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 .آن می پردازند
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 عدم به توجه با .1 دقیقه 82

  هابچه زمانهم حضور

 از قبل شودیم هیتوص

  برنامه یرسم شروع

 هک یرانیفراگ یبرا
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 .شود

رنگ آکریلیک یا  .1

هر رنگ دیگری که 

 .سریع خشک شود

  یا  ابر قلم مو  .8

تعداد بسیار زیادی  .3

جعبه کارتن در ابعاد 

 بزرگ

 کاتر  .4

 خط کش .2

چسب تفنگی و  .6

 چسب نواری پهن

مقداری مفتول یا  .7
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 آغاز 8

های ناراحتی و  این ماه و ماه محرم ماه. شیم حالتون خوبه؟ دیگه داریم به آخر ماه صفر نزدیک می سالم، های خوبمبچه

چرا؟ چون در این دو ماه آدم های بد و دشمنان اهل بیت . اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم و اهل بیتشون بود اندوه پیامبر

و فرزندانشون و یاران شهادت امام حسین علیه السالم . کردندها ظلم کردند و خانوادشون رو آزار و اذیت  خیلی به اون

 برای قرآن به توسل .1 دقیقه 82

 که دل شدن نورانی

 .است هدایت عامل

ی  آشنایی با سوره .8

استفاده از عکس  .1

 گنبد خضراءهای 

 پروژکتور .8
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از دست دادن رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم، و امام حسن مجتبی و امام هشتم ما امام رضا علیه ، وفادارشون

 .السالم در آخر این ماه از اتفاقات غمناک این دو ماه بود

 حرم پیامبر ما حضرت محمد صلوات اهلل علیه در شهر مدینه استس؟ بله، بچه ها کی می دونه حرم پیامبر عزیزمون کجا

یعنی پسر بزرگ ( ص)حاال کی می دونه امام حسن مجتبی نوه ی بزرگ پیامبر  ،(ءنشان دادن عکس های گنبد خضرا)

ند و تقریبا در شهر مدینه هست( ص)کجا دفن شدن؟ بله، ایشون هم مثل پیامبر ( س)و حضرت زهرا ( ع)امیر المؤمنین 

داره که من به شما نمی گم و ( ص)یه فرقی با پیامبر  امام حسن مجتبی علیه السالمولی حرم . روبروی حرم ایشون

میذارم توی سفری که امروز می خوایم به شهر مدینه داشته باشین خودتون ببینین و تفاوتش رو و حتی دلیلش رو اگه 

  . می دونین بهم بگین

وع رپس ش .م یک سفر تخیلی به شهر مدینه در کشور عربستان داشته باشیمیما امروز می خوام، خب همونطور که گفت

ببینم مسافرت که می رین چیا با خودتون می برین؟ بله، مثال لباساتون، اسباب بازی اگه  .کنین به بستن چمدون هاتون

حوله، حتی دمپایی شاید، دیگه چی؟ خالصه ، دیگه وسایل شخصیتون مثل مسواک، شانه، (ولی کم نه زیاد)الزم دارین 

 .باید حسابی فک کنین ببینین هر چی که احتیاجتون می شه بردارین و بذارین توی چمدونتون

کارت های کوچک حتی ) حواستون باشه که همراهتون باشه و گم نکنین تون هم قبال رزرو شدهی پروازبلیط هابچه ها،  

 (.وان بلیط به بچه ها بدهیدکه به عن کاغذی و ساده آماده کنید

بچه ها . و ببندین و آماده ی پرواز بشینر حاال همه کمربنداتون. سالم بچه ها خوش اومدین به هواپیمای ما : مجریان

حاال . بسم اهلل الرحمن الرحیم می گیم و قرآن می خونیم. شروع هر کار چی کار می کنیم؟ چی می خونیم؟ بله قبل از

اگرم کسی بلد نیست هیچ اشکالی . و قلب ها و برناممون رو نورانی کنیم بخونیممسد رو  سوره یپس بیان همه باهم 

نداره و سعی کنه با بقیه زمزمه کنه و اگر دوست داشتین از این جا که رفتین شروع کنین و این سوره رو حفظ کنین تا 

 .دفعه ی بعدی که من رو دیدین برام بخونینش

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ   هربانبه نام خداوند رحمتگر م

 .مفهوم کلی آنو  مسد

اهمیت آگاهی  .3

داشتن از معانی آیات 

 .قرآنی

زن  8آشنایی با  .4

اهل همسر ابولهب و نا

امام حسن  همسر

 مجتبی

چگونگی  آشنایی با .2

امام به شهادت رسیدن 

 (ع)حسن مجتبی 

 .ی همسرشان بوسیله

و ارزش  اهمیت .6

 .صلوات

آشنایی با آداب  .7

 .سفر

آشنایی با آداب  .2

 .زیارت
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 ﴾1﴿ تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ   (1) بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد
 ﴾8﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَسَبَ   (8) سودش نکرد دارایى او و آنچه اندوخت

 ﴾3﴿ سَیَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ   (3) بزودى در آتشى پرزبانه درآید
 ﴾4﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ   (4) [آتش فروز]کش  و زنش آن هیمه

 ﴾2﴿ فِی جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ   (2) بر گردنش طنابى از لیف خرماست
 

 

بچه ها یه صلوات بلند بفرستین چون با صلوات ما به ایشون سالم می کنیم و از خدا می خوایم که مقام پیامبر مارو باالتر 

این سوره درباره ی چه کسیه؟ این سوره درباره ی دو تا از دشمنان پیامبر دونه  ها، کی می بچه( صلوات بلند). ببره

آخر عاقبت این  دو تا دشمن پیامبر رو که ایشون رو خیلی اذیت می کردن خدای مهربون تو این سوره . عزیزمون هست

به ا گفته که جای این دوتا توی جهنمه خد. اسمشون ابی لهب و همسرش بوده که زن خیلی بد و حیله گری بوده. گفته

مام مهربونی هایی که بود که با ت( ع)همسر امام حسن  ن بد دیگه هم،بچه ها، یه ز. که پیامبر رو کردنی خاطر اذیتای

چون زن بدی بود و تو یه خانواده ای که دشمن اهل بیت بودن  ،باز هم امام رو اذیت می کرد نامام حسن بهش می کرد

که می امام  شیرخالصه بچه ها این زن بد آخرشم امام عزیز ما رو به شهادت رسوند و با سنگدلی به . بزرگ شده بود

امروز روز شهادت این امام عزیز یعنی امام دوم . کشنده ای زد و امام رو به شهادت رسوندزهر خواستن برای افطار بخورن 

و ما برای همین این جا جمع شدیم و می خوایم  چندین سال قبلش در همین روز وفات پیامبر مهربونمون بوده ما و

 (.ع)م حسن مجتبی و اما( ص)دسته جمعی یه سفر خیالی به مدینه داشته باشیم و بریم زیارت پیامبر 

 .سفر راحت و امنی خواهد بود قرآن و یاد خداکه ان شاءاهلل با خوندن  خوب حاال بریم سراغ سفرمون

( ص)یعنی حضرت محمد ( ص)به شهر مدینه، شهر پیامبر که یک ساعت و نیم طول می کشه  دودحبچه ها این سفر ما 

تا زمان رسیدن به مدینه  می تونیم خانوم مهماندار داشته باشیم و اینجا) .ریم و ایشون و نوه شون رو زیارت می کنیم می

شهر پیامبر خوب مسافرای کوچولو به مدینه . (باهاشون داشته باشه مقررات پروازصحبت های کوتاهی در مورد پرواز و 

، بچه هاااا نگاه با هیجان( پخش تصویر گنبد خضراء. )(صلوات بلند) و باز کنینر دیگه می تونین کمربنداتون رسیدیم
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سفر با تصویر حرم که با  آخرمی توانند در بچه ها )به به . ببینین چه سبز قشنگیه. ما هستعزیز کنین اینجا حرم پیامبر 

دست بر روی سینه گذاشتن و زیبا ایستادن در : نسالم دادتوضیح آداب ) .(عکس بگیرندود کتور پخش می شژپرو

 (و سالم کردن و احترام گذاشتن و دعا کردن مقابلشان

کی دوست داره به این . بچه ها حاال می خوایم یه سفر توی زمان هم داشته باشیم، یعنی برگردیم زمان های خیلی قدیم 

 .و تصور کنینو به صلوات دیگه بفرستین و ببنین ر سفر زمان بیاد؟ خیله خوب پس تو خیالتون کمربنداتون

 

 صلواتکلیپ  3

http://www.aparat.com/v/i29qe 

 

پرژکتور و  .1  .1 دقیقه 13

بلندگو و لب تاپ و 

 .پرده نمایش

 (ع)مجتبی امام حسن  داستان 4

 .یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود

حضرت محمد  نازنین کی یادشه اسم دختر. دیگه بزرگ شده بودند و زمان ازدواجشون بودعزیز ما بچه ها دختر پیامبر 

خانواده ی خیلی خاصی بودن و تو خوبی تک بودن،  ،چون این خانواده(. س)حضرت فاطمه زهرا  چی بود؟ آفرین،( ص)

حضرت علی . آفرین..... اگه گفتین کی؟. بود انتخاب کردهخداوند خودش یه داماد خیلی خوب برای این دختر نازنین 

هاشون رو کی می دونه؟  اسم. ها داد تا فرزند خوب و مهربون به اون 4از این ازدواج قشنگ خداوند . علیه السالم

 ( و ام کلثوم حسن، حسین، زینب )

خیلی رو  بچه ها پیامبر مهربون ما همیشه همه رو سفارش می کردن به محبت به بچه ها و خودشونم همه ی بچه ها

که  ما همین طور واقعا خوش به حال بچه های پیامبر مهربون ما و !اشتن و حتی باهاشون بازی می کردندوست د

انقد زیاد امام حسن و امام حسین علیها السالم رو دوست داشتن که من ( ص)پیامبر .همچین پیامبر مهربونی داشتیم

12-12  

 دقیقه

آشنائی با پیامبر و  .1

اهل بیتشون و به 

خصوص امام حسن 

 (.ع)مجتبی 

مهربانی امام حسن  .8

 (.ع)مجتبی 

آشنایی بیشتر با  .3

و ( ع)امام حسن 

مقبره ی مطهر ایشان 

 .و مظلومیت ایشان

1.  

http://www.aparat.com/v/i29qe
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 همیشه اون ها رو می بوسیدن و بغل می کردن و به همه ی مردم می گفتن که هر کی خدا. واقعا نمی تونم بگم چقد

خدا اون ها رو ، چون باشه تهدوست داش هم ور( ع) رو دوست داره و منو دوست داره باید امام حسن و امام حسین

 . بهترین آدمای روی زمین بودن و باعث هدایت خیلیییی از آدما شدنها  اونچون چرا؟ . ی دوست دارهلیخ

، امام (س)و حضرت زهرا ( ع)اولین فرزند حضرت علی  کی بودن؟ بله( ص) پیامبر بزرگ نوه ی خب دوباره بگین ببینم

 .  امام دوم ما شدن( ع)علی  بعد از شهادت امامبودن که ( ع)حسن مجتبی 

 .با مردم چه رفتاری داشتنو بعد از این که به امامت رسیدن حاال ببینیم نوه ی پیامبر مهربون ما کی بودن 

بین مردم معروف بود و همه این رو می دونستن و ( ع) امام حسن مجتبی مخصوصا( ع) اهل بیت مهربونی و بخشندگی

می رفت و ازش کمک می خواست و مطمئن بود که مشکلش حل ( ع)مام حسن هر کی مشکلی پیدا می کرد پیش ا

 پدر مثل کسانی که فقیر بودن با مشکل داشتن داشت ونسبت به  و محبت مهراز قلبی پاک و پرایشون یه . می شه

براشون غذا  دادن،هاشون گوش مینشستن و به حرفمیآدم های دردمند با ( ع) بن ابی طالباعلی عزیزشون حضرت 

  .نو بهشون کمک می کردیا پول می بردن 

خب حاال که با امام حسن مجتبی یعنی امام دوممون بیشتر آشنا شدین بیان بریم زیارتشون به قبرستان بقیع روبروی 

 (.پخش تصاویر بقیع و با رعایت آدابی که ذکر شد به امام سالم بدهید. )گنبد خضراء یعنی حرم پیامبرمون

مرقد نوه بزرگ . داره؟ بله درسته بچه ها( ع)با امام حسن ( ص)ین ببینم فهمیدین چه فرق بزرگی حرم پیامبر حاال بگ

پیامبرمون یعنی امام دوممون رو دشمنان ایشون که در گذشته خراب کردن و االن هم حاکمان عربستان اجازه نمی دن 

ه که مردم بشینن و زیارت کنن و اجازه نمیدن که که براشون حرم ساخته بشه و حتی سایه بونی براشون درست بش

خالصه که این امام مهربون ما خیلی خیلی مظلوم . براشون حرم بسازن( ع)مثل مثال پیامبر یا امام رضا یا امام حسین 

بودن، هم توی خونه ی خودشون که همسرشون باهاشون اون کار رو کرد و بهشون زهر کشنده داد و ایشون رو شهید 

ما امید داریم که امام زمانمون زودتر بیان و . هم االن که نمیذارن براشون یه حرم حتی کوچیک ساخته بشه کرد و

 .خوبی رو به جهان بیارن تا ما هم بتونیم یه حرم با شکوه برای امام حسن عزیزمون درست کنیم و به زیارتشون بریم
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توانید برای تکمیل داستان گویی این قسمت استفاده  در صورتی که پرزی را اجرا نمی کنید، از داستان هایش می)

 (نمائید

 و حق همسایه( ع)امام حسن  انیمیشن 2

http://www.aparat.com/v/s9aHr/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B

3%D9%86_(%D8%B9_)%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7

%DB%8C%D9%87 
 

آشنایی با اخالق  .1 دقیقه 18

 (.ع)نیکوی امام حسن 

اهمیت دعا برای  .8

ها و دیگران و همسایه

راهی برای برآورده 

 .شدن حاجات

پروژکتور و  .1

ی پخش و وسیله

 .بلندگو

 آداب سفر  پرزی  6

etiquette-https://prezi.com/sn7asbd1ssmf/travel/ 

 :اصل سفر رفتن

هم باشند، هم خوش بگذره، هم آدم  یشپ یشترخانواده ب یاعضا ینکها یهست هم برا یسفر فرصت خوب: 8 یرتصو

 .یادسخت تر بر ب یطآدم بتونه از پس شرا ینکها ینکم تمر یهو هم  یرهبگ یاد یدجد یزهایچ

 

 :سفر یبرا آمادگی

آب و هوا و  یطنسبت به شرا یبهتر یبدونه، و با آگاه یشتریکم اطالعات ب یهکنه درباره مقصدش  یآدم سع: 3 تصویر

 یزهاییچه چ ینیمهتل، بب یا یمبر یقرار خونه کس ینکهبسته به ا. ات اونجا خودش رو آماده کنهو امکان یزندگ یطشرا

 ... و دمپاییمثل مسواک، حوله،  یلباس، لوازم شخص یم؟دار یازن

 .یمآماده کن یدنشوند یو خودمون رو برا یممحل مقصد هم بدون یااون شهر  یدنید یکم درباره جاها یه خوبه

کار ممکنه  ینا. سفر سرحال باشه یرو آماده کنه که برا ینماش یدبابا با یم،به مسافرت بر ینبا ماش یماگر بخوا: 4 تصویر

  .یمازشون تشکر کن یدبابامون زحمت داشته باشه، با یبرا یقدر

آشنایی با اداب سفر  .1 دقیقه 82

 .رفتن

اخالق های فردی و  .8

 .جمعی در سفر

پروژکتور یا  .1

 .ی پخشوسیله

 

http://www.aparat.com/v/s9aHr/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D8%B9_)%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://www.aparat.com/v/s9aHr/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D8%B9_)%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://www.aparat.com/v/s9aHr/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D8%B9_)%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://prezi.com/sn7asbd1ssmf/travel-etiquette/
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و مادر ما زحمت پدر . یمو ازشون تشکر کن یمبهشون کمک کن یدسفر رو آماده کنند، با یلوسا یدمامان هم با: 2 تصویر

 یسفر تا م ینره که تو یادتون یراست. یمداشته باش یو خاطرات خوب یمبر یسفر یمبار بتون یککشن که چند وقت  یم

 .بمونه یادگاریکه بعدا براتون  یرینبگ یلمف یاعکس  کنین یم یدامختلف و خاطرات مختلف که پ یاز جاها ینتون

 

 :ینبا ماش سفر

 یرو یم،شلوغ نکن یدبا. یمکن یترو رعا ینیقوان ینماش یتو یدبا یم،کن یخانواده سفر م ینبا ماش یوقت: 6 تصویر

آشغال ها رو  یم،خور یم ینماش یتو یزیاگر چ. یمو حواس راننده رو پرت نکن یمو سر و صدا نکن ینیمعقب بنش یصندل

 .یزیمزباله بر یسهک یتو

 .یریمبگ یاد یدجد یزهایو چ ینیمرو بب یعیو مناظر طب یمنگاه کن یرونپنجره به ب یراه از تو یتو یمتون یم ما

 

 :سفر با اتوبوس

رو  یکم یزهایچ یهو فقط  یمذار یقسمت بار اتوبوس م یبارهامون رو تو یم،کن یبا اتوبوس مسافرت م یوقت: 7 تصویر

پس اگر . رو نگه داره ینماش یمتونه هر موقع ما خواست یحواسمون باشه که راننده نم یدبا. اتوبوس یتو یمبر یم

کارمون  یم،حرکت کن ینکهقبل از ا یا یستادهاون موقع که اتوبوس وسط راه وا یدبا یم،الزم دار یزیچ یا یمدار ییدستشو

 .یمرو انجام بد

. بخوره یهو تنمون به بق یماتوبوس راه بر یراهرو یتو یدنبا. یمبش یهو مزاحم بق یمسر و صدا کن یداتوبوس نبا توی

 یمنگه دار یزتم یداتوبوس رو هم با. نکنه یتهامون رو اذ ییها و جلو یکم باشه که پشت سر یدحرف زدنمون با یصدا

 .یزیمتوش نر یو آشغال

 

  :سفر با قطار

کوپه جداگانه باشه و کل خانواده با  یمخصوصا اگر آدم تو. گذره یخوش م یلیقطار خ یتو. خوبه یلیقطار خ: 2 تصویر

 .خوابه یکوپه م یکنه و آدم تو یشب هم حرکت م یوقت ها قطار تو یبعض. باشندهم 
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 یگهقطار د یهو سوار  یمقطار رو عوض کن ینکها یبرا یانماز خوندن  یبشه، مثال برا یادهاز قطار پ یداوقات آدم با گاهی

 .یمتا از قطار جا نمون یمو معطل نکن یمکار رو انجام بد ینحواسمون باشه که زود ا یدبا. یمبش

 

 :یمابا هواپ سفر

 . داره ینیکار هم قوان ینحواسمون باشه که ا یدرسونه اما با یبه مقصد م یعما رو سر یماسفر با هواپ: 9 تصویر

سوار  یمتا بتون یمو آماده بش یمبد یلو بارهامون رو تحو یمقبل از پرواز به فرودگاه بر یمدت یدمثال ما با: 12 یرتصو

 .نبره یماهواپ یتو یخطرناک یزچ یکنن که کس یم رسیو بدنمون رو باز یلموناونجا وسا. یمبش یماهواپ

و  ینیمخودمون بش یصندل یکنن که رو یمهربون هستند و به ما کمک م یلیمهماندارها خ یما،هواپ یتو: 11 تصویر

 ینکهما با وجود ا. یارنخوشمزه م یها یامون خوراکو غذا هم بر یراییموقع پذ. دن یبهمون م یمالزم داشت یزیاگر چ

 ینزم یرو یزیشچ ینکهخوب و منظم و بدون ا روکه غذامون  یمکن یسع یدجلومون هست با یکیکوچ یغذا یزم

 .یمبخواب یمتون یدن و ما م یباشه، بهمون بالش و پتو م یاگر هم سفرمون طوالن. یمبشه، بخور یفو کث یزهبر یماهواپ

بلند صحبت  یدنبا یا یمراه بر یماراهرو هواپ یتو یدمثال نبا. یمکن یترعا یدوجود داره که ما با ینیهم قوان یماهواپ توی

اگر . یرهگ یگوش آدم درد م یماهواپ یاوقات تو یگاه. یهبد یلیکار خ یماکردن و سرو صدا کردن در هواپ یهگر. یمکن

 یک. یمصبور باش یدپس با. شه یبعدتر خوب م یو اونها کمک کنند، کم یمو به مادر و پدرمون بگ یمصبر کن یکم

 یخواد از آسمون رو یکه م یبلند شه و هم موقع ینزم یخواد از رو یم یماهواپ یکه وقت ینها یماهواپ یقانون مهم تو

 .یمکمربند رو باز کن عوقکه بهمون اجازه دادند، اون م یتا وقت یمو منتظر بش یمکمربندهامون رو ببند یدبا ینه،بش ینزم

 

 :به مقصد و استقرار رسیدن

که سفرمون شروع شده و قراره چند روز جالب  یمطرف همه خوشحال یهاز  یم،رس یبه مقصد م یوقت یرتصو: 18 تصویر

کمک  یهدر کارها به پدر و مادرمون و بق یدما با. یمخسته راه هست یهم، همه کم یگهاز طرف د یم،داشته باش یشدر پ

 .یمو شاداب باش یمرو خسته نشون ند خودمونو اخالقمون خوب باشه و  یاریمو مثال بارها رو ب یمکن

اونجا هم خوب  یلو از وسا یممناسبش بگذار یرو درست در جا یلمونوسا یدبا یم،که قراره توش باش یهتل یا خونه



10 

 

 .یمکن یهست که اونجا باهاشون برخورد م یکسان یرفتار خوب ما نشون دهنده ادب ما برا. یمکن ینگهدار

 

 :گشت و گذار

رو معطل خودمون  یو کس یمو بموقع حاضر بش یممنظم باش یداوال با یم،ر یجالب م یجاها یدنبه د یوقت: 13 تصویر

 .یمنگه دار یباییوخاطرات ز یریمبگ یخوب یدرس ها ینیمب یکه م یزهاییاز چ یمکن یبعد هم سع. یمنکن

و  یعتجالب بوده؟ اگر طب یشبوده و چ یکه مربوط به چ یریمبگ یادهست،  یخیتار یجا یم،ر یکه م ییجاها اگر

اونجا مناسب هست  یکه برا ییها یباز یاورزش ها  یمکن یو سع یمنکن یفاون منطقه هست، اونجا رو کث یبایز یجاها

و  یمنه جلو بزن یم،تماشا کن یهو همراه بق یماگر موزه هست، توش بلند حرف نزن. یمانجام بد یرو به صورت دسته جمع

 .یمنه عقب بمون

 

 :زیارت

شهرها،  ینا یتو. مشهد یانجف  یاکربال  یامکه  یا ینههست مثل مد یارتیشهر ز یهاوقات مقصد ما  یگاه: 14تصویر

گن  یکه اون امام دفن شده اند رو بهش م ییجا. حرم هست یارتتونه انجام بده، ز یکه آدم م ییکارها یناز بهتر یکی

خوان که  یخونن و از خدا م یرن و نماز و قرآن م یبه حرم م امدعا کردن ودرخواست از اون ام یبرا یادیمردم ز. حرم

و در  یماز فرصت استفاده کن یمما هم خوبه هر قدر بتون. به احترام اون امام، حاجت ها و خواسته هاشون رو بهشون بده

! ینآفر یم؟از همه دعا کن یشترب یچه کس یبرا یراست. یمدعا کن یمکه دوست دار یهر کس یاون امام مخصوصا براحرم 

 .امام زمانمون

  

 :برگشتن

خونه و  یطرف هم دلش برا یهاما از . شه یو آدم ناراحته که سفر داره تموم م یزهآخر سفر معموال غم انگ: 12 تصویر

موقع  یهموقع برگشتن هم شب یخوش اخالق تو یبچه ها. باشه یشهر خودش تنگ شده، مخصوصا اگر مسافرت طوالن

 یزیچ یه یزانشعز یره، برا یآدم مسافرت م یوقت وبهکه خ یندون یم ی،راست. کنن یرفتن به پدر و مادرشون کمک م
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 یمبر یم یکه براش سوغات یکه کس ینهچقدر باشه، مهم ا یسوغات ینا یمتکه ق یستمهم ن. یارهب یبه عنوان سوغات

شهر  یکنن و تو یاون شهر درست م یباشه که تو یزهاییتونه ازچ یم یمثال سوغات. یمبود یادشخوشحال بشه و بدونه 

 .شه یم یداکمتر پ ونخودم

 

 :ما یزعز مسافر

 یشونرن؟ ا یبه مسافرت م یلیامام زمان ما هم خ یندون یم یخوش گذشت؟ راست یالیمونبچه ها، مسافرت خ خب

وقت ها  یلیخ. هاشون مشغول هستند یعهش یرن و اونجاها به عبادت خدا ودعا برا یحرم پدرهاشون م یارتمدام به ز

 یما هم دعا م. کنند یرن و بهشون کمک م یهاشون هستند و ازشون کمک خواسته اند م یعهکه ش ییهم به جاها

ما دعا کنند و  یهم برا یشونهمراه باشه و موفق باشند و ا یو سالمت یه مسافرت هاشون با خوببراشون ک یمکن

 !شه ها یچه خوب م. یمباش یاراشوناز خدا بخوان که ما از  ینکهخوبشون باشه و ا یما دعاها یبرا یشونسوغات

 

 شعر 7

قبرت به ام ندیده  

باغی نه و سبزه نه  

ضریحی و گنبد نه  

چراغی ی شعله نه  

*** 

تابان ماه مثل تو  

پاکی و خوب همیشه  

2-12  

 دقیقه

آشنایی با فرهنگ  .1

شعر سرایی و ادبیات 

 .فارسی در فضای دینی

امام آشنایی با  .8

و ( ع)حسن مجتبی 

مظلومیت ایشان و 

 .قبرستان بقیع

هیجان در تن  .1

صدای مربی و رسا 

بودن صدا از ملزومات 

اجرای خوب  

 .باشد می
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تنها و غریب ولی  

خاکی و گرد میان  

*** 

خاکی مدینه در تو  

هستی مدینه در تو  

قبرت روی نخورده  

دستی نه ای بوسه نه  

*** 

را ما های گریه تو  

دیدی چهره روی به  

را ها ناله صدای  

شنیدی خود گوش به  

*** 

 «مدینه»  ام نرفته

جا آن به ام نرفته  

زیارت ام نکرده  
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را دوّمم امام  

مهدی وحیدی صدر: شاعر  

 ...طعم صلوات است اين

 یک روز که پیغمبــــر در گـرمی تابـستــان

 

 همــراه علی می رفت در سـایــه نخلستــان

 

 دیدنــد کـه زنبـــوری از النه خود زد پـر

 

 آهستــه فــرود آمــد بر دامن پیغمبـــــر

 

 بوســــیـد عبایــــش را دور قـدمــــش پــر زد

 

 بـر خاک کـف پایـش صـد بوسـه دیگــــر زد

 

 پیغمبـــــر از او پرسید آهســــته بگـو جانم

 

 طعم عسلت از چیست هـر چند که میدانم

 

 ـــور جوابش داد چون نـام تـو می گـویـمزنب

 

 گل می کنـد از نامت صـد غنـچه به کنـدویـم
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 تـا نـام تـو را هـر شب چون گل به بـغـل دارم

 

 هـر صبـح که برخیــزم درسینــه عسل دارم

 

 از قنـد و شکـــر بهتــر خوشـتر ز نبـات است این

 

 طعم عسل از من نیست طعم صلوات است این

 

 ارزش صلوات شنماي 2

مادر سارا کوچولو قراره به زودی یک . مدتی است که خانواده سارا کوچولو منتظر ورود یک مهمان جدید هستند: راوی

به همین خاطر چند روزی است که مادربزرگ به خانه آنها آمده است تا به مادر سارا . برادر کوچولو برای سارا به دنیا بیاورد

باالخره روز موعود . خوشحال است چون مادربزرگش رو خیلی دوست داردسارا هم از این بابت خیلی . کوچولو کمک کند

قرار است که سارا به همراه . مادر سارا باید به همراه پدر به بیمارستان برود تا برادر کوچولوی سارا را به دنیا بیاورد .رسید

 . مادربزرگ در خانه منتظر بمونند

 خانه : صحنه

، سارا درطول اتاق قدم می می گوید ذکریح است و زیر لب و مشغول گرداندن تسباست  مادربزرگ روی صندلی نشسته) 

 (زند و فکر می کند

 ؟چرا انقدر راه می ری؟ خسته نشدی ؟چی شده سارا جان: مادربزرگ

 ، خیلی نگران مامانم هستم، پس چرا خبری نشد؟آخه مادربزرگ: (نشیند ار مادربزرگ روی صندلی میکن)سارا 

آشنا کردن بچه ها  .1 دقیقه 12

با معنای صلوات و 

 .ارزش آن

ک زیرانداز یا ی .1

صندلی برای دو 

 نشستن

 تسبیح دو عدد  .8
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زنه و  هلل به زودی بابا جونت زنگ میءا، ان شانگران نباش عزیزم: (زند کشد و لبخند می سر سارا می دستی به)مادربزرگ 

 .ده خبرای خوب بهت می

 ؟ نگی زیر لب می ن، شما چی داریمادربزرگ(: کند مادربزرگ نگاه میهای  به تسبیح توی دست با کنجکاوی)سارا 

 .تا ان شاهلل به زودی خبر سالمتی مامان و داداش کوچولوت رو بشنویم فرستم عزیزم دارم صلوات می: مادربزرگ

 ؟یده ای برای مامان و داداشم دارهمادربزرگ، من می دونم صلوات فرستادن کارخوبیه اما نمی فهمم چه فا: سارا

: گه نه میک بت میاش صح ، تا حاال شنیدی مثال وقتی مامانت با دخترخالهار برات توضیح بدمذببین دخترم ب :مادربزرگ

 ؟"به خاله هم سالم برسون"

 .جمله رو زیاد شنیدم، این بله: سارا

فرستیم، معنی صلوات فرستادن هم  گلم، وقتی ما کسی رو دوست داریم براش سالم می خب، ببین دختر: مادربزرگ

سالم و درود هدیه  داریم،و خانواده پاکشون که خیلی دوستشون ( ص)عزیزمون حضرت محمد  یعنی ما به پیامبر همینه،

 . کنیم می

هم که خیلی مهربونه، برای ما دعا  کنیم، پیامبرمون ا این کار رو میوقتی م ؟ حتمااش رو من بگم قیهب: (با هیجان) سارا

 . کنه می

خوبه اینم بدونی . کنن نه تنها برای سالمتیمون بلکه برای موفقیتمون هم دعا می! آفرین دخترم، درست فهمیدی: مادربزگ

: تسلیما اعلیه و سلمو اصلو اکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوئان اهلل و مال" :گه ای هست که می که در قران هم آیه

ایشون ای بر ، شما همهای با ایمان پس ای انسان فرستند، سالم می( ص)وند و فرشتگانش بر پیامبر خدا: اش اینه معنی

 !سالم می دهند( ص)هاش هم بر حضرت محمد  ببین که حتی خدا و فرشته".بفرستیدسالم و درود 
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تا صلوات  122خوام  ، می؟ منم می خوام شروع کنم به صلوات فرستادنن لطفادی مادربزرگ، به منم یک تسبیح می: سارا

  .مامانم کمک کردمشم همم که به  دم، هم آروم می اینطوری هم به پیامبرم سالم می. بفرستم برای پیامبر

 !ایمانمیید اینم برای دختر گل بابله، بفرما(: دهد آورد و به سارا می با لبخند، تسبیحی از کیفش بیرون می)مادربزرگ  

 .فرستند با هم به آرامی صلوات میسارا و مادربزرگ 

کوچولوی سارا و سالمتی هردوشون رو به به دنیا آمدن داداش  کند و خبر چند ساعت بعد پدر از بیمارستان تلفن می: راوی

 .دهد سارا و مادربزرگ می

 یهامام زمانمون  یعنی یامبرمونپ یزعز ی ظهور نوه یهممون برا یاینحاال ب. خدا رو شکر یشتون؟ها خوب بود نما چهب

 .یمصلوات قشنگ بفرست

 تمرین صلوات کار در منزل 9

را پرینت گرفته و در انتهای برنامه به طرحی برای رنگ آمیزی از گنبد خضرا و بقیع در انتهای فایل آمده است که آن

ها بخواهید آن را در منزل رنگ آمیزی کنند و در جای مناسب نصب کنند و فرستادن شرکت کنندگان بدهید و از آن

را ( ع) حسن مجتبیهمچنین تصویر حرم مطهر پیامبر و فرزند عزیزشان امام . صلوات را با نگاه به این تصویر تمرین کنند

 . نددر خاطر نهادینه سازند و این برنامه را تا مدتی با دیدن این طرح به خاطر آور

باال بردن سطح  .1 

یادگیری و به خاطر 

ی سپاری بوسیله

ی کار مرتبط با ادامه

 .برنامه در منزل

پرینت طرح داده  .1

 .شده

 :نتیجه گیری و دعا/ پايان 12

چرا نشد؟ چون . اگرم شدین به نظرم می ارزیدااا چون وقتتون تلف نشد. رو شکر خب بچه ها خسته که نشدین نه؟ خدا

آدما وقتی چیزای جدید و خوب یاد می گیرن یعنی دارن درست از وقتشون . گرفتین و علمتون زیاد شد چیزای جدید یاد

 حاال بگین ببینم امروز چیا یاد گرفتیم؟. یعنی دارن آدمای بهتری می شن. استفاده می کنن و وقتشون رو تلف نمی کنن

 و بحث گیری نتیجه .1 دقیقه 2

 .بحث ی دوباره انتقال

پیوند قلبی با  .8

العصر و حضرت صاحب 

الزمان علیه السالم و 

 قسمت این اجرای .1

 و سکوت فضای در

 .توسل و توجه

آغاز دعا، پس از  .8

ها به توجه دادن بچه
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به  ها یکی از زنانی بود که خدای مهربون در قرآن از اون بله درسته، امروز ما سوره ی مسد رو خوندیم و فهمیدیم درباره ی

درباره ی مظلومیت امام حسن مجتبی یعنی امام و بعد هم . اد کردهعنوان یک زن بدی که پیامبر ما رو اذیت می کرده ی

تا نامهربون و بدشون در شیری که ایشون می خواستن برای افطار بخورن  دوممون گفتیم و این که چه جوری همسر

تشنگیشون رفع شه زهر ریخت و ایشون شهید شدن و ما در سالگرد شهادت ایشون که با وفات پیامبرمون یکی هست 

 .ناراحت هستیم

مثال برداشتن وسائل  ما امروز درباره ی این که چه جوری باید مسافرت بریم هم یه عالمه چیز یاد گرفتیم مثل چیا؟ بله

توی سفر اتفاق می افته، چون توی سفر خیلی چیزا یهویی اتفاق می افته و خوبه که شخصیمون، راضی بودن از چیزایی که 

سعی . سعی کنیم به همه خوش بگذره و بتونن از سفر خوب استفاده کنن. ما صبور باشیم و به پدر و مادرمون کمک کنیم

فک کنم تو سفرای بعدیتون . نباشیم های خودمون کنیم با نظرات بقیه کنار بیایم و خودخواه نباشیم و فقط دنبال خواسته

 .هم به شما خیلی خوش بگذره و هم به همسفراتون ،حسابی

تونیم هر روز انجام  یه کار خیلی خوبی که ما می. ما امروز فهمیدیم که چقدر صلوات فرستادن به پیامبر ارزش و ثواب داره

 .سالمتی و ظهورشون صلوات بفرستیمتونیم برای  می. بدیم اینه که روزی چند تا صلوات هدیه کنیم به امام زمانمون

 رو به قبله و ایستاده به احترام ایشان خواندن دعای فرج 

 

 .دعا برای ایشان

 

اهمیت دعا برای فرج 

 .عج صاحب الزمان

سعی شود که  .3

متن عربی و ترجمه 

آن به زبان محلّی 

همزمان با تالوت، 

 .شود نمایش داده

 

 

 :هواپیما طرز تهیه ی کاردستی

 

 :وسایل مورد نیاز 
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 تعداد بسیار زیادی جعبه کارتن در ابعاد بزرگ .1

 .(تیز باشد تا در بریدن جعبه های ضخیم دچار مشکل نشویدکامال )کاتر  .8

 خط کش .3

 چسب تفنگی و چسب نواری پهن .4

 مقداری مفتول یا سیم فلزی .2

  

 :مراحل درست کردن اجزاء هواپیما

 

 :بدنه هواپیما .1

این هواپیما را . ن را با توجه به نیاز خود و کاربری هواپیما مشخص کنیدابعاد آ. )برای درست کردن بدنه هواپیما بایستی به تعداد مورد نیاز مستطیل در ابعاد مورد نظر تهیه کنید

هرچه تعداد مستطیل ها بیشتر باشد طول . میتوان درابعاد بسیار کوچک برای درست کردن ماکت و یا در ابعاد بسیار بزرگ به طوری که بچه ها بتوانند درون آن بنشینند تهیه کرد

 .(بدنه ی هواپیما بیشتر میشود
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 1تصویر شماره 

  

بر . اهای مستطیل شکل استفاده کنیدبر روی یک کاغذ یک بیضی در ابعادی متناسب با مستطیل ها ترسیم کرده و از آن به عنوان الگو برای ترسیم پنجره های هواپیما بر روی مقو

 .را ببریدروی هر مستطیل دو بیضی به فاصله مناسب ترسیم کرده و توسط کاتر به دقت آن 

 . باشد( خط مشکی)باید یک دوم فاصله ی دو بیضی از یکدیگر ( خط نارنجی در شکل)فاصله ی هر بیضی از لبه های مقوا 

 

 

 .اکنون شما تعداد زیادی مقوای مستطیل شکل همراه با پنجره دارید

یادتان باشد که این دو مقوای . وصل کنید به این منظور دو مستطیل در ابعاد موردنظر تهیه کنیددر بدنه ی هواپیما نیاز به قسمتی دارید تا بتوانید در انتهای کار بال را به آن  

 .مستطیل شکل برای وصل کردن بال هواپیما است لذا نیازی به ترسیم پنجره بر روی آن نمی باشد

  

 :کابین خلبان  .8
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 :یددار( یا ذوزنقه)برای قسمت جلوی هواپیما نیاز به دو مستطیل و دو مثلث 

طول این مستطیل . اما طول آن متفاوت است. عرض آن مساوی عرض مستطیلهایی است که برای بدنه ی هواپیما آماده کرده اید(: مستطیل آبی در شکل)مستطیل شماره یک 

. ان تعداد صندلی های بیشتری در هر ردیف آن قرار دادلذا هرچه طول آن را بیشتر انتخاب کنید هواپیما عریض تر شده و می تو. تعیین کننده ی عرض هواپیمای شما خواهد بود

 .این مستطیل نیاز به هیچ گونه برشی ندارد وبه عنوان پایه ای برای نصب دماغه هواپیما و پنجره ها می باشد

دازه نصف طول مستطیل آبی می باشد و عرض آن در واقع طول مستطیل سبز به ان. )با توجه به شکل طول و عرض آن را تعیین کنید(: رنگ سبز در شکل)مستطیل شماره دو 

بر روی آن پنجره های قسمت .( لذا متناسب با فضا و کاربری موردنیازتان اندازه آن را تعیین کنید. هرچه عرض آن بیشتر باشد ارتفاع کابین خلبان بیشتر خواهد شد. سلیقه است

 .بر سلیقه خودتان میتواند هر شکلی داشته باشداین پنجره بنا. کابین خلبان را ترسیم کرده و با کاتر ببرید

ابعاد موردنظر را با توجه به شکل . این دو مثلث به صورت قرینه یکدیگر در دو طرف مستطیل سبز رنگ قرار میگیرند و تکمیل کننده ی کابین خلبان هستند( : یا ذوزنقه)دو مثلث 

 .یا ذوزنقه ترسیم کرده و داخل آن را خالی کنید انتخاب کرده و روی هر یک از آنها یک پنجره به شکل مثلث
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 8تصویر شماره 

 .طول فلش مشکی رنگ نصف فلش قرمز می باشد: نکته اول

 .(شده استدر قسمت سوار کردن اجزاء مختلف هواپیما به صورت کامل توضیح داده . )های مشکلی روی مستطیل آبی محل تا کردن مقوا می باشند خط چین: نکته دوم
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 :دماغه هواپیما .3

برای  درست کردن مخروط ابتدا باید یک دایره ترسیم نمود اما با توجه به اینکه ما از مقوای ضخیم . برای درست کردن دماغه هواپیما باید مقوا را به شکل یک مخروط در بیاوریم

ی درست کردن مخروط به روش معمول ندارد به جای دایره یک شش ضعلی در ابعاد موردنظر ترسیم برای درست کردن هواپیما استفاده می کنیم و این مقوا انعطاف الزم را برا

برای اینکه . شش ضلعی تبدیل به شش مثلث می شود که از پهلو بهم وصل شده اند( خطوط آبی در شکل. )ی روبروی هم را با خط کش به هم وصل کنید( زاویه ها)گوشه ها. کنید

خطوط . )از مرکز شش ضلعی روی هر یک از خطوط چند سانتی متر اندازه زده و بعد همه ی نقاط را به هم وصل کنید( نوک آن تیز نباشد)نوک پرنده نشود  دماغه هواپیما مانند

 .(قسمت هاشور زده شده را با کاتر خالی کنید. )از روی خطوط رسم شده با کاتر ببرید( قرمز
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 3تصویر شماره 

  

  

و سعی کنید دو ( خطوط آبی )شکل باقیمانده را از روی خطوط تا کنید . یعنی با کاتر ببرید. برای آنکه این شش ضلعی تبدیل به مخروط شود باید یکی از مثلث ها را حذف کنید

 .نیم مخروط باریک تر و بلندتر خواهد شداگر به جای یک مثلث دو مثلث حذف ک. مثلثی را که بین آنها خالی است از پهلو به هم نزدیک کرده و بچسبانید
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 4تصویرشماره 

 .مخروط شما به این شکل در خواهد آمد با این تفاوت که سر آن نوک تیز نیست

 .بچسبانید( سر دماغه هواپیما)رسم کرده و به نوک مخروط  xبرای پوشاندن نوک مخروط یک پنج ضلعی به ابعاد 

  

 :بال هواپیما .4

یعنی یکی از مستطیل ها که نشان دهنده ی انتهای . )انتهای یکی از مستطیل ها را به صورت کج ببرید. هواپیما تعدادی مستطیل در ابعاد موردنظر تهیه کنیدبرای درست کردن بال 

 .بعدی توضیح داده شده بهم وصل کنیدآنها را به روشی که در قسمت .توجه داشته باشید که دو بال هواپیما باید قرینه باشند.( بیرونی بال است به شکل ذوزنقه باشد

  

در صورت تمایل می . هواپیما را باز گذاشتیماز آنجا که این هواپیما در ابعاد بزرگ تهیه شد به طوری که کودکان بتوانند آزادانه به آن سوار شده و از آن خارج شوند، قسمت انتهای 

 .خط هوایی مورد نظر را به روش های گفته شده درست کنیدتوانید قسمت انتهای هواپیما و بالهای کوچک آن و نیز آرم 

 سوار کردن اجزاء مختلف هواپیما      .2
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 سپس همه ی آنها را از پهلو با چسب نواری. ابتدا هر یک از مستطیل ها را به روش زیر به صورتی در میاوریم که بتوانند به تنهایی به صورت ایستاده قرار گیرند: بدنه اصلی هواپیما 

 .برای حفظ بهترتعادل سعی کنید فاصله ی برش ها از دو طرف مقوا به یک اندازه باشد. در قسمت پایین مستطیل دو برش بزنید 2مانند تصویر شماره .پهن بهم متصل می کنیم

 هر یک از این دو مستطیل. و طول مناسب تهیه کنید xدو مستطیل کوچک به عرض 

 شده در پایین مستطیل به صورت عمود برکوچک را در یکی از برشهای ایجاد  

 +(مثل به عالوه . )آن قرار دهید 

  

 2تصویر شماره 

  

 :اتصال قطعات بال به یکدیگر

و عرض مناسب  xتعدادی مستطیل با طول . مستطیلهای تشکیل دهنده ی بال و ذوزنقه ای را که تهیه کرده اید کنار یکدیگر روی زمین بچینید طوری که از پهلو کامال بهم بچسبند

 .مستطیلهای کوچک را با چسب تفنگی روی درزها بچسبانید. تهیه کنید

 6تصویر شماره 
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 :اتصال بال به بدنه هواپیما

در صورت نیاز برای بهتر قرار گرفتن بال یک جعبه ی کوچک در . در محلی مناسب از مستطیلی که برای نصب بال تهیه کرده بودید برش بزنید و بال تهیه شده را در آن فرو کنید

 .زیر آن قرار دهید

 7تصویر شماره 
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 :اتصال کابین خلبان

سه یا چهار . به این منظور مستطیل آبی را کامال روی زمین بخوابانید. ابتدا دماغه ی هواپیما را در مرکز مستطیل آبی رنگ قرار داده و وصل کنید. توجه کنید 8شماره به تصویر 

.(  کرده اید سه قسمت مناسب را انتخاب کرده و برش دهیداول مرکز مستطیل را پیدا کنید، سپس بر اساس سطح مقطع مخروطی که تهیه . )قسمت از آن را با کاتر کمی برش دهید

سیم یا مفتول فلزی را از این برش ها و برشهایی که بر روی مستطیل آبی ایجاد کرده اید رد کنید و از پشت . سه یا چهار قسمت از انتهای مخروط را نیز با کاتر کمی برش دهید

. را تشکیل دهد 182مستطیل آبی را از روی خط چین کمی به سمت داخل تا کنید تا به طور تقریبی زاویه ی . کم شده استاکنون دماغه کامال سر جایش مح. کامال محکم کنید

دو مثلث مستطیل سبز و )قسمتهای فوقانی کابین خبان را .( مانند کاری که برای بدنه ی هواپیما انجام دادید. )سپس آن را به روش های گفته شده به صورت ایستاده قرار دهید

و در نهایت دو طرف مستطیل آبی را به بدنه ی . با استفاده از چسب نواری پهن و یا از طریق روش توضیح داده شده در قسمت اتصال قطعات بال به یکدیگر بهم وصل کنید( نارنجی

 .هواپیما وصل کنید
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 هواپیما با رول مقوايی دستمال کاغذی لو له ای

 

دادیم آموزش تاکنون آنهارا از مختلفی انواع ما که میشه درست ای لوله کاغذی دستمال داخل رول مخصوصا ها ریختنی دور انواع با متنوعی و زیبا بسیار های کاردستی اخیرا . 

دهیم آموزش براتون هواپیمارو ساخت داریم قصد پست این در . 
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بزنید برش مقوایی رول از شکل مطابق باید که است هواپیما بدنه به مربوط قطعه اولین . 

کنید خارج برش با رو خلبان کابین شیشه محل بعدی مرحله در . 
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بزنید برش کاتر با را شده کشیده خط قسمتهای . شد خواهد رد قسمت این از هواپیما دم و بالها چون . 
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چرخها زیر شکل مطابق , بزنید برش را هواپیما دم و بال . 
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کنید متصل بدنه به دندان خالل توسط را چرخها و کنید رد هواپیما بدنه شکاف از را هواپیما دم و بال . 
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کنید رنگ دلخواه رنگ و قلمو  با را هواپیما  
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 : کار در منزل

 


