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 اجرا شیوه –مواد الزم  اهداف زمان متن شماره

 :کاردستی/ پیش برنامه ۰

نتهای جدول در ا (صلی اهلل علیه و آله)اکرم پیامبر  مهربانیموضوع تابلو به سبک کالژ با ی کامل کاردستی  طرز تهیه

 .استآمده

 :زمان با انجام کاردستی برای پخش هم سرود

                http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=1397 

 

 عدم به توجه با .۰ دقیقه ۵۲
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 یرانیفراگ یبرا برنامه
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 .انجام شود

بیان رویکرد  .۵

 (ص) مهربانی پیامبر

 نسبت به کودکان

 کاغذ رنگی  .۰

 چسب اکلیلی .۵

 مقوای ضخیم  .3

 چسب ماتیکی .4

 لب تاپ .۲

 بلندگو .6

 اینترنت .7

 

 

 آغاز ۵

ما خیلی خوشحالیم که امروز با  !ها بچه !ها خوبین؟ خوشین؟ سالمتین؟ خیلی خوش اومدین به جشن ما سالم بچه

ی زیبا  و با نام و یاد خدا و خوندن یه سورهر ارین قبل از هر چیزی جشنمونذب. خوایم خوش بگذرونیم شماییم و می

 اشکال اصال نیست بلد کامل رو سوره این که هست کسی اگه بخونیم؟ هم با ور حمد یسوره چیه نظرتون. مکنی شروع

 .بخونه آروم و کنه تکرار بقیه با کنه سعی و نداره

 ﴾۰﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ   (۰) ه نام خداوند رحمتگر مهربانب
 ﴾۵﴿ رَبِّ الْعَالَمِینَالْحَمْدُ للّهِ    (۵) ستایش خدایى را که پروردگار جهانیان

برای  توسل به قرآن .۰ دقیقه ۰۱

نورانی شدن دل که 

 .عامل هدایت است

شناختن بیشتر  .۵

و ( ص) اکرم پیامبر

 شدن برگزیدهداستان 

 رسالت برای ایشان

 آشنایی با شرایط .3

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hodhodfarsi.tv%2Fplay_movie.php%3Fmontajatmove_id%3D1397&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4hfBeAqIahcv-RJXqmRbYkUKecA
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 ﴾3﴿ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ   (3) رحمتگر مهربان
 ﴾4﴿ مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ   (4) خداوند روز جزاست[ و]
 ﴾۲﴿ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ   (۲) جوییم پرستیم و تنها از تو یارى مى تنها تو را مى[ بار الها]

 ﴾6﴿ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ   (6) هدایت فرماما را به راه راست 
[ راه]مغضوبان و نه [ راه]اى نه  شان داشته راه آنان که گرامى

 (7) گمراهان

 

  

صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَالَ 

 ﴾7﴿الضَّالِّینَ

 ؟ هست چی این سوره عنیمگیم و چی میداریم دونه تو این سوره ما بچه ها کسی می

کنیم و نه هیچ ا ما فقط تو رو عبادت و اطاعت میگیم که خدایمیکنیم و میی مهربون رو شکر ما توی این سوره خدا

ی اهل بیت و خانواده و عزیزمون پیامبرهای خوبش مثل بندهخوایم که ما رو به راه و از خدا می. ای روکس دیگه

دونیم اال که بهتر معنی این سوره رو میی ما حان شاءاهلل همه .هدایت بکنه که راه اشتباه نریم امامانمون یعنی عزیزش

یعنی چی؟ یعنی این که بدونیم راه درست زندگی رو پیامبر . سعی کنیم که توی زندگیمون ازش استفاده کنیم

هاشون باشیم و سعی کنیم تو پس دنبال حرفدن، نی امامان عزیزمون به ما نشون میعزیزمون و جانشینانشون یع

گیم یا مثال اگه کسی همیشه راست بیا  اخالق باشیم،خوشگن یعنی اگه بهمون می. استفاده کنیمزندگی ازشون 

و به ر دار خوبی باشیم و مواظب اون چیزی که به ما داده باشیم و حرفشامانتبهمون چیزی امانت داد یا حرفی زد 

حاال . حتما حتما به حرفاشون گوش بدیم ،گن مهربون باشیم و به همه کمک کنیممییا مثال اگه به ما  ،کسی نگیم

بینیم این سوره رو حفظ ی بعدی که ما همدیگر رو میدفعه تونین تای حمد رو بلد نبودن هم میهایی که سورهبچه

چرا ما دونه امروز چه روزیه و اصال ها کی میبچه .و هممون به خاطرمون بسپاریمر کنن و برای من بخونن و معنیش

خوایم جشن بگیریم و شاد باشیم؟ بله درست گفتین امروز روز عید مبعثه اومدیم اینجا و دور هم جمع شدیم و می

گیم عید مبعث، چرا عیده؟ چرا خوشحالیم، مگه چه اتفاقی توی همچین روزی دونه حاال چرا ما میکسی می. هابچه

ی دینتون دونین و اطالعاتتون دربارهبی میوگیریم؟ بله آفرین چیزای خه بوده که ما هر سال این روز رو جشن میافتاد

 جاهلیت دوران

آشنایی و شناخت  .4

کتاب آسمانی قرآن به 

عنوان عامل هدایت 

 ها انسان

ی  آشنایی با سوره .۲

 و معنی آن حمد

روی اهمیت دنباله .6

امامان و ( س)پیامبر 

 .بودن
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! دونیمرو بدونیم و نگیم که نمی ی چیزایی که مهمن باال باشه و خیلی چیزاما علممون درباره که باالس خیلی خوبه

تر بدونیم که اوال عشقمون به دینمون و خدای مهربونمون بیشتر بشه کنیم علممون رو باالتر ببریم و بیشاالنم سعی می

 ،دونیمهایی کرده و هم این که بتونیم به بقیه هم بگیم که میو بدونیم که چه خدای مهربونی داریم و بهمون چه لطف

 . ها هم بگیم تا بدوننو به اون

خیلی مهربون خیلی  انسانیه  هاآدمما ی مهربون ما برای اامروز روزیه که خدخب حاال منم براتون یه کوچولو بگم که 

اگه فرض کنیم این دنیا مثل . انتخاب کرده تا برای ما معلمی کنه و ما رو به عنوان شاگرداش قبول کنه و خوش اخالق

چه مونه که ما قرار توش بزرگ بشیم و رشد کنیم و به هم توی این دنیا هم دنیای بعدش بیه مدرسه یا کالس می

یه معلم خوب هم داریم که همه چیز رو خوب بدونه زرنگ کالس باشیم و خوب از کالسمون استفاده کنیم، احتیاج به 

هیچ  ،معلومه! ؟ستتر از پیامبر عزیز ماخب کی توی دنیا بهتر و خوش اخالق. ا اخالق خوبش بتونه به ما یاد بدهو ب

ها انتخاب کرد و از آدما ان معلم و پیامبر و راهنمای آدمرو به عنو( ص)پس خدای مهربون هم حضرت محمد ! کس

هم جزو بهترین آدمای روی زمین ها ی زندگی برن و دوست دارن که اوناگه دوست دارن راه درست رو تو که خواست

کنه رو انجام بدن و خالصه سعی کنن از معلمشون باشن، باید به حرفای پیامبر گوش بدن و کارهایی که ایشون می

گه که خدای مهربون ده و چیزهایی میچون این معلم خوب ما فقط کارهایی رو انجام می .خوب خوب چیز یاد بگیرن

دونه چی برای ما خوبه و چی برامون بده و چه معلمی از ازشون خواسته، خدایی که ما رو آفریده و از هر کسی بهتر می

به خاطر این که خدای مهربون برامون معلم به این خوبی  ما امروز رو. ککککخب حاال عیدتون مبارک .همه بهتره

ه پیامبر عزیز ما نبود ما هم معلوم نبود چه اخالقایی و چون اگ کنیمگیریم و شادیم و شکرش میفرستاده جشن می

 .خوایم تو زندگی چی کار کنیم که از همه کار بهتر باشهدونستیم میداشتیم و نمی

 

 (ص)پیامبر اکرم  مبعث داستان 3

ها ظلم  برای اون. کردن و اذیت میر کردند که با هم دوست نبودن و همدیگر مردمانی زندگی می ،در روزگارهای دور

تازه برای  ،ها بچه. تر بود گفت موفق تر بود و بیشتر زور می ترا ارزش بود و هر کی که قوی کردن و اذیت کردن به ضعیف

. خوردن غذاهای کثیف و بدی می و .اون آدما حتی تمیزی هم چیز خوبی نبود و خودشون و شهرشون هم کثیف بود

آشنایی با دوران  .۰ دقیقه ۰۱

جاهلیت و مبعث رسول 

و صفت ( ص)اکرم 

 .امانت داری ایشان
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چون مردها خیلی بهشون  ،مخصوصا دخترا و خانوما. خالصه که دیگه خودشونم از این وضع بدشون خسته شده بودن

 .خوردن و میر کردن و حقشون ظلم می

برای بهتر  ،بودن ش بهشوو همین طور به حال خودشون ول نکرده بود و حواسر هاش مهربون که بندهکه خدای  تا این

 نادونبین اون همه آدم بد و . کرد هالطف بزرگی به اونیه  ،شدن وضع اون آدما و نشون دادن راه درست زندگی کردن

و خدا رهایی که آدما ساخته بودن  پرستید و مجسمه و میرخیلی خوب بود که خدای مهربون  جوان یه پسر ،و بداخالق

ی مردم دوست داشتن و دوست داشتن همه مثل اون بودن ولی  همه رو خیلی خوب و مهربون جواناون . دونست نمی

شد و اعتماد مردم کم کم بزرگ می جواناون . جوری باید مثل اون بشن دونستن چه انقد کارای بد کرده بودن که نمی

بزرگ و معروف شهر و حتی آدمای شهر شده بود امانت دار  حاال دیگه اون جوان تنها. شدبهش بیشتر می نسبت

خوش  جوان و اون شه ذاشتن و مطمئن بودن هیچی ازشون کم نمی امانت می او به بهم و گرون قیمتشون رو ای مهزچی

و ر مهربون و امانت دارجوان دای مهربون اون این بود که خ. پس می ده بهشون همه چیز رو سالمامانت دار  و اخالق

 .و به مردم نشون بدهرانتخاب کرد تا معلم مردم بشه و راه درست زندگی کردن 

 جوانو به اون ری عزیزش یعنی جبرئیل رو فرستاد تا این پیغام مهم  اون شب عزیزی که خدای مهربون فرشته 

شاید اگه در  ؟دونهکسی چه می .عید بزرگ مبعثه ،گیریم و اسم این عید بده رو ما جشن می ،دیگه مردی شده بود که

کرد تا به مردم کارهای خوب و اخالق خوب یاد بده، مهربونی از روز عید مبعث خدای مهربون اون جوان رو انتخاب نمی

 ! شدنرفت و خوش اخالقی و خوب بودن گم میبین مردم کامال می

ها  گوش دادن و به اون بزرگ پیامبراون اون زمان به حرفای روز مبعث و بعد از این که مردم بعد از  !نازنینهای  بچه

دیگه . ادب نبودنبیو کردن و کثیف  دیگه شهرشون مثل قبل نبود و آدما اونقدر همدیگه رو اذیت نمی ،عمل کردن

رو دوست کردن مهربونی و عبادت خدای مهربون و  کمک کردن به همدیگه ،برای اونا زورگویی ارزش نبود و برعکس

 .داشتند

 

 ؟هستن پیامبر و معلم کیاایشون دار چی بوده و امانتمهربون و  جواندونه اسم اون  حاال کی می

 کتاب که قرآن خدا ،بزرگ شب اون در. بود مشهور امین محمد بهو نوجوانی  کودکی در که( ص) محمد حضرت، آفرین

آشنایی با معنای  .۵

 نبوت
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پیامبر مهربون ما به . پس پیامبر ما شد معلم مردم و کتاب اون کالس هم شده قرآن. مبر دادپیا به رو ماست آسمونی

اند، به دنیا اومدهتا االن بعد از اون موقع  یی کهی آدما و به اون آدما و همهرراه درست زندگی کردن  ،ی قرآن وسیله

ولی به خاطر  نو اذیت شد ناون زمان خیلی خیلی تالش کرد برای هدایت مردمِ( ص)حضرت محمد . نشون دادن

به خاطر این لطف کنیم پس خدا رو شکر . نهیچ وقت ناامید نشد نهای خدا داشت عشقی که به خدا و مردم یعنی بنده

و به اونم معلمی مثل پیامبر عزیزمون که راه درست زندگی کردن و رفتار کردن ر ،داشتن معلم و راهنما! بزرگش به ما

 .واقعا نعمت بزرگیه که باید به خاطرش از خدا تشکر کنیم و ازش خوب استفاده کنیم ،دنما نشون می

 

 

فقط خوب دقت کنین . و کشیدنر و ببینیم که دوستامون زحمتشرخوایم با هم یه نمایش قشنگ  ها حاال می خب بچه

 .که بعدش اگه سؤالی کردیم خوب بتونین جواب بدین

 

 ی با برکت  سکه انیمیشن 4

              
http://film.tebyan.net/film/118257       

 

 

آشنایی با صفت  .۰ دقیقه 6

بخشش و مهربانی 

در حق ( ص)پیامبر 

 .دیگران

 بلندگوپروژکتور و  .۰

محل مناسب برای  .۵

نمایش دادن 

 انیمیشن

 اینترنت .3

 انجام برعکس کارها بازی ۲

 

ها توان از آن هم چنین می. شینند یا بلند شوندنخواهد ب ها می به صورت نامنظم، تکراری، سریع و با هیجان از بچه  مربی

، یا نگاه کن، چشمانشان را ببندند یا بلند شوند ،مثال با شنیدن بشین. شنوند عمل کنندای که می خواست عکس کلمه

  .تر خواهدبودها باالی سه سال هستند، بازی بر عکس جذاب در مواردی که بچه. .. بخند، اخم کنند و: با شنیدن

افزایش جذابیت  .۰ دقیقه ۰۱

 جشن

انجام فعالیت  .۵

 ها تحرکی در بچه

افزایش دقت و  .3

هیجان در تن  .۰

و رسا  صدای مربی

بودن صدا از ملزومات 

این بازی  خوب اجرای

 .باشد می

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffilm.tebyan.net%2Ffilm%2F118257&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFoKvEWQu66lr3gtWubmniM9Jxh-w
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 ها عمل بچهالعکس  

 (.انجام شود و اسامی پسرها با دخترها جایگزین شودنیز تواند با بازیگران دختر  این نمایش می) معلم کالس بی نمایش 6

 

ها  لباس و موی بچه. کنند و بحث می اند یا جرّ آید و بعضا گالویز شده ها می در کالس صدای هیاهوی بچه: صحنه

ها در  هم زمان که دیالوگ. اند ها روی میز نشسته نفر از بچه ۵نامرتب است و بر زمین کالس کاغذ یا مداد ریخته است و 

 .هستند ولی آرامبا همدیگر آزار و ها هم در حال حرف زدن و بحث و اذیت  ی بچه حال اجرا هستند بقیه

و ر بده حمید، چرا ورش داشتی؟ من که دیدم تو ورش داشتی، زود باش بده، اگه ندی دفترتو ر خودکارم: امیر

 .بدو بده. دارم برمی

 !؟تونی فکر کردی می. بتونی بگیری ازم دفترمم عمراً. رسه بیا خودت بگیر ازم خوام، اگه زورت می نمی: حمید

خونه، حمید زورش  و می !زنه ایول حمید داد می ها که حواسش به این ور کالس بود کالس یکی از بچه از آن طرف

 .زیاده، حمید زورش زیاده

 .کند ها پرتاب می ها در طول کالس اجسام ریزی مثل ماش را به سمت بچه یکی دیگه از بچه

 :شود دانش آموز دیگر در حال حرف زدن بودند که بعد از اتمام دیالوگ قبلی صدایشان بلندتر می دو

اصال . دوست دارم فقط بازی کنم و تلویزیون ببینم و چیز میز بخورم. خوندن دوس ندارم من اصال درس: سروش

 !ای نداره به نظر من درس خوندن هیچ فایده ؟دونی می

 گن باید درس بخونی تا بعدا بتونی کار خوب داشته باشی من هی می یمامان بابا. منم همینطور !گی آره راس می: حامد

ولی به نظر من اصال چرا باید به کسی کمک کنیم؟ خودشون حواسشون باشه و از پس . کنیی مردم کمک  و به بقیه

با . )باشم؟ همین که خودم خوش بگذرونم بهترهداشتهو دوست راصال چرا من باید مردم  !کاراشون بربیان، به من چه

 (حالت طلب کاری و عنقی

یه تا آقای مدیر و آقای معلم نیومدن از مدرسه فرار نظرت چ: گه ده و می ید تکون میأیسروش سرش رو به حالت ت

 کنیم و بریم بازی؟

۰۲-۵۱ 

 دقیقه

و آشنایی با اهمیت  .۰

 جایگاه معلم 

آشنایی با پیامبر  .۵

به عنوان  (ص)اکرم 

مربی برگزیده از طرف 

و روش و  خداوند

ی ایشان برای  وظیفه

 .بیدار کردن مردم

یادآوری اهمیت  .3

احسان و نیکی کردن و 

مهربان بودن با دیگران 

 .و ارزش این کار

 

های  بازیگران بچه .۰

توانند بیشتر  کالس می

های  باشند و از بچه

سطوح باالتر استفاده 

 .شود

بهتر است معلم  .۵

کالس از بزرگساالن و 

 .مربی باشد

برای افزایش  .3

الزم اثرگذاری نمایش، 

تا  ساست فضای کال

حدی ایجاد شود، به 

طور مثال میز و 

صندلی و تخته سر 

 .کالس باشد
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ندازه روی  و میر کنه و دستمال و با دستمال تمیز میر کنه و بینیش ده و اعالم آمادگی می حامد سرش رو تکون می

 .زمین

 (ایستند نمی)گردن  ها برمی ها به سمت اون شن و بچه شه و آقای مدیر و معلم وارد می کالس باز می یک دفعه درِ 

 .دهند کنند و شاگردان تک و توك جواب سالم می ها سالم می مدیر و معلم به بچه

خوب و جدیدتون دونم که معلم نداشتن اصال چیز خوبی نیست و حاال این معلم  می. خب، اینم از معلم جدیدتون: مدیر

های این کالسمون که خیلی به کمک شما احتیاج دارن و  این شما و این بچه !آقای معلم. با شما خیلیییی کار داره

گه که ما حتما دوستای خوبی  کنه و می ید میأیمعلم هم ت. و مدتی معلم نداشتنیلی چیزا باید از شما یاد بگیرن خ

 !نگران نباشینشما  !آقای مدیر. بودخواهیمبرای هم 

. زنند کنند و لبخند می ها در طول مدت این دیالوگ یواشکی با هم پچ پچ می بچه .دکن با رضایت ترك می را مدیر کالس

 .کند ها می پس از خروج مدیر، معلم شروع به صحبت با بچه

 

 

 حالتون خوبه؟ !ها سالم بچه: معلم

 !کالس نداشته باشیم بهتریم آقا دهند، خوبیم بله، ولی اگه ها تک و توك جواب می بچه

 .زنند می پوزخند ها بچه باشم؟ شما جدید دوست خواممیدونین که من  می ،ها خب بچه

 .کنند میخود ها شروع به معرفی  بچه ؟و به من بگین که بدونم با چه اسمی صداتون کنمر ها اسماتون بچه

 ...من حمیدم آقا، حامد، سروشم 

 :من از شما سؤال کنم ،که شما از من سؤال کنین جلسه به جای اینارین این ذب ،ها خب بچه

تونم بپرسم  گین، می کنین و به هم زور می و اذیت میرها تو همین چند دقیقه من متوجه شدم که شما همدیگر  بچه

 چرا؟

اونام . گیرم ها می بچهو از رزایی که دوست دارم یکنم و چ خب از زورم استفاده می ،رسه من زورم می ،خب آقا: حمید

 (با طلب کاری) !خواستن زور داشته باشن می
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 .دهد د سر تکان مییأیحامد به عالمت ت

از شما به زور کتاب و  دوست دارین که ،ر از شما زور داشتتخب آقا حمید و آقا حامد، یعنی اگه کسی بیش: معلم

 بگیره؟لتون رو یوسا

 .دوست نداریم. نههههببب خ: گن کنند و می و حامد فکر می حمید

میاد یا این که به زور خب حاال اگه من به شما کمک کنم و محبت کنم و باهاتون مهربون باشم بیشتر خوشتون 

 بگیرم و اذیتتون کنم؟ لتون رویوسا

 .خب راستش بیشتر اولی رو دوس داریم تا این که اذیتمون کنین: حمید و حامد

 کنین، حتی اگه زورتون بیشتره؟ ه میو با بقیر کار  خب پس چرا خودتون این

کنیم از این به  سعی می. کردیم گین، ما اشتباه می بله شما راس می: دهند روند و جواب می هر دو با هم به فکر فرو می

 .بعد با مهربونی و محبت با بقیه رفتار کنیم، همونطور که دوست داریم بقیه با ما رفتار کنن

 رین بیشتر دوست دارین بازی کنین یا یه زمین کثیف؟ ما وقتی یه زمین ورزش تمیز میها ش حاال یه سؤال دیگه، بچه

 . شه بازی کرد خب معلومه آقا، زمین تمیز، تو زمین کثیف که نمی: ها بچه

 .د بریم توش خب آقا معلماصال خوشمون نمیا: یکی دیگه

ریخته و کثیف شده؟ دوست دارین با هم دیگه تو ال پس چرا کالس شما انقدر به هم ابله همینه، ح !خب آفرین: معلم

 این کالس باشیم؟

 (زند بعد قهقه می)خوایم زودتر بریم  خب نه آقا، چون ما می: هایکی از بچه

 جا باشیم چی؟ دوست نداریم مرتب باشه و تمیز؟  خب حاال پس تا وقتی که مجبوریم این: معلم

 .گین شما، خب بهتره تمیز باشه بله راس می :گویند کنند و می ها فکری می بچه

 .کنند ها می شروع  به جمع کردن کاغذ هابچه

تعطیل  یه چیز خوب بگم بهتون و بعد کالس روخواین  می ،خب حاال که بیشتر با هم آشنا شدیم و دوست شدیم: معلم

 کنیم و بریم توی حیاط با هم بازی کنیم؟

 بببببببلهههههه: همه با صدای بلند
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 دونه؟ اسم پیامبر ما چی بود؟ کی می ،ها هخب بچ: معلم

 گین؟ آقا، حضرت محمد رو می :گوید کنند و سروش با شک می ها فکر می بچه

 .بله آفرین: معلم

خوب گوش . ی خداست رو بهتون بگم حرفای پیامبر بزرگ و مهربونمون که بهترین بندهخوام چند تا از  حاال من می

-میخوب نبود دربارش صحبت  ا هم انجامشون بدیم، اگرم به نظرتونشروع کنیم و ببدین که اگه به نظرتون خوب بود 

 .کنیم

 یها ، در این صحنهدنهد ای معلم گوش میهکنند و به دقت به حرف ها گه گداری به هم با کمی تعجب نگاه می بچه)

 (.باشد های کالس برای جذب مخاطب بسیار مهم می بچهعملکرد  ،بازیگران

 .باشه آقا بگین(: فکر و تعللبا )ها  بچه

ی ما آدما بگن، ما هممون انسانیم و پدر و مادر هممون  های خوبم، دوستای گلم، پیامبر ما اومدن که به همه بچه: معلم

و دوست داشته باشیم، به فکر هم ر و خدای یکتا آفریده، پس خوبه که همدیگرر حضرت آدم و حوا هستن و هممون

اگه اینطوری باشیم و به . تری داریم ، به همدیگه کمک کنیم و اینطوری دنیای بهتر و مهربونباشیم، مواظب هم باشیم

با  هابچه. )بریم و از زندگی در کنار هم لذت می کنیم تر زندگی می فکر اذیت کردن هم نباشیم، خودمونم خیلی راحت

 (.کنند دقت و با حالت تشنگی برای شنیدن این جمالت به معلم نگاه می

مهم ( دندازاحمید سرش رو به زیر می)تونیم به هم زور بگیم،  برای ما آدما مهم این نیست که چقدر زور داریم و می

این بیشتر معنای قوی بودن . کنیم، حتی اگه بهمون بدی کردن یذاریم و محبت م اینه که ما چقدر به هم احترام می

 !دهمی

 حرفای منو قبول کردین یا نه به نظرتون درست نیست؟خب بگین ببینم، نظرتون چیه؟ تو دلتون این 

 .دکه صحبت کن دگیر حمید با کمی خجالت و حالت شرمندگی اجازه می

که  دونستم که این کارایی ه دلم میو بزنین تر و این حرفای قشنگ که شما بیاین قا، راستش من تا قبل از اینآ: حمید

انگار یه . تونستم انجامشون بدم االن گفتین خوبه، ولی راستش نمی دم خوب نیست و کارایی که مثال شما انجام می

ی  بقیه. )بود تا االن شما یادآوری کردینرفتهیادم کارای خوب بکنم و دیگه کم کم  بدبودم کار کردهجورایی عادت 



11 

 

 (.دهند ید سر تکان مییئأها با حالت ت بچه

دونه ولی  ولی عجیبه که آدم بعضی وقتا یه چیزایی رو می !واقعا. مخواستم بگ و میر گیا، منم همین ااااا راس می: سروش

 .تونه انجام بده نمی

ها، درسته، چون کار خوبم احتیاج به تمرین داره و حتی یادآوری، خدا هم وقتی دید مردم زمان پیامبر  بله بچه: معلم

رو  ولشون زده، پیامبر عزیز و مهربون ماعزیز ما خیلی از کارای خوب فاصله گرفتن و یادشون رفته و شیطون حسابی گ

و این همه ا به همه کارها و فکرهای ما آگاهه،و  هستو یادشون بندازه و بگه که خدا ربراشون فرستاد تا کارای خوب 

هاش مهربون باشیم، مثل خودش و  ی بنده نعمت به هممون داده، پس یادش باشیم و ازش تشکر کنیم و با بقیه

 .مهربون هستند پیامبرش که انقدر

 (.انگار که تشنه بودند و االن سیراب شدند ود،ش ها گشاده می ی بچه چهره)

رو خیلی ( ص)های عزیزم، دوستای خوبم، فقط یادتون باشه که مثل مردم اون زمان که معلمشون یعنی پیامبر  بچه

 (چششششم دنویگ و می دخندن و همه می ،با حالت خنده و مزاح)و خیلی اذیت نکنینااااااااا ر اذیت کردن من

 ی یه بازی خوب دورهمی هستین، نه؟؟؟ به نظرم شما االن آماده ،خب: معلم

 بببببلللللله: ها با شوق بچه

 .پس پاشین بریم تو حیاط که حیاطم دیگه منتظر ما دوستای خوبه: معلم

 هورااااااا: ها بچه

 .کنند و همه صحنه رو ترك می

 

و ر خواد دستش و؟ خوشتون اومد از نمایش؟ حاال هر کی میر دوست داشتین نمایش دوستامون !ها خب بچه: مجری

 .و بگهرباال ببره و یه چیزی که یاد گرفته از این نمایش 

 

 محمد مثل گل بود پرزی 7

 

ی  آشنایی با سیره .۰ دقیقه ۰۲

زندگانی پیامبر اکرم 

نیاز به پروژکتور،  .۰

بلندگو و محل مناسب 
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 نظر شما چرا باید نوبت رو رعایت کنیم؟ها به بچه

( ص)خوایم یه مقدار با رفتارهای پیامبر مهربانی یعنی پیامبر عزیزمون حضرت محمد ها امروز میخب بچه: ۰تصویر 

گم که مطمئنم همتون بلدین و بعد هم اول براتون یه مقدار از رفتارهای درست و نادرست می. بیشتر آشنا بشیم

 .کنیممون با هم صحبت میی پیامبردرباره

توی مغازه نباید بدون نوبت برای حساب کردن خریدمون یا . هیچ وقت نباید نوبت دیگران رو بگیریم ما: ۵تصویر 

کنن؟ اصال اگه کسی نوبت ی ما چه فکری میهیچ فکر کردین که با این کار بقیه درباره. امتحان کردن لباس بریم

-کنین؟ االن چند ثانیه دربارهی اون شخص میده و چه فکری دربارهبهتون دست میشما رو رعایت نکنه چه حسی 

-ی مطلبم رو بهتون بگم و ببینیم که به یه نتیجه رسیدیم یا شما چیزای دیگه هم میاش فکر کنین تا من بقیه

 !خواین بهش اضافه کنین؟

. ها بشیمجلوی صف بریم و خارج از نوبت سوار اون خوایم استفاده کنیم، نبایدوقتی که از سرسره و تاب می: 3تصویر 

گذره ولی دل بقیه رو شیم و بهمون خوش میاینطوری شاید فکر کنیم که ما چند بار بیشتر از بقیه سوار می

شکوندیم و حقشون رو خوردیم و کار خیلی خیلی بدی کردیم که باید براش ناراحت بشیم جای اینکه خوشحال 

 .بشیم

-، اگه ما تشنهی خوردن آب از آبسردکن مدرسه، باید توی صف بایستیم و نباید بدون نوبت آب بخوریمبرا: 4تصویر 

شونه و باید به حق هم احترام بگذاریم و بذاریم نوبتمون بشه و آب خوایم آب بخوریم، بقیه هم تشنهایم و می

 .بخوریم

چون  .بگیری یا دوچرخه کسی رو به زور سوار شی گرفتن نوبت دیگران مثل اینه که غذای کسی رو به زور: ۲تصویر 

 و اخالقیات ایشان( ص)

رعایت : در موضوعات

امانتداری، پرهیز نوبت، 

 از غرور و اسراف

ی  تطبیق سیره .۵

ایشان با زندگی 

مان و درس  روزمره

گرفتن از ایشان و الگو 

 قرار دادن ایشان

 

 برای پخش پرزی

https://prezi.com/dautafrudyzz/mohammad-amin/
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 ها؟کنی و این خیلی خیلی بده، نه بچهگیری و خودت استفاده میبه زور داری اون حقی رو که داره ازش می

 .هیچ یک از ما دوست نداریم که کسی نوبت ما رو بگیره، پس ما هم نباید نوبت دیگران رو بگیریم

شه، خیلی طبیعیه که هر انسانی دوست داره یم، دعوا و ناراحتی ایجاد میرو رعایت نکن اگر ما نوبت دیگران: 6تصویر 

ی آدما وقتشون و حقشون براشون ارزشمنده و دوست ندارن کسی اون رو الکی و از روی همه .حقش رعایت بشه

 .بیاد ها امکان داره ناراحت بشن و دعوا هم تازه پیشخودخواهی ازشون بگیره و برای همین خیلی

بودن که امام ( س)یک بار در خانه حضرت فاطمه . دادنخیلی به نوبت اهمیت می( ص)حضرت محمد: 8و  7تصویر 

که ( ع)امام حسین . وردناپیامبر رفتن و شیر گوسفندی رو دوشیدن و به اتاق . از ایشون شیر خواستن( ع)حسن 

( س)حضرت فاطمه . دادن( ع)اول به امام حسن ( ص)ظرف شیر رو دیدن، ایشون هم شیر خواستن، ولی پیامبر 

ها ناومن هر دوی  ،نه: فرمودن( ص)پیامبر ( ؟نتر از حسینم دوست دارینکند شما حسن را بیش! بابا جان)پرسیدن 

 .حسنه و بعد به امام حسین شیر دادناندازه دوست دارم، ولی اول حسن از من شیر خواست پس نوبت با  هرو به ی

  

 امانتدار باشیم؟چرا باید 

اگه گفتین چطوری باید پسش بده؟ بله درست به امانت گرفت،  ناگر کسی عروسک دوستش رو از او: 9تصویر 

 . گردونهش برمثل وقتی که اون رو امانت و قرض گرفته، باید اون رو صحیح و سالم گفتین، گفتم که همه رو بلدین، 

یا کتاب یا مداد خواهر یا برادرش رو قرض کرد چی؟ همسایه  دوچرخه پسریا  اگر کسی توپ همکالسی: ۰۱تصویر 

ها اجازه دهید بچه)اگه گفتین چرا؟ . باید حسابی مواظبشون باشه و مثل روز اول بهشون برش گردونه! درسته

بله خیلی دلیل داره، یه دلیلش اینه که خب اون چیز مال اونهاس نه ما، خب حتما احتیاجش .( نکاتشان را بیان کنند

 . دارن و باید پسشون بدیم اونم صحیح و سالم
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 کنیم و چیزهایی رو از هم به امانت و قرضها گاهی به هم نیاز پیدا میما آدمشم اینه که یه دلیل دیگه: ۰۰تصویر 

یعنی چی؟ یعنی این که نباید به امانتی . امانت گرفتن از دیگران کار بدی نیست، اما باید امانتدار باشیم. گیریممی

کنیم، چون باز هم احتماال به قرض گرفتن نیاز پیدا می. داری از اون کوتاهی کنیمدیگران آسیبی بزنیم و در نگه

پس خیلی بده . ترسه ما وسایلش رو خراب کنیم یا پس ندیممیچون . دهاونوقت دیگه کسی به ما چیزی قرض نمی

 .که حواسمون به امانتیمون نباشه

ها قبل از اینکه به پیامبری برسن، مردم به ایشون سال. خیلی امانتدار خوبی بودن( ص)حضرت محمد : ۰۵تصویر 

 . امین یعنی امانتدار. "محمد امین": گفتنمی

. دادنگرفتن، اون رو سالم و سر وقت به صاحبش پس میسوزن رو هم به امانت می اگر ایشون یک نخ و: ۰3تصویر 

کسی که امانتدار نباشه، ایمان هم نداره یعنی این مهمه که کسی که ایمان داره و مسلمونه : فرمودنمی( ص)پیامبر 

م نسبت به اون شخص به مال مردم و امانتی که دستشه اهمیت بده و مواظبش باشه و به موقع پسش بده تا مرد

کنه مسلمونه و به خدا ایمان داره، پس برای کسی که ادعا می .مسلمون مطمئن باشن و خیالشون ازش راحت باشه

 .خیلی خیلی مهمه که به حقوق مردم احترام بگذارن

  

 چرا نباید خودخواه و مغرور باشیم؟

بشناسین و سعی کنین اونطوری نباشین؟ کسانی که خواین آدمای خودخواه و مغرور رو ها میبچه : ۰4تصویر 

گن و اصال به بقیه اونا خیلی زور می. دونن، و دوست دارن که همیشه دستور بدنخودشون رو بهتر از دیگران می

 .دنشن و خیلی سرد به سالم مردم جواب میها در سالم کردن پیشقدم نمیاون. گذارناحترام نمی

کنن و از بودن با مغرور خوششون نمیاد چون باهاشون احساس آرامش و راحتی پیدا نمی مردم از آدمای خودخواه و

 . برنها لذت نمیاون
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خدا هم از اینکه آدما . شندن و تنها میها، کم کم دوستانشون رو از دست میبرای همین هم اینجور آدم: ۰۲تصویر 

ها با همنوعاشون متواضع باشن و مغرور داره که آدمخودشون رو بهتر از دیگران ببینن خوشش نمیاد و دوست 

 . نباشن و خودشون رو بهتر از بقیه نبینن

با اینکه باالترین مقام رو پیش خداوند داشتن و بهترین مخلوق خدا بودن، اصال غرور ( ص)حضرت محمد : ۰6تصویر 

خوبی بودن و صمیمانه باهاشون حرف گفتن و حتی با فقیران هم دوستای ایشون به کسی زور نمی. و تکبر نداشتن

حضرت محمد . دونستنکردن که از بقیه بهتر هستن، بلکه همه چی رو از لطف خدا میزدن و هیچ وقت فکر نمیمی

کاری انجام  گفتن که من پیامبرم و هیچ کشیدن و نمیاز کارها کنار نمی در خانه و در مسافرت، خودشون رو ( ص)

 . دادنها سالم میها هم زودتر از اونکردن و به بچهکردن پیشدستی میایشون در سالم . دمنمی

ره چون ما باید بدونیم که کسی که یک ذره تکبر و غرور در دلش باشه، به بهشت نمی: فرمودنایشان می: ۰7تصویر 

بشیم و فکر کنیم هر چیزی که داریم از خدای مهربون داریم پس اصال هیچ دلیلی وجود نداره که به خودمون مغرور 

 .که بهتر از بقیه هستیم

 .کنیم مثل پیامبر عزیز و مهربون و متواضعمون باشیم و به همه عشق بورزیم و مغرور نباشیمما هم سعی می

  

 چرا نباید اسراف کنیم؟

کارایی مثل باز به (. ها را بشنویدهای بچهدهد جواباگر زمان اجازه می)ها؟ دونین اسراف چیه بچهآیا می: ۰8تصویر 

خورده، و دور انداختن سیب نیمبدون اینکه ازشون استفاده کنیم،  وسایل برقیشتن اگذاشتن شیر آب و روشن گذ

 .هایی که خدا به ما دادهاسراف یعنی هدر دادن نعمت. گناسراف می

چ اشکالی نداره و خیلی هم ها هیاستفاده از نعمت. های بسیاری برای ما آفریده و به ما دادهخدا نعمت: ۰9تصویر 

تونه ریزیم، میکنیم و دور میها کار درستیه؟ همون غذایی که بعضی وقتا ما اسراف میخوبه، اما آیا هدر دادن نعمت
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ی کوچیک تونه یک خونهمیذاریم، دلیل روشن میکه ما بی دستگاهیدرسته؟ با برق همون . یک فقیر رو سیر کنه

دیم یا تو حمام زیاد شیر رو باز دیم، مثال زیادی به باغچه آب میبی که ما گاهی هدر میهمون مقدار آ. روشن بشه

 .ی تشنه و یا حتی درخت رو سیراب کنهتونه یک بچهگذاریم میمی

تونیم با اون پولِ اضافه، می. تر بشهتونه کماگر اسراف نکنیم، هزینه و خرج زندگی خودمون هم می : ۵۱تصویر 

 . باشیمای انجام بدیم و اون نعمت خدا رو هم هدر ندادهبت دیگهکارهای مث

ایشون حتی از . دونستنهای خدا رو میایشون قدر نعمت. اصال اهل اسراف نبودن( ص)حضرت محمد : ۵۰تصویر 

گذاشتن ته ظرفشون چیزی نمی. کردنمثال ظرف غذاشون رو خوب تمیز می. کردنهای کوچک دوری میاسراف

 . ونه که خراب بشه یا دور ریخته بشهباقی بم

  

 : ۵۵تصویر 

 :حاال بگین ببینم

 اسراف یعنی چه؟       .1

 چرا مغرور بودن کار خوبی نیست؟       .2

 چرا باید امانتدار باشیم؟       .3

 

 پیدا کردن گنجفعالیت گروهی  8

 .خوایم یه کار هیجانی انجام بدیمامروز می ها،خب بچه

 هو مهم جلو  معرفی .۰ دقیقه ۵۱

دادنِ نیاز به راهنما برای 

 .رسیدن به مقصد

تواند انواع گنج که می .۰

خوراکی یا جایزه باشد 

ی هدیهبه همراه یک 
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من . مشکلی هست یه فقط  .شماها برا کادو یه مثال ارزشمند، چیز یه ؟چیهگنج  دونینمی .خوایم گنج پیدا کنیممی

 ؟چه کنم حاال ؟ها کجاستدونم دقیقا این کادونمی

دونین شما می !خاله ؟شتناببینم کجا گذ بپرسمکه مسئول یادگاری گرفتن برای شما بوده ( یا عمو)خاله  بذارین از

گن که گذاشتن یه جایی و به ما یه کجاست؟  خاله می ها گرفته بودینپیامبر عزیز ما که برای بچه مبعثیادگاری روز 

 ها؟مگه نه بچه. رم بازی خوبی هم بشهبه نظ! چه کار جالبی. نقشه دادن که پیداشون کنیم

 .گنجه هم پول از غیر چیزایی وقتا گاهی .نیست یا یادگاری گنج همیشه کادو راستی اینو بگم بهتون که ها بچه

 .خورهمی دردمون به عالمه یه گنجه و مثل برامون هم کنیم می ما که  خوبی کارای مثال

 موافقین؟. گردیمها میداریم و دنبال این جایزه و سرگرمی بازیبه نظرم خوبم شدا، حاال ما یه کم  !ها حاال بچه

 این کردن پیدا و گشتن به کنین شروع .دمکنم و به هر گروه یه نقشه می میبندی گروهرو  خب، حاال من االن شماها

 وقت دقیقه ۲ هابچه .تقسیم کنه شاعضا یهمه بین و کنه باز و بشینه ،کرد پیدا که هم گروهی هر خب؟ .یادگاری ها

 .دارین

خاصی و عالمات به طور مثال از اشکال  .ایندبرنی اون ی فهمعهده از  تنهائی به ها بچه که باشه طوری باید نقشه :نکته

 صحبت ها بچه با دوباره ،نکردند پیدا و کردند تالش  کمی ها بچه اینکه از بعد. دها سخت باشکه برای بچه وداستفاده بش

 .کنیم می

حتی سطوح باالتر  های بچه) کنن کمک شما به تونن می که هستن نفر چند اینجا !ها بچه .من یه پیشنهاد دیگه دارم

دهند که به یک این بار افراد کمکی نشان می) .دارین وقت دیگه دقیقه ۲ .بگردیم اونا کمک به دفعه این (.یک فرد دیگر

 (.ها کمک کنندتوانند به آنسری مسائل علم بیشتری دارند و می

بقیه و کسایی که بیشتر  خب آدما خیلی وقتا بهترا کمک کردن؟ خوب بود؟ بزرگ !ها بچه :هایادگاریبعد از پیدا کردن 

 بتونیم همیشه ما که نیست اینطور .همینهمثل ما هم   زندگی !ها بچه. نتا یه چیزایی رو بفهم دونن احتیاج دارنمی

 نیاز ،کنیم پیدا خوایممی بزرگ گنج یه  وقتی اما ،باشه ممکن کوچیک کارای تو شاید .کنیم پیدا رو راهمون خودمون

بازی و شادی در  .۵

 . حین انجام فعالیت

برای زمان   این بازی .3

ها در نظر  استراحتِ بچه

 .استشدهگرفته 

 

 .فرهنگی

ها برای بچهنقشه برای  .۵

. پیدا کردن محل گنج

محتوای نقشه باید بسته 

 .ها تهیه شودبچهبه سن 

ی گنج از قبل با نقشه

توجه به فضا تهیه و 

توان می. پرینت شود

-ها را به تعداد بچهنقشه

ها پرینت گرفت و به 

 .آنها داد

3.  
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 که ،باشیم سعادتمند کنیم و پیدا رو درست رفتار کردن و آدم خیلی خوبی بودن راه بخوایم اگه .داریم کمک به

احتیاج به کمک داریم اونم از  نه، ما :؟ درستهتونیمخودمون میتنهایی بهبه نظرتون ما،  یدش بزرگترین گنجه براخو

 حاال آیا خدا .نیاز به راهنما داریمدرسته؟ ما . دونه ما چطوری باشیم بهترهده و میآفرییی که خودش ما رو طرف خدا

 خدای مهربونِ .بله، درسته نشون بده یا نه ولمون کرده به حال خودمون؟رو فرستاده که به ما راه درست  راهنما ما برا

 های خیلیرو پیدا کنیم و آدمونیم این گنج ما رو به حال خودمون ول نکرده که نت ،ما که ما رو خیلی دوست داره

ا رو برای راهنمایی ما انتخاب کرده و بهمون معرفی کرده که بریم و هامامو  ا،هپیامبر خدای مهربون. خوبی بشیم خیلی

 حاال. باشیم شاد و بگیریم جشن پیامبر مهربونمون رو روز شروع پیامبری اومدیم ما هم امروز .ازشون کمک بگیریم

  .کنین باز هاتون رویادگاری ها بچه

 شعر 9

 نماز مشغول هست                  حرا غار گوشه

 باز آهسته او سوی        عرش درهای شودمی

 وحی فرمان ناگهان            کندمی پر را غار

 وحی باران از قلبش            شودمی باطراوت

 دوست پیغام لبش بر         شهر به گرددمی باز

 دوست نام از را شهر            کند پر تا رودمی

 

 ندا یک شد شنیده                     ه شب تو غار حراءی

 صدا اون گفتمی بهش             بخوان  (ص) بخوان محمد

 ستاره از دنیایی                غار شده بود پر از نور 

۲-۰۱  

 دقیقه

آشنایی با عید  .۰

مبعث و شروع رسالت 

با ( ص)پیامبر اکرم 

کمک گرفتن از صنعت 

 شعر

آشنایی با فرهنگ  .۵

شعر سرایی و ادبیات 

 فارسی

 

 

مربی سعی کند  .۰

قبل از مراسم، زیبا 

خواندن اشعار را 

تمرین کند و حتی 

المقدور اشعار را حفظ 

 .باشد

ها بخواهید  از بچه .۵

تر  های ساده قسمت

اشعار را با هم بلند 

بخوانند و فضای 

 .بکنیدایجاد شادی 



19 

 

 دوباره پیچید صدا             بخوان( ص) بخوان محمد

 بخوانم؟ رو چیزی چه          (ص) گفت تو جواب محمد

 !توانمنمی خواندن                :گفت با صدایی لرزان

 بخوان پروردگارت                     فرشته گفت به نام

 زمان رسول تویی                      من جبرییل اویم

 نبی( ص)محمد  شد که            بود بیست و هفت رجب

 آخری پیامبر                بود روز مبعث که شد

 او به آوردن ایمان       زود( ع) و علی (س)خدیجه 

 جو خدا مسلمون                      ها بودن اولیناون

 پرستی خدا آورد                  به جای بت پرستی

             پستی جنگ به رفتش                    های روشن با آیه

 هاشمی سادات نجمه :شاعر 

 

  ما خوب پیمبر مصطفی محمد

  خدا از است اطاعت او روشن پیام
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  او دین بوَد اسالم پیمبر، آخرین او

  او آیین خوبیست گلستان، کند جهان

 

  حکایت و پند از پر قرآن، اوست کتاب

 هدایت کند را ما باشد، راه چراغ

 

 پیامبر رحمت کار در منزل ۰۱

ها قبل از خواب ها بخواهید که بعضی شبها دهید و از آنبچهمطالب آمده در پرزی را پرینت گرفته و به والدین 

ها هم این باور که پیامبر ما پیامبر ها کار شده قرار بگیرند و آنها بخوانند و در جریان مطالبی که با بچهبرای بچه

 .ها انتقال دهند و در خانه به آن بپردازنداند را به بچهنه بودهاند و در اخالق خوش یگارحمت و مهربانی بوده

باال بردن سطح  .۰ 

-یادگیری و به خاطر

ی سپاری به وسیله

ی کار مرتبط با ادامه

 .برنامه در منزل

پرینت از متن  .۰

 .پرزی

 :ی فرجنتیجه گیری و دعا/ پایان ۰۰

 راضی و خوشحال کردین شرکت جشن این تو که این از و باشه گذشته خوش حسابی بهتون که امیدواریم هابچه خوب

 حواسش کی ببینم خواممی و ازتون دارم سؤال یه من االح. باشیم هم دور که بیاین باز هم بعدی هایدفعه و باشین

 تونیممی کارا چی ما نه؟ مگه ،نبد نشون ور درست راه بهمون که ننیست بینمون ما عزیز پیامبر که حاال !هابچه  ؟جمع

 !ببره باال ور دستش بده جواب خوادمی کی هر چیه؟ کردن زندگی درست راه بفهمیم که بکنیم

 ،رسیده ما به و مونده قدیم از کتابا تو پیامبرمون از که صحبتایی یعنی احادیث و قرآن خوندن با ما .گفتین درست بله

-ها و داستانمثال ما از توی کتاب. مبگیری یاد رو واقعی بودن خداپرست و مسلمون و کردن زندگی درست راه تونیممی

خوبیه ی پیامبر عزیزمون به ما رسیده فهمیدیم که امانتدار بودن یا رعایت کردن نوبت دیگران کارهای ههایی که دربار

۰۱-۰۲ 

 دقیقه

نتیجه گیری بحث و  .۰

ی مفهوم  انتقال دوباره

کلی و ارتباط با امام 

 ( عج)عصر 

 قسمت این اجرای .۰

 و سکوت فضای در

 .توسل و توجه

دعا، پس از آغاز  .۵

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

 .عج صاحب الزمان

سعی شود که متن  .3

عربی و ترجمه آن به 
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ام رو انجام بده و حواسش باشه که حق دیگران رو پایمال نکنه و بهش احتر اهون کارکه یه آدم خوب وظیفه داره ا

یا این که پیامبر ما با اون مقامی که داشتن و بزرگترین انسان بودن ولی مغرور نبودن و با دیگران با فروتنی . بگذاره

یا اینکه . بردن، پس ما هم خوبه که اینطوری باشیم و مغرور نباشیمکردن و مردم از بودن با ایشون لذت میرفتار می

ما باید همونطور که از . که خدا بهمون داده خیلی کار بدیه و ناشکریه خداسهایی یاد گرفتیم که اسراف کردن نعمت

های خدای مهربون هم خوب دن خوب استفاده کنیم از نعمتهایی که بهمون میکنیم و از هدیهدیگران تشکر می

ها د کسانی که اون نعمتها استفاده نکنیم و به یاها رو هدر ندیم و بیشتر از نیازمون از اونخوب استفاده کنیم و اون

 .رو ندارن و بهشون احتیاج دارن هم باشیم

! دونین جشن بعدی که داریم چه جشنیه؟ یه جشن خیلی مهم و بزرگمی! هابچه. یه چیز جالب دیگه هم هست

موقع، تونیم تا اون ما می! هابچه. جشن تولد امام زمانمون حضرت مهدی! هافهمیدین؟ خیلی خوبه! جشن نیمه شعبانه

های خوبی باشیم و کارهای خوبی بکنیم و این کارهای خوبمون رو به عنوان کادو به امام زمانمون سعی کنیم بچه

 !هر کی موافقه و دوست داره امام زمان رو خوشحال کنه، یه صلوات بلند بفرسته .هدیه بدیم

سالمتی بده و به ایشون کمک کنه که زودتر حاال با هم دعای فرج رو بخونیم و از خدا بخوایم که به امام زمان ! خب

 !بیان و دنیا رو پر از خوبی بکنن

 رو به قبله و ایستاده به احترام ایشان خواندن دعای فرج. 

زبان محلّی همزمان با 

 تالوت، نمایش داده

 .شود

 

 :اردستیی ک طرز تهیه

 : نیاز وسایل و ابزار مورد

 کاغذ رنگی  .۰

 چسب اکلیلی .۵
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 مقوای ضخیم  .3

 چسب ماتیکی .4

 

قسمت های مختلف کالژ را برر رو کاغرذهای   تصاویر مرتبط با 

ی مختلف پرینت گرفته و قیچی کنید یا اگر بچره هرا مری    رنگ

توانند و زمان بندی اجرازه مری دهرد بررای قیچری کرردن در       

  .اختیار خودشان قرار دهید
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 . از تصویر اصلی بر روی کاغذ سفید پرینت بگیرید

قسمت های مختلف کالژ را به ترتیرب برر روی تصرویر اصرلی     

یعنری ابتردا   . این کار را از عقب به جلو انجام دهیرد . بچسبانید

قطعاتی که دورتر و زیرتر هسرتند بچسربانید و بره ترتیرب بره      

در صورت نیراز بعضری از   . سمت الیه های بیرونی حرکت کنید

ورانیرت چهرره   برای نشان دادن ن. لباس ها را رنگ امیزی کنید

از چسررب اکلیلرری ( صررلی اهلل علیرره و آلرره و سررلم)ی پیررامبر 

 ۰. استفاده نمایید

 
 

 

 

                                                           
 
 . آن را تزیین کنیددر صورت کمبود زمان و امکانات، از شرکت کنندگان بخواهید تصویر را رنگ آمیزی کنند، سپس آن را بر روی یک مقوای ضخیم بچسبانید و دور   
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در صرورت  . مقوایی ضخیم متناسب با ابعاد تصویر تهیره کنیرد  

می توانیرد برا چسرباندن کاغرذ     . تمایل آن را رنگ امیزی کنید

 .کنیدرنگی و یا پارچه و روبان آن را تزیین 
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