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 اجرا شیوه –مواد الزم  اهداف زمان متن شماره

 کاردستی/پیش برنامه 1

 .استآمدهدر انتهای جدول کالژ کربال و  (ص)آشنایی با اهل بیت پیامبر  طرز تهیه کاردستی

 

 

 :توانید همزمان با اجرای کاردستی این کلیپ را پخش کنیدمی

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=151789 

 عدم به توجه با .1 دقیقه 52

  هابچه زمانهم حضور

 از قبل شودیم هیتوص

 برنامه یرسم شروع

 هک یرانیفراگ یبرا

 کاردستی اندآمده زودتر

 مرتبط آمیزیگنرو یا 

 انجام مناسبت نیا با

 .شود

آشنایی با آداب و  .5

سیاهی زدن برای رسوم 

 عزاداری سید الشهدا

 .علیه السالم

یا پرینت رنگی  .1

 مقوای رنگی

 قیچی .5

 چسب .3

 

 آغاز 5

 سالم به همه دوستان عزیز

 امیدواریم از کاردستی خوشتون اومده باشه

 تونه بگه ما االن به چه مناسبتی اینجا دور هم جمع شدیم؟میکی 

ما اینجا دور هم جمع شدیم تا درباره بزرگی . علیه السالم هستبله این مراسم به خاطر ایام شهادت امام حسین 

  .این امام مهربون با هم صحبت کنیم

نام پدرشون حضرت علی علیه السالم امام اول ما و نام . هستند امام حسین علیه السالم امام سوم ما شیعیان
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 .است هدایت

ی  آشنایی با سوره .5

 و کاربرد آن و معنی ناس

در پناه بردن به خداوند 

ا مخصوصا هدر مقابل شر
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برادر . ستصلی اهلل و علیه و آله و سلم همادرشون حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها دختر پیامبر گرامی اسالم 

 ،االن فک کنم با این کاردستی که درست کردین .امام حسن مجتبی علیه السالم امام دوم ما هستند ،امام حسین

 .پیامبر عزیز و مهربونمون رو می شناسینیعنی خانواده دیگه خیلی خوب اهل بیت 

خیلی سفارش خانوادشون رو  (واتصل)و پیامبر ما حضرت محمد ما به خاطر اینکه امام حسین فرزند پیامبر ماست 

خیلی امام حسین علیه  خودشون هم خیلی و نباشداشتهه اهل بیتشون رو دوست بودن کگفتهبه مردم و بودن کرده

تو این روزها  خیلی دوست داریم وامام سوم ما هم هستند رو که ( ع)امام حسین ما هم ، السالم رو دوست داشتند

 .کنیممیپوشیم و براشون عزاداری میناراحتیمون  باس مشکی به نشانهل ناراحتیم وبه خاطر شهادت ایشون 

 سوره ناس. چون اصال هدف امام ما این بود که قرآن رو به مردم بهتر بشناسونه. یه سوره بخونیمحاال بیایید با هم 

 :پس شروع کنیم چطوره؟

 الرَّحِیمبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ 

 صُدُورِ فِی یُوَسْوِسُ الَّذِی ﴾4﴿ الْخَنَّاسِ الْوَسْوَاسِ شَرِِّ مِنْ ﴾3﴿ النَّاسِ إلَهِ ﴾5﴿ِ النَّاس مَلِکِ  ﴾1﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِِّ النَّاسِ 

 ﴾6﴿ النَّاسِ وَ الْجِنَّةِ مِنَ ﴾2﴿ النَّاسِ

از شر  «3» معبود مردم «5» پادشاه مردم «1» پروردگار مردمبرم به  مىبگو پناه  . به نام خداوند رحمتگر مهربان

  «6» انس[ چه از]چه از جن و  «2» کند هاى مردم وسوسه مىسینهآن کس که در  «4» گر نهانى وسوسه

 {.استشدهی سوره برای خود مربی نوشته ترجمه}

موجود ن وشیطها بچه. بریممیی شیطان به خدا پناه هازدنو گول  هاوسوسهما توی این سوره از شر  !های عزیزبچه

  مثل چی؟. انجام بدیم و بد ی اشتباهاکار که ما رو از راه درست خارج کنه و ما رو وسوسه کنه بدیه و دوست داره

اگر کاری . به چیزهایی که نباید دست بزنی دست بزن. گه حرف مامان و بابات رو گوش ندهمثال به ما می ،آفرین

کمک نکن به بقیه و به بقیه نده و ر ، وسایلتاخم کن، داد بزن ،ی و دوست نداشتی جیغ بزنگفتن انجام بد بهت

 .....و

. کنیممیشه و کار اشتباه تونیم در برابر شیطون مقاومت کنیم و یک دفعه حواسمون پرت مینمی وقتاما بعضی 

 .هایشوسوسهشیطان و 

اهمیت آگاهی  .3

داشتن از معانی آیات 

 .قرآنی

 



4 

 

وایسیم ن وشیطمقابل بتونیم در برابر تا کار کنیم ی داده چولی خداوند مهربون هم ما رو تنها نگذاشته و بهمون یاد 

گفتن جمله اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم هست یعنی ما از شر شیطان ، هاراهاین  یکی از .و به حرفاش گوش ندیم

 ،هاراهیکی دیگه از این . خوایم که ما رو کمک کنه که گول شیطون رو نخوریمیعنی از خدا می. بریممیبه خدا پناه 

 دونه چرا؟میکی  .شرکت کردن در مراسم عزاداری امام حسین علیه السالم هست

ه بشیم، میناراحت ( ع)ما برای امام حسین به خاطر اینکه توی مراسم عزاداری امام حسین علیه السالم  ،آفرین

وقتی توی .  کنه که از شیطون دور بمونیممیشناسیمشون و اینا ما رو کمک میشیم، بیشتر میتر نزدیکایشون 

 . تونه وارد قلب ما بشه و گولمون بزنهنمیشیطون به این راحتی  ،قلب ما محبت به امامانمون باشه

جنگیدن و خودشون و خونوادشون رو اذیت و شهید کردن، کسانی بودن که ( ع)ها، کسانی که با امام حسین بچه

و اصال کردن میگفت سریع قبول میبودن، یعنی چی؟ یعنی این که هر چی اون دادهشیطون رو به قلبشون راه 

دوست دارم و داد که من کی هستم میبراشون توضیح ( ع)ی امام حسین هر چ. دیدننمیرو و درستی دیگه حق 

رو ( ع)حسین اونها حرفای امام ... شه و میخدا از شما ناراحت  ،کار درست رو انجام بدین، این کار بد رو نکنین

برای همین خیلی مهمه که ما با نزدیک شدن به امامانمون شیطون رو . شدنمیشنیدن و قلبشون مهربون نمیانگار 

اگر دیدین که شیطون االن حاضر هستن و  مثل پدر ما هستن و مخصوصا امام زمانمون که. از خودمون دور کنیم

ز این پدر مهربون بخواین که براتون دعا کنه و کمکتون کنه که به امام زمان فکر کنین و ا ،خواد گولتون بزنهمی

ما خیلی خوشبختیم که این پدر مهربون رو داریم که همیشه حواسشون به . قوی بشین و گول شیطون رو نخورین

 کنیم که زودتر بیانمیکنیم بابت داشتن این پدر مهربون و دعا میخدا رو شکر . ما هست و زودی به کمک ما میان

 .پیشمون

رین این سوره رو حفظ کنین و زیاد میهای خوب سعی کنین وقتی خونه بچهکه شما  هحاال یه کار خیلی خوب این

تونین برای میی بعد که ما همدیگر رو دیدیم دفعه. ها حفظ کنهبدیبخونینش تا خدا شما رو در پناه خودش از 

راضی عزیزمون از ما ونده برای من بگین تا هم قلب امام زمان من سوره رو بخونین و چیزایی که از معنیش یادتون م

 .هم من خیلی خیلی خوشحال بشم ،باشه
 

 پادشاه ظالم و مرد مهربان داستان 3

 به ظالم پادشاه این هابچه. داشت ظالم پادشاه یه که بود کشوری یه. نبود هیچکی خدا از غیر نبود، یکی بود یکی

 دیگه مردم و کردمی بد کارای خیلی پادشاه، این. بودساخته قصر یه خودش واسه اونا پول از و گفتزور می مردم
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آشنایی با دلیل  .1

و حرکت رخداد عاشورا 

 .به سمت کربال( ع)امام 

آشنایی با مهارت  .1

گویی و جلب داستان

 ها توجه بچه
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 .نجات پیدا کنن پادشاه این دست از که گشتنمی راه یه دنبال. بودنشده دستش خسته از حسابی

ی مردم هم بقیهکه  کردن، چند نفر از بزرگای شهرمیبودن و داشتن با هم صحبت شده جمع هم دور که روز یه

 خوب خیلی و مرد مهربون یه پیش، سال چند که هست یادتون مردم، هایآ :گفتن مردم به ،داشتن اونها رو قبول

 بشه؟ یادتونه؟ ما حاکم خواستمی بودندیده بد کار ازش کس هیچ که

 .گیمی راس: ویدگبیکی  .های دیگر نقش مردم را باز کنندمربی) گهمی راس آره: و گفتن کردن فک آدما تک تک

 ...( بخیر یادش: ویدگبیکی  .اومد یادم آره :ویدگبیکی 

 فکر که هست یادتون خوردین؟ رو ظالم این پادشاه پدر گول و نکردین قبول شما یادتونه: بعد اونا به مردم گفتن

 پسر ظالمش شد پادشاه همحاال  و و نامهربونه زورگو حاکم یه از بهتر ،دانا و عادل و مهربون حاکم یه که نکردین

های دیگر هم حالت تأسف از مربی. کنیدمی صحبت مردم با دارین انگار کنین، نگاه هابچه به دونه دونه) ما؟

 (.خودشان نشان بدهند

. یادمونه آره که دادن تکون سراشون رو افتادن و با ناراحتیمهربون  مرد اون و روزا اون یادمردم به  یهمه ها،بچه

 دوباره داشتن دوست. کنن جبران بودن روخورده رو پادشاه گول و بودنکردهکه  بدی کار خواستمی دلشون اونا

 راست :(های دیگرمربی) گفتن شهر بزرگای به همین برای. گوش بدن گفت اون چی هر بیاد و مهربون آقای ناو

 بکنیم؟ تونیممی کار چی حاال ولی کردیم، اشتباه ما گینمی

پیرمردی از  و( .به خود بگیرد کردن فکر راوی حالت) فکر کردن و با هم مشورت کردن ذره یه اون چند نفر هم

 یه تو هنوز مهربون آقای این که دونممی من. داریم راه یهما فقط  کنممی فک راستش خب، :اونها گفتمیون 

 بیاد دوباره بخوایم، ازش اگه ،داره دوست رو آدما خیلی چون کنممی فک. کنهمی زندگی داره و هست شهر دیگه

 .کنه کمکمون و

 :(های دیگرمربی) گفتن شوق و شور و هیجان با. شدن امیدوار و شد خندون مردم یهمه لبای دفه یه ،هابچه

 .کنن کمکمون بیان و که بخوایم باهم ازشون همه بیاین پس !خوب چه وای

های وسوسهتوجه به  .5

شیطان و ضرورت پناه 

بردن به خدا و امام زمان 

 .شر آن از

 

مشارکت سه  .5

گویی مربی در داستان

 با راوی داستان
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 شونی ایبرا ما رو هایرسون نامهنامهبدیم چندتا  و بنویسیم نامه هم با همه بیاین :گفت پیرمرداون  وقت،اون 

 (اسب با فرستادن و کیسه ها داخلنامه گذاشتنبعد  نامه نوشتن و حالت. )نببر

 به و نشد اسب سوار. ها رو به اون آقای مهربون برسونننامهچند نفر از مردم قبول کردن که برن  ها،بچه خالصه

 داستان و دادن مردم رو به ایشونهای نامه و نکرد پیدا رو مهربون مرد اون تا نرفت و نرفت و نرفت و نافتاد راه

 .نکرد تعریف رو مردم

 براشون داشتن دوست. کردن گریه مردم ناراحتی بخاطر و گرفت ها رو که خوندن، دلشوننامه مهربون آقای اون

خونوادشون و چند تا از دوستانشون به سمت اون  با و کردن قبول برای همین. کنن کمکشون و بکنن کاری یه

 .افتادنشهر راه 

اون آقا و خونوادشون و دوستاشون سوار . ها، راه خیلی طوالنی بود و اون موقع هم نه ماشین بود و نه هواپیمابچه

. وعلفی بود و هوا هم گرم بودآببیصحرای . توی صحرا راه افتادن و به سمت اون شهر حرکت کردن ،شتر و اسب

 خوانمی بودن که خوشحال و رفتنمی جلو شهر اون مردم به مکک برای کاروان اهل این اما با هر سختی که بود،

 استکن ممبا این سؤال اگر  .ودبا توجه به جو حاکم سؤال شدونه کاروان یعنی چی؟ کی می. )بکنن کمکی

از  نفریکی دو  دهدیا فقط اجازه  دهد،توضیح  شد و خودنسؤال نک بهتر است راوی ود،شگسستهی کالم رشته

 (.جواب دهندسریعا ها بچه

 شد؟ چی زدین حدس اگه( تعجب با همراه ناراحتی با) هابچه اما اما، اما،

که ای پادشاه، خبر نداری  داد خبر ظالم پادشاه به شهر آدمای از قبل از اینکه این کاروان به اون شهر برسن، یکی

اونها اون آقای ! پادشاهشون نباشیخوان کاری کنن که دیگه تو که اهل این شهر برات نقشه کشیدن و می

 (با حالت ناراحتی) شه؟می چی حاال یعنی وای، وای وای .مهربون رو دعوت کردن که بیاد و حاکمشون باشه

 پادشاه ها،بچه. بگیره کار رو این جلوی خواستمی و بودشده عصبانی و ناراحت از شنیدن این خبر حسابی پادشاه

-می اون. برگردونه فقیر مردم به ور پوالش مهربون مرد اون و بگیرن ازش قصرش رونکنه  که بودترسیده حسابی
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 .بگیرهازشون و ر پوالشون و بگه زور مردم به خواست

ماجرا  بهشون و کرد جم همشون رو. افتاد بدش دوستای وزیرش و نکنم؟ یاد کار چی کنم کار چی گفت خالصه، 

اونا . بیان مهربون آقای اون نذارن و بگیرن مردم رو کار این جلوی و بکنن فکری که خواست همشون از. گفت رو

 حسابی که مه شیطون. کشیدن بد هایو نقشه( کردن فکر لتاح)و فکر کردن  کردن فکر نشستن و هم دور هم

 .کردمی کمکشون داشت

. بکشیمش ور مهربون آقای این که اینه راه تنها که گفتن بهش کردن و صدا رو پادشاه کشیدن، که شون روهنقش

 بهترین. سختیه خیلی کارِ این بیاد، اون خوانمی و دوستش دارن و طرفدارشن مردم یهمه االن چون ولی ولی،

یه کاری کنیم که مردم اون مرد مهربون رو  .مهربون اون مرد سراغ بریم بعد و بزنیم گول رو مردم اول که اینه کار

 (ناراحتی حالت)!! آخ آخ! بتونیم با او بجنگیم و بکشیمشما تنها بذارن که اون وقت 

خواین بکنید کاری که می هر :دممی اجازه بهتون من :گفت بد آدمای اون به و شد خوشحال ظالم ها، پادشاهبچه

 (ناراحتی لتاح. )تا اون مرد مهربون رو از بین ببرین

 هر یواشکی و مردم بین رفتن اونا هابچه وای، وای وای کردن؟ کار چی بد آدمای اون گفتین اگه هابچه حاال

 .زدن گول چیز با یه کدومشون رو

ها این جمالت رسد با بچهو به صورتی که صدایشان به جمع می زدن، حرف درگوشی های دیگر به صورتمربی)

 (گیرندگویند و حالت گول زدن به خود میرا می

 .خوب آقای او دنبال نرو دیگه مدمی پول بهت من بیا: مربی اول

 ... که شرطی به کنیممی شهری یه حاکم ما تو رو بیا :مربی دوم

 !بمون زنده و ...نرو  پس کشتت،می پادشاه عادل، مهربون و آقای ناو دنبال بری اگه دونیمی :مربی سوم

 دیگه شه؟می باورتون زدن، گول ،ی شهر رو به غیر از یه چند نفریآدما یههم بد تقریبا آدمای اون ها،بچه

 آدمای و مث هاشونخونه تو رفتن همه. نبود مهربون آقای منتظر اون و بودنمونده باقی حرفش هیچکس سر
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 یادشون چی همه و خوردن رو بد و اون آدمای زود گول شیطون بودن و ضعیف اونا چقد هابچه. شدن قایم ترسو

 !رفت

 این به کمک امید به و بودن راه تو دوستاشون کوچیکشون و هایبچه خونوادشون و  و مهربون آقای ،طرفم اون از

 (ناراحتی روی از عمیق نفس. )میومدن سخت رو راه اون داشتن ،خوردهگول مردم

 خوردن، گول رن ونمی مهربون آقای اون استقبال به مردم دیگه که شد مطمئن پادشاه وقتی اونورم از ها،بچه

 اگه حتی و راحت شده دستشون از باشه مطمئن دیگه که کشید دوستاشون رو و خونواده و آقا کشتن اون ینقشه

 .برسه دادشون به که آقا نباشه اون دیگه ،بخوان مردم بازم

 با جنگ به بیان که زد گول شهر رو ضعیف آدمای از عالمه یه کرد و جمع بد رو آدمای از عالمه یه همین برای

 اون سمت به نیشیطا زشت و و خشن صورتای و با شدن اسباشون سوار همه و داد شمشیر و همه نیزه به. آقا اون

آدم از یه کسی کمک بخواد و دعوتش کنه و او از راه دور بیاد، بعد بره همون آدم ! فکرش رو بکنین. افتادن راه آقا

 !چطور ممکنه؟ !و خونوادش رو گیر بندازه و بکشه

رفتن اون مردم بد رسیدن،  شهر ایهبیرون و وقتی اون آقا و خونوادش به نزدیکیها، مردم از شهر اومدن آره بچه

اونها رو محاصره کردن معنیش اینه که دور اونها  رو گرفتند که . و دور اونها رو گرفتن و محاصرشون کردن

 .نگذارند به جایی برن و بخوان بهشون حمله کنن

یعنی یه کاری . شد برن آب بردارنمی رد از اونجا که ایودخونهر آره، محاصرشون کردن و حتی نذاشتن اونها از

-اونها می .آب بخورن و اونها رو تشنه نگه داشتن آقا اون کوچیک هایبچه حتی کردن که اهل اون کاروان و

 ولی اون. خواستن با این کار، اون آقا رو تسلیم کنن که قبول کنه که اون پادشاه ظالم باز هم ظلم و ستم بکنه

گرفتن که باید همیشه و کردن، بقیه مردم یاد نمیها بودن، اگر این کار رو میی خوبیآقای مهربون که معلم همه

 .همه جا آدم خوبی باشن

 به فقط و سوختنمی دلشون رحمابی اون ولی کردنمی گریه داغ صحرای اون یتو آبیبی از هابچه اون ها،بچه
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 .بده بهشون پادشاه بود قرار که بودن مقامی به فکر پوال و کشتن بودن و فکر

 و بودن معروف خوبی به جا همه که مهربونشون یخونواده و مهربون آقای اون به پادشاه لشگر ها،بچه خالصه

 هایبعضی از بچه حتی کشتن، رحمیبی با همشون رو و کردن حمله به هیچ کسی بدی نکرده بودن، هیچوقت

دونه اسیر یعنی ها کی میبچه. ها و مادراشون رو اسیر کردن و با خودشون بردنبچهکشتن و بقیه  کوچولو رو

شن، اون کسانی که شکست خوردند شه، اونهایی که پیروز میاینکه بعد از اینکه جنگ تموم میاسیر یعنی چی؟ 

همه دوستا و مردهای  ولی توی اون جنگ، اون آدم بدها،. رو دستگیر کنند و با خودشون ببرن تا براشون کار کنن

 !های خانواده اون آقای مهربون رو اسییر کردنها و بچهی آقای مهربون رو کشتن و تازه خانمخونواده

 بدیه کار خیلی این که دکردن ظلم هم چون. کردن ناراحت خدا رو خیلی کارشون، این با سنگدل، و بد آدمای اون

 بودتونسته حسابی شیطون خالصه. داشت دوست خیلی خیلی روخوب  آدمای ناو خدا که این و هم داره گناه و

 .بزنه رو گول مردم و بده انجام خوب کارش رو

 تنبیه بد رو آدمای اون یهمه کردن، دوستاشون و خانواده اون اون مردم به که ظلمی این به خاطر خدا ها،بچه

. عمل نکرد و اون مردم فهمیدن که گول خورده بودنبود هایی که بهشون دادهقول بد هم به پادشاه تازه، اون. کرد

 .جهنم رفتن همشون و مردن هم زود هاشونخیلی

همه ما امام  .دونه اسم اون آقای خوب چی بود؟ بله، امام حسین علیه السالمکی می. ها، داستان ما واقعی بودبچه

 ینوه حسین، امام. کنیمرو دوست داریم و برای شهید شدن ایشون ناراحت هستیم و گریه می علیه السالم حسین

 به بودن معروف و بودن( اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم: بلند) محمد حضرت اسالم پیامبر

 .بودن عاشقشون خوب ی آدمایهمه و مهربونی

رو بلده؟ بله، خواهرشون حضرت زینب، برادرشون حضرت عباس، ها، کدوم از شما اسم اعضاء خانوادشون بچه

 .پسرشون حضرت علی اکبر، دخترشون حضرت سُکَینه و حضرت رقیه و بچه شش ماهشون، حضرت علی اصغر

 چون هستن، زمانمون که امام مهدی حضرت امام حسین هستیم و عاشق فرزندشون عاشق ها، ما همهخب، بچه
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 .نخوریم رو بد و دشمن خدا شیطون گول تا باشیم اهاون لمث داریم دوست و داریم دوست مهربونی رو و خوبی

اماممون زودتر بیان و دنیا رو پر از خوبی و مهربونی کنن، باید بهشون قول بدیم که خدا بخوایم که ما هم از  بیاین

از همین حاال، سعی کنیم برای همین خوبه . خوریممونیم و گول شیطون رو نمیما همیشه یار و دوستدارشون می

 .های خوبی باشیمکه بچه

 .(ها قرار بدیمشود یک پیام اخالقی را موضوع قول و قرارمون با بچهدر اینجا می)

 سالم بر محرمکلیپ  4

 

 http://film.tebyan.net/film/144009 

 

آشنائی با آداب و  .1 دقیقه 2

رسوم سیاهی زدن و 

نذری دادن در محرم 

 اباعبداهللحضرت برای 

 .علیه السالم

ی پخش وسیله  .1

و بلندگو و اتصال  ویدئو

 .به اینترنت

 های شیطان وسوسهدوری از  نمایش 2

 (تغییر کنندتواند بین پسر و مادر انجام شود و به جای عروسک، ماشین استفاده شود و بازیگران مینمایش )

 خانه : صحنه اول

 (.استسارا مشغول بازی با عروسکش  .مادر روی صندلی نشسته و مشغول کتاب خواندن است)

های نقاشیتونه میاون نقاشی کردن رو خیلی دوست داره و  .رهمیسال داره و به مهد کودک  2 سارا کوچولو: راوی

 .خیلی قشنگی بکشه

خانم  ؟ی نقاشی برگزار بشهمسابقهون یک دونستی فردا قراره توی مهد کودکممی، راستی مامان جون: سارا

 .دهمیی خوب جایزهترین نقاشی رو بکشه، یک قشنگمعلممون گفته که به هرکس که بهترین و 

-آشنایی با وسوسه .1 دقیقه 12

-های شیطان و طریقه

 .های دوری از شیطان

یک نفر به عنوان  .1

 راوی

یک فضای کوچک  .5

 به عنوان اتاق

 کتاب .3

 صندلی .4

 زیر انداز  .2

یا ) عروسک .6

 (ماشین

صحنه  بازیگران .7

یا  مادر و دختر: اول

http://film.tebyan.net/film/144009
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نده رب. مثل همیشه بتونی نقاشی قشنگی بکشیات خیلی خوبه عزیزم، امیدوارم که نقاشیهم که  ، توچه خوب: مادر

 .و بکنیر مهم اینه که سعیت. و نشدن خیلی مهم نیست شدن

، دوستم زهرا دونی مامانمی ... من دوست دارم برنده بشم و جایزه بگیرمولی خوب  ،آره :(کندمیکمی مکث ) سارا

 !کشه، شایدم که اون برنده بشهمی های خیلی قشنگینقاشیهم 

ی همهیادت باشه دخترم که برنده شدن مهم نیست، مهم اینه که با (: دکنمیرو به سارا و  دمی بند اکتاب ر) مادر

همین  :همین یعنی برنده شدن. و حتی از هم یاد بگیرین ، لذت ببرین،کنار هم بشینین و از نقاشی کردن دوستات

 ؟فهمیدی عزیزم .که آدم خوش باشه با دوستاش و چیزای خوب یاد بگیره

شود و مشغول بازی با عروسکش میبعد دوباره ساکت ) .آره خب: (گویدمیبه آرامی رود و بعد میو به فکر فر)سارا 

 (.شودمی

 کالس مهد کودک: صحنه دوم

است و شدهگذاشته  اند و جلوی آنها وسایل نقاشینشستهدو یا سه دانش آموز کنار هم روی صندلی و پشت میز )

 (.استایستادهها معلم کنار آن

سارا و دوستش زهرا هم کنار هم . برای نقاشی آماده کردند ها وسایلشون روبچه. ی نقاشیهمسابقهامروز روز  :راوی

 .نشستند

 ؟آماده این، همه های گلمبچهخب : معلم

 .بللللللله: (همه با هم)ها بچه

و  نبعدش بیای. تون رو بکشیدنقاشی نساعت وقت داری نیم. تونید با نام خدا شروع کنیدمیس خیلی خوبه، پ: معلم

 (دو نفر)پسر 

 یو صندل یزم .8

آب و  یوانکاغذ و ل .9

 یآبرنگ برا یلوسا

 حداقل دو نفر

صحنه  بازیگران .01

معلم و چند : دوم

کودک خردسال به 

 عنوان دانش آموز
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 .نبه من تحویل بدی

 (ها شروع کردند به کشیدن نقاشیچهب)

-میشی اون اما همش نگران بود که آیا نقا. سارا کوچولو هم مثل بقیه دوستاش شروع کرد به کشیدن نقاشی: راوی

کند و میگاه سارا به نقاشی زهرا ن)ش افتاد روی نقاشی دوستش زهرا چشم ،مدتی که گذشت. تونه برنده باشه یا نه

با خودش فکر کرد که نکنه که زهرا برنده  ...چقدر نقاشی اون قشنگ شده  ...، دید که وای (رودمیش درهم یهااخم

رو تکون  چطوره که یکهو دست زهرا :با خودش گفت ... و در همین موقع ناگهان یک فکری به نظرش رسید... بشه 

بعد . شممی، اونوقت اینجوری خودم برنده آره ...راحت پاک نمی شه  که دیگه، آبرنگ هم بدم تا نقاشیش خراب بشه

سارا این کار را همزمان با نقل راوی انجام ) ...بدون اینکه بیشتر فکر کنه، یکهو دستش رو محکم زد به بازوی زهرا 

 .(دهدمی

 (.گیردمیاش گریه! )ام رو خراب کردینقاشی! چه کار کردی؟ !وای سارا: زهرا

-میخواهد از جایش بلند شود که دستش به لیوان آب روی میزش می شود،می، ناراحت ی زهراگریهبا دیدن  سارا)

 (.ریزدمیاش نقاشیروی  ،و آبخورد 

 (.گیردمیاش گریهخودش هم )! ؟کار کنم اشی منم خراب شد، حاال چینق ... ، ببین چی شدوای خدایا: سارا

 ؟نکنیمیها؟ چرا گریه بچهچی شده (: آیدمیبه طرف آنها ) معلم

 .مون خراب شدنقاشی، نخانم ببینی(: با هم)زهرا و سارا 

 !همش تقصیر سارا بود: زهرا

 (.کندمیاندازد و فقط گریه میسارا سرش را پایین )
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شدید، ولی االن میبود، شاید که هردوتاتون برنده شدهنقاشی هردوتون خیلی قشنگ ! هابچهچه حیف شد : معلم

 .ی بعدیمسابقه، ان شاهلل خیلی خب گریه نکنید، عیبی نداره... دیگه وقتی نمونده تا دوباره بکشید

 (.کنندمیهرا و سارا همچنان هق هق ز)

 خانه: سوم صحنه

 (.، سارا غمگین و ناراحت وارد می شودمادر دوباره مشغول مطالعه است)

؟ نکنه تو چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی( کمی مکث)، خوش گذشت امروز؟ سالم دخترم، خسته نباشی: مادر

 ؟برنده نشدی که اینقدر ناراحتیی نقاشی مسابقه

 ... !؟دونم چرا اینطوری شدنمی ... اصال همه چی خراب شد ...تو مسابقه که برنده نشدم  !نه: (با بغض)سارا 

 ؟چه اتفاقی افتاده :برام تعریف کن رستخیلی خب دخترم، د: (گذاردمیکتاب را کنار )مادر 

اش خیلی نقاشی .چشمم افتاد به نقاشی زهرا !؟دونم چرا اینطوری شدنمی، اصال دونم ماماننمی(: با ناراحتی)سارا 

دونم این فکر از کجا توی سرم افتاد که دستش رو خط بزنم تا نمییکهو . م که اون برنده بشهترسید. بودشدهقشنگ 

تازه بعدش هم دستم خورد به لیوان آب و ریخت رو  ... دونید زهرا چقدر ناراحت شدنمی ...خراب بشه ش نقاشی

بد  دونم این فکرنمیاصال  ...یعنی هیچکدوممون توی مسابقه برنده نشدیم ... نقاشی منم خراب شد  ...نقاشی خودم 

 !از کجا اومد؟

شیطون  ...دم که چه اتفاقی افتاده می، من االن برات توضیح دخترمآهان (: به همراه کمی ناراحتیبا مهربانی )مادر 

 !تو رو گول زده

 شیطون؟ ولی چطوری منو گول زده؟: (با تعجب)سارا 
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-آدمکارهای بد بکنند تا ها آدمی همهخواد که می، اون دلش ی آدمهاستهمهببین دخترم، شیطون دشمن : مادر

، یعنی فکرهای بد توی کنهمیوسوسه  برای همین مرتب اونا رو .دنیا زشت کننهای خوبی نباشن و همه چیز رو تو 

و پشیمونیه، مثل همین کاری که  خوردن یی که عاقبتش فقط غصه، کارهان میاره تا کارهای زشت انجام بدنسرشو

 .یعنی هم دوستت رو ناراحت کردی و کارش رو خراب کردی و هم نقاشی خودت خراب شد .تو کردی

کاش به حرفش  .خوردمنمیکاشکی گولش رو  ...! ، پس اون شیطون بود که اون فکر بد رو به ذهنم آوردوای :سارا

اگه بازم همچین چیزی برام اتفاق افتاد چی کار کنم که  !راستی مامان. کردممیکاش یه ذره فک . دادمنمیگوش 

 و نخورم؟ر گول شیطون

دم که از این به میمن راهی به تو یاد  حاال. افتادی و از این ماجرا درس گرفتی آیندهآفرین که زود به فکر : مادر

 !واست گولت بزنه، بتونی شکستش بدیبعد هروقت شیطون اومد توی فکرت و خ

 ؟ی مامان؟ چطوریگمیجدی : سارا

 : ، بگوو خواست به کارهای بد وادارت کنههر وقت شیطون به سراغت اومد : مادر

ذاره که گولش نمیکنه و می، اینجوری خدای مهربون خودش شیطون رو ازت دور به خدا از شر شیطانبرم پناه می

ی ناس و فلق که باعث دوری سورهمثل  ،مثال قرآن بخونی. تونی بکنیمیالبته خیلی کارای دیگه هم  .رو بخوری

 .کنهمیه اون هم خیلی بهت کمک ولی یه کار دیگم هست ک. بسم اهلل الرحمن الرحیم بگی. شنمیشیطان از ما 

 چیه مامان؟: سارا

اصال همین که به . ازشون بخوای که کمکت کنن کار درست رو انجام بدی. از امام زمانمون کمک بخوای: مادر

امام مهربون ما همیشه . چه برسه به این که ازشون کمک هم بخوای. شهمییادشون بیافتی، شیطون از تو دور 

 .کنه شیطون ما رو گول نزنهمیهممون هست و کمکمون حواسش به 
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چه خوبه که آدم فک کنه یکی همیشه غیر از خدا . مکنمیرو  ا، حتما همین کارچه خوب مامان جون ،وای: سارا

دوستم زهرا چی؟ حاال مامان . من که خیلی حس آرامش کردم با این حرف شما. هست که حواسش به ما هست

 ... حتما خیلی از دستم ناراحته. زشتی کردمآخه من کار خیلی 

زهرا دختر . خوایمیری و ازش معذرت بمیستت ی کوچیک برای دوهدیه، فردا یک نگران نباش عزیزم: مادر

 .بخشهمیم که تو رو ئنخوبیه، مطم

خیلی حالم ( .کندمیادرش را با خوشحالی بغل م سارا)، ممنونم که راهنماییم کردین باشه حتما مامان جون: سارا

 .خدا رو شکر که همچین مامان مهربونی بهم داده. بد بود ولی االن خیلی بهترم

 حسادت های قرآن در موضوعدرسپرزی  6

https://prezi.com/ol1q_adrw8h4/jealousy/ 

 

زنه، راه میها رو گول آدم شیطونکه  هاییاز راه یکی دونیم،میمون همون طور که همهگلم،  هایبچه: 5اسالید 

 برایها رو خوبیو فقط  باشیمهست ناراحت  دیگران برایکه  خوبی چیزما از  اینکه یعنیحسادت . حسادته

 .بخوایمخودمون 

 اتفاقاتی قرآنی، هایکه منظور از داستان دونینمی. کنم تعریفبراتون  یداستان قرآن یه خواممیحاال : 3اسالید 

 هاییمثال داستان. دهتعریف کردر قرآن  یریمما درس بگ ینکها یها رو براهست که قبال رخ دادن و خداوند اون

-که در مورد آدم هاییبرعکس داستان یاداشته  خوبی هاینتیجهانجام دادن و  خوبی کارهای هاییهست که انسان

ها درس داستان اینشتن، ما با خوندن اگذ بدیگرفتن و اثرات  بدی نتایجانجام دادن و  بدی کارهایبوده که  هایی

سراغ امتحان  دیگهکه  نیستنخوب  کارهاییو چه  بدیمخوب هستن که انجامشون  کارهاییکه چه  گیریممی

یی با مفهوم آشنا .1 دقیقه 12

بخل و داستانی در مورد 

 ناپسندی بخل در قرآن

داستان توضیح  .5

هابیل و قابیل و حسادت 

ی او به هابیل و نتیجه

 .حسادت ورزیدن

ی آشنایی با سوره .3

فلق و بحث پناه بردن به 

خداوند از شر انسان 

 .حسود و زشتی حسادت

آشنایی با راهکار  .4

پرهیز از حسادت از 

پروژکتور یا  .1

 .ی پخشوسیله

https://prezi.com/ol1q_adrw8h4/jealousy/
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 .نکنیمو ضرر  یمنرکردنشون 

اسم  یناگه گفت. خداونده یامبرپ یناز فرزندان اول یکنم داستان تعریفخوام براتون میکه  یداستان: 4اسالید 

 5دختر و  5حوا همسرشون خداوند به حضرت آدم و  .بوده؟ بله حضرت آدم یچ ینزم یدر رو یامبرپ یناول

ن ومهرب خیلیپسر کوچک بوده و  یلهاب. یلو قاب یلهاب یعنیپسراشون هست  یپسر داد که داستان ما درباره

بد  کارهایکرده و میپدر گوش  هایداشته و به حرف یمانبوده ا پیامبرو به پدرش که حضرت آدم و  ،و باخدا

داده میبد انجام  کارهایتر بوده و همش پسر بزرگ یلقاب یول. بوده یاز او راض یلیخ شداده و پدرنمیانجام 

 .کردهمی لجبازیداده و نمیهاش گوش خداوند هست به حرف پیامبردونسته پدرش می اینکهو با 

 یلقاب یکنن ولیم یبه خونوادشون معرف ونشخود جانشینرو به عنوان  هابیلروز  یه حضرت آدم: 2اسالید 

مشکل  اینحل کردن  برای( ع)حضرت آدم . کنهمیکنه و با او مخالفت میحسادت  هابیلشه و به میناراحت 

 یهدیهو  بیاورید اینجاو  بگیریدخدا در نظر  برای اییههر کدام از شما هد :نگمیکنن و میرو به فرزندانشون 

 .من خواهدبود جانشینهر کدام از شما که قبول شد او 

 هابیل. کنن متقدیاز دسترنج کارشون رو به محضر خداوند  مقداریهم فکر کردن که  قابیلو  هابیل: 6اسالید 

 .به محضر خداوند انتخاب کرد تقدیم برایگوسفندانش رو  چاقترینو  بهتریناز  یکیکرد می چوپانیکه 

به محضر خداوند  یمتقد یو خراب رو برا یدهنرس هایاز خوشه کمیکرد مقدار می کشاورزیهم که  قابیل

 . رو رد کرد قابیل هدیهکرد و رو قبول  هابیل هدیهخداوند اما . آورد

و ربرادرش  گرفت یمتصم ،بودگرفتهوجودش رو تمام بود و شده یادز یلیحسادتش خحاال که  قابیل: 7اسالید 

و  کنیمی ورزیکینهنکردم، چرا  یمن که کار بد ی؟کشمن رو ب یخوایچرا م :به اون گفت هابیل. بکشه

 بگیرهبود که انتقام  راهیبه دنبال  زیادهمچنان با حسادت  قابیل ولی کنی؟میچرا حسادت  کنی؟نمیمحبت 

 !و خودش رو خوب کنه و به او برسه یرهبگ یاداز او  ینکها یبه جا ،رو بکشه هابیلو 

که در درونش بود گوش کرد و با سنگ بر  حسادتیرو خورد و به  شیطونآخر سر گول  قابیلها بچه: 8اسالید 

جان بیدونست که با جسد نمیوحشت کرد و  خیلیکه او رو کشت  اینبعد از . زد و او رو کشت هابیلسر 

های طریق یادکرد نعمت

خدا به ما و پناه بردن به 

خدا و درخواست از امام 

 زمان علیه السالم
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و  قربانی اولین هابیلبودن و  زمین روی هایانسان اولینها چون اون ،چرا؟ بله گفتیناگه . برادرش چه کنه

  ؟بکنه کاریه چ باید موقعیتی چنیندونست در نمی قابیلبود و  زمین رویجان بر بیجسم  اولین

که به دهان داره رو در  چیزیکنه و برو  ینفرستاد تا زم ور یدر همون موقع بود که خداوند کالغ: 9اسالید 

کالغ  یک یتونه بکنه و ناراحت شد که اندازهیم یمتوجه شد که چه کار طوری ینا قابیلاون چاله بگذاره و 

رو در اون قرار داد و خاک  یلجان برادرش هاببیحفر کرد و جسم  ایبعد چاله. چه کار کنه بایددونه که نمی

 . یختاو ر یبر رو

حاال که این داستان رو گوش دادین، و همه فهمیدیم که حسادت چقدر بده، خوبه بدونیم ها بچه: 11اسالید 

 بدیصفت رو صفت  اینداره و  ایآیهحسادت  یکوچک قرآن هم هست که درباره هایاز سوره یکیکه 

( 1)بسم اهلل الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِِّ الْفَلَقِ . یناز شما بلد باش یبعض یدفلق رو شا یسوره. کرده معرفی

 (2)وَمِن شَرِِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد ( 4)وَمِن شَرِِّ النَِّفَِّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ ( 3)وَمِن شَرِِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ( 5)مِن شَرِِّ مَا خَلَقَ 

تا  ببریمبه خدا پناه  باید چیزهایی یک بدیسوره خداوند به ما نشون داده که از شر و  ایندر : 15و  11اسالید 

 بقیهرسونند به میکه آزار  هاییانسان یاو خطرناک  یذمو حیواناتمثال از شر . ها حفظ کنهرو از شر اون ما

رو  یگراند هایرفتن نعمت بیناز  آرزویورزن و با حسادتشون میکه حسادت  کسانیاز  همینطورها و انسان

کار به  اینو با  بخونیم کنیممی چیزیکه احساس خطر از  وقتاییسوره رو  این تونیممیها ما بچه. کنندیم

 .ببریممهربون پناه  خدای

تا من متوجه بشم که  بیارین دلیلمن  برای بدیه؟نه کار  یا خوبیهها به نظرتون حسادت کار بچه: 13اسالید 

که  کسی. ارهذمی یانمونهم در اطراف ،هم در ما ،بدیبله درسته حسادت آثار  ؟نه یاکار رو انجام بدم  این

همش  یگرانه،د هایهمش به دنبال داشته نیست، راضیداده ش هایی که خدا بهنعمتکنه، از میحسادت 

که خودش رو  یستهم ن ین، و به دنبال اکه او نداره دارن چیزهایی یگراند اینکه چراداره از  نگرانیاضطراب و 

دیگران  زون چیز خوب اادوست داره باشن و نداشتهخوب رو  یزها اون چکه اون اینهبه دنبال بلکه بهتر کنه، 

نه  ،کنه پیشرفتشه آدم نه خودش یپس حسادت باعث م !بشه و مال خودش و فقط مال خودش باشهگرفته

 بدیمو دلمون رو عادت  نکنیمکه حسادت  یریمبگ یادقرآن  هایسرد یناز ا یاینب. کنن یشرفتپ یهبذاره که بق
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 .کنیم پیشرفتو  برسیمها به اون کنیم سعیخوشحال بشه و خودمون هم  بقیه هایها و داشتهموفقیتاز 

دیدیم که دیگران چیزهایی دارن که ما یکی اینکه هر موقع . برای این کار دو راه خوب هست: 14اسالید 

ها هست که بقیه های زیادی بیوفتیم که خدا به ما داده، و بعضی از اون نعمتنداریم، فوری به فکر نعمت

هاش اضافه هاش رو به ما و به بقیه بندهها شکر کنیم و از خدا بخوایم که نعمتو خدا رو بابت اون نعمت. ندارن

 .کنه

های شیطون به خدا پناه وم هم که خیلی خوبه اینه که همیشه سعی کنیم از شر گول زدنراه د: 12اسالید 

لطفا ما رو دعا کنید تا ما کمتر گول : تونیم هر روز با امام زمانمون صحبت کنیم و از ایشون بخوایممی. ببریم

های خوبی رو بخوریم و اصال دعا کنید که شیطون کمتر سراغ ما بیاد و خالصه دعامون کنید که بچه نشیطو

کنه و این کمک خیلی بزرگی برای ما دعاهای امام خوب ما رو خدا قبول می. باشیم و خدا ازمون راضی باشه

 !پس صحبت کردن و کمک خواستن از امام زمان یادمون نره. هست

 

 کار خوب و بد فعالیت گروهی 7

خوایم با هم یه میاالن هم . های گروهی رو خوب انجام بدیم ها باید یاد بگیریم که با هم کار ما بچه مسلمون: مربی

 .حواسم به همتون هستم ، منکنن مشارکت باید گروه اعضای یهمه. انجام بدیمگروهی  فعالیت

 عبه هر گروه یه مقدار نخود، و دو نو. آنها بخواهید که بنشینند و از دها رو به تعدادی گروه مساوی تقسیم کنی بچه

 یهمهبا مشارکت که  دهیدفرصت  به آنهاد عب. دبا هم مخلوط کننا که نخود و لوبیا ر از آنها بخواهید. هیدلوبیا بد

کار را  این گروه اعضای یهمه مشارکت با و زودتر که گروهی هر. کنند جدا هم از لوبیاها را و نخود ،گروه اعضای

 .گیردو مورد تشویق مربی قرار می است برنده دهد انجام

جدا کردن  دهندمیجواب ها  احتماال بچه ؟تر بود یا جدا کردنراحت نمخلوط کرد آیا که آنها بپرسید در انتها از

گاهی یه حرف . دیم هم اینجوریهکارایی که ما تو زندگیمون انجام می  بعضی :دهیدتوضیح  به آنها. تر بودسخت

11- 12 

 دقیقه

و فعالیت بازی  .1

برای از بین گروهی 

بردن خستگی و شاداب 

ها و گیرایی بچهکردن 

 . بیشتر آنها الزم است

اثر کار انتقال مفهوم  .5

ن، بد مثل دل شکست

ظلم کردن، اذیت کردن 

های وسوسهکه در اثر  ...

 .شوندمیشیطان انجام 

نخود و لوبیا به  .1

 .میزان الزم

قدری برنج و  .5

معرفی برنج گندم برای 

هایی که و گندم به بچه

 .با آنها آشنایی ندارند
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  شکنیم اما جبران کردن و خوشحال کردن اون به این سادگی دل اون رو می  راحتیبهزنیم و  ساده به دوستمون می

 .نیست

آب رو شد؟ یا اگه مثال  تر میسختبود  گندمو  برنج ،لوبیا ،اگر به جای نخودحاال ها  چهکه ب دها بپرسی د از بچهعب

تره و سختکنیم جبرانش  تونستیم جداشون کنیم؟ بعضی کارای بدی هم که می کردیم میمی با شربت قاطی

سفانه مردم اون زمان کوفه یه أمت. پذیرهازنه جبران ننمیها سر  ما از از هیچ کدوم اهللء ان شاکارای بد که   بعضی

های روی زمین انسانت بهترین های شیطون رو خوردن و کاری انجام دادن که نتیجش شهادوسوسهجوری گول 

دادن که میبودن و به حرفای شیطون راحت گوش شدهبودن و از خدا دور کردهاون مردم انقدر کارهای بد . بود

ا به خاطر پول و ترسشون گذشتن و بعد حسرت خوردن ولی دیگه و خوردن که از امام حسین عزیز مر گولش

خدا درس  انمبراکنیم از پی  م شیطون نشیم و سعیلیپس حواسمون باشه ما هم تس. تونستن جبران کنننمی

 .بگیریم

لفظ مسابقه فقط  .3

برای ایجاد هیجان در 

باشد و جایزه میها بچه

 .ندارد

 

 

حسادت انیمیشن 8  

 

http://www.aparat.com/v/qHJz7/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%

D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9

%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%

%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%AF_

A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7

%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hQGYqZUJNJI 
 

 

معرفی ناپسندی  .1 دقیقه 13

 حسادتویژگی 

ارائه راهکار برای  .5

 پرهیز از این ویژگی

ی وسیلهپروژکتور و  .1

 .پخش و بلند گو

آشنایی با فرهنگ  .1  11-2 شعر  9

شعر سرایی و ادبیات 

 

http://www.aparat.com/v/qHJz7/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87
http://www.aparat.com/v/qHJz7/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87
http://www.aparat.com/v/qHJz7/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87
http://www.aparat.com/v/qHJz7/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87
http://www.aparat.com/v/qHJz7/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87
http://www.aparat.com/v/qHJz7/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87
https://www.youtube.com/watch?v=hQGYqZUJNJI
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 دویدم و دویدم

 رسیدم کربال به

 آبی نهر کنار

 دیدم تشنه هایلب

 خسته باغبون یه

 شکسته دل یک با

 خسته آب کنار

 نشسته زده زانو

 ماهه شش کوچولوی

 بیاره طاقت اگه

 راهه تو عموجونش

 ستاره آهای آهای

 ساله سه دختر یه

 دیده باباشو خواب

 نالهمی ریزهمی اشک

 من مظلوم امام

 .فارسی در فضای دینی دقیقه

آشنایی با امام  .5

و عزاداری ( ع)حسین 

برای ایشان در قالب 

 .شعر

آشنایی با مفهوم  .3

ها از بچه. )زنیسینه

بخواهید همراه با شعر 

 (آرام سینه بزنند
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 بودم کنارت کاشکی

 موندی تنها که وقتی

 بودم راهت رفیق

 

 قشنگه زنی سینه

 سبز سربند یه دیشب

 بست پیشونیم رو بابام

 بودندنوشته روش که

 است حسین من آقای

 خودش با منو بابام

 برد روضه مجلس به

 بهش دادن که خرما

 خورد لب زیر ذکر با

 دیدم خوندن روضه تو

 همه کردنمی گریه

 گفتنمی حسین حسین



22 

 

 زمزمه صدای با

 وایسادیم شدیم بلند

 سینه به بزنیم تا

 قشنگه زنی سینه

 غمگینه خیلی ولی

 اعز شد تموم وقتی

 دادن نذری غذای

 بود خوشمزه که بس از

 خوردن رو غذا ،همه

 حاال تا موقع اون از

 خونممی دارم همش

 جان حسین حسین حسین

 مهربونم آقای

 داستان حسادتکار در منزل  11

که امکان ندارد به خود  در صورتی)ها بدهید ها پرینت گرفته و به والدین بچهداستان انتهای فایل را به تعداد بچه

ها ی آن صحبت کنند و از بچهرا برای فرزندانشان بخوانند و با یکدیگر دربارهها بخواهید آنو از آن( ها بدهیدبچه

باال بردن سطح  .1 

-یادگیری و به خاطر

ی وسیلهه سپاری ب

ی کار مرتبط با ادامه

پرینت از داستان  .1

 .انتهای فایل
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 .برنامه در منزل .ها انتقال دهنداند صحبت کنند و به آنآموخته ی چیزهایی که در این برنامهها دربارهکه با آنبخواهند 

 :ی فرجگیری و دعانتیجه/ پایان 11

 !باشین گرفته یاد چیز هم کلی و باشین راضی امروز مراسم از امیدوارم ،هابچه

 و های بد و ظالم که دوست نداشتند نور و روشنایی، درباره آدمحسین علیه السالم و مظلومیتشوندرباره امام 

یاد گرفتیم که ما . تونست اونها رو گول بزنهمیبودن که شیطون راحت کردههدایت رو ببینن و اینقدر کارهای بد 

چند تا راه گفتیم برای مراقبت از . های اون گوش ندیمحرفنخوریم و به باید مواظب باشیم تا گول شیطون رو 

 .خواهیم یک راه دیگه هم بهتون یاد بدیممیبله حاال  .های شیطانوسوسه

رو ها خداوند برای هدایت و راهنمایی مردم و اینکه اونها راه سعادت و خوشبختی رو پیدا کنند پیامبرانی بچه

ما  ،ولی بعد از اینکه ایشون هم از دنیا رفتند. ه بودندآخرین پیامبر حضرت محمد مصطفی صلوات اهلل علی. فرستاد

صحیح رو از راه شیطان تشخیص و بتونیم راه درست ها نیاز به کسی داریم که ما رو راهنمایی کنه جوری که  آدم

های آدمپس خداوند مهربان باز هم ما رو تنها رها نکرد و برای ما . رو کارهای اشتباه شیطون نباشیمدنبالهبدیم و 

 .زیر چتر اونها از اشتباهات دور باشیمما از اونها کمک بگیریم و و بزرگ و خوبی رو قرار داد که امام ما باشن 

ما رو می بینن  این امام زنده هستند و. آخرین امام از نسل آخرین پیامبریعنی . هستیم ما االن در زمان امام آخر

ترسه و هرکس که بره خودش رو به این امام مهربون میشیطان از قدرت این امام خیلی . شنوندمیو صدای ما رو 

پس بیایید . این امام مهربون حضرت مهدی هستند ،لهب. شهنزدیک کنه شیطان از چند کیلومتری اون هم رد نمی

با هم  ،نی شده از دستمونباو پاک شدیم و شیطون هم حسابی عصحاال که در مجلس امام حسین شرکت کردیم 

و یادمون  .بکنیم تا در قلعه محکم امام عصر سالم و سالمت باقی بمونیمدعا برای فرج و ظهور این امام مهربون 

 .چیزایی که یاد گرفتیم رو از این جا که بیرون رفتیم بهشون عمل کنیم و سعی کنیم از یادمون نره :باشه

 و بحث گیرینتیجه .1 دقیقه 2

 مفهوم ی دوباره انتقال

 .مبحث کلی

ذکر به وجود ت .5

مقدس صاحب الزمان 

عنوان معلم و به ( عج)

 .امام زمان ما

پیوند قلبی با  .3

العصر و حضرت صاحب 

الزمان علیه السالم و دعا 

 برای ایشان

 

 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 

زبان محلِّی همزمان با 

-دادهتالوت، نمایش 

 .شود
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 مام زمان علیه السالمرو به قبله و ایستاده به احترام ا  خواندن دعای فرج 

   4.  4.  
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ابتدا طرح اصلی با رنگ امیزی نمایش داده شده برای در -1

است اجزای ان جدا گانه بریده شود و اوردن این کالژ کافی 

  اگر از مقوای سفید استفاده میشو توسط بچه ها رنگ شود

 برای کالژ کاروان کربال مواد الزم

سیاه سبز قهوه ای سبز کمرنگ )رنگی مقوای  •

 سفید

 چسب و قیچی •
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 در تصویر  درختان .1

 خورشید در اسمان  .5

 حضرت  زینب و بانوان کاروان .3
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 و حضرت  ها و حضرت امام حسین خیمه

(ع )عباس 
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 اهل دعوت مبنای بر کربال به بعد و مکه به مدینه از حسین امام حرکتشامل  تاریخی بحث :از عبارتند شد کار امروز یبرنامه در هابچه با که مطالبی .عزیز والدین خدمت سالم با

ها ی مباحث ذکر شده در این برنامه صحبت کنید و از آنها دربارهتوانید با آنها میباال بردن سطح یادگیری بچهبرای . ناپسندی حسادت و های شیطاندوری از وسوسه، کوفه

ی این دربارهها توانید آنرا برای فرزندتان بخوانید و با آنمطلب زیر در ارتباط با مبحث ناپسندی حسادت نگارش شده که می. بخواهید مطالب آموخته شده را به شما انتقال دهند

 .مبحث و مطالب آموخته شده و نکات خودتان صحبت کنید

 

 حسود بادکنک قصه

اما بادکنک سفید از بادکنک صورتی چاقتر و بزرگتر . هر دو تا بادکنک را باد کردند و با کمک بابا از سقف اتاق آویزان کردند. یکی سفید و یکی صورتی. نک خریدندها دو تا بادکبچه

 .خاطر همین بادکنک صورتی عصبانی بودبه . بود

اگر من را حسابی باد  ،بزرگترم من خیلی هم از تو. گذارندها بین ما فرق میبچهاصال . یشترو کم باد کردند و تو رو بربچه ها عمدا من : بادکنک صورتی شروع کرد به غر زدن و گفت

 .شدممیکردند دو برابر تو می

 ندیدی چقدر به خاطر ما خوشحالی کردند؟. مون رو دوست دارنداونا هردوتا. الزم بود باد کردندمون رو تا اونجایی که ای بابا هر دوتا :بادکنک سفید گفت

 .دم که من از تو بزرگترمکنم و به همه نشون میمیکنم و باد خودم رو بیشتر میمن خودم یه راهی پیدا . دیگه با من حرف نزن :و کرد تو هم و گفتر بادکنک صورتی اخماش

تلمبه اول . بادکنک از تلمبه خواست تا بادش رو بیشتر کنه. کرد چشمش به تلمبه روی کمد افتادتی همین طور که به اطراف نگاه میبادکنک صور. ها به خواب رفتندشب شد و بچه

 . اگه بیشتر از این باد بشی ممکنه بترکی :ولی وقتی بادکنک رو از نزدیک دید گفت. با مهربونی قبول کرد

 !تو هم مثل بادکنک سفید خودخواهی :ها خیلی عصبانی شد و گفتبادکنک صورتی با شنیدن این حرف

بادکنک صورتی از این قضیه . شهتر مییشوقتی اخم کرد متوجه شد موقع اخم کردن و قهر کردن بادش ب. بادکنک با همه قهر کرد و اخم کرد. های بادکنک صورتی ناراحت شدتلمبه از حرف

. اتاق طرف یه شد پرت اشتکه هر و ترکید ………………نقدر باد کرد و باد کرد و باد کرد تا باالخره شَتَرَقا. انقدر اخم کرد و قهر کرد و ادامه داد تا هی بادش بیشتر و بیشتر شد .خوشحال شد

 .کردخوشحال می وها رخورد و بچهن مین بود و تکاوبود و هنوز توی اتاق آویزنکردهای کاش قهر . ی خودش رو بفهمهازهاند باید کسی هر بفهمه تا نبود زنده دیگه بیچاره


