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 !؟ چقدر می خوابی؟صبح کجا بود؟ می دونی ساعت چنده سالم جناب نقلی: (عمو) خاله

 .خوابیدمکردین من بازم میاگر اینقدر سروصدا نمی .خسته بودم دیشب دیر خوابیدم خب حاله من خیلی: نقلی

مگه . ها زود بخوابیبرای اینکه سرحال و شاد باشی باید شب. ب شما اشتباه کردی دیشب دیر خوابیدیخ: خاله

 نجا چه خبره؟ ما اینجا یک جشن بزرگ داریمدونی اینمی

 آهان ببخشید حواسم نبود بخاطر عید نوروز جشن گرفتین دیگه؟: ینقل

 !ترهین عید حتی از عید نوروز هم بزرگا ،نه. عید نوروز کجا بود عید نوروز اول بهار هست: خاله

 ؟خاله بگو دیگه اینجا چه خبره: نفلی

خاطر این روز عزیز ه یک عیدی هست که از تمام اعیاد ما ارزشش بیشتره و ما بجشن امروز ما به مناسبت : خاله

 .عید جانشینی حضرت علی علیه السالم. این جشن به مناسبت عید غدیر هست. خیلی خیلی خوشحالیم

 ه این روز بزرگ بیشتر توضیح بدین؟شه دربارمی !چه جالب خاله :نقلی

 .دهمبعد بیشتر برات توضیح می ،ا یک سوره بخونیمار اول با بچه ه، بذباشه عزیزم: خاله

 .تونه با من بخونهسوره انشراح رو بلدین؟ هرکس می !هابچه

  

الرَّحِیم الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ  

 الْعُسْرِ مَعَ فَإِنَّ ﴾4﴿ ذِکْرَکَ لَکَ وَرَفَعْنَا ﴾3﴿ ظَهْرَکَ أَنْقَضَ الَّذِی ﴾5﴿ وِزْرَکَ عَنْکَ وَوَضَعْنَا ﴾1﴿ صَدْرَکَ لَکَ نَشْرَحْ أَلَمْ

 ﴾8﴿ فَارْغَبْ رَبِِّکَ وَإِلَى ﴾7﴿ فَانْصَبْ فَرَغْتَ فَإِذَا ﴾6﴿ یُسْرًا الْعُسْرِ مَعَ إِنَّ ﴾2﴿ یُسْرًا

پشت تو را [ گویى]که [ بارى] (5) تو برنداشتیم[ دوش]و بار گرانت را از  (1) ایم ات را نگشاده آیا براى تو سینه

و این که این ( ص)

جانشین از سمت خداوند 

انتخاب شده تا راه پیامبر 

به درستی ( ص)اکرم 

 .ادامه پیدا کند
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آرى با دشوارى  (2) با دشوارى آسانى است[ بدان که]پس  (4) و نامت را براى تو بلند گردانیدیم (3) شکست

 (8) و با اشتیاق به سوى پروردگارت روى آور (7) !نصب کنیافتى پس چون فراغت  (6) آسانى است

 (معنی سوره برای مربیان ذکر شده است)

من به تو ! پیامبرای : فرمایدبه پیامبر میوند در این سوره خدا گوش دادین معنی این سوره رو؟ها، خوب بچه: خاله

 بار سنگینی که داشتین م. خسته نشی اون هاو از اذیت  مردم رو تربیت و هدایت کنیی نتا بتو مداد زیادیصبر 

همه  بین وتو ر و مدوشت برداشتروی از  یعنی وظیفه ی سختی که داشتی و روی دوشت سنگینی می کرد رو

پس بعد از همه ی سختی هایی که در راه اسالم کشیدی این کاری رو که داری . ممردم دنیا مهم و بزرگ کرد

 . دی تمام کن که این باز از روی دوشت برداشته بشه و به راحتی و آسایش برسی و به سوی من بیاانجام می

لیه و آله و سلم بود چی بود؟ باری که سنگینی بچه ها می دونین این باری که روی دوش پیامبراکرم صلی اهلل و ع

 کرد؟اش ایشون رو خیلی اذیت می

. سال آخر عمر پیامبر گرامی اسالم خداوند به ایشون دستور میده برن حج و اعمال حج رو به مردم یاد بدن !هابچه

فر خداوند به رسولش دستور در این س. افراد زیادی همراه پیامبر اکرم صلی اهلل و علیه و آله و سلم به حج رفتند

جانشین یعنی کسی که بعد از حضرت رسول صلی اهلل و علیه و آله . میده که جانشین بعد از خودش رو معرفی کنه

جانشین تو هم علی علیه  :خداوند می فرماید. بتونه راه ایشون رو ادامه بده و دستورات دینی رو به مردم یاد بده

 .السالم هست

 کردند؟چرا جانشینشون رو به مردم معرفی نمی ،ب خالهخ: نقلی

چون میون یارانشون  .ترسیدند این پیغام رو به مردم برسوننرسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله و سلم می: خاله

فهمیدن قراره ایشون جانشین بشن امکان افرادی بودند که حضرت علی علیه السالم رو دوست نداشتند و اگر می

اما خداوند دل . بزنن رو حرفشون هلل و علیه و آلهصلی ا و صدا بکنند و اجازه ندن پیامبر ن و سرداشت شورش بکن

در این روز بزرگ پیامبر این باری که روی . گه فرمان من رو به مردم برسونکنه و به ایشون میرسولش رو آرام می
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من حضرت علی علیه السالم خلیفه و از بعد که کرد روی زمین گذاشتند و اعالم کردن دوششون سنگینی می

 .شدرسوندند دین اسالم کامل نمیاین پیغام رو به مردم نمیپیامبر بچه ها اگر . جانشین من است

تبریک میگن و میون همیگه پس برای همین هست که در این روز همه مردم خوشحال هستند و به هم : نقلی

ا شاد بشن منم یک شعر بلدم درباره عید غدیر که براشون می هحاال خاله برای اینکه بچه !شکالت پخش می کنن

 ..............عید غدیره موال علی امیره: اول همه دستاشون رو بیارن باال و با هم بگن. خونم

تونن توی خونه این سوره رو حفظ کنن و دفعه بعد که من رو انشراح رو بلد نبودن هم می بچه هایی که سوره

خونیم بفهمیم خدای مهربون به های قرآن رو هم بدونیم که وقتی میبچه ها خوبه که معنی آیه .دیدن برام بخونن

انشراح رو خوندین یاد پیامبر و جانشینی امیر المؤمنین بیافتین و افتخار  پس هر وقت سوره. حرفایی رو زده ما چه

 .ی ایشون و فرزندشون امام زمان هستینکنین که شیعه

 

 سفر به غدیر داستان 3

 

 ها؟نچهتا با هدهد دانا، بریم سفر غکه ها؛ شهر قصهبه ها، بریم شهر قصهبه ها، بریم اتل متل بچه :مجری

 .بریم به پیش هدهد تا بگه قصه ی خود های دور،یک سفر پر از شور، تو اون زمان

 .هاتوی شهر قصه ؛تا با تو همسفر شیم ،ها، اومده ایم به اینجامراه بچهسالم هدهد دانا، من ه :(هدهد مجری رو به)

 :هد هد

 !های آشناها، غنچهسالم سالم بچه

 .، پیامبر دین ما(ص)یک روزی اون دور دورا، وقتی هنوز زنده بود، محمد مصطفی 

 .هابودم، تو اوج آسمونمشغول پرواز  ،روز آفتابی، که خیلی گرم بود هواتویک 

 .انبقیهمنتظر  ،ها، جمع شدن و وایسادنیک سری از آدم ،دیدم من از اون باال

 گن حاجی هان؟ن، به کی میهای خنداگی حاجی بودن، راستی گل همه ،هم کاروانی بودن

 ها؟ گل کی زیارت فته به یک سفر، سفر که نه زیارت،که ر ،حاجی یعنی اون کسی

آشنائی با غدیر و  .1 دقیقه 10

مفهوم جانشینی پیامبر 

 .در غالب شعر( ص)

 بخش کودکان در .5

 آشنا توحید اصل با اول

 یکصدا همه و شدند می

 فقط اهلل، اال الاله» شعار

 قلب تو یکتاست خدای

 می یاد را «ها بچه ما

 می تکرار هم با و گیرند

 .کنند

در بخش دوم شامل  .3

آشنایی با مهارت  .1

داستان گویی و جلب 

 ها توجه بچه
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 ما؟ خونه اون دور به بگردیم و بگردیم خدا؟ ی خونه بریم بریم زیارت؟خواین می

 !هابلند بگه بچه ،دونه اسمش روکی می

 ، حاال همه وایسادیم، بچرخیم دور کعبه؟سیدیم و رسیدیم اینجا به شهر مکهر

 .اهلل، فقط خدای یکتاست معبود ما بچه ها اله االِّ همه بگیم با فریاد ال

 .هاکاروان حاجی، با کنیمدوباره حرکت 

 ها؟بگم اسمش رو، تا بدونید بچه اتل متل یه برکه، برکه نزدیک مکه، می خواین

 ا؟هبچه بود چی اسمش اسمش غدیر خمه،

 .ایستنب نداد دستور ،(ص) مصطفی محمد وقتی که اون کاروان، رسید نزدیک برکه، پیامبر دین ما،

 .برگشتن یواش یواش موندن، یواش یواش رسیدن، اونایی که زود رفتن، صبر کردن و صبر کردن، اونایی که جا

 .محمد رسول اهلل محمد رسول اهلل :فریاد زدن یکصدا ،وقتی همه جمع شدن

 .اهلل رسول محمد اهلل رسول محمد بگیم فریاد با بیاین ما هم االن رسیدیم نزدیک همون برکه،

 .هاحاجی اون برای به صحبت، ندکر شروع ایستاد، ما پیامبر به روی یک بلندی،

 :هاامبرمون چی گفت، خوب یادمه غنچهمبر، پیپیا های حرف به گی خوب گوش کردن،هم

 .خدا بندگی به اهلل، به داد گواهی اول گفت حمد خدا،

 .اهای یک آقبه حرف ، باید که خوب گوش بدینامؤمنگفت اگه روزی رفتم، از بینتون 

 ی ما؟والمما؟ کیه اون  آقایکیه اون : هاپرسیدن اون حاجی

 .ها بچه باال بردش گرفت، رو علی دست زود بیا،ای علی جان  :ندگفت پیامبر صدا زد،

 .موالیتان و ولی هست علی گفت بعد من،

 :ها، فریاد زدن یکصدای حاجیبعد همه

 .علی ولی اهلل علی ولی اهلل

 :مون یکصداهمگی ،ما هم بگیم حاجی ها

 .ولی اهلل علی ولی اهللعلی 

اصل نبوت است که در 

پایان این بخش، کودکان 

محمد »یکصدا شعار 

رو با هم « رسول ااهلل

 .تکرار می کنند

 بخش در .4

 مفهوم با کودکان سوم

 والیت و والیت ولی،

 .شوند می آشنا پذیری

 بخش در نهایت در .2

 اصل با کودکان چهارم،

 و شوند می روبرو امامت

 برای کردن بیعت مفهوم

اونها مطرح می شود و در 

آخر، همگی یکصدا شعار 

و « علیٌ ولی اهلل»

مبارکه مبارک، علی بر »

-رو تکرار می« تو والیت

 .کنند

اشاره به سخن  .6

در ( س)حضرت زهرا 

 قالت: فدکخطبه ی 
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 .ها، با علی بیعت کردنبعدش همه حاجی

 .کردن تعریف رو قصه برای هرکسی که اونجا نبود،

 :هاحاال هم یکصدا بگیم با هم بچه

 (.3)مبارکه مبارک، علی بر تو والیت 

 ها، چرا علی شد موال؟حاال اگه گفتین بچه

 .زوده زود با هم فکر کنین، یکی یکی جواب بدین

 (ها را بشنویدهای بچهجواب)

ها به نظرتون بچه. یم به این مثال من فکر کنینتر بدو بتونیم قشنگرها حاال برای این که جواب این سؤال خب بچه

مثال توی یه خونه، که یه خانواده هستن و پدر و مادر و چند تا بچه کوچیک هستن، اگر پدر و مادر بخوان از اگه 

باید یه نفر رو به عنوان بزرگتر مشخص کنن و جای ها رو تو خونه بگذارن که بمونن، بچهخونه بیرون برن و 

ها رو رها کنن؟ به نظر شما خطرناک نیست اگر ها رو به اون نفر بسپرن؟ یا همین طوری بچهخودشون بذارن و بچه

ها نمی دونن چه کار بیاد بچهها ممکنه کارهای خطرناک بکنن یا مشکلی اگر پیش ها رو به کسی نسپرن؟ بچهبچه

 !تازه خونه هم ممکنه کلی نامنظم و نامرتب بشه !کنن؟

 

ها رو خب، معلومه که پدر و مادرها این قدر مهربون و عاقل هستند که حتما اگر بخوان از خونه بیرون برن و بچه

 .ا میگذارنهها و جانشین خودشون پیش بچههمراه خودشون نبرن، کسی رو به عنوان سرپرست بچه

 

 

حاال خدای مهربون هم که برای ما خیلی مهربون هست و همه نیازهای ما رو می دونه، همون طور که برای ما پیامبر 

 .گذارهفرستاده تا راهنمای ما در زندگی باشه، بعد از فوت پیامبر، حتما برای پیامبرش جانشین هم می

ن معلم دنیا بودن، کسی مثل خودشون معلم و راهنمای مردم نمی بله، چون که اگر بعد از پیامبر عزیزمون که بهتری

تازه . ن دنبال فکر و راه خودشون و امکان داشت دوباره گمراه بشنهر کدومشون دوباره کم کم می رفت شد مردم

 فی( س) الزهراء السیدة

 طاعتنا": الفدکیة الخطبة

 أمانا إمامتنا و للملة نظاماً

 ."الفرقة من
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ها امام علی علیه السالم رو به عنوان سرپرست و معلم ولی وقتی مسلمون. نظم جامعه هم به هم می خورد

به راه درست برن هم بینشون وحدت و همراهی باشه و در کنار هم  هکردن، این باعث می شه همون قبول زندگیش

ای خدا و هدف همه می شه گوش دادن به حرف. تو جامعه نظم برقرار می شه و همه هدفشون یکی می شه باشن و

مهربونی و کمک کردن و دوست ون می شه کارای خوب کردن، می شه عبادت خدا، کسانی که اون گفته، هدفش

 .داشتن

اون آقا که . ما هم نیاز به سرپرست و آقایی داریم که جانشین پیامبر باشه. حاال هم امروز برای ما همین مثال هست

 دونه؟اآلن سرپرست ما هستند کی هستن؟ کی می

لمون باهاشون صحبت کنیم و ازشون بله، ما باید ایشون رو دوست داشته باشیم و تو د. آفرین، امام زمان علیه السالم

 .های خوبی باشیمعا کنن که راه درست رو بریم و آدموایم که ما رو دبخ

 

 :دونیم چرا امام علی موال شدند، بیاین با هم بخونیم و دست بزنیم و شادی کنیمحاال که بهتر می

 

 :با شعر خوشحال و شاد و خندانم

 (5) دانم می رو موال قدر          خوشحال و شاد و خندانم

 (5)یا علی گویم شادانم     خنده کنم من دست بزنم من

 

 .های منظمم علی و امام زمان و همینطور بچههای دوست دار امابه بچه آفرین

 

 نظمکلیپ  4

http://film.tebyan.net/film/133771 

  

 پرژکتور و پرده .1 اهمیت نظم .1 دقیقه 4

 بلندگو .5

http://film.tebyan.net/film/133771
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 قطار خوشبختینمایش  2

 

مثال به بیرون از پنجره  اند وهایی نشستهمسافران روی صندلی)شود حال حرکت است که ناگهان متوقف میقطار در 

همگی از ( علی، پدر و مادرش و خواهرش زهرا)مسافران (. دهیمقطار را با صدای قطار نشان می کنند، حرکتنگاه می

 .کندای فضا را اشغال میاند و همهمهاین توقف متعجب

 قطار پنچر شده؟، مامانی: زهرا

 .شه چون چرخاش فلزیهنه عزیزم قطار که پنچر نمی: امانم

 ، آخه پس چی شده؟اگر قطار پنچر نشده: علی

 !قراره چه از و ببینیم اوضاع بهتره بریم جلوتر :بابای علی

 !ی قطار بهم خوردهظاهراَ حال راننده: گویدمیپدر . کشندی خود به بیرون سرک میو علی از کوپهبابای علی 

و بعد  بون بمونیموسط بیا یعنی هممون باید!! یعنی چی؟ یعنی مشهد بی مشهد؟ یعنی بازی تو حیاط حرم پر: علی

 !؟هم معلوم نیس چه بالیی سرمون میاد

 (.کنار مادرش ودرو می دکنهم شروع به غرغر میزهرا )

-موندهو باقی ، البد بعد هم کرکسا میانو نگران کردیر ببین خواهرت کنیقده شلوغش میعلی آقا، چرا ان: بابای علی

 !!خورنی ما رو می

 !!دونستینشما از کجا می... إ : علی

تا چند دقیقه دیگه و هست،  یا خلبان، جانشین راننده یا حتی هواپیما هر قطارتو  نگران نباش، نه پسرم،: بابای علی

مام به مقصدمون ان شاءاهلل به سالمت  .به سمت مشهد کنهقطار حرکت میشینه و میی قطار ما جانشین راننده هم 

 .می رسیم

زهرا شنیدی؟ . دونستمننده جانشین داره، من اصال نمیچه جالب و چه خوب که راآخ جون، جونمی جون، : علی

  .افتهدیگه نگران نباشیا االن قطار راه می

مامان، شما به چی : پرسهبینه که مامانش توی فکره و از مامانش میکنه و مییه لحظه علی به مامانش توجه می

اهمیت و مفهوم  .1 دقیقه 12

 (.ص)پیامبر  جانشینی

 

 چند صندلی .1

افکت صدای قطار  .5

http://www.sou

ndjay.com/train

-sound-

effect.html 

بلندگو برای صدای  .3

 .قطار

 

http://www.soundjay.com/train-sound-effect.html
http://www.soundjay.com/train-sound-effect.html
http://www.soundjay.com/train-sound-effect.html
http://www.soundjay.com/train-sound-effect.html
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 ه مشهد نریم؟کنین؟ نکنه شمام ترسیدین که ما بدارین فکر می

 .کردمم، داشتم به یه چیز مهم فکر مینه عزیز: گهزنه و میمامان لبخندی می

 می تونین به منم بگین؟: علی

 .ولی اول به یه سؤال من باید جواب بدی تا من بتونم بهت بگم. بله علی جان چرا که نه: مامان

 .باشه مامان بپرسین: علی

ی و سعادت مردمه، به ها مسافراشن و مقصد قطار هم خوشبختم مثال این دنیا مثل قطاره و آدماگه ما بگی: مامان

 ی این قطار کیه؟نظرت راننده

 ؟مامانگه خب به نظرم باید یکی باشه که خدا انتخابش کرده باشه، نه کنه و میعلی کمی فکر می

 بله آفرین درسته، حاال یعنی کی؟: مامان

 ؟ماماننه  فک کنم پیامبر باید باشن. فهمیدم آهان: گهکنه و میعلی باز کمی فکر می

حاال به نظرت آیا امکان . آفرین درست گفتی: دها لبخند و تحسین بحث رو ادامه میکنه و بشروع به صحبت می پدر

انتخاب کرده بوده، بعد از رفتن ( ص)ی اون رو پیامبر اکرم ر خوشبختی و سعادت که خدا رانندهداره که این قطا

و رخوان به خدا نزدیک بشن و راه درست فرایی که مین راننده بمونه و مساپیامبر اون همین جوری رها بشه و بدو

 برن و به خدا برسن وسط راه بمونن؟؟

شه واسه ی قطار خوشبختی که معمولی جانشین راننده هست مگه میوقتی حتی واسه قطار ! نه، امکان نداره: علی

-و بدون جانشین نمیر قطارپیامبرم اون قده واسش زحمت کشیده بودن جانشینی نباشه، حتما خدای مهربون این 

 .ذاره

رو به عنوان جانشین ( ع)طرف خدا مأمور شدن که حضرت علی  پیامبر از درسته، آفرین به تو پسر باهوش، بله: بابا

 .ها رو به دست ایشون سپردنخودشون معرفی کنن و قطار خوشبختی آدم

من کنت مواله فهذا علی »: فرمودند( ص)رپیامب: پس حاال فهمیدم دیروز تو جشن مدرسه آقا معلممون گفت: علی

خواین سوار قطار منه و موالی شماس که یعنی اگه مییعنی چی؟ یعنی بعد از من حضرت علی جانشین « مواله

ممنونم مامان، ممنونم بابا که چیز به این مهمی  .بمونین و گم نشین باید ازش اطاعت کنین و دوسش داشته باشین
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شه بریم آقای راننده رو ببینیم و بابا می. فک کنم باید از آقای راننده هم تشکر کنم. ینرو به من امروز یاد داد

 .بپرسیم رو حالشون

 .زهرا جان شما پیش مامان بمون تا منو علی بریم و برگردیم. ام فکر خوبیهخیلی. فک کنم بشه :بابا

 .آیدو صدای سوت و حرکت قطار می

 

  پخش کن جمع کنبازی  6

-و هر محدوده مال یکی از گروه( یکی فرشمثال این فرش و اون . )در یک فضای بزرگ، دو محدوده مشخص کنید

ها ای هر دو گروه قرار دهید و از آنهامه یا کاغذ باطله در اختیار بچهبرای این بازی تعدادی روزن. شود ها می

شروع به  "عید غدیره، موال علی امیره"بخواهید تا پس از اعالم شروع بازی همزمان با خواندن دسته جمعیه 

ی زباله بدهید و آن ها کیسه به ،پس از اتمام(. با تحرک زیاد)نند و در محوطه ی خود بریزند ها بکریز کردن کاغذ

های ریز شده بکنند و هر گروهی واندن شعر شروع به جمع کردن کاغذها بخواهید پس از اعالم همزمان با خاز آن

 .استی خود شد برندهزودتر موفق به تمیز کردن محدوده که

 

بازی برای از بین  .1 دقیقه 50 10

بردن خستگی و شاداب 

کردن بچه ها و گیرایی 

 . بیشتر آن ها الزم است

انتقال مفهوم نظم و  .5

مرتب بودن مخصوصا 

پس از استفاده از اسباب 

 .بازی یا وسائل دیگر

 

تعداد زیادی  .1

روزنامه، مجله یا کاغذ 

 .باطله

 سرود 7

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

 

برای ایجاد فضایی  .1 دقیقه 4

 .شاد در جشن

 

این کلیپ می  .1

تواند همزمان با درست 

کردن کاردستی پخش 

 .شود

پرژکتور و بلندگو  .5

پرده و لب تاپ و 

 .نمایش

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=434
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  غدیر پرزی 8

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

 (5و  1تصویر ) مفهوم جانشینی

برند؟ بله جانشین یعنی شین رو درباره چه کسی بکار میاندونید جانشین یعنی چه؟ کلمه جیشما م هابچه

شما به : زنمیک مثال براتون می. و انجام میدهاو کاری ربه جای گیره و و به جای فرد دیگری قرار میخصی که ش

و هرکسی که در یک  دارهنه هم قوانینی وخ. نیکنو برادرتون توی یک خونه زندگی میهمراه پدر و مادر و خواهر 

بهشون احترام ، های بزرگترها گوش بدهرفمثال به ح. ه پیروی کنهونکنه باید از قوانین خزندگی می وادهونخ

ها رو رها ، به نظر شما بچهبرن مسافرتخوان پدر و مادر می حاال مثال یک روز..... و توی کارها کمک کنه، ارهگذب

ها هر کاری دلشون خواست بکنن؟ هر جایی خواستند برن؟ هر وقت خواستند کنن به حال خودشون؟ که اونمی

ذارن مثال خاله یا پدر و مادر یک نفر رو به جای خودشون می، ؟ نه؟ هر چی خواستن بخورنوابن و بیدار بشنبخ

یستیم خاله به جای ما پیش شما ها این چند روز که ما نگن بچهبعد می یا مادر بزرگ و پدر بزرگ، دایی یا عمو

 .هر چی گفتن گوش بدیناست و شما باید از محرف  مثل مونه حرف های اونمی

برای ها در نبود اون بدی هیچ اتفاق به امید خدا نل راحت میرن به مسافرت چون مطمئنپدر و مادر با خیابعد 

 .نخواهد افتادها بچه

 

 ( 9- 8 – 7– 6- 2 -4 تصویر) جانشینان الهی

ها رو به حال خودشون رها نکرده که هر کاری ها رو خلق کرده اونی مهربون بعد از این که انسانخدا ها،حاال بچه

برای هدایت مردم  های بدی بشن، بلکهو ندونن و آدمرخواستن بکنن مثال کارای اشتباه کنن یا قدر خودشون 

. کردنمیبه دعوت مردم شروع  شدنپیامبران از وقتی پیامبر می این. هخود مردم انتخاب کرد بینپیامبرانی رو از 

کارهای اشتباه  که ها می خواستنو از اون کردندعوت می خوب و مهربانی و پرستش خدا کارهایمردم رو به 

. دادنون ادامه میو به کارهای زشتش کردنلجبازی می بعضیاشونو  دادنبعضی از مردم گوش می. نانجام ند

آشنایی با مفهوم  .1 دقیقه 50

جانشینی پیامبران الهی 

و مخصوصا پیامبر اکرم 

 (.ص)

پرژکتور و بلندگو و  .1

 .لب تاپ و پرده نمایش

https://prezi.com/0pl2gr38vpvn/ghadir-l1/
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یعنی فرمان ) ردکبران امر میپیام یهمهبه  مهربونرسید و خداوند ک روزی عمر پیامیران به پایان میباالخره ی

 کردنشینی که خداوند اون رو تعیین میالبته جا .معرفی کننبرای بعد از خودشون یک جانشین  حتما که (دادمی

گفتن کردن و بهشون میمعرفی میبه مردم جانشینشون رو برای بعد از خودشون هم پیامبران . نه خود پیامبران

-ب شدن و بهتر و بیشتر از مردم میگوش بدن چون اون ها هم از طرف خدا انتخاکه باید به حرفای اون جانشین 

 گی و رسیدن به خوشبختی و سعادته؟راه درست زند ،دونن که چه راهی

 

 (10) جانشین رسول خاتم

 

 ار از زمانی که بهاون بزرگو. لی اهلل و علیه و آله و سلم بودنآخرین پیامبر، رسول گرامی اسالم حضرت محمد ص

ن کسی نبود جز و او کردنمعرفی می های مختلف جانشین بعد از خودشون رو به مردمدر مراسم پیامبری رسیدن

که  به مردم اعالم کردند رسولآخرین باری که حضرت . حضرت علی علیه السالمیعنی ، پسر عموی اون حضرت

 .بود در مراسم حج شوندر آخرین سال عمر ناز ایشون هست جانشین پس حضرت علی

 

 

 (11) آخرین حج

 

 نخواکه می کننامر خداوند به مردم اعالم میماجرا از این قرار بود که رسول خاتم صلی اهلل و علیه و آله و سلم به 

کاروان به تا در این سفر معنوی  مشتاق بودنونا همه مسلم. نحج رو به مردم یاد بدو اعمال  برنحج سفر به 

تا در این اجتماع بزرگ با پیامبرشون  و کنار سرزمین اسالم راه افتادن این از گوشهبنابر .بپیوندن سالمپیامبر ا

اعمال  .این تعداد خیلی خیلی زیاد بودزمان  اونکه  کردنهزار نفر در این مراسم شرکت  051حدود  .همراه بشن

 .حج به پایان رسید
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 (17 – 16 – 12 – 14 – 13 – 15) غدیر

در میان راه یک . هرها و کشورهای خودشون حرکت کردنو هرکدوم به سمت ش خارج شدنکاروانیان از مکه 

جا اون علیه و آله و سلم به  وقتی پیامبر اکرم صلی اهلل و. که برکه آبی بود با چند درختخم جایی بود به نام غدیر 

و کاروانیانی که ن از یارانشون گفتن که بر چند نفربعد به  بشن،متوقف  ها کاروان یکه همه رسیدن دستور دادن

 .محل غدیر برگردنرا به  تر بودنکه عقب هاییکاروانونن و جلو رفتن برگرد

و علیه و آله و سلم نماز  و پشت سر رسول خاتم صلی اهلل وضو گرفتن و شدنمحل جمع  اوندر  هاونهمه مسلم

روز گرم  اوندر . ایستادنروی منبر  حضرت اونو  شتران منبری ساختن بارحضرت با  اونبعد به دستور  ندن وخو

علیه السالم برای مسلمانان  های حضرت علیها و نیکیو از خوبی سه ساعت برای مردم سخنرانی کردن پیامبر

گرفتن و دست اون بزرگوار رو  حضرت علی علیه السالم رو صدا زدن و در کنار خودشون قرار دادنو بعد هم  گفتن

و . هر کس که من موال و سرپرست او هستم از این به بعد این علی موال و سرپرست اوست و بلند کردن و فرمودن

با او  کندی میدشمنبا او و هرکس  پذیرد تو او را حمایت کنبه سرپرستی میخدایا هرکس علی را  :بعد دعا کردند

 .دشمن باش

 

 (19 – 18) بیعت مسلمانان

بیعت یعنی چه؟ بله یعنی ما با کسی دست بدیم یا به او بگیم که ما به تو وفادار هستیم و به  دونینمیها حاال بچه

ه رو بد از اینکه حضرت علی بع شون بادپیامبر که درود و رحمت خدا بر او و بر خانواده .دیمهات گوش میحرف

 یننؤمالم امیر و ایشون رو بیعت کننعنوان جانشن خودشون معرفی کردن از مردم خواستن که با اون حضرت 

عد که ما شما را به عنوان جانشین ب نو بگ اول به مردم گفتن با زبانشان بیعت کنن .بنامن منانؤهمه م رهبریعنی 

 .ن جمالت رو تکرار کنندوو دوباره ا نا حضرت علی علیه السالم دست بدبعد هم بیان ب واز پیامبر قبول داریم 

 .ی دوستی و محبتهم نشانه ،ی عهد کردنههم نشانه ،دست دادن

ضرت علی علیه اگر گفتین چطوری؟ ح .بیعت کردند که سالم خدا بر او بادها هم با حضرت علی خانم، هابچه

 .دنتونستن باهاشون دست بها نمیو خانم السالم نامحرم بودن
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یک طرف تشت  السالم ان علیهمنؤو امیرم کردنای آویزون وسط تشت یک پرده و گذاشتن ک تشت آببنابراین ی

و اینطوری گذاشتن تشون رو در طرف دیگر تشت میو دس ومدناها میخانم ،نشستن و دستشون رو در آب کردن

 .کردنت علی علیه السالم بیعت میبا حضر

 

 50 آخرین جانشین

رو معرفی  شونبعدیجانشینان  ،راون سه ساعتی که برای مردم صحبت کردند( صلوات)محمد ها حضرت بچه

رها  که خداوند مردم رو بدون سرپرست تا همه بدونن رو به فرندانشون بگناین موضوع  مردم خواستن کردند و از

امام مهربان و دوست داشتنی ما . هستندحضرت مهدی یعنی آخرین جانشین پیامبر هم امام دوازدهم ما . نکرده

شون اجازه بده ظهور کنن و ای بهکه روزی تا  کردهاز نظرها پنهان ایشون رو  ،خاطر کارهای بد مردمه بخدا که 

 .و صفا پر کنن زمین رو از نیکی و مهربانی و صلح

پیشمون ما باید با ایشون بیعت کنیم و بهشون بگیم ایشون موالی ما  نها، برای اینکه امام مهربون ما بیابچه

-دیم و دعاهایی که براشون میکنیم با کارهای خوبی که انجام میهستن و واقعا به حرفاشون گوش بدیم و سعی 

شیم که باعث یاین طوری ما جزو کسانی م. کنیم بهشون بگیم که دوستشون داریم و به فکرشونیم و منتظرشونیم

های دستحاال . تنهایی در میانشیم و اماممون از ما اینطوری جزو یارانشون می. شن اماممون زودتر بیانمی

خدایا امام زمان  – الفرج لولیک عجل اللهم. کنیم دعا عزیزمون موالی اومدن زودتر برای و قشنگتون رو باال ببرین

 !ما را برسان، آمین

 

 رعایت نظم در منزل کار در منزل 9

ها بخواهید سعی کنند نظم را ها بدهید و از آنجدول تهیه شده برای رعایت نظم در منزل را به والدین یا خود بچه

 .بیشتر از قبل رعایت کنند و سعی کنند بدون یادآوری والدین برای انجام وظایفشان آن کارها را انجام دهند

باال بردن سطح  .1 

-یادگیری و به خاطر

-ی ادامهسپاری بوسیله

ی کار مرتبط با برنامه 

پرینت از جدول  .1

تهیه شده در انتهای 

 .فایل
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 .در منزل

 :نتیجه گیری و دعا/ پایان 10

-ما می. بهتون خوش گذشته باشههای عزیز امیدواریم که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه و کلی خب بچه

کنیم و جشن را ما امروز رو انقدر خوشحالی میو هم بدونین که چخواستیم هم امروز به شما خیلی خوش بگذره 

م شیرین بشه، ه م تا دهنامونهای خوب شکالت بدبه خاطر این روز عزیز به شما بچهخوام حاال من می. گیریممی

دارن به رفتن و دوست خوام بدم؟ به کسایی که به من بگن امروز از جشن ما چیا یاد گدونین اول به کیا میولی می

 .دارهاول اون شکالت برمی ،هر کی بگه. ی دوستاشون که تو جشن ما نتونسته بودن بیان بگن تا اونام یاد بگیرنبقیه

چرا؟ چون که اگه . یه جانشین جای ایشون میومد( ص) حضرت پیامبرما یاد گرفتیم که اصال چرا باید بعد از  .1

رفت پیامبر چه چیزایی بهشون گفته بود و چه چیزایی یادشون میشدن و می نمیومد مردم دوباره و کم کم گمراه

-ذاشتن مردم کم کم از قرآن دور میجای خودشون برای مردم معلمی نمی (ص)اگه پیامبر . بهشون یاد داده بود

دقیقا . رفتکرد و نظم توی جامعه از بین میره مثل قبل هر کاری دوست داشت میاینطوری هر کسی دوبا. شدن

کنن و حتی ممکنه کارهای ها حسابی شلوغ و پلوغش میای که مامان یا بابا نداره و بچهخونهچی؟ مثل  مثل

 !خطرناکی هم بکنن

ها معرفی کردند و فهمیدیم که پیامبر در روز عید غدیر، جانشین خودشون یعنی حضرت علی رو به همه مسلمون

 .های امام علی گوش بدنه باید به حرفو گفتند که بعد از اینکه خودشون از دنیا رفتند، هم

 .فهمیدیم که نظم چقدر خوبه و منظم نبودن باعث می شه کارای آدم خوب پیش نره .5

مهمترین چیزی که االن به درد ما خیلی می خوره اینه که ما با همین مثال های ساده فهمیدیم که االن هم حتما  .3

 کیا می گن معلم زمان ما کیه؟. کنهل خودمون رها نمیتنها به حاما معلمی داریم و خدا ما رو بدون معلم 

ایشون و گوش دادن به حرفاشون و سعی  نیعنی قبول داشت. هم امام و معلم زمان ما هستن( عج)بله حضرت مهدی 

 بحث گیری نتیجه .1 دقیقه 12

 مفهوم ی دوباره انتقال و

جانشینی پیامبر  کلی

 (.ص)

ذکر به وجود ت .5

مقدس صاحب الزمان 

به عنوان معلم و ( عج)

 .امام زمان ما

 قسمت این اجرای .1

 و سکوت فضای در

 .توسل و توجه

آغاز دعا، پس از  .5

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

 .عج صاحب الزمان

سعی شود که متن  .3

عربی و ترجمه آن به 

محلِّی همزمان  زبان

 با تالوت، نمایش داده

 .شود
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شه ما هممون یه هدف داشته باشیم و ن برای سالمتی و ظهورشون باعث میکردن در خوشحال کردنشون و دعا کرد

کنیم و با هم مک هم و با هم به یه سمت حرکت میاینطوری هممون با ک. نریم ی برای خودمونیه راههر کدوممون 

پس حاال بیاین با هم به امام زمانمون سالم کنیم و برای سالمتی و ظهورشون دعا کنیم و بهشون بگیم که . متحدیم

 .خیلی دلمون براشون تنگ شده

دوست داریم خیلی زود شما رو ببینیم چون شما پدر مهربون ما هستین و شما ی رو به قبله، سالم امام عزیز ما، ما خیل

 .شما همیشه معلم عزیز ما هستین. ما دلمون تنگ شده و هم ازتون می خوایم سؤال کنیم و خیلی چیزا یاد بگیریم

 رو به قبله و ایستاده به احترام ایشان خواندن دعای فرج 

ی بعد برام و اگه خواستین حفظش کنین و دفعه ی انشراح کار کنینروی سورهتوی خونه ها یادتون باشه که بچه

 .آوری کنینه امروز یاد گرفتیم رو به من یادبخونین و چند تا چیزی ک

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

 

 

 :طرز تهیه ی کاردستی

 :وسایل و ابزار مورد نیاز

 سانتی متر 30در  50رنگ به ابعاد تقریبی  مقوا .1

 ورق سفید  .5

 مداد مشکی و رنگی .3

 چسب ماتیکی .4

http://film.tebyan.net/film/151746
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 قیچی .2

 کشخط .6

 

طوری دو عدد تصویر داشته باشیم که دستهای بلند شده آنها مقایل هم ). پرینت گرفته و دور آن را با کاغذ قیچی کنید اطرح مقابل را کشیده یا این طرح رابتدا روی کاغذ سفید  -1

 (.قرار بگیرد
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نقطه چین شده به طرف  مقوای زرد رنگ را مطابق شکل، از طول بوسیله خطکش به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و با نقطه چین مشخص کنید وسپس مقوا را از روی دو خط -5

 .بیرون مطابق شکل تا کنید
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 .(مطابق شکل) یکدیگر باشد طوری روی دو قسمت بیرونی مقوای تا شده قرار دهید که دستهای بلند شده ی آنها مماس بر ادو تصویر قیچی شده ر -4
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 .نید و در محل ذکر شده بچسبانیدطرح های قیچی شده را با مداد رنگی رنگ ک -2

 .قسمت باالیی بخش میانی مقوا را به صورت هاللی شکل، مطابق شکل برش بزنید -6
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 جمعه

پنج 

 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه
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