن خود را ببنهديم؟ صهحبت مها در    نداشتیم، چگونه می

در حامهد،  داد. بعد ما هاي خدا بود. حامد کنار حوض نشسته بود و گوش می نعمت

 «.خدا خداي مهربان» داد: او جواب  شعري خواند و حامد هم به
زمینوهمآسمان

تمامررندگان
آفرید رختانای

 خدا خدای مهربان        
 و ستوهم وتارا

 وچشمخی یزیبا
هاراایآفریدلب

 خدا خدای مهربان
 ندانیزبانتو هان

روهامانبینیواب
ای ا هاستبرامان

 خدا خدای مهربان
رچه راینجهاناسته

برایمؤمناناست
ای ا ه  بمهربان
 خدا خدای مهربان 

                                                                        

شود؟ دومی: چون حیس است که چنین مهمهان   . لطیفه: چرا وقتی لقمه هنوز وارد دهان نشده است، دهان باز می1

   عزيزي پشت در معطل بماند.
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 هاي خدا را ناا ببريد. توانید چند تا از نعمت ها! شما هم می راستی بچه 

 هاي زيبايی را که خدا به ما داده است، وظیف  ما چیست؟ در مقابل نعمت

دانید هر کاري بهترين  کنیم. می                 بايد:  آ رين، به تخته نگاه کنید.

 دارد، به طور نمونه 

 

 1و بهترين    بهترينبهترين                          

 

 
گهويم.   ههاي قهرآن را مهی    اسم چند تا از سهوره  چیست؟ ابتدا امّا بهترين بعدي

 ها را به هم وصل کنید تا جواب به دست آيد. آن اوّ هاي  حرف

 عمران ه زلزا ؛ نمل ه ماعون ه آ 

پهس بهتهرين راه    2شهود.  د نماز مهی ها را به هم وصل کنی آن اوّ هاي  حرفاگر 

حاال به تخته توجه کنید. حرف چ را روي تخته نوشتم. از  از خدا نماز است. تشكّر

 خود بپرسید: 

 

 چ     

 

 مثالً از خود بپرسیم: دوستی چیست؟ چرا دوستی؟ چگونه دوستی؟

 يا نماز چیست؟ چرا نماز بخوانیم؟ چگونه نماز بخوانیم؟

خهواهم تها نمهاز     ه نماز خواندن از يكی از دوستان شما مهی حاال در مورد چگون

گويم. ببینم چه کسهی   شوا. بعضی جاها را از عمد اشتباه می بخواند. من مكبّر می
                                                                        

ههاي خانهه، کتهاب و روز نوشهته و در طهرف دوا بهه        هاي دوطر ه استفاده کند در يك طرف کلمه . مربی از کارت1

   ه جمعه. 3ه قرآن،  2ه کعبه،  1ها کامل کنند:  پراکنده بنويسد تا بچه صورت حروف به هم ريخته و

هها را از قبهل شناسهايی کنهد.      تواند هم چهار نیك مثل: نظم، مهادر، ايثهار، زبهان يها چههار نفهر از بچهه        . مربی می2

   ها نماز شود. )نادر، محمود، احسان، زمانی( هاي او  اسم يا  امیل آن حرف

 چيست؟
 چرا؟

 چگونه؟
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آماده و مرتك رو به قبلهه بهراي نمهاز     من شماحواسش جمع است! پس با صداي 

 . آ رين.بايست

 خواند. : اهلل اکبر و پس از آن حمد و سوره را میآموز دانش

 مربی: قنوت.  

 ها: غلطه آي غلطه.  بچه

 .قنوت نداريم. آ رين، پهس اهلل اکبهر سهبحان اهلل    اوّ : چرا؟ چون رکعت مربی

رود. اهلل اکبهر ه اهلل اکبهر ه سهجده       آموز به سجده مهی  دانش.  لمن حمدههللسمع ا

 . اهلل اکبر. الحمدهلل. دوّا
 

اهلل. نداريم. آ رين، بحو  اوّ رکعت غلطه آي غلطه. چرا چون تشهد در : ها بچه

: حمد و سوره، بعد رکون، نه چرا؟ آ رين، قنوت بايد خوانده شود. ذکهر  دوّارکعت 

 نلا  و ِق نةَسل َح رةِخل   االو ِفل  نةَسل ا َحين  اللدُ نلا ِفل  نلا آتِ ّبُرقنوت را با هم تكرار کنیم... 

 لمن حمهده ه   ون ه سمع اهلل دهیم. اهلل اکبر ه سبحان اهلل ه رک   . ادامه میارالّنذاَبَع

  دوّااهلل اکبر ه سجده ه اهلل اکبر ه اهلل اکبر ه سجده 
 

  : اهلل اکبر. سجده سوا.مربی

  : غلطه، آي غلطه.آموزان دانش

شهويم. رکعهت سهوا:     بحو  اهلل بلند می نداريم.چرا؟ آ رين. سجده سوا مربی: 

 1اهلل.بحو  دوّاو  اوّ ه  لمن حمده ه سجدتسبیحات اربعه ه بعد رکون ه سمع اهلل

نه، پس چه کار کنیم؟ چون نیت ما يك نماز سهه  

د بخوانهد. آ هرين، ذکهر    رکعتی بوده است؛ بايد تشههّ 

 رکعتهی  سه: نه، نماز تشهد را بگويید. حاال بحو  اهلل

بعد از تشههد بايهد سهالا نمهاز خوانهده شهود.        است

 آ رين.

                                                                        

  ها انجاا دهند. نماز را ادامه دهد تا يك نماز کامل را بچه طور . مربی همین1
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دههیم.   به رسم يادبود بهه او مهی   اي کنیم و هديه می تشكّراز اين دوست خوب  

 خوانم. شما جواب بدهید. حاال نوبت خواندن شعر نماز است. من اين شعر را می
 

 «صلّی علی محمّد صلوات بر محمّد» 
 

 

 نمهههاز رکهههن ديهههن اسهههت 
 

 مهههونس مهههؤمنین اسهههت  
 نمهههههاز خوانهههههدن مههههها   

 
 چه خوب و دلنشهین اسهت   

 صلّی علی محمّهد صهلوات بهر محمّهد      
 

 
 مرتّههههههكمهههههها نمههههههاز 

 
 تو صهبح و ظههر و هرشهك    

 خهههههدا از مههههها راضهههههیه  
 

 هههههامون عالیههههه  نمههههره 
 صلّی علی محمّهد صهلوات بهر محمّهد      

 
 

 دلهههههههههرۀ دشههههههههمن از
 

 نمهههاز خوانهههدن ماسهههت   
 نمهههههاز خوانهههههدن مههههها   

 
 ضهههامن مانهههدن ماسهههت   

 صلّی علی محمّهد صهلوات بهر محمّهد      
 

 
 نمهههاز اسهههاس ديهههن اسهههت

 
 مسههلمانی در ايههن اسههت   

 ت کنهههیمحببههها خهههدا صههه  
 

 بهههه ههههم محبهههت کنهههیم 
 صلّی علی محمّهد صهلوات بهر محمّهد      

 
 

 

از شما دوستان عزيز که خیلی زيبا و خوب بها مها همهراه بوديهد.      تشكّرآ رين، 

 خواهیم شیرجه بزنیم. ايم و می ر کنید کنار استخر ايستادهحاال تصوّ

خهود را بها    هاي رويم و دست ايد. راستی چرا حماا می وسايل شنا با خود آورده

 شويیم؟ آ رين، براي پاکیزگی و نظا ت و سالمتی. صابون می

 حاال براي پاکیزگی روح خود چه کنیم؟ به اين حكايت گوش دهید.

)صاللی هللا علیاله و اي از ياران پیامبر اسالا، حضرت محمد مصهطفی  روزي عده

اي نمازهه »حضهرت  رمهود:   « اي دارد؟ نمهاز چهه  ايهده   »از ايشان پرسهیدند:   آله(

نوبت  5ها روان است و نمازگزار هر روز  است که بر در خانه مانند نهر آب گانه پنج

 «ماند. دهد. ديگر هیچ آلودگی باقی نمی وشو می زال  آن شست آب خود را در
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تواند آن را کامل کند و بقیهه جملهه را    نويسم. چه کسی می حاال يك جمله می

دهید. يعنی هر پنج نفهر يهك گهروه     توانید به صورت گروهی هم جواب بگويد. می

 بشوند و زيباترين جمله را انتخاب کنند.

 من نماز را دوست دارا، زيرا

 

 آ رين

 

هها   جا داريم که رازي دارند. براي پیدا کردن راز دايره حاال ما چند دايره در اين

 نويسم. ها به ترتیك می من پاسخ شما را در داخل دايره به چند سؤا  جواب دهید.
 

 

 

 

 
 

 

 «كميل»      شود؟ هاي جمعه خوانده می ه چه دعايی در شك 1

 « یاد»         کنیم.  ه همه کارها را با ناا و....... خداي بزر  آغاز می 2

 «تيمم»      کنیم ه اگر آب پیدا نكنیم، براي خواندن نماز چه کار می 3

 «امام»گويند؟  چه میايستد،  ه به کسی که در نماز جماعت جلوتر از همه می 4

 « خامو»        ه آن چیست که هنوز خاموش نشده است؟  5

ه آن چیست که خیلی دوستش داريم، اما اگر در نماز انجاا بدهیم، نمازمهان    6

 «بازی»            باطل است

 « هواپيما»     وسیله مسا رت در آسمان؟ ه  7

 كنيم با خدا صحبت می
 كنيم دستور او را اجرا می

 راه رسيدن به سعادت و خوشبختی است
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هها را پیهدا    از دايرهرقرار دهید تا  ها را کنار هم و آخر اين کلمه اوّ حاال حروف  

 کنید.

 

 
 

 

 ها. آ رين بر شما! کلید تماا خوبی

کنهیم تها    ها را به هم وصهل مهی   ها چیست؟ من اين دايره حاال کلید تماا خوبی

 هاست.  کلید تماا خوبی« نماز»جوابش مشخص شود. بله، 

 کنم و شما آمین بگويید. آ رين دوستان خوبم! حاال دعا می

 تر از مادر، ما را مو ق کن تا به ديگران خدمت کنیم! رباناي مه

کنی، د  و جان ما را با بهار قرآن  اي خدايی که با  و باغچه را در بهار زنده می

 زنده کن!

هاي سرس و محمهدي را عطهرآگین آ ريهدي، مها را بها عطهر        اي خدايی که گل

 ها خوشبو کن! خوبی

 بهتر بتوانیم تو را عبادت کنیم! خدايا، به ما تندرستی و سالمتی ده تا
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:هاپرسش

گانهه بهه چهه     نمازههاي پهنج   )صلی هللا علیاله و آلاله(ه در حدي  پیامبر اکرا  1

 چیزي تشبیه شده است؟

  الس( نهر آب 

   ها  ب( شكو ه گل

 ج( آسمان ابري 

 ه کداا رکن نماز نقطه ندارد؟ 2

  الس( سوره حمد 

   ب( ال اله اال اهلل 

 ن ج( رکو

 خوانیم؟ چه می دوّاه در رکعت سوا بعد از سجده  3

   د الس( تشهّ

    ب( سالا 

 ج( سورۀ حمد 

 ها هستند؟ ه بهترين خانه و بهترين روز کداا 4

 الس( خانه بزر ، روز جمعه 

 ب( کعبه، روز جمعه 

 ج( کعبه، روز شنبه 



 

 

 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 صدف

 
 

 ر بنهدگان ناا خهدايی کهه به    به
 

 ببخشايد و بس بهود مهربهان   
 1هاي خوب سالا! امیدوارا که حالتان بهتر از ديروز باشد. بچه    

 بینید؟ ها در دستان من چه می بچه

 تر است؟ يك تمیزتر و بهداشتی کداا

 کنید؟ چرا؟ يك را براي خوردن انتخاب می شما کداا

 دو چه تفاوتی با هم دارند؟ اين

                                                                        

. مربی از قبل دو عدد شكالت، يكی با پوشش و ديگري بدون پوشش تهیه و آماده کند و همهراه خهود بهه کهالس     1

   بیاورد.
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 شود؟ د میکداا زودتر  اس

اگر اين دو را به همین صورت )با پوشش و بدون پوشهش( در  ضهاي بهاز قهرار     

 روند؟ يك زودتر می دهیم، حشراتی مانند مورچه، سوسك و... به سرا  کداا

ههاي زيبها را ديهوار و حفهاس درسهت       هها و مكهان   دانید چرا اطهراف بها    میآيا 

 کنند؟ آيا اين کار الزا است؟ می

هها نیهاز بهه     هاي زيبا نیاز به حفاظت دارنهد تها چیهده نشهوند. خانهه      گل دانید که آيا می

ديوارکشی دارد تا کسی به درون آن نگاه نكند و وارد آن نشود. همچنین اشیاي بهاارزش را  

 دهند تا از دسترس دزدان در امان باشد.  در مكان مخصوص قرار می

 حاال ارزش اين چیزها باالتر است يا وجود خودتان؟

تهر از ههزاران    ين، وجود شهما بها ارزش  آ ر

قیمهت اسهت. بهراي     شاخه گل و اشیاي گران

که بدانید که چگونهه گهل وجودتهان را از     اين

با حهروف بهه   ها حفظ کنید  بیگانگان و غريبه

 يك کلمه مناسك بسازيد اين گل هم ريخته
 

 است.  حجابکلمه مورد نظر 

اي که يك سوره قرآن به  رد به گونهدانید خداوند به شما عالقه  راوانی دا می آيا

دانید کداا سوره؟ آ رين بر شما! سوره مبارکه )نساء( عهالوه بهر    است. می شماناا 

آن آيات زيادي در قرآن، کتاب آسمانی ما وجود دارد که به زنان دستور داده است 

که چه کارهايی را انجاا بدهند و چه کارهايی را انجاا ندهنهد. در ايهن قسهمت از    

)صاللی نم که خداوند به پیهامبر ک نظر شما را به يك آيه از قرآن جلك می»رنامه ب

ای رسول ما )پيامبر( به زنان و دختران خاود و باه   : » رمود هللا علیه و آلاله(

 1.«زنان مؤمن بگو تا خود را بپوشانند

                                                                        

  .59. احزاب، 1
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در اين آيه خداوند به زنان مؤمن دستور داده است که حجاب را رعايت کننهد،   

باشهد،   که خود را از نامحرا بپوشانند. پوشیدن بدن به نفع خهود زن مهی   يعنی اين

تواننهد مزاحمهت بهراي     صفت نمهی  چون با رعايت کردن حجاب ديگر ا راد شیطان

کهه همهه بها ههم سهه مرتبهه يها         هاي خوب بعد از اين زنان ايجاد کنند. حاال بچه

کنم.  ب برايتان نقل میجالبی دربارۀ حجا ي ( گفتیم. يك قصهالا اهلل علیهازهرا)س

 خوب توجه کنید:

 

 

 
 
 

 رانسه به جهت  ايی در اي است که با خواهرش از مدرسه ساله 10راضیه دختر 

 نويسد: اي اين چنین می اند. وي در نامه رعايت حجاب اخراج شده

ر تم. هر روز مدير مدرسه براي پدرا نامه  گذشت و من به مدرسه می روزها می

حجاب به مدرسه بروا.  کرد که اجازه دهد تا من بی درخواست مینوشت و از او  می

اش  کهنم. در آخهرين نامهه    کرد که من حجاب را به اجبار پدرا رعايت مهی   كر می

به مدرسهه   اش را در نیاورد، ديگر حقّ براي پدرا چنین نوشت: اگر راضیه روسري

وقتهی بهراي آوردن    آمدن را ندارد. اين نامه را صبح به من داده بودنهد. بعهدازظهر  

ها به مدرسه ر تم، ديدا که مدير مدرسه مثل  رمانده پادگان همراه چنهدتا   کتاب

خواهم به کالس بروا با  که من می از معلمان جلوي در ايستاده بود. او به خیا  اين

 .no no raziyehعصبانیت و خشونت گفت: 

با ايهن حها  بهه او    من در آن موقع ناراحت شدا. بغض گلويم را  شار داد، ولی 

 اا. گفتم که من براي برداشتن کیفم آمده
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ههاي خهود را ادامهه     روا و در خانهه درس  من از آن روز ديگر بهه مدرسهه نمهی   

 کنم. مدير را هرگز  راموش نمی  ادبانه دهم، اما اين برخورد بی می

حجهاب خهود را ادامهه     آيها  بهود:   هپرسهید  کهه  خبرنگار شبكه سه تلويزيون  رانسهه 

سالگی براي ما دختران واجك است. من از  9حجاب در اسالا از  دهی يا نه؟! گفت: می

اا و تا آخر عمر هم آن را رعايت خواهم کرد. مهن بهازي بها     نه سالگی چادر به سر کرده

تهر   دينم و حجهابم را از همهه چیهز بهیش     ر تن به مدرسه را دوست دارا، ولیها و  بچه

 1ا باشم، ولی خدا از من راضی باشد...دوست دارا و حاضرا در خانه تنه

ها! اين داستان يك دختر مسلمان در يك کشور خهارجی بهود. حهاال شهما      بچه

کنید چگونه بايد باشید؟  دخترهاي باايمان در اين کشور اماا زمان)عج( زندگی می

ساله ياد بگیريد که براي رضهايت خداونهد و خشهنودي قلهك     10بايد از اين دختر 

( حجهاب و  الا اهلل علیهها به ويهژه حضهرت  اطمهه زهرا)سه     السالا( )علیهمامامان

 اي خوب و نمونه باشیم. پوشش دينی خود را رعايت کنیم تا داراي جامعه

کنهیم. دو مسهوله از شهما سهؤا       در اين قسمت از برنامه يك مسابقه اجهرا مهی  

 کند. کنم. هرکه زودتر پاسخ صحیح را بدهد در مسابقه شرکت می می

آيه سورۀ احزاب خداوند به زنان و دختران چه گفته بود؟ بلهه درود بهر   ه در   1

 «.كه پوششی برای خودتان قرار دهيد» :شما! خداوند  رمود

 .حرام استه بیرون بودن مو چه حكمی دارد؟  2

م در مسابقه شرکت کننهد.  خواه که جواب صحیح را دادند، می حاال از دو نفري

 شود. می مسابقه ما در سه مرحله برگزار

را بها يهك نفهس    « حجهاب »م کهه کلمهه   خهواه  : از دوستان شما میاوّ مرحله 

بگويند. هرکداا داراي نفس زيادتري باشد، امتیاز ايهن مرحلهه را خواههد گر هت.     

                                                                        

سهاله از کلرمهون    10ان، )راضهیه نهادر   .227، چاپ اوّ ، ص1378نیا، بهشت جوانان، نصايح قم،  . اسداهلل محمدي1

  رانسه(
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)حجاب را به صورت کشیده بیان کنید( با تشهويق نفهر برتهر ايهن مرحلهه، سهرا         

 رويم. می دوّامرحله 

 1به ما بگويید نامحرا چه کسی است؟ خواهم که از شما دو نفر می

خهوانم گهوش    دهم. شما بايد ابتدا به شعري که می به هر يك از شما کارتی می

 کنید. هرگاه من از شما پرسیدا جواب را با کارتی که مربوط به آن است بدهید. 

 

 

 آماده هستید؟!

 
 حهههههد حجهههههاب شهههههرعی 

 
 ههها صههورت و دسههت تهها مههچ  

 غیهههر از دو دسهههت و صهههورت 
 

 رامهههههه باشهههههه پیهههههدا ح 
 حضهههههرت زههههههرا  رمهههههود 

 
 اي دخترههههههاي بهههههاهوش 

 هههههها در پهههههیش نهههههامحرا 
 

 حجههههاب نشههههه  رامههههوش 
 ههههها يههههه دختههههري بچّههههه  

 
 شهههههو نبسهههههته روسهههههري 

 بههههدون کفههههش و جههههوراب 
 

 شهههون نشسهههته تهههو کوچهههه 
 خههههواا بههههدونم آيهههها  مههههی 

 
 حجهههههههاب او کاملهههههههه؟  

 تهههههو تفهههههريح و زيهههههارت  
 

 ره وقتههی کههه بیههرون مهههی    
 هههههها ادر پهههههیش نهههههامحر 

 
 شهههه وضهههو بگیهههره؟   مهههی 

 تههههو کوچههههه و تههههو بههههازار 
 

 يهههههه دختهههههر ديگهههههري  
 موهههاش کههه مونههده بیههرون    

 
 2از گوشهههههههه روسهههههههري 

 
                                                                        

ها نوشته شهده   دهد. بايد به موقع آنچه روي کارت کننده می کند و به هر دو شرکت . مربی دو عدد کارت آماده می1

است را بیان کنند. بعد از دريا ت جواب از اين دو نفر، جواب را کامل کند و بگويد که نامحرا مردان يها پسهرانی   

   ها داراي پوشش کا ی باشیم. بل آنهستند که بايد در مقا

   .70، ص1388. محمد گرمابدشتی، جشن تكلیس، عصمت قم، 2

 حجابش ناتمامه اشكا  داره حرامه
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خوب! اين دو نفر را تشويق کنید تا سرا  مرحله سوا مسهابقه بهرويم.    يها بچه
قیمت باشد، يا همه بهدن را بپوشهاند(    ؟ )گرانچادر خوب چه نوع چادری است

 ا بپوشاند.آ رين، همه بدن ر
 کنم. ها را به تابلو نصك می اا. آن من چند کارت آماده کرده

هها   ها را از تابلو جدا کند. بعد از اتماا کهارت  نامحرا دوّاها و نفر  محرا اوّ نفر 
ت ايهن  تهابلو نصهك نمايهد. مهدّ     ي هاي خود را در يك گوشهه  دوباره هر نفر کارت

آموزان خهوب و هديهه صهلوات بهر      شدقیقه است. با تشويق شما دان 5مسابقه هم 
 1کنیم. محمد و آ  محمد مسابقه را شرون می

 شوهر عمه       دايی    خاله       پسردايی پسر    شوهرخواهر      برادر

 دوست بابا عمو               بابا   بابا بزر     پسرخواهر       عموپسر  
 

کنیم تا نفر برتر مشخص شود. خوب  جمع میحاال امتیاز دوستان شما را با هم 

 .تكرار کنیدرا  آن. همه با هم دهیم شعار ادامه میها! برنامه را با يك  بچه

 حفظ چادر حفظ دين و مذهك است
 

 

 شهیوه زهههرا و درس زينههك اسههت  
 به اين نكته هم توجه کنید: 

حضهرت  ر هت.   ون چهادر از خانهه بیهرون نمهی    حضرت زهرا)س( هیچ وقت بهد 

کرد. پس  نك)س( حتی در میدان جنگ در روز عاشورا حجاب خود را حفظ میزي

شما دختران مذهبی و مسلمان از اين دو بانوي نمونه ياد بگیريد و حجاب خود را 

 رعايت کنید و با اين کار خود، خداي مهربان را راضی کنید.

امنی عنايت ( به زنان کشور ما عفت و پاکدسالا اهلل علیهاخدايا، به آبروي زهرا)

 بفرما!

 صفت دور بگردان! هاي بد و شیطان دختران ما را از شر آدا

 د.د و آ  محمّمحمّ بحقّ

                                                                        

  گردد. ها را انجاا دهد، به عنوان برنده اين مرحله محسوب می جايی کارت . هرکداا زودتر و به طور صحیح جابه1
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ها:پرسش 

 ه ناا کداا سوره به معناي زنان است؟ 1

    الس( مريم

   ب( نساء

 کوثرج( 

 

 ه چرا راضیه را از مدرسه اخراج کردند؟ 2

  الس( غیبت زياد داشت

  ب( باحجاب بود

 حجاب بود بی ج(

 

 يك از ا راد زير محرا است؟ ه کداا 3

   الس( پسر خاله

   ب( پسر دايی

 ج( عمو

 

 ه چادر خوب چه چادري است؟ 4

 الس( رنگی باشد

 قیمت باشد ب( ارزان

 ج( همه بدن را بپوشاند





 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی





 

 

 

 

 

 پهلوانان
 

 
 

 دآرامگیدددر بدددهیدددا خددددا
سدتاورنداهتدوخدداییادهرشدت
خددداییاددهازاددو اییددارتددو
سددتاگدداهتددواسددیتریددهو ربددی


 

 کار! آموزان پرشور و ورزش با سالا به شما دانش

 دارد؟  وتبا ، بسكتبا ، والیبا « با »سه ورزش را ناا ببريد که 

 برداري کنند؟ وزنه هاي سنگین استفاده می ورزشی را ناا ببريد که در آن از وزنه

گويند؟  هاي گوناگون، مثل رياضی، علوا و... چه می ه مسابقات علمی در زمینهب

 المپیاد
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اند؟ بله،  ها رسیده ا راد برگزيده در مسابقات ورزشی و علمی چگونه به اين مقاا

آنان با استفاده از تمامی توانايی علمی، بدنی و هوش خود از سهاير ا هراد سهبقت    

 اند. گر ته

اي )علمی، ورزشی،  نّهی   هم هر يك خودتان را در هر زمینهخوا حاال از شما می

ها را  کنید توانايی الزا را در انجاا آن داريد معر ی کنید تا آن و...( که احساس می

 1روي تخته بنويسم.

شود که ا هراد ايهن کهالس داراي     ا، از اين نمودار معلوا میتشكّراز همه شما م

بهانی  وتبها ، شهنا، خوشنويسهی، نقاشهی،       ههايی هستند، ماننهد درواز  چه توانايی

 کاردستی، رياضی، انشا، شعر گفتن، صوت خوب براي قرائت قرآن، خیاطی و...

هها   چنین هر کسی داراي توانايی خاصی است و يك نفر داراي همه توانهايی  هم

 ها بايد توجه کنیم؟ ها! دقت کنید چرا به اين توانايی نیست. بچه

شود تا با استفادۀ خوب بهه اههداف خهود     ها موجك می بلی، چون آشنايی با آن

 برسیم.

هها را حهدس    تواند ايهن کلمهه   ها به اين دو کلمه توجه کنید. چه کسی می بچه

 بزند.

 

 

 

 
 

 

 .پهلوانيا  قهرمان تر است؟ کداا مهم

                                                                        

 ورزشی          هاي ها را به صورت نمودار بر روي تخته بنويسد، مثل توانايی . مربی کلمه1

 علمی        

  نی   
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ههها از تمههامی  کسههی اسههت کههه مثههل همههه قهرمههان ، چههوناحسههنت، پهلههوان 

بهه ديگهران  خهر     کنهد، امّها يهك ويژگهی خهاص دارد.      مهی هايش استفاده  توانايی

 روشد. مانند چه کسی؟ بله، مثل جهان پهلوان تختی که شما داستان زندگی  نمی

خواهم يك جهان پهلوان ديگر را به شهما معر هی    ايد، امّا من امروز می او را خوانده

 کنم. پس به اين داستان خوب گوش کنید.

رگزار شد بین دو قهرمان؛ يكی قهرمان ايران اي ب هفتصد سا  پیش، مسابقهدر 

و ديگري قهرمان هندوستان، امّا شك قبهل از مسهابقه يهك حادثهه اتفها  ا تهاد،       

کرد که صداي زنهی را شهنید    قهرمان ايرانی آن شك در تاريكی، از جايی عبور می

خهواهم کهه  هردا او در ايهن مسهابقه       خدايا، از تو می»کرد:  که با خدا مناجات می

 «روز شود!پی

 کند؟ قهرمان ايرانی از او پرسید که براي چه کسی دعا می

 ردا قرار اسهت پسهرا بها قهرمهان ايرانهی      »او گفت: 

خهواهم   مبارزه کند. من جز او کسی را ندارا. از خدا می

که او پشت قهرمان ايرانی را به خاک بمالهد و قهرمهان   

 «شود و ما را از تنگدستی و  قر نجات دهد.

 
هاي مختلس، پهلهوان ايرانهی اجهازه داد تها      ه هنگاا مبارزه، پس از حرکت ردا ب

قهرمان هندي کمر او را بگیرد و بر سر دست بلند کند و پشتش را به زمین بزند. 

کردنهد و از شكسهت پهلهوان ايرانهی      تماشاگران با حیرت به اين کشتی نگهاه مهی  

 ناراحت شدند، امّا او پیش خودش احساس خوبی داشت.

 1پهلوان ايرانی چه بود؟ احسنت، پورياي ولی. ناا
                                                                        

. پهلوان محمود خوارزمی ملقك به پورياي ولی. نیز ملقك به قتالی. اصل او از مردا گنجهه اسهت. شهجاعی عهارف     1

 هجري در خیو  درگذشته است. از اوست: 722بود. او را مثنوي به ناا کنزالحقايق است. وي به سا  

 ا تهههادگی آمهههوز اگهههر طالهههك  یضهههی   

 

 د آب زمینهی کهه بلنهد اسهت    هرگز نخور 
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آيا او شكست خورد؟ بلی، او به قهرمانی نرسید، امّا پهلوان ناا گر ت، چهون بها   

توانست به راحتی حريفش را شكست دههد، اجهازه داد کهه او قهرمهان      که می اين

بشود. او با گذشت و از خودگذشتگی، پهلهوان شهد و از آن زمهان بهه بعهد، همهه       

 اند. مانان او را سرمشق و الگوي خود قرار دادهقهر

اگر کسی قدرت خود را به رس ديگران نكشد و در مقابهل ديگهران  خر روشهی    

 گويند؟ انسان متواضع و  روتن. نكند به او چه می

کنیم که نیاز به دو گروه سه نفره دارد. ناا يك گهروه   اي برگزار می حاال مسابقه

 وتن.متواضع است و گروه ديگر  ر

ها است. نوبت ههر   ها درون اين پاکت شود. سؤا  مسابقه در سه مرحله انجاا می

پرسم، هر گروه پس  و سؤا  را از آنان می کردهها را باز  گروه که شد، يكی از پاکت

 1دهد. از مشورت به سؤا  پاسخ می

اوّلمرحله

ملهه را  هاي پراکنده جمله بسازيد. شما يك دقیقه  رصهت داريهد تها ج    با کلمه

 2کامل بر روي تخته بنويسید.

 گرو  متواضع:

 ها. شود،  روتنی، انتشار،  ضیلت موجك، می

 گرو  فروتن:

 3شود، موجك، آشكار شدن. تكبر، پستی، می

                                                                                                                                                                

 (13نامه دهخدا، ج هايی در میان پهلوانان رايج است. )لغت دربارۀ پورياي ولی ا سانه 

   . در مرحله اوّ ، سه پاکت وجود دارد که براي هر گروه يك سؤا  طرح شده است.1

  دهید. . درون پاکت، دو برگه سؤا  وجود دارد که در اختیار گروه مربوطه قرار می2

 )غرراحل م( مة.الَ رب يظهر الرذي نشر الفضيمة،الَواضع ي. قا  علی)علیه السالا(: 3
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خواهم که  پاسخ دادند، امّا از هرکداا می اوّ از هر دو گروه که به سؤا   تشكّربا  

 درباره جمله خود توضیحی بدهند.

 کنم. را باز می دوّااست. آماده هستید. پس پاکت  دوّاؤا  حاال نوبت س

 ها سه حر ی است. معنا پر کنید. اين کلمه هاي هم جاي خالی را با کلمه

 گرو  متواضع:

 نتیجه، تكبر، ...... و دشناا است.

 گرو  فروتن:

 1نتیجه، تواضع، ..... و محبّت است.

ع، مهر و محبّت اسهت. آيها   احسنت، نتیجه تكبر،  حش و دشناا و نتیجه تواض

 توانید درباره نتیجه اين ر تارها توضیح دهید؟ می

از توضیح خوبی که ارايه کرديد. خیلهی سهريع بهه سهرا  پاکهت سهوا        تشكّربا 

رويم. شما هم سريع با حروف پراکنده، کلمه مناسك را درست کنید و جمله را  می

 بر روي تخته بنويسید.

 گرو  متواضع:

]ا ه ر ه ض ه ي[ اسهت، ]ش ه ش ه د ه ن ه ن ه ا ه ا[  هراوان            که از خهود   آن

 شوند.

 گرو  فروتن:

 2که ]س ه د ه ا ه و ه ز[ راضی است ]ي ه ي ه ا ه ن ه ب ه هه ه ش[ آشكار شود. آن

مرحلهدوّم:

اين  پاسخ دادند. در اوّ هاي مرحله  از هر دو گروه که به خوبی به سؤا  تشكّربا 

عات قرآنی استفاده کنید. براي هر گروه يك سؤا  داريم که بها  بايد از اطال مرحله

                                                                        

   ((: مثرة الَواضع احملبة، مثرة الَ رب السبة. )غرراحل م. قا  علی)علیه السالا1

  .بمن رض  عن نفسه کثر الساخط عميه ل من رض  عن نفسه ظهرُ عميه العاط. قا  علی)علیه السالا(: 2
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خواند و گروه مقابهل، پاسهخ    باشد. هر گروه عبارت را می می« من کیستم؟»عنوان 

 دهد. آن را می

 گروه متواضع پاکت را باز کند و سؤا  را مطرح کند:. آماده هستید

 

 

 

 گروه  روتن: شیطان است.پاسخ 

اين شیطان است که وقتی خداوند از شهیطان پرسهید:    احسنت به گروه  روتن،

مهن از  »شیطان گفت: « چرا به آدا سجده نكردي و به دستور من عمل نكردي؟»

 1«او برترا.

 حاال نوبت گروه  روتن است که سؤالش را مطرح کند.

 

 

 
 

 .)علیه السالم(گروه متواضع: حضرت يوسسپاسخ 

پاسهخ دادنهد. بلهی، حضهرت يوسهس       اهلل به گروه متواضع که خیلی سريع بارک

ها را از خداونهد   وقتی به ديدار پدر و مادرش رسید، خدا را شكر کرد و همه خوبی

 1دانست.

                                                                        

   (12ما منعك االّ تسجد اذ امرتك قا  انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. )سوره اعراف،  . قا 1

از آتش در اعتراض به خداوند گفتم: من از او برترا، چون من 

 هستم و او از خاک.

پیامبري هستم که در کودکی بعد از دوري از از پدر و مادر و 

 زندانی شدن در بزر  سالی به قدرت و حكومت رسیدا.
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مرحلهسوم: 

چه از هر دو گروه. در اين مرحله هر گروه بايد آن تشكّربا 

را که در پاکت مربوط به آن گروه آمده است را بهه نمهايش   

 را تشخیص دهد.بگذارد و گروه مقابل موضون 

آموزي که وضع مالی او خوب است و  دانش گرو  متواضع:

التحرير، کیس و يا ساعت جديدي خريده اسهت و آن را   لوازا

 کشد. به رس ديگران می
 

آموزي که بلد نیست کاردستی درست کند، ولی از ديگهران   دانش گرو  فروتن:

 تشهكّر هها   پايهان از آن خواهد که بهه او کمهك کننهد و در     ها می پرسد و از آن می

 کند. می

از هر دو گروه که توانستند موضون را به نمايش بگذارند و گروه مقابهل   تشكّربا 

 هم خوب تشخیص داد.

معلوا  دوّار معر ی شد و در نمايش در نمايش گروه متواضع، يك شخص متكبّ

از اين  تواند از ديگران کمك بگیرد و شد کسی که توانايی انجاا کاري را ندارد می

 يك انسان متواضع است. ي نمايد که اين نشانه تشكّرهمكاري 

کسهانی کهه    اي ازعهده  خواهم شهما را بها   در پايان می

ههاي   همسن و سا  شما بودند، آشنا کنم کهه از توانهايی  

خود استفاده کردند و کاري انجاا دادند که همه دنیها را  

ند و اي داشهت  به شگفت آوردند، امّا زندگی خیلهی سهاده  

 هرگز مغرور و خودخواه نبودند.

 پس به اين شعر توجه کنید.

 

                                                                                                                                                                

  101. ربّ قد اتینی ... يوسس، 1
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 راز ر تنش خبر نداشهت  کسی ز
 

 تههر نداشههت سههیزده بهههار بههیش 
 در شناسههنامه دسههت بههرده بههود 

 
 اي دگر نداشت که چاره يعنی اين 

 و سها  او  اي بهه سهنّ   هیچ بچّهه  
 

 زين میانه جهرأت سهفر نداشهت    
 رود عزا، جهزا کهرده بهود ه مهی      

 
 اي گمههان در او اثههر نداشههت ذرّه 

 چنان يقین در او شكفته بهود  آن 
 

 1چنان که شايد و اگر نداشهت  آن 
 آموز سیزده ساله عزا چه سفري کرده بود؟ بلی، جبهه. اين دانش 

کردند، حاال نوبهت شماسهت کهه بهه      بسیجیان در جبهه بسیار ساده زندگی می

ههاي محهل زنهدگی خودتهان برويهد و       ديدار خانواده شههدا، جانبهازان و بسهیجی   

آوري کنید تا در زمهان   ها را درباره ر تارهاي خوب عزيزانشان جمع هاي آن خاطره

چنین خودتهان تهالش    ها استفاده کنیم. هم ها از آن مناسبی به عنوان شك خاطره

 کنید که اين کارهاي زيبا را انجاا دهید.

                                                                        

. عبدالحسین رحمتی، مجموعه برگزيدۀ چهاردهمین کنگرۀ سراسري شعر د ان مقدس به کوشش علیرضها قهزوه،   1

   .132ص ،1384ناشر لوح زرين، تهران، چاپ او ، سا  
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:هاپرسش

 ه نتیجه تواضع چه چیزي است؟ 1

 خواري و ذلّت است  الس(

 ب( دشناا و نفرين است 

 ج( محبّت و دوستی است 

 شود؟ هاي چه کسی آشكار می ه عیك 2

 الس( از خود راضی 

 گو  ب( درو 

  دزدج( 

 دانست؟ به حكومت رسیدن را از چه کسی می )علیه السالم(ه حضرت يوسس 3

 ها و قدرت خودش  الس( توانايی

 ب( از حاکم مصر 

 ز خداوند ج( ا





 

 

 
 

 

 گل و پروانه

 

 
 
 
 
 
 
 

 به ناا خدا
 خدايی که با ياد او
 شود مهربان دلم می

 خدايی که در هر کجاست
 زمین، توي د ، آسمان

خواهم براي شما يهك کاردسهتی زيبها     هاي خوب! امروز می با سالا به شما بچه

هايم  ه دستايد. پس خوب ب درست کنم که همه شما تا به حا  آن را درست کرده

خوانم خوب توجه کنید تا ناا وسیله مورد نظرت را  نگاه کنید. نه، به شعري که می

 به دست آوريد.

 ريزا می  گیرا می   هم زيبا  من دارا

 در موشك  از صحرا  رنگ هم خوش  سازا می

 گل، هم هم  يك عالم  هم ساده  در ذهنم

 پروانه  پروانه  هم کوچك  يك موشك
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 ي که ساخته شد چه بود؟ احسنت، موشك.ا خوب، وسیله

ي شهعر   خواهم بكنم؟ به بقیهه  . با آنها چه میدرون آن چه ريختم؟ گل و پروانه

 توجه کنید:

       ا تد می

        آن موشك

        بر باا

  هر خانه

 بارد می

 بر هرجا

 گل، هم هم

 پروانه

 آن موشك

 دنیا را

 باران گل

 خواهد کرد

 شادي را

 ها در د 

 چندانصد

1خواهدکرد
 

اي به پرواز در  هاي گل و پروانه شاءاهلل هم  شما از کسانی هستید که موشك ان

 شكنند. ها را می هاي خانه آوريد، امّا نه از آن کسانی که با پرتاب سنگ، شیشه می

دانید که اگر کسی به ديگران ضرر بزنهد، در صهورتی کهه پهدر او      ها! آيا می بچه

بعد که او بزر  شد، خودش بايد جبهران کنهد و خسهارت    ها  خسارت ندهد، سا 

                                                                        

 ا شین عالء.. 1
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اي را براي شهما بهه نمهايش     خواهم تا تجربه بدهد. حاال از چهار نفر از دوستان می 

 درآورند. چه کار بايد انجاا دهند؟

شرون به صحبت کند، امّا سه نفر ديگهر بها صهداي بلنهد شهلو  کننهد.        اوّ نفر 

کهه   احساس تو در اين موقع چه بود؟ بلی، از اينسؤالی دارا.  اوّ ا، از نفر تشكّرم

دوستان به حرف تو توجه نكردند، بسیار ناراحت شدي. حاال تجربهه ديگهر، بهه دو    

اي بگويد و نفر بعدي خهوب گهوش    گروه دونفره تقسیم شويد. حاال هرکداا جمله

 کند و جمله دوستش را تكرار کند.

تجربهه  از دوستان! حهاال شهما بهین ايهن دو      تشكّربا 

بها   اوّ مقايسه کنید و بگويید چه تفهاوتی بهین تجربه     

 ، مشاهده کرديد؟دوّا

چون هرکداا به صحبت دوستشان  دوّابلی در تجربه 

توجه کردند، توانستند جمله او را خوب بفهمند و صحیح و کامل تكرار کننهد. در  

 ها ناراحت نشد. ضمن دوستشان از آن

ها با هم درگیهر شهوند، شهما چهه      يد و آنیاگر بین دوستانتان اختال ی پیش با

 کنید؟ می
 

 1کنیم تا معلوا شود چه بايد کرد؟ بهتر است بیايید اين جدو  را حلّ

کشهم کهه نمهاد     اي را می جدو  يك پیاا جهانی دارد. براي همین تصوير دايره

 را بنويسید و چهارتا چهارتا بشماريد.« پ»جدو   اوّ کره زمین است. شما حرف 

                                                                        

آمهوزان قطهع نكنهد. مثهل      هاي جدو  ارتباطش را با دانش مربی هنگاا رسم جدو ، ضمن پر کردن حروف خانه. 1

 اي در اين جدو  آمده است: پنیر و... ها دقت کنید چه خوردنی خوشمزه که بپرسد بچه اين
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ايهن جملهه   « هها آشهتی برقهرار کنیهد.     پس بهین آن »بلی، پیاا عبارت است از 

 1«ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا َبْيَن َأَخلَوْيُكمْ »برگر ته از ترجم  اين آيه شريفه است: 

آيهه   در ايهن نید. ديگرند. پس بین برادرانتان آشتی برقرار کهمانا مؤمنان برادر يك

هها   ها با هم برادر هستند. اگهر بهین آن   اي وجود دارد؟ بلی، آن بین ا راد چه رابطه

هها صهلح و دوسهتی برقهرار      درگیري شد، وظیفه ما چیست؟ احسنت، بايد بین آن

 کنیم.

 حاال به اين حكايت گوش کنید.

 )صاللی هللا علیاله و آلاله(شخصی خهدمت پیهامبر اکهرا   

ي پیامبر خدا! کاري يادا بده تا آن ا»رسید و عرض کرد: 

بههه او  )صالاللی هللا علیالاله و آلالاله(حضههرت« .را انجههاا دهههم

آن مرد پهیش خهودش گفهت:    « خشمگین مشو.» رمود: 

                                                                        

 .10حجرات، . 1
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 «اي، همین جمله مرا کا ی است. به آن عمل خواهم کرد. عجك کار ساده» 

بعد از آن به سمت شهر و ديار خودش برگشت، هنگامی که به قبیلهه خهودش   

هها بهه    متوجه شد که بین ا راد قبیل  او با قبیل  درگیري شهده اسهت و آن   رسید،

ه بجنگد، اند. او براي د ان از نزديكانش دست به اسلحه برد تا با بقیّ جان هم ا تاده

 )صاللی هللا علیاله و آلاله(مگر تو بهه پیهامبر  »امّا يك لحظه به خودش آمد و گفت: 

اي کشهید. او    كر کرد و نقشهه  کمی با خودش« قو  ندادي که خشمگین نشوي.

هها را دعهوت بهه     اش را به کناري نهاد و به نزد سران گروه مقابل ر ت و آن اسلحه

هها وارد شهده اسهت، همهه      آشتی کرد. او پیشنهاد کرد کهه اگهر خسهارتی بهه آن    

 خسارات را بپردازد.

دعوا ه تنها دست از سران قبیله مقابل، وقتی پیشنهاد او را شنیدند، گفتند که ن

ها وارد شده  دارند، بلكه خودشان به ا رادي که ضرر و زيانی به آن میو درگیري بر 

 1خسارت خواهند داد. در نتیجه نزان خاتمه يا ت.

کنید؟  ها! يك سؤا  دارا: اگر کسی خواست با شما دعوا کند چه می خوب بچه

 2شويد؟ یر میکنید؟ آيا با او درگ چه می« عرضه ترسو و يا بی»اگر به شما گفت: 

عرضه هم نیستم، امّها   ترسم و بی من نمی»احسنت به شما! به او خواهید گفت: 

 «دوست ندارا با تو دعوا کنم.

( کاري که او 10×10حاال نوبت يك بازي است. هرکداا از شما روي يك کاغذ )

کنهد،   ( کاري که او را ناراحت مهی 10×10کند و روي کاغذ ديگر ) را خوشحا  می

 3.بنويسید

روش بازي به اين صورت است که اين کاغذها را از پشت کنار ههم بهه صهورت    

گذاريم. بعد از هر دو کارت، يهك کهارت کهه روي آن کلمه       قطار، روي زمین می

                                                                        

 .11، ح304، ص2دارالكتك االسالمیه، تهران، ج محمد بن يعقوب الكلینی، االصو  من الكا ی،. 1

 آموزان را گوش کنید. پاسخ دانش. 2

 هاي نوشته شده را بررسی کنید و موارد تكراري را کنار بگذاريد. کارت. 3
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تواند چهار خانه  دهیم که هرکس به آن برسد می پروانه نوشته شده است، قرار می

 جلو برود.

ه اعداد يك تا چههار روي آن نوشهته   براي شرون بازي، من چهارتا کارت دارا ک

ها را انتخاب کند و مطابق شماره جلو  شده است. هرکداا از شما يكی از اين کارت

بود، بايد احساسش را بیان کند  و پسنديده برود. اگر به کارتی رسید که کار خوب

بود بايهد يهك    کننده ناراحت و يا آن را انجاا دهد و اگر به کارتی رسید که کار بد

حل بیان کند. بعد نوبت نفر بعدي است. هرکه زودتهر بهه پايهان برسهد، برنهده       راه

 1کنیم. مسابقه است. آماده هستید. پس شرون می

 ، پس چهار خانه جلو برويهد. بهر روي آن  4، شماره کارت شما چیست؟ اوّ نفر 

 .چه نوشته شده است؟   هديه

 

 

 
 

 م.کن می تشكّراگر کسی به من هديه بدهد از او 

هايی را کهه در دسهت مهن اسهت،      حاال نوبت نفر بعدي است. يكی از اين کارت

 3اي آمد؟ شماره  انتخاب کن چه شماره

. است؟ چه عهالی پروانهه   نوشته شده چه خوب، شما سه خانه جلو برو. روي آن

روي کهارت چهه نوشهته شهده     پس شما حق داريد که چهار خانه جلو برويد. حاال 

 .است؟   حش

 کنید؟ سی به شما  حش بدهد چه میاگر ک

                                                                        

توانید بین ساير ا هراد ههم بهازي     بازي بین دو نفر انجاا گیرد. در صورت اضا ه آوردن وقت يا در  رصت ديگر می. 1

 دهید. را ادامه
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گويید خداوند کسی را که  گیريد و به او می جلوي خشم خود را می اوّ آ رين،  

گويی که به جاي اين کار زشت اگر از   حش بدهد، دوست ندارد. در ادامه به او می

من ناراحتی، بهتر است که علّت آن را بگويی تا من هم متوجه بشوا که نسبت به 

 اا؟ دهتو چه کر

 تی خودش را گر ت.وست خوبمان که چه زيبا جلوي ناراحاحسنت به اين د

اي ديگهر انتخهاب کنهد. کهداا کهارت را       است که بار ديگر شماره اوّ حاال نوبت نفر 

بلی، شماره دو را انتخاب کرديد، شهما حهق داريهد دو خانهه بهه جلهو        1انتخاب کرديد؟

 2برويد.

ساستان را بیان کرديد و گفتید که چگونه با از شما که خیلی خوب اح تشكّربا 

 که دچار دردسر و ناراحتی خود و ديگران گرديد. رو شويد بدون اين مشكل روبه

يك سؤا  ديگر باقی مانده است. اگر شما از کسی ناراحت شديد و خشهم شهما   

دهید؟ به ايهن   کنید يا کار ديگري انجاا می کنید؟ آيا دعوا می را  را گر ت چه می

 ها توجه کنید: رتکا

شهود. بهراي    ور مهی  اي از آتش شیطان است که در قلك انسان شعله خشم قطعه

خاموش کردن آن بايد از هر تصمیم و انجاا کاري پرهیز کرد. اگر در حا  ايستاده 

هستیم بايد بنشینیم و خشم خود را  رو خوريم. همچنین ياد خدا کنهیم و وضهو   

وشو دهیم و صلوات بفرستیم و دعا بخوانیم و از  صورت را شستبگیريم يا حداقل 

خدا بخواهیم که خشم را از ما دور سازد. بايد بدانیم که پاداش ايهن کهار دوسهتی    

شود، بلكهه خهدا بهه او     خداوند است و اين شخص نه تنها ترسو نیست و خوار نمی

 3عزت و بزرگی خواهد داد.

                                                                        

 ها مشخص شود. دار را هربار به هم بزنید تا به صورت اتفاقی شماره هاي شماره کارت. 1

 کند. هرکس زودتر به خانه پايان برسد، برنده بازي خواهد بود. بازي به همین صورت ادامه پیدا می. 2

 ها برگر ته از اين احادي  است: موارد ذکر شده در کارت. 3

جعفر)علیه السالا(  قا : ان الرجل لیغضك  ما يرضی ابداً حتّی يهدخل النهار،  ايّمها رجهل      ه ذکر الغضك عند ابی  1

 غضك علی قوا و هو قائم  لیجلس من  وره ذلك،  انّه سیذهك عنه رجز الشیطان.
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اي زيبها، دوبهاره دوسهتی و     شما جملهه  حاال همه دست به کار شويد. هريك از

آشتی و دوري از قهر و دعوا بنويسید و يا با همكاري ا راد خانواده حدي  و يا آيه 

ههاي   باره بنويسید، و آن را در خانه و يا مسجد و مكان هاي جالبی در اين و يا نكته

 ديگر نصك کنید.

ه کسی بها ديگهري قههر    تان خبر داريد که خداي ناکرد اگر در بین ا راد خانواده

ها آشتی برقرار کنید  است تالش کنید با تماس تلفنی و يا صحبت کردن، بین آن

 «.مويكُخَاَ ینَوا ب حرصلحوَ َ»تا به اين دستور قرآن عمل کرده باشیم که 

 هاي ما را به همديگر مهربان ساز! خدايا، قلك

 ده!هاي ما را بر علیه دشمنان دين قرار ب خدايا، خشم و کینه

                                                                                                                                                                

 ه عن ابی جعفر)علیه السالا( قا : من کسّ غضبه عن الناس کسّ اهلل عنه عذاب يوا القیامه. 2

آدم و انا احدکم اذا غضب امحرُ عينلا    الشيطان توقد ف  قمب ابنانا هذا الغضب مجرة منعلیه السالا( قا : جعفر) ه عن ابی  3

. ذهب عنه عنلد ذللک  يطان ل؛ فاذا خاف احدکم ذلک من نفسه فميمْم االرض، فانا راْ الشهالشيطان فيو انَفخت اودااه و دخ 

 (12و  15، 2، احادي  302الغضك، ص، باب2)کا ی، ج

بل  و آلله و   ظ قمب  واغفرل  ذنب  و... تصما  عمل  النّ الغضب الماهم اذهب عّن  غياّنه قال ق  عنده عن الصاد )علیه السالا(   4

 (3، ح15، ص12. )مستدرک الوسائل، جملعظيم و ال حول و ال قوة اال باهلل العم  اتقول... اارن  من الشيطان الراي

 م  َلی تَو ضَّاً و لیغتسل  ان الغضك من النار: اذا غضك احدکاهلل ه قا  رسو  5

 (272، ص70: اذا غضبت  اسكت. )بحاراالنوار، جاهلل و قا  ابن عباس قا  رسو 

داهلل هبّن الرء السمم االا عًْا الصفح عمن ظممه و اعطاء من حرمه و الصلمة للن   ثالث ال يْيجعفر)علیه السالا( قا :  ه عن ابی  6

 (10، ح403، ص68ر، ج. )بحاراالنواقطعه

عمران، آيهه   ه الذين ينفقون  ی السراء و الضراء و الكاظمین الغیظ و العا ین عن الناس و اهلل يحك المحسنین. )آ   7

134) 
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:هاپرسش

 ه اگر بین ا راد دعوا و اختالف پیش آمد، چه بايد کرد؟ 1

 الس( از دوست خود د ان کنیم 

 ها آشتی برقرار کنیم  ب( بین آن

 ج( کاري به هیچ کداا نداشته باشیم 

به آن شخص که درخواست نصیحت  )صلی هللا علیه و آلاله(ه سفارش پیامبر  2

 کرد چه بود؟

  الس( درو  نگويد

 ب( حسادت نورزد 

  ج( خشمگین نشود

 کنید؟ ه اگر از کسی ناراحت شديد، چه می 3

ايههم  گیههريم و اگههر ايسههتاده الههس( جلههوي خشههم را گر تههه و تصههمیمی نمههی 

 نشینیم. می

  رستیم.  کنیم و صلوات می ب( وضو گر ته ياد خدا می

 ج( الس و ب صحیح است 

 د چه کسانی را دوست دارد؟عمران خداون سوره آ  134ه طبق آيه  4

 الس( کسانی که خشم خود را  رو برده و از خطاي ديگران درگذرند 

 ب( نمازگزاران 

 ج( راستگويان و مؤمنان 

 





 

 

 

 

 

 راه درست

 
 

 او  بههههههه نههههههاا خههههههدا 
 

 کههههه بنههههدۀ او هسههههتیم   
 مهههها بههههه رسههههو  و آلههههش 

 
  رسههههتیم صههههلوات مههههی  

حا  شهما چطهور اسهت؟ امیهدوارا      آموزان خوب و باهوش! سالا به شما دانش 

 حا  شما خوبِ خوبِ خوب باشد و همیشه در کارها مو ق باشید.

 تواند بگويد که من روي تابلو چه نوشتم؟ چه کسی می

 

 

 بله،
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 تواند بگويد راه درست چه چیزي؟ حاال چه کسی می

ايی هه  که به کلم  بعدي برسیم بايد دو نفر به نزد من بیايند تا پرسش براي اين

 پرسم. ها بپرسم. از هرکداا دو سؤا  می را از آن

 او   كر کن با دقّهت   كرت از هم نپاشه جا جاي تالشه ايد: )اين آماده

 جواب بده با سرعت(

 امام           ه کداا واژه به معناي پیشوا و رهبر يك جامعه است؟  1

 صلح           ه کداا دستور قرآن به معناي آشتی است؟  2

 كار            پدران براي به دست آوردن پو  به چه مشغولند؟  ه 3

 فاميل        ه کداا کلمه به معناي خويشاوند، نزديكان و بستگان است؟  4

 ها کلم  مورد نظر را پیدا کنید. حاال از میان اين واژه

کنیم. پس خیلی  چگونه؟ به صورت زيگزا ، از آخرين حرف کلم  اوّ  شرون می

 کلمه مورد نظر ما بود. بله.« مصرف»کلمه را حدس بزنید. بله، متشكرا. سريع 

 
 

هها را يهك بهه     هايی که در دست من است، توجّه کنید. من کارت حاال به کارت

 دسهت  ها با بلنهد کهردن   دهم. شما پس از خواندن اين کارت يك به شما نشان می

تها مهن بهر روي تهابلو      کنیهد  را بیهان  « راه اشتباهح مصرف»و  «راه درستح مصرف»

 بنويسم.

 راه اشتباه مصرف   راه درست مصرف

1.     1. 

2.     2. 

3.     3. 

4.     4. 

5.     5. 

6.     6. 
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کهه   بله، ممنون. گاهی اوقات بها ايهن      دهم.  اولین کارت را نشان می 
براي ما خواهیم تا  چندين دست لباس مناسك داريم، ولی باز هم از پدر و مادر می

هها بها لبهاس مخصهوص میهمهانی       لباس ديگري خريداري کنند. تازه خیلی وقهت 
دههیم. در نتیجهه    هايی را که نیاز به لباس مخصوص ورزشی دارد، انجاا مهی  بازي

 شود. لباس زود خراب می
کاغهذ و   مصهرف  قهدر در  هها آن  بله، بعضی        کارت بعدي را بخوانید.

 شود. ها حیس و میل می نتیجه مقدار زيادي از آنکنند که در  دقتی می د تر بی
از   خداوند است که راه صهحیح اسهتفاده  ب هاي خو يكی از نعمت  

 باشد. خريد کردن و نگهداري صحیح از آن می ،نیاز  آن به اندازه
ههاي   هها متوسهفانه بها اسهتفاده از المهپ      است. بعضی     کارت بعدي

 استفادۀ بر  دچار مشكل شوند. شوند تا ديگران در پرمصرف موجك می
هاي خوب خداوند است که در همین رابطه خداونهد   نیز از نعمت  

در جهاي ديگهر    1«اي را از آب قهرار داديهم.   و هرچیهز زنهده  » رمايهد:   در قرآن می
هها را پهرورش داد تها     از آسمان آبی  رو  رستاد، و به وسیل  آن میهوه » رمايد:  می

ردن شهیر آب هنگهاا   ه درست مصرف آن هم زياد باز نكبله، را 2«روزي شما باشد.
 از آب است. ي استفاده
مزه و آبدار است که از  هاي خوش آ رين، کارت آخري در مورد میوه        

 هاي الهی است و با درست مصرف کردن آن، شكر آن را به جا آوريم. نعمت
هاي خوبِ خداونهد،   ها گُلم! من يك سؤا  از شما دارا. اگر ما از اين نعمت بچه

ايم که خداوند در قرآن از انجاا دادن  خوب استفاده نكنیم چه کاري را انجاا داده
 آن ما را منع کرده است؟

 بله، متشكرا.

 اسراف
                                                                        

 (30)انبیاء، «. ءٍ ح یّ و ج ع لْنَا محنَ الْم اءح کُلَّ شَیْ. »1

 (22)بقره، «. لثَّم رَاتح رِزْقاً لَكُمْ...و أَنْزَ َ محنَ الْسَّم اءح م اءً  َوَخْرَج  بِهح محنَ ا. »2

 لباس

 کاغذ

 نان

 بر 

 آب

 ها میوه
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امیدوارا در تماا مراحل زندگی خودتان هم هوشیار باشید و هم بیهدار و مثهل   

دهند. حاال کسانی  میگويند، حرف گوش ن ها می بعضی نباشید که هر چقدر به آن

که هوشیار هستند، دست بلند کنند؟ حاال چه کسهانی همیشهه بیهدار هسهتند و     

 دقّت خوب دارند؟

حاال که هم  شما هم هوشیار هستید و هم بیدار با يكديگر اين شهعار را تكهرار   

 ؟ايد کنیم. آماده می
 هوشههههههیاريم و بیههههههداريم 

 
 مهههها از اسههههراف بیههههزاريم  

يك جدو  آن آيهه   هبه وسیلاي دارد که  ربارۀ اسراف آيههاي خوبم! قرآن د بچه 

 .آوريم دست میرا به 

 مورد نظر برسیم ابتدا بايد رمز جدو  را پیدا کنیم.  که به آيه براي اين

 هفت به نظر شما رمز جدو  چه عددي است؟

 
بشهماريم تها يهك    را بنويسیم، بعد هفت تا هفهت تها    «ک» بايد حرف او  ابتدا

 ، به دست آوريم.حر ی راجمله بیست 

 از تالش شما براي به دست آوردن آي  شريف  قرآن ممنونم. آن آيه اين است.

 1«بخوريد و بیاشامید ولی اسراف نكنید.» :يعنی« وا... ُسرِال تُ وا و بروا و اشرَلُکُ»

                                                                        

  41. اعرف، 1
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ها بهه سهرا     دانید؟ براي آشنايی با اين آيه آيا آيه ديگري هم درباره اسراف می 

 1 رويم. قه میيك مساب

کنم که يك طرف آن براي يك نفر و  من تخته را با خطی به دو نیم تقسیم می

هاي درهم را مرتك و در کنهار   طرف ديگر براي نفر ديگر باشد. شما بايد اين کلمه

 هم قرار دهید.

 

 

 
 

هاي الههی را در کنهار ههم قهرار      احسنت بر شما که خیلی خوب و زيبا اين واژه

 داديد.

 تا اين دو نفر در جاي خود بنشینند آنان را با اين شعار تشويق کنید.حاال 
 هوشههههههیاريم و بیههههههداريم 

 
 حههرفح حههق و دوسههت داريههم 

دانیهد اسهراف کهار بسهیار بهدي اسهت.        طوري که مهی  هاي خوبم! همان بله بچه 

 بگذاريد در همین رابطه براي شما داستانی را تعريس کنم.

اي را ديد  خورده کرد. میوۀ نیم ز جايی عبور میا )علیه السالالم(روزي اماا صاد 

به شدّت ناراحت شدند و  رمود:  )علیه السالم(که در بیرون منز  ا تاده است. اماا

اين چه کاري است که کرديد؟ اگر شما سیر شديد بسیاري از مردا هستند کهه  »

 2«هايی که نیازمند هستند، بدهید. اند. پس به آن سیر نشده

 

 

 

                                                                        

  42. انّ المسر ین هم اصحاب النّار... غا ر، 41. انّه ال يحكّ المسر ین... انعاا،1

  با کمی تصرف در متن. 85، ص2هاي اسالمی، ج . سید عبدالحسین دستغیك، گناهان کبیره، کانون ابال  انديشه2
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و »کنم. پس صهلوات بها    داريد داستان ديگري براي شما تعريس می اگر دوست
 بفرستید. اللّهم صلّ علی محمد و آ  محمد و عجّل  رجهم.« عجّل  رجهم

از  )صالاللی هللا علیالاله و آلالاله(روزي پیههامبر اکههرا 
« سهعد »کرد. يكی از يارانش به ناا  راهی عبور می

ريخهت.   مشغو  وضو گر تن بود. او آب زيادي می
چهرا  »به او  رمهود:   )صلی هللا علیه و آله(حضرت

آيها در آبِ  »وي گفهت:  « کنی اي سعد! اسراف می
آري » رمود:  )ص(حضرت« وضو نیز اسراف است؟

 1«هرچند در کنار نهر جاري باشی.
شود. در  تر می ها وظیف  ما بیش ها و داستان شنیدن اين حرفبا هاي عزيز!  بچه

تهري بكنهیم.    ههاي الههی دقّهت بهیش     رف نعمهت نتیجه از اين به بعد بايد در مصه 
 شاءاهلل که همیشه مراقك هستید؟ ان

که ببینم دقّت شما چقدر است، داسهتانی را بهراي    آ رين بر شما! حاال براي اين
« مهريم »شما با دقّت به اين داستان، بايد بگويید چنهد خطها از   کنم.  شما نقل می

 اتفا  ا تاده است.

ها از بهازار در منهز     ز او خواستند تا موقع برگشتن آنروزي پدر و مادر مريم ا

بماند و به وسايل خطرناک دست نزند. مريم بهراي  

اش سهر نهرود، شهرون بهه کشهیدن       که حوصله اين

نقاشی کرد. مقداري که نقاشی کشید، کاغذ را پاره 

گفت:  کرد و در سطل زباله ريخت. او پیش خود می

کهه   ايهن  مهدّتی گذشهت تها   « که قشنگ نشد. اين»

اش شد. تصمیم گر ت مقداري نان و پنیر بخورد. پس از خوردن غذا سفره  گرسنه

هاي نان را در میان سطل زباله ريخت. طولی نكشید  ها و خُرده را جمع کرد و تكّه

                                                                        

 .87، ص12، ج1361تفسیر نمونه، دارالكتك االسالمیه، تهران  . ناصر مكارا شیرازي،1
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اش شد. بنابراين به سرا  يخچا  ر ت. لیوان را پر از آب کرد. مقداري از  که تشنه 

خواست به طرف اتا  برگردد که در میان  ر ريخت. میآن را نوشید و بقی  آن را دو

بهتر است بهه مهادرا کمهك کهنم و     »هاي نشسته را ديد و گفت:  آشپزخانه ظرف

ها کهرد.   شیر آب را تا آخر باز کرد و شرون به شستن ظرف« ها را تمیز کنم. ظرف

رسهید. بلهه،    ها از ظر شويی آشپزخانه صدايی بهه گهوش مهی    پس از شستن ظرف

 1ريخت. قطرات آب بود قطره قطره در میان ظر شويی میصداي 

سهريع  دانستم که شما بهاهوش و زرنهگ هسهتید و خیلهی      احسنت بر شما! می

خواهم که از اکنون تها   از شما می شويد. در پايان برنامه متوجّه اشتباهات مريم می

است  بینید و به نظر شما اسراف هاي خود می سه روز آينده مواردي را که با چشم

چنهین   ههم  2ه چه در خانه و چه در بیرون خانه ه بهراي مهن بنويسهید و بیاوريهد.     

 بنويسید که راه صحیح مصرف آن موردي که در آن اسراف شده است، چیست؟

 سپارا. خوانم. و بعد از آن شما را به خداي بزر  می اکنون براي شما شعري می

 آي بچهههههههه  مهربههههههههون 
 

 امسهها  چههی گفههت آقههامون؟ 
 تهههو کهههار نباشهههه  اسهههراف  

 
 دقّههههت بكههههن همیشههههه   

 چهههههرا  اگهههههه زيههههههادي   
 

 روشههههن باشههههه اضهههها ی   
 پاشهههو بهههرو خهههاموش کهههن  

 
 و تهو گهوش کهن    حرف حهقّ  

 يهههه چیهههز بگهههم خالصهههه    
 

 کههههه هرکسههههی بشناسههههه 
 مصهههههرف بكهههههن میانهههههه  

 
 خیههههها  نكهههههن زيانهههههه  

 
                                                                        

آموزان اشاره به تعداد خطاهها نمودنهد مهورد تشهويق      خطا در داستان وجود دارد. بنابراين در صورتی که دانش 6. 1

تفاده آموزان براي بیهان اشهكاالت اسه    گويد و يا از دانش گیرند. در نهايت مربی خطاها را يك بار ديگر می قرار می

  شود. می

   اي بدهد. اند، جايزه . مربی پس از سه روز مهلت به کسانی که بهترين تكلیس را آورده2
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 ها را باال بیاوريد تا با همديگر دعا کنیم. حاال دست

 پروردگارا!

 بخشندۀ پاک

 ندۀ جانساز

 از گوهر خاک

 ما را نیرومند

 در جان و تن کن

 هاي ما را د 

 1شاد و روشن کن

 سپارا. اي ديگر به خداي بزر  و مهربان می همه شما را تا برنامه

 خدانگهدار

                                                                        

   140، ص1377. نان و پروانه، به کوشش حسین حداد، چاپ سوره، چاپ او . سا 1
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ها:پرسش 

 ؟را دوست نداردچه کسانی  خداوند ین؛ سرِالمر كُّححاهلل ال ير إنَّ»شريفه  ي ه آيه 1

 گويان  الس( درو 

 زنندگان  ب( حرف زشت

 کنندگان  ج(اسراف

 شود؟ کنندگان چه می ه عاقبت اسراف 2

 شوند  الس( وارد آتش جهنم می

 شود  ها تشكر می ب( از آن

 ها خوشحا  هستند  ج( آن

 ه در داستان مريم به کداا موارد اسراف اشاره شد؟ 3

 الس( پاره کردن کاغذها و زياد باز کردن شیر آب 

 ريختن نان و هدر ر تن آب  ب( دور

 ج( هم  موارد 

 ه کداا گزينه راه درست مصرف کردن لباس نیست؟ 4

 الس( پس از شستن آن را اتو کنیم 

 ب( در ورزش از لباس میهمانی استفاده کنیم 

 ج( الس و ب صحیح است 
 





 

 

 

 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 برترين هديه

 
 

 سهههخن بگهههويم بهههه احتهههرامش
 

 

 غههاز گهههردد بهههه ذکهههر نهههامش آ 
  

خواهم با يك دعها و آمهین بلنهد شهما،      ها سالا! حا  شما خوب است؟ می بچه

 درس را شرون کنم. آمادۀ آمین گفتن هستید.

 «.ترين انسان روي کرۀ زمین را برسان خدايا! به احتراا خوبانت،  رج خوب»

 1ه دعا کنند؟چند نفر از شما دعا کنند تا آمین بگويیم، چه کسانی حاضرند ک

                                                                        

ش نفهر  . مربی  قط به شش نفر اجازۀ دعاکردن بدهد. اگر کسی داوطلك براي دعا کردن نبهود، خهود مربهی از شه    1

   بخواهد تا دعا کنند. پس در هر دو صورت )داوطلبانه يا انتخابی( تعداد دعاکنندگان  قط شش نفر باشد.
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آ رين به دوستان خوبتان که دعاهاي خوبی کردند. همان شش نفري کهه دعها   

کردند براي انجاا مسابقه تشريس بیاورند. مسهابقه از سهه گهروه دونفهره تشهكیل      

 1شود. پس شما شش نفر، دو به دو سه گروه تشكیل دهید. می
 

در ههر مرحله     شهود کهه   بین اين سه گروه، در چهار مرحله انجاا مهی   مسابقه

کنند. اگر در هر مرحله، گروهی نتوانست پاسهخ   ها شرکت می مسابقه، تمامی گروه

پرسیم، نهه از دو گهروه    آموزان می صحیح بدهد ما پاسخ آن سؤا  را از ساير دانش

ايهد بها    کننده در مسابقه. پس شما هم که در مسابقه شهرکت نكهرده   ديگر شرکت

 ابقه گوش کنید.هاي هر مرحله از مس دقت به سوا 
مرحلةاول

شود. اين دو سهوا  روي برگه     ، از هر گروه دو سؤا  پرسیده میاين مرحله در

کاغذي نوشته شده است. به هر گروه يك برگه سهؤا  کهه در آن  قهط دو سهؤا      

ها در اين مرحله شش سؤا   گروه  دهم که در مجمون از همهمی، نوشته شده است

سوا  خود  قط دو دقیقه  رصت  بعد از گر تن برگ پرسیده خواهد شد. هر گروه 

 2د تا به دو سوا  خود پاسخ دهد.دار
 

ها هم پس از پايهان دو دقیقهه، پاسهخ     خوانم. گروه ها را نمی هاي گروه من سوا 

دارند تا  ها را پیش خودشان نگه می کنند و برگ  سوا  هاي خود را بیان نمی سوا 

هاي مرحل  او ، رمز را به دسهت آورنهد تها     پاسخدر مرحل  دوا مسابقه به وسیل  

 برندۀ مرحل  دوا مسابقه شوند.

                                                                        

تواند از هر گروه بخواهد براي گروه خود نامی انتخاب کنند، يا خود مربی برايشان نامی انتخاب کند. مها   . مربی می1

   ايم. کردهها را به گروه او ، دوا و سوا معر ی  جا آن در اين

ها به همان ترتیبی کهه در بهاال آمهده     کند. سؤا  ها را قبل از کالس روي سه برگ  کاغذ يادداشت می . مربی سؤا 2

مخصوص گهروه دوا   4و  3مخصوص گروه او ، سوا   2و  1گذاري شود، يعنی سوا   است از يك تا شش شماره

   مخصوص گروه سوا است. 6و  5و سوا  
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هايگروهاوّلپرسش 

 ه با گزينه صحیح جاي خالی را پر کنید. 1

 1دهد. به  رزندش نمی...........................اي بهتر از  هیچ پدري هديه

 ب. ارث  الس. ادب

رسهت کهردن کلمه  مناسهك، جهاي      ه با به هم وصل کردن حروف درهم و د  2

 خالی جمل  زير را پر کنید؟ )ح ا س ن ا(

 2پاسخ دهد. .................. محترا کسی است که بدي ديگران را با و انسان بزرگوار

هايگروهدومپرسش

 ه جاي خالی را با انتخاب گزين  صحیح پر کنید. 3

ی و سرگشهتگی  شود، دچار نهوعی سهردرگم   کسی که وارد مجلس و مكانی می

 3. ................................ آمدگويی از او است. پس با خوش

 ب( استقبا  کنید    الس( انتقاا گیريد 

ه با به هم وصل کردن حروف درهم و تشهكیل کلمه  مناسهك، جهاي خهالی        4

 جمل  زير را پر کنید؟ )هه ت ب ر ي ن(

                                                                        

قها  رسهو  اهلل)ص(:     .51، ص3، چ1384الفصاحه(، گلستان ادب، قم،  ن، رهگشاي انسانیت )نهج. ابراهیم احمديا1

 ما نَح لَ والحدر و لَداً نُحالً اَ ضَلَ محنَ اَد بٍ ح س نٍ

   .875، ص2، ج1386شهري، منتخك میزان الحكمه، سازمان چاپ و نشر دارالحدي ، قم،  . محمد محمدي ري2

، محمّد محمّدي ري شهري، منتخك المیزان الحكمه، دارالحهدي ،  داخ  دهشة فَمقو  مبرحبًاب. قا  رسو  اهلل)ص(: 3

 .5514، ح 877، ص2، ج6،چ1386قمريا  
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.....................  و  کنید و بدانید کهد و قبياگر کسی به شما هديه داد از او بپذير

 1ترين و هم خوشبوترين است. هديه، عطر است؛ هم سبك

هايگروهسومپرسش

 ه پاسخ سؤا  زير را با انتخاب گزين  صحیح مشخص کنید. 5

ر يكهی از امامهان   شههادت و قبهر مطهّه    کداا سرزمین است که به احتراا محلّ

 جا براي مهر نماز ثواب دارد؟ ز خاک آنمعصوا در آن سرزمین، استفاده ا

 ب( کربال     الس( سامرا 

ه پاسخ سؤا  زير را با وصل کردن حروف درههم و تشهكیل کلمه  مناسهك،        6

 مشخص کنید. )ت ا   س ا ي(

خواهیم تا ما را به آن راه ههدايت   در آيه پنجم سورۀ حمد، از خداوند متعا  می

 کند، آن چه راهی است؟

از هر سه گروه متشهكريم. ببیهنم کهداا     2ها تماا شد. اي گروه یقه رصت دو دق

 .ه استها را داد گروه جواب صحیح به سوا 

دههد. گهروه    خواند و جواب می ابتدا هر گروه، يك سؤا  از دو سوا  خود را می

ها بخواند و جواب صحیح خود را  اوّ  سوا  اوّ  خود را بلند و واضح براي هم  بچه

                                                                        

 .ًارحيبه ة الطيب، اخفه حممال و اطياقبموا ال رامة و افض  ال رام، قا  رسو  اهلل)ص(: 877. همان ص 1

دهند، روي تابلو به اين صورت )هه ه ه ه ه ه( شهش خهط کوتهاه            یها جواب م ها به سؤا  . مربی، در مدتی که گروه2

هها، يهك    هها بهه سهوا     گروه  کند تا بعد از پاسخ گذاري می ها را از راست به چپ شماره کشد و زير آن کنار هم می

 به دست آيد.« احتراا»ها بنويسد و کلم  شش حر ی  ها را روي خط حرف از جواب صحیح پرسش
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ادب بهتهرين  »طور که پیامبر اکهرا)ص(  رمهوده اسهت     سنت، همانهم بگويد. اح 

حاال من حرف اوّ  جواب اولین سؤا  را )ادب( روي « هديه پدر به  رزندش است.

نويسم. نوبت گروه دوا است کهه سهوا  سهوا را برايمهان      خط شمارۀ يك تابلو می

نید نهه انتقهاا   ک« استقبا »بخواند و جواب دهد. آ رين، پیامبر  رموده است از او 

نويسهم.   بگیريد. من حرف سواِ جواب سوا را )استقبا ( روي خط شماره سه مهی 

نوبت گروه سوا است تا سؤا  اوّ  خود، يعنی پنجمین سوا  را برايمهان بخوانهد.   

است. حهرف پهنجم کهربال را روي خهط     « کربال»درست جواب دادند. آن سرزمین 

هاي دوا و چهارا و  هاست، يعنی سوا  هنويسم. حاال نوبت سوا  دوا گرو پنجم می

شهنويم. آ هرين، جهواب سهوا  دوا،      ششم. پس سوا  و جهواب گهروه او  را مهی   

نويسهم. جهواب سهوا      بود. حرف دوا آن را روي خط شهمارۀ دوا مهی  « احسان»

اسهت کهه حهرف چههارا آن را روي خهط چههارا       « بهتهرين »چههارا ههم کلمه     

است که حهرف آخهر آن را روي خهط    « ممستقی»نويسم. جواب سوا  آخر هم  می

ها زودتر گفته بودند کلم  مورد نظهر   طور که بعضی نويسم. بله، همان آخر تابلو می

هايی که به هر دو  ها مشخص شد. گروه بود که با جواب دادن به سؤا « احتراا»ما 

 گیرند. هر سؤا  پنج امتیاز دارد. سؤا  خود پاسخ صحیح دادند، ده امتیاز می

هها در     اوّ  تماا شد. امّا سه مرحل  ديگر مانده است که تمهامی پرسهش  مرحل

است. کسی که زودتر از بقیه کلم  احتراا را حدس « احتراا»مراحل بعدي دربارۀ 

 زد آن را معنا کند.
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آ رين، احتراا به معناي بزر  و گرامی داشتن و عزيز شمردن است. حهاال کهه   

 شويم. ارد مرحله دوا مسابقه میمعناي احتراا را همگی  همیديم، و

مرحلةدوممسابقه

دهم که روي آن دو کلمه  در اين مرحله به هريك از سه گروه، يك کارت می

هها   نوشته شده است. بعد سؤالی را که مربوط به احتراا گذاشتن اسهت از گهروه  

ها بايد با توجه به نوشته روي کارت خود پاسخ دهند. امّها سهوا     پرسم. گروه می

 ين است:ا

هها   ها احتراا بگذاريم و احتراا ما براي بزرگی آن ما بايد به برخی ا راد يا انسان

کند. به طور  ها  ر  می ها براساس نوشته روي کارت است، امّا بزرگی و عظمت آن

تر اسهت. آنهان    تر و بیش ها از ما بزر  ، علم آن  نمونه براساس کارت 

هها براسهاس    دو مورد از ا رادي که بزرگی آن چه کسانی هستند؟ هر گروه بايد به

هر گروه جواب صحیح و کامل بدههد،   1ها است، اشاره کنند. نوشته روي کارت آن

 2گیرد. پنج امتیاز می
 

کنهیم. از   را در اختیار دارد، شرون مهی   ابتدا از گروهی که کارت 

يهادي سهن و   ها براي بزرگهی و ز  پرسیم چه ا رادي هستند که احتراا آن ها می آن

                                                                        

ترند، بدهد و به گروههی کهه    تر و ضعیس هايی که امتیازشان کم ورزش و بعد سنّ و سا  به گروه. مربی کارت علم 1

 تري هستند، کارت مقاا و رتبه را بدهد. تر و داراي امتیاز بیش به نظر زرنگ

هها را زيهر آن    ها را بنويسد و امتیاز آن اي از تابلو، شماره هريك از گروه تواند در گوشه از ابتداي مسابقه، مربی می. 2

تواند آن مهورد ذکهر شهده را در     يادداشت نمايد. اگر گروهی در جواب خود به موردي اشاره کرد، گروه ديگر نمی

 جواب خود بیاورد، مثل پدر و مادر.

 سن و سا 

 علم و دانش
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)صاللی هللا طور که پیامبر اکرا ها. همان ها است. آ رين، پیرمردها و پیرزن سا  آن 

هها را بدانهد و    هرکس  ضیلت و ارزش پیرمرد و پیرزن» رموده است:  علیه و آلاله(

ها را براي زيادي سن و سا  آنان احتراا کند، خداوند او را از ترس و  بشناسد و آن

ديگهر چهه کسهانی؟ احسهنت، خهواهر و بهرادر        1«کند. وحشت روز قیامت دور می

 ترند. بزرگترمان و دوست و ر یقی که از ما بزر 

را دارند. به چه کسانی جههت    حاال نوبت گروهی است که کارت 

قدر  علم و دانش بايد احتراا گذاريم؟ بله، معلم يا استاد، احترامش واجك است. آن

دربارۀ آن به ما  رمهوده   )علیه السالم(علیاحتراا به آنان اهمیت دارد که حضرت 

در برابر معلم و استاد خهود از جها بلنهد شهو، اگرچهه تهو  رمهانروا و امیهر         »است: 

 2«باشی.

طور عالم و دانشمند احترامش واجك است و براي احتراا بهه او حضهرت    همین

ا هرکه دانشمندي را احتراا کند، پروردگهارش ر » رموده است:  )علیه السالم(علی

 3«احتراا کرده است.

ههها، احترامشههان  آن    گروه آخر بگويند چه ا رادي به جهت بزرگی 

 واجك و الزا است؟

چه کسی در اين عالم جايگاه و مقاا او از همه برتر و باالتر است؟ بله، اهلل اکبر؛ 

خداوند متعا  و بزر  از همه برتر و باالتر است و احتراا او به هر طريقهی واجهك   

                                                                        

.)من عهرّف  ضهل شهیخ    99، ص12هه . ، چ اوّ ، ج1409البیت، قم،  . شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آ 1

   نّه، آمنه اهلل من  زن يوا القیامه(.کبیر  وقرّه لس

)قهم مهن مجلسهك    19، ص2، ج8. عبدالواحد تمیمی آمدي، غررالحكم و دررالكلم، محمهدعلی انصهاري قمهی، چ   2

   البیك و معلّمك و ان کنت امیرا(.

   . قا  علی)ن(: من وقّر عالماً  قد وقّر ربّه.675. همان، ص3

 علم و دانش

 مقاا و رتبه
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؛ در زمهان حیهات و حتهی    )علیهم السهالا( آ رين، پیامبران و امامان معصوااست. 

ها احترامشان براي جايگاه و مقامشان نزد خداوند  آن وقتی که در میان ما نیستند

 ها نزد خداوند زياد است؟ الزا است. چه کسانی جايگاه و رتبه و مقاا آن

کهه پیهامبر ههم     کهرد  توان به رهبر و حاکم عاد  و نیز حا ظ قهرآن اشهاره   می

 1ها را از بزرگداشت و احتراا به خداوند دانسته است. احتراا به آن

توان بهه پهدر و مهادر شههید ههم       عالوه بر پدر و مادر که شما اشاره کرديد، می

هم که نزد خداوند داراي جايگاه و مقاا ويهژه هسهتند،    يا راد ديگر از اشاره کرد.

مهمان هم که حبیك و دوست خداوند  2شاره کرد.توان به همسايه و يتیم نیز ا می

 3لقك گر ته است و احترامش واجك است.

اند تا احترامش را حفظ کنیم، خودمهان   يكی از کسانی که امامان ما به ياد داده

احترامهی و   هستیم. يعنی هر کسی بايد ارزش خودش را بشناسهد و بهه خهود بهی    

ذارنهد و بگوينهد او انسهانی اسهت کهه      اهانت نكند تا ديگران نیهز بهه او احتهراا بگ   

که بها اهانهت او بهه     نه اين 4امیدواريم کارهاي خوب و پر خیر و برکتی انجاا دهد.

و بدي او  احترامی و ارزش قايل نبودن براي خودش ديگران هم از شرّ خودش و بی

زيرا وقتی مردا ببینند او بهراي خهودش احتهراا     5احساس امنیت و آرامش نكنند.

                                                                        

االسهالا و   ی الشّیبهذياهلل)ص(: انّ من اعظم جال  اهلل اکراا ثالثه: . قا  رسو  877. منتخك میزان الحكمه، ص1

 اماا الحار  و ما من القرآن غیر الغالی و الالجانه عنه.

   . عنه: اکرا الیتیم و احسن الی جارک.877. همان، ص2

، 1378سهالمی،  . عبدالواحد تمیمی آمدي، غررالحكم و دررالكلم، سیدهاشم رسولی محالتی، د تر نشهر  رهنهگ ا  3

 . قا  علی)ن(: اکرا ضیفك و ان کان حقیراً.19، ص2ج ،2چ

 قا  علی )ن(: من هانت علیه نفسه  ال ترج خیره. .501. همان، ص4

قها  ابوالحسهن الثهانی:     .880، ص6، چ1385علی، قهم،   زاده، آ  . شیخ ابومحمد حرانی، تحس العقو ، صاد  حسن5

 من هانت علیه نفسه  ال تومن شرّه.
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تواند براي ديگران ارزش و احتراا قايهل باشهد و امیهد کهار      ست چطور میقايل نی 

خوب و مفید از او داشته باشند. بلكه برعكس، احساس ناامنی و انجاا کارهاي بهد  

 و منفی را از او خواهند داشت.

مرحلهسوممسابقه

در اين مرحله هر گروه بايد يك نمايش درباره احتراا اجرا نمايهد. مهن يكهی از    

گويم. آن گروه به صورت دونفهره شهیوه و    ارد احتراا گذاشتن را به هر گروه میمو

آورند. هر گروه مثا  زيبها   روش احتراا را به صورت عملی برايمان به نمايش درمی

 گیرد. و جالبی را انتخاب کند و خوب اجرا نمايد، پنج امتیاز می

ا بايهد يهك نمونهه    موضون گروه او ، احتراا گذاشتن به پدر و مادر اسهت. شهم  

عملی از احتراا به پدر يا مادر را نمايش دهید. آ رين بهه گهروه او ، حهاال نوبهت     

 ها احتراا به معلم و استاد است. گروه دوا است. موضون آن

کنیم. امّا موضون گروه سوا، احتراا به مهمهان اسهت    از گروه دوا هم تشكر می

 کنند. که االن برايمان اجرا می

. از هر سه گروه ممنونیم. در مورد احتراا به مهمان اين را ههم  خیلی خوب بود

بر بالشی تكیه زده بود. سهلمان وارد   )صلی هللا علیه و آله(بگويم که روزي پیامبر

اي سلمان! هیچ مسلمانی نیست که »شد. حضرت بالش خود را به او داد و  رمود: 

کهه   بالش گذارد، مگهر ايهن  به ديدار برادر مسلمانش برود و میزبان براي احترامش 

 1«خداوند او را )میزبان را( بیامرزد.

                                                                        

  .877. منتخك میزان الحكمه، ص1
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مرحلهچهارممسابقه

در مرحله چهارا مسابقه، هر گروه بايد به يك مورد از اشیا و چیزههايی غیهر از   

که هر گهروه بتوانهد    ها احتراا بگذاريم. براي اين انسان اشاره کند که ما بايد به آن

ها  دهم تا گروه ها توضیحاتی می ربارۀ يك مورد از آنبه آن موارد اشاره کند، من د

گهذاريم، حهرا    به موارد ديگر اشاره کنند. يكی از چیزهايی که ما به آن احتراا می

به ويژه ضريح و قبر مطههر آنهها اسهت و ههر      )علیهم السالا(مطهر امامان معصوا

اشد، برايمان ما ب )علیهم السالا(شیء و چیز ديگري که مربوط و منسوب به امامان

ها و... . پس تمامی اين  ها، مسجد آن ها، منبر آن مورد احتراا است، مثل منز  آن

)علیهم اشیا خودشان به تنهايی مورد احتهراا مها نیسهتند، ولهی چهون بها امامهان       

ما نسبت دارند، برايمان قابل احتراا و ارزش هستند. حاال هر گروه به يك  السالا(

شهوند، اشهاره کننهد. ابتهدا      ه بزرگان منسوب و مربوط مهی مورد از اين موارد که ب

ترين امتیاز را دارد، به يك مورد اشاره کند و اگر امتیازهها يكسهان    گروهی که کم

آموزان به مواردي  در انتها بقیه دانش 1کنیم. ها شرون می بود به ترتیك شمارۀ گروه

 د، اشاره کنند.ان ها به آن اشاره نكرده که به ذهنشان رسیده است و گروه

کنهیم و از   ها را بررسی مهی  رسد. حاال امتیاز گروه جا به پايان می مسابقه در اين

تهري امتیهاز    ها متشكريم به ويژه از گروه برتر مسابقه که با دقهت بهیش   هم  گروه

ل اهلل تعهالی  تري به دست آورد. امیدوارا همیشه در پناه آقا امهاا زمان)عجه   بیش

                                                                        

توانهد بهه مهواردي بهه      هها مهی   . در صورتی که هر گروهی نتوانست به موردي اشاره کند، مربی جهت راهنمايی آن1

روي چه چیزي بهه نمهاز    ما روبه« قرآن کريم»صورت سؤا  اشاره کند مانند: آن چیست که سخن خداوند است؟ 

هها، منسهوب و مربهوط     ها توضیح دهد. علّت احتراا بهه ايهن   ت در مورد آنو به اين صور« خان  خدا»ايستیم؟  می

تهوان بهه همهین صهورت و بها چنهین        ها احتهراا بهه خهدا اسهت. مهی      بودن به خداوند کريم است و احتراا به آن

   ه کرد.توضیحاتی به موارد ديگر، مثل مهر نماز، قبر مطهر شهدا، علما، پدر و مادر، نان، قانون، حیوانات و... اشار
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خواهم براي سالمتی خودشان به ويژه گروه  ها می ز هم  بچه( مو ق باشید. ا رجه 

 1( صلوات بلندي بفرستند.ل اهلل تعالی  رجهبرتر و نیز سالمتی آقا اماا زمان)عج

ههاي ههر گهروه سهرجاي خودشهان نشسهتند،        حاال که مسابقه تماا شد و بچه

ب بهه  را تعريس کهنم. خهو  « )علیه السالالم(مهمان علی»خواهم برايتان داستان  می

تواند ههم از   خواهم بدانم چه کسی می اين داستان توجه کنید. چون بعد از آن می

)علیاله داستان مهمان علهی »تواند بگويد در  گیري کند و هم می اين داستان نتیجه

تكرار شده بود. همچنهین بعهد از گفهتن تعهداد     « مهمان»چند بار کلم  « السالم(

گیري  نتیجه« )علیه السالالم(همان علیداستان م»در « مهمان»صحیح تكرار کلم  

 از داستان هم بكند.

)علیاله شدند. حضهرت علهی   )علیه السالم(مردي با پسرش، مهمان حضرت علی

بها اکهراا و احتهراا زيهاد دو مهمهان خهود را بهاالي اتها  نشهاند و خهود            السالم(

روي آنههها نشسههت. بعههد از مههدتی موقههع غههذا رسههید.   روبههه )علیالاله السالالالم(امههاا

ها غذا خوردند. بعهد از غهذا، قنبهر، غهالا      غذا آورد و مهمان لیه السالالم()عحضرت

طشهت و پهارچ آبهی بهراي شسهتن دسهت و        )علیاله السالالم(معروف حضرت علهی 

هها آورد. همهین کهه خواسهت روي      اي بهراي خشهك کهردن دسهت مهمهان      حوله

هها را از دسهت قنبهر     آن )علیاله السالالم(هاي مهمان آب بريزد، حضرت علهی  دست

تا خودش دست مهمان را بشهويد. مهمهان دسهت خهود را عقهك کشهید و        گر ت

! مگهر چنهین چیهزي ممكهن اسهت کهه       )علیاله السالالم(اي امیرالمهؤمنین »گفت: 

ههاي مهن    ههايم را گر تهه باشهم و شهما آب روي دسهت      خداوند ببیند من دسهت 

                                                                        

آموزان در طو  تابستان بهتهر اسهت    تواند به گروه برتر جايزه بدهد. براي تشويق دانش . در صورت امكان مربی می1

هها براسهاس    هها بگهويیم در اختتامیهه کهالس     ها، کهارت امتیهاز بهدهیم و بهه آن     به جاي هربار جايزه دادن به آن

یم. در هرحا  در بعضی موارد به صهورت نهامنظم بهه جهاي     دهیم و آن را عملی کن ها جايزه می امتیازشان به آن

   امتیاز، جايزه دادن هم مناسك است.
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هههیچ اشههكالی نههدارد. بنشههین و » رمههود:  )علیالاله السالالم(حضههرت علههی« بريزيههد.

داند و بهین   را بشوي تا خداوند ببیند برادرت، خودش را برتر از تو نمیهايت  دست

کنهد و خداونهد در عهوض     گذارد و به بهرادرش خهدمت مهی    تو و خودش  ر  نمی

 «خواهی مانع کار ثوابی بشوي؟ دهد. چرا می خدمتش، به او پاداش می

ا داد کهه دسهتانش را بگیهرد ته     مهمان نشست، امّا هنوز به خودش اجهازه نمهی  

هها را   آن )علیاله السالالم(هها آب بريهزد تها حضهرت     ، روي آن)علیه السالالم(حضرت

خواهم به برادر  او را چندبار قسم داد که من می )علیه السالم(بشويد. آخر حضرت

هاي خود را  کنم که دست مؤمن خود خدمت کنم و به ثواب آن برسم. خواهش می

سهت دسهتانت را بشهويد،    خوا طور کهه اگهر قنبهر مهی     درست و کامل بشوي همان

ههم راضهی شهد و دسهتانش را       شستی. خجالت و تعارف را کنار بگذار. مهمان می

د بن حنیفهه  پارچ آب را به پسر خود محمّ )علیه السالم(شست. بعد از آن حضرت

جا نبود و تنها خود اين پسر مهمهان مها    پسرا! اگر پدر اين پسر اين»داد و گفت: 

ريخهتم، امّها خداونهد دوسهت دارد اگهر پهدر و        می بود من خود آب روي دستانش

ها  ر  گذاشهته شهود و بهه ههر دو مثهل       پسري هر دو يكجا حاضر باشند بین آن

يكديگر احتراا گذاشته نشود. پدر روي دستان پدر و پسهر روي دسهتان پسهر آب    

محمد نیز روي دستان پسر آب « بريزد، پس تو روي دستان پسر مهمان آب بريز.

شهیعه  »که اماا حسن عسكري)ن( داستان را تعريس کرد،  رمود:  از آن ريخت. بعد

 1«طور باشد. حقیقی بايد اين

داسهتان مهمهان   »تهر در   هايی که گفتند کلمه مهمان يكبار بهیش  آ رين به آن

داسهتان مهمهان   »تكهرار نشهده اسهت. زيهرا در ايهن جمله        « )علیاله السالالم(علی

 نن آمههده اسههت و تكههرار نشههد. امّهها آبههار کلمههه مهمهها يههك« )علیالاله السالالم(علههی

                                                                        

   .56، ص41. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، مؤسسه الو اء، بیروت، ج1
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آموزانی هم که گفتند در متن و توضیح داستان يازده بار کلم  مهمان تكرار  دانش 

اند برايمان  هايی که تعداد درست را اشاره کرده اند. حاال آن شده است، درست گفته

 از داستان نتیج  خوبی را هم ذکر کنند.

 

 

 

 

 
 

 

 

د زيبا و خوبی دربارۀ احتراا گذاشتن به مهمان، احسنت به هم  شما که به موار

تر در اين داستان اشاره کرديد حاال مثل همیشه که ناا مبارک پیامبر  پدر و بزر 

شههود، شههما هههم بههه احتههراا بهتههرين انسههان، يعنههی حضههرت محمههد   آورده مههی

صلوات بفرستید. تا من هم به احتراا ايشان و براي  )صلی هللا علیه و آله(مصطفی

 باره برايتان بخوانم. د گر تن از ر تار محترمانه ايشان با ديگران، شعري در اينيا

 هر کجا که نشسته بود

 پیامبر عزيز ما

 آمد هر کسی پیشش می

 ايستاد سرپا  وري می

 با صورت خندان و شاد

 کرد به دوست خود سالا می

 داد با مهربانی دست می
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 کرد به خوبی احتراا می

 يینشستند دوتا بعد می

 کنار هم روي زمین

 گفت پیامبر خدا می

 هاي خوب و دلنشین حرف

 ماه قشنگ صورتش

 شبیه ماه آسمان

 داد گرمی و روشنی می

 1به دوستان مهربان

خواهم از همین االن تها جلسهه بعهد هرکهداا از شهما بها        ها! من از شما می بچه

ل کنهد. جلسهه   خداوند عهد ببندد که به يكی از مواردي که امروز ياد گر تید، عم

پرسم شما کداا مورد را انتخاب کرده بوديد و آيا مو ق به انجاا  بعد من از شما می

ههاي خودمهان را بهاال     آن و احتراا گذاشتن به آن شديد يا نه. حاال همگی دسهت 

 کنم و شما هم آمین بگويید. آوريم. من دعا می می

ماننهد او عزيهز و مهربهان    خدايا، به احتراا پیامبر عزيز و مهربانمان، ما را هم 

 قرار بده!

خدايا، به احتراا بهترين پدر و مادر، ما را جزو بهترين  رزندان براي پدر و مادر 

 خود قرار بده!

 خدايا، به احتراا خوبانت،  رج بهترين انسان روي کرۀ زمین را برسان!

 «آمین يا ربّ العالمین»

                                                                        

   .3، ص1، چ1384. سیدمحمد مهاجرانی، میهمان دخترک، انتشارات مدرسه، تهران، 1
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ها:پرسش

 باشد؟ تر می تراا به بزر يك از موارد زير يك نون اح ه کداا 1

 ها حرکت کنیم  تر، جلوتر از آن الس( به همراه پدر و مادر يا بزر 

 تر وارد شويم  شويم، جلوتر از بزر  ب( در هنگامی که از دري وارد می

تهر از جهاي خهود     ايهم در مقابهل بهزر     ج( در هنگامی که نشسته يها خوابیهده  

 برخیزيم 

می کنیم، ديگران امید کار خوب از او ندارند، بلكه احترا ه به چه کسی اگر بی  2

 از بدي او احساس آرامش نخواهند کرد؟

   الس( پدر و مادر 

    خودمان ب(

  مهمان ج(

ايم وقتی مسلمان بر پیامبر اکرا)ص( وارد شد،  چه در درس گفته ه مطابق آن 3

 پیامبر)ص( براي احتراا به او چه کار کرد؟

 ه احتراا ورود مهمان بلند شد الس( از جاي خود ب

 ب( بالشی را که پشت خود گذاشته بود، براي سلمان گذاشت 

 ج( به احتراا او، میوه و غذا آورد 

 قهط   )علیه السالالم(چرا حضرت علی )علیه السالم(ه در داستان مهمان علی  4

)علیاله دستان مهمان را شستند، ولی دستان پسهر مهمهان را پسهر حضهرت علهی     

 شستند؟ السالم(

خدا دوست داشت در احتهراا گذاشهتن بهین پهدر و پسهر،  هر  گذاشهته         الس(

 شود

 تر بود  ب( حضرت علی)ن( از پسر مهمان بزر 

  حضرت علی)ن( خسته شده بود ج(


