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هاي مختلف  هاي گوناگون با قالب توانیم از فعالیت براي آموزش سوره قریش با توجه به اهداف سوره می 

ترین کار در آموزش سوره، خواندن  کند. البته توجه داریم که اصلی  ترآموزش را جذاب استفاده کنیم تا فرایند 
آموزان درك کنند که در حال یادگیري یک سوره هستند؛ اما چون زبان کودك، بازي و  سوره است تا دانش 

هایی مانند بازي، فعالیت کالسی، شعر و داستان جهت آموزش  توانیم از قالب فعالیت همراه نشاط است می
توانیم برخی از آنها را اجرا ر مفهوم سوره استفاده کنیم. در ادامه پیشنهادهایی مطرح شده که می هرچه بهت

توانیم با مراجعه به  هاي زیر، می هاي دیگر از آنها ایده بگیریم. عالوه بر فعالیت کنیم؛ یا براي طراحی فعالیت
 یري براي آموزش سوره استفاده کنیم.  از مطالب بیشتر و همچنین محتواي صوتی و تصو 1وبگاه «فهم قرآن» 

هاي تولیدي و پیشنهادي خود را از طریق این وبگاه ارسال نماییم تا پس از تأیید  توانیم فعالیت ضمناً می
توسط کارشناسان، به نام شخص طراح، روي وبگاه قرار بگیرد و دیگران هم بتوانند از پیشنهاد خالقانه ما براي  

 ستفاده کنند. آموزش سوره به کودکان ا
 

  

 
 ir.fahmeghoran.wwwنشانی وبگاه فهم قرآن:   1



 ریش قفهم قرآن: سوره                                                                                                              دومپیشنهاد فعالیت پایه 

3 
 

 خواندن سوره

 اند، سوره را با هم بخوانیم. ها دستان همدیگر را گرفته در حالی که بچه ـ 
 دهند، سوره را با هم بخوانیم. هنگامی که یک کار جمعی انجام می ـ 
 خوانی کنیم.سازند، سوره را هم پس از اینکه با هم به صورت گروهی یک کاردستی می ـ 
توانیم پس از یک  سوره را براي آنها بخوانیم. می   والیبالپس از انجام یک بازي گروهی مثل فوتبال یا  ـ  

 ورزش گروهی، هنگام بازگشت به کالس سوره را بخوانیم. 
توانند  آموزان پاي تخته بیایند و از آنها بخواهیم چند کاري را که به شکل فردي نمی یک یا دو نفر از دانشـ  

 ها سوره را همخوانی کنند.و باید گروهی پیش ببرند روي تخته بنویسند. همزمان بچه   انجام دهند 
 

 و فعالیت  بازي
 

 ! يهمکار !شروع؛ دانش آموزان يبرا يشنهادیپ. 1

  م یکنی م  يدعوت به همکاررا  آموزان  دانش   م،یستیقادر به انجام آن ن  ییکه به تنها  ییکارها  ت یموقع  جادیا  اب
روز    کیمثال    م؛ یدهیرا آموزش م   شیسوره قر  بیترت   نیو به ا  رسانیمرا به سرانجام می آن کار    یو دسته جمع

تغ  ز یمجاي    میخواهی م را  تنها  م؛ یده  ریی کالس  به  م  ییاول  م  هر   م، یکنی امتحان  موفق    م یکنی چه تالش 
دانش   م؛یشوینم از  مبعد  م  یوقت  م؛یخواهی آموزان کمک  م  زیو م  کنند ی همه کمک  ب   شود،یجابجا    ان یبه 

خداوند را به خاطر توان الفت و    تیو در نها  م یپردازی م   برند،ی م  گریکد یها از کمک به  که انسان   ییهامنفعت 
 بهتر است پس از این کار، سوره قریش را با هم بخوانیم.  . میکنی شکر م يهمکار

 

 عت یدر طب الفیا مشاهده . 2

برا  ي اریجانوران بس  با زندگ  از ین  گریکد ی  يزنده ماندن به همکار  ي وجود دارند که  آنها    ی جمع  ی دارند. 
  ي برا  ياد یز ي محافظت کنند. به عنوان نمونه زنبورها گریکد یکرده و از  ن یخود را تأم ه یاول يازهاین توانند ی م

کارها دادن  همکار  ي انجام  هم  با  کندو  زنبورهاکنند ی م   ي مختلف  م  پرستار   ي .  مواظبت  نوزادان  .  کنند ی از 
به ملکه غذا   یساخت کندو را بر عهده دارند؛ آنها حت  ي موم برا  هی ساخت عسل و ته  فه ی کارگر وظ  يزنبورها

گرده و    د یبا  ز ین  گر ید  ی مسئول محافظت از النه هستند. برخ  ز ینگهبان ن  ي. زنبورهاکنند ی م  زیداده و او را تم
  گر یکد ینجات    يبحران تمام زنبورها برا  کی زنبورها فراهم کنند. در مواقع بروز    ی تمام  هی تغذ   ي برا  یشهد کاف

.  آورند ی م  نییکندو را پا  ي باال برود، زنبورها با بال زدن دما  ی لیحرارت کندو خ  مثال اگر درجه  کنند؛ی م  يهمکار
عکس و    شینما  ا ی  و   بایز  ي ریتصو   يهاکسب اطالعات به کمک کتاب   ا ی  ک یها از نزدنمونه   نوع   ن یمشاهده ا

  آموزان است. بعد از مشاهده کندو دانش  هیپا  نیدر ا  شیسوره قر  میمفاه  يادآوری  يبرا  یبستر مناسب  لمیف
کندو  محکم    يمقوا  ایبا چوب نازك  با همکاري هم،    متوانییتوانند عسل بخورند و موم آن را لمس کنند. م می

 .میبساز
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آموزان به وجود همکاري در طبیعت تنها به عنوان مثال بوده و به منظور آشنایی  تذکر: توجه دادن دانش
 بیشتر آنها با موضوع همکاري و همدلی است.

 

 يمورچه باز. 3

آنها را    یو همدل  يو همکار شویم  مورچه    یهمگ   در کالس،  روز  کتوانیم یآموزش مفهوم سوره می  رايب
  ن ییهر گروه را تع  فیکرده و وظا  میتقس  ییآموزان را به گروهاها دانش. ما در نقش ملکه مورچه میکنتجربه  

(مثال   استشده   نییرا که به عنوان غذا تع  ییایهمه جا را جستجو کنند و اش  د یکارگر با   يها. مورچه میکنی م
صف منظم غذاها را    کی رابط در    يهارابط برسانند. مورچه   يهاسرخود بگذارند و به صف مورچه   ي روکتاب)  

صف  نگهبان به  يهاکه مورچه   ییجا ی عنی رسانند؛ی ها هستند) دست به دست تا درب النه م(که همان کتاب 
ها از مورچه   ي گرید دسته ات فرستند ی نگهبان هم غذاها را دست به دست داخل النه م  يهامورچه   اند؛ستادهیا

ها را  مورچه   گرید  يهاتی مسئول   ی انبار کنند. برخ  ياکه داخل النه هستند غذاها را به شکل منظم در گوشه 
به النه داخل شوند.    هابه یغر  دهند ینگهبان اجازه نم  يهانشان داد؛ مثال مورچه   ي باز  نیدر قالب ا  توانی م  زین

را   شیسوره مبارکه قر يشعارها يباز  نیح میتوانی. م کنند ی م  يالنه پرستار رپرستار از نوزادان د يهامورچه 
  ي کندو را بازساز  ک ی  ا در زنبوره  ي انجام داد وکارها  توانی م   ز یرا در مورد زنبورها ن  ي باز  ن ی. امیکن  یخوانهم

 کرد. 
آموزان به وجود همکاري در طبیعت تنها به عنوان مثال بوده و به منظور آشنایی  تذکر: توجه دادن دانش

 بیشتر آنها با موضوع همکاري و همدلی است.

 

 برف کاغذي. 4

دهیم  پیشنهاد یک بازي گروهی می آموزان  هتر است این بازي در فضایی مثل نمازخانه انجام شود. به دانشب
گوییم این بازي به همکاري زیادي نیاز دارد و فقط در صورتی که براي همکاري آمادگی داشته باشید  و می

آموزان همکاري خود را اعالم نمودند تعداد زیادي کاغذ  توانیم این بازي را انجام دهیم. پس از آنکه دانش می
هاي کاغذ یک  گذاریم تا آنها را به قطعات کوچک خرد کنند. سپس با خرده آموزان می باطله در اختیار دانش
ها را به هوا بپاشند، روي سر خود و دوستانشان بریزند و هر  دهیم برف کنیم. اجازه می برف بازي حسابی می 

د، از  هاي کاغذ پوشیده ش خواهند از این بازي مهیج لذت ببرند. در پایان وقتی همه جا از خرده قدر که می 
آوري کند و اصال هم خسته  تواند در مدت ده دقیقه همه کاغذها را جمعپرسیم چه کسی می آموزان می دانش

کنیم. هر گروه  آموزان آمادگی خود را اعالم کردند، آنها را به چند گروه تقسیم می نشود؟ پس از اینکه دانش
ست و پا در  دبه حالت چهاریک ردیف  شود. سپس همگی در  مسئول تمیز کردن یک بخش از نمازخانه می 

به مدت ده    با این روش، نظافت نند.  کرا جمع  ریز جامانده    يهاو تکه   رند یگ بقرار    ی وبرقخط به نام جار  کی
  دهیم و خدا را به خاطر نعمت الفت و در پایان همگی دست در دست یکدیگر می   رسد.ی م   انیبه پا  قه یدق
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یم؛ نعمتی که امکان تمیز کردن محیط بازي در مدت کوتاه را به ما  کنهمدلی که بین ما قرار داده شکر می 
 آوریم. داده است. حتی خوب است همه با هم سجده شکر به جا  

 

 ساخت یک قاب بزرگ . 5

کنیم و سپس با بریدن آن یک  ک تصویر خوب و مناسب ترجیحاً با موضوع کار جمعی پیدا و چاپ می ی
هاي کالس داشته باشد؛ اگر تصویر بدون رنگ باشد،  به تعداد گروه   هائیتکه   کهکنیم. پازلی  پازل درست می 

را رنگ می  آن  رتوانند  پازل  از  تکه  پازل کنند؛ سپس هر  به  تبدیل  بعد  به یک گروه می آمیزي و  تا  ا  دهیم 
خوب است قابمان  کنیم. ها را کنار هم گذاشته و آن را به دیوار نصب می چسبانی کنند. تکه آمیزي یا تکه رنگ

 ها باشد. طرح زیبا و رنگارنگی از الفت بین انسان

 

 یگروه ینقاش. 6

موضوع    ک یبا    ینقاش   در حال پخش است،  شیکه صوت سوره قر  یدر مدت   میخواهی آموزان مهمه دانش   زا
مدت    نیبکشند. با توجه به کوتاه بودن سوره قریش و اتمام سریع صوت سوره، در ا  عتیمشخص مثل طب

  م، یآوری م  تخته  يگروه را پا  کی شود. سپس  آموزان به طور طبیعی ناقص است و تکمیل نمی همه دانش   ینقاش 
کنند. بهتر است    یتخته همان موضوع را نقاش   ي بار همه با هم رو  نیتا ا  م یکنمیصوت سوره را دوباره پخش 

  م ی پخش صوت سوره را آغاز کرد  نکه یبشود و سپس به محض ا  یبخش از نقاش   ک ی  دنیهرکس مسئول کش
 را شروع کنند.  یبه صورت جمع دن یکش ینقاش 

 

 پخت کیک. 7

خواهیم یک کیک  دهیم که می توضیح میآموزان  آوریم. براي دانشسایل الزم پخت کیک را به کالس میو
به صورت دست جمعی درست کنیم که همه در تهیه آن همکاري داشته باشند. بنابراین هر بخش را کسی  

آموزان را سه نفر سه نفر صدا زده و  اي داشته باشیم. سپس دانشدهد تا بتوانیم کیک خوش مزهانجام می
سپاریم. در نهایت یک کیک  ها و ... را به آنها میزدن تخم مرغ  ، همآرامیکارهایی مانند الک کردن آرد به  

 گیریم. آموزان کمک میایم. براي تقسیم کیک نیز از خود دانش آموزان پختهخوشمزه با همکاري دانش

 

 شهرسازي. 8

ماکت    شده، آماده ها بچه  یا مدرسه توسط  که  ریختنی دور  وسایل  از زیادي مقدار خواهیم باهاي میز بچها
 .است مشترك  فعالیت  این و  پخت کیک  فعالیت انجام یحات. توضبسازند خانه  یاشهر 
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 » یکالس ایالف دفتر«  نام  به دفتري کردن درست. 9

  ه ی . کلکنیممی  انتخاب  آن  يبرا  یباز  اسمی  دفتري براي ثبت کارهاي ایالفی تهیه نموده و  هابچه   يفکرهما  ب
که    گر ید  یجزئ   یالفیو هر کار ا  ت، یسالم دادن به اهل ب ک،یپخت ک   ، یگروه  يکارها اعم از تالوت سوره، باز

و در جلسات   ما. ثبت در جلسه اول توسط  کنیممیثبت    ش یسوره قر  زنگ   نیدر اول  را   شودی در کالس انجام م
 .شودی انجام م آموزاندانشبعد به نوبت توسط 

 

 یشهم  يهمکار با. 10

  ي که صدا  ي را طورداوطلب شوند و آن    یزمثل م   سنگینی   چیز   کردن  جابجا  براي  خواهیمآموزان میز دانش ا
به تنهایی    تواند ی نم  که از اینکه   کنیم می وانمود  که داوطلب شد،    هرکس .  حرکت دهند   نباشد   یه آن مزاحم بق

به    طورین . همزنیممی را صدا    یگري د  فرد .  یند بنش  یم خواهمی  او   از .  یماتعجب کرده   یلی جابجا کند خآن را  
 .  زنیممیها را صدا تک تک بچه   یبترت

 :  کنیممی هدایت همکاري سمت به  را آنها زیرمراحل   انجامادامه با  در
o کند؟ را جابجا سنگین وسیله   آن تواند می   کسی  آیا پرسیم می  هابچه از   
o ؟  پیشنهاد بدهند و راهکاري فکر کنند  یم خواهمی آنها از 
o وسیله  هر  که   کرد امتحان  شودمی  حتی. کنیممی امتحان نیز  را دیگر وسیله   چند  جابجایی سپس  

   داد؟ حرکت  توانمی  نفر  چند  همکاري با را
o  تمام  براي. (کنند   گفتگو  هم   با  همکاري  درباره   مفصل   طور   به   تا  دهیممی آموزان فرصت  دانش   به  

 .) کنیمنمی  عجله بخش  این کردن 
o یسند را در دفتر خود بنو یثحد  ین. (ااست جمع  با خدا یاري »الجماعه مع ید اهللا « حدیث بیان(. 
 

 يآموزدانش  هايیالف ا نمونه. 11

  /کالس   نظافت و    نظم  /یسرودخوانمانند:    .را نام ببرند   همدالنه   کارهاي  انواعی از  خواهیم می  آموزان ز دانش ا
  پاك   /پانتومیم  /یواريروزنامه د  /کاردستی  اختس   /ی گروه   هايبازي  /نمایش  /جمعی  آمیزيرنگ   /کارگروهی

  سرد   غذاي  کردن   درست  /میوه  ساالد  کردن   درست  /هاسبزي   با  آشنایی  و   علوم   زنگ   در   خوردن  سبزي   کردن 
کنیم و به دیوار کالس نصب  فهرستی از این کارها تهیه می   .هاي آسمانیهدیه  یا  فارسی  یا  اجتماعی  زنگ   در

 کنیم تا در مواقع مختلف آنها را انجام بدهیم. می
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 ها با استفاده از اسباب بازينمونه ایالف . 12

د (مانند دوچرخه)  نشوکارآمد می   یلهوس   یک به    یلتبد   ،اجزاء  کردن   وصلرا که با    ییهااسباب بازي   یمانتوی م
  ی که وقت  دهیم   یحتوض  گونه ینرا ا  یف . سپس تألنیمک  وصل   هم   به آنها را    ،هاو به کمک بچه   بیاوریم به کالس  

 گیرد. صورت می  یف رسند تألخوب می  یجهنتشوند و به هدف واحد متحد می  یک  ي همه اجزاء برا
 

 دهیممی جا  هم به همه. 13

ایستند. سپس در مراحل متعدد پارچه را تا  بتدا یک پارچه بزرگ پهن کرده و همه به راحتی روي آن می ا
ها روي پارچه جا شوند. انجام  کنیم. در صورتی کالس برنده است که همه بچه تر میکوچک کرده و کوچک و 

 ها به مفهوم همدلی را فراهم کند.تواند بستر مناسب براي توجه دادن بچهاین فعالیت می
 

 هاتوپ آوري جمع . 14

  سبد   از  را  هاییتوپ   تنهایی   به  باید   آموزدانش   یک  مدرسه  حیاط  در.  دهیممی  انجام   انفرادي  را  بازي  بتداا
  مدت   در   مثالً  باشد؛  اندك  باید   زمان   مدت .  دهد   انتقال  است  شده  تعبیه   جلوتر   متر  چند   که  پایان  سبد   به   شروع
  انتقالی  هايتوپ  تعداد.  ده  و  ده   و  ده  تا و سه و سه و ...  سه  ، و دو  دو   و  دو  یک،   و  یک  و   یک  شعر  خواندن  زمان

  سه  با در ادامه . شوند میها شمرده توپ سپس. بدهند  انجام آموز دانش  را دو  کار  همین  سپس. شودمی   شمرده
  شدندر سرعت انجام    گروهی،  کار  تأثیر  ترتیب  بدین.  دهیمنفر بازي را انجام می   10  تا  به همین شکل  و  نفر
  ي موضوع را برا  ین ا  الزم است  شود.می   مشخص انتقال داده شده    يهاافراد و تعداد توپ   گی خست  کاهش  ،کار
  اي مدیریت به گونه    راها و تعداد افراد  توپ   تعداد   سبدها،  فاصله  باید توجه داشته باشیم که .  کنیم  یل تحل  هابچه 

 . برسد  خود هدف به  بهتر هرچه بازي این که   کنیم
 

   پازل ساخت. 15

درست کنند. سپس    ي فرد  یا  یکنند که پازلشان را به صورت گروه به صورت داوطلبانه انتخاب می   هاچه ب
مورد تفاوت    در   را  هابچه نظر    یان،را کامل کنند. در پا  یشانهاپازل  تا  دهیم می زمان    هابچه   به   ،20شماره    تا

 .  شویممی  یاجو ي و فرد  ی) کار جمعیز(تما
 : تذکر
o را   پازل  ساخت  تا  کنیم می   انتخاب   قرعه  قید   به  را  نفر  چند   نبود   فردي  کار  داوطلب  کسی   چنانچه  

 . دهند   انجام فردي  صورت  به
o  شوند  جابجا هم با هاپازلو  یاورند جلسه از منزل با خود پازل ب  ینا يبرا هابچه  باید . 
o هاپازل .  شود  تهیه  کالس   هايبچه   نصف  تعداد  به   گرفت،   پازل  تهیه  به  تصمیم   مدرسه   خود   چنانچه 

و ... را با عنوان   ید خورش و  توان شعر ابر و باد و مه می   ینجاباشد. در ا  یعت از طب  یريتصاو ترجیحاً
 به آنها آموخت.   یعت دهنده طب یل تشک ياجزا يهمکار
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جابجا    ،ی تک  ای  یها به صورت گروهمانند شکستن چوب  ي نباشد با موارد  يباز   نیکه امکان ا  ی (در صورت
 ) .شود نیگزیجا تواند ی مشابه م  ییهات یو فعال ی گروه ای  یبه صورت تک  لیکردن وسا

   

 پا  و سنگ. 16

 : دارد مرحله  دو   يباز نیا
  آن   مرکز   در  و   کرده   رسم   متر   4-3  قطر   به   يا رهیدا  که   صورت  نیا  به   است  ي فرد   صورت  به  اول   مرحله 

  معلوم   یزمان  مدت   در  .می زیریم  پارچه  خرده   ای  زهیسنگر  ره ی دا  در   پراکنده   صورت  به   و   م یدهی م  قرار   یسطل
  برنده،   و  زد یبر  سطل  در  و  کند  جمع  زهیسنگر  پا  انگشتان  با  تواند ی م  هرچه  د یبا  نظر   موردفرد    قهی دق کی  مثالً
 سنگ را جمع کرده است.   نیشتریاست که ب ي فرد

شده    میتقس  ه نفر  5  ي هاصورت که افراد به گروه  نیبه ا  شود، یم   انجام  یگروه  صورت  به  يباز   دوم  مرحله
در زمان    زهیسنگر  يآوربه جمع   شروع  زمان،  شروع  اعالم   با  و  ستند یایم  رهیدا  ط یدر مح  يو به فاصله مساو 

  نکه یا  و  و همدلی در انجام کارها  سوره قریش، قدرت جمع   به  ي و بعد از باز  قبل. الزم است کنند می مشخص  
 .  کنیم است اشاره شتری ب ی گروه ي کارها در تیموفق 
 

 یجمع يهايباز. 17

  ن ینشان دادن هدف سوره در ا  ي قابل انجام هستند، برا  ی که فقط به صورت دسته جمع  ییهاي باز   مهه
دست    نیانجام داد. ا  یو هم به صورت جمع  ي هم به صورت فرد  توانیرا م  هاي از باز  یهستند. برخ  د یمف  هیپا

 هاي باز  نی. در هنگام انجام ااستتر بخش آموزان لذتدانش  ي برا شودی و با الفت انجام م  ی گروه  یوقت  هايباز
بازکه دانش   ییهات یو در موقع از  ب  یبه شکل جمع  ي آموزان  به نعمت    برند،ی م  ي شتریو در کنار هم لذت 

 . میکنی نعمت شکر م نیاشاره کرده و خدا را به خاطر ا ی و همدل  یدوست
 

 توپ و سوراخ  . 18

.  میکنی سوراخ م   یی که داریمهاتر از اندازه توپ بزرگ  یکم  ،پارچه رایک    ایبزرگ    ی کیپالست  سهیک  کیسط  و
  آموزان . دانش میزرییآن م   يها را روو توپ   رند یپارچه بزرگ را بگ   ای  سهیاطراف ک  مخواهیی آموزان ماز دانش

اندازه    د بای قر  کی به  سوره  تالوت  همکار  شیبار  توپ   يبا  بهم  سوراخ  درون  را  ای ها  در    ي باز  نیندازند. 
 شوند. ی ندارد آشنا م يانجام فرد  تیکه قابل یکار جمع ک یآموزان با دانش
 

 پرسش و پاسخ سریع  . 19

 زیر پاسخ بدهند: خواهیم به سؤاالتی مانند نمونه آموزان می ز دانش ا
آموزان می شویم) چه  ست ما برسد فقط وجود نانوا کافیست؟ (منتظر پاسخ دانشآیا براي اینکه نان به د

 آموزان باید این موارد باشد)هاي دانشاند؟ (پاسخکسانی با هم در این کار همدلی کرده 
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 همکاران نانوا مانند آقاي خمیر زن 
 آورد راننده کامیونی که آرد را براي نانوایی می

 فروشنده آرد با متقاضی آرد 
 آسیاب و آسیابان 

 خریداري که به دنبال گندم براي تهیه آرد است 
 کشاورزي که به دنبال گندم مرغوب براي کشت است

 فروشنده بذر 
 

 خانه، مدرسه، مسافرت . 20

می ر قرار  ظرفی  داخل  و  نوشته  را  مسافرت  مدرسه،  خانه،  کلمات  از  یکی  کوچک  کاغذ  سه  دهیم.  وي 
دارند؛ سپس یکی از کارهایی را که در آن محیط  کنیم تا یکی از کاغذها را برمی آموزان را به نوبت صدا  دانش
کنند. باال بردن سرعت در این فعالیت، هیجان و نشاط آن  توانند به صورت فردي انجام بدهند عنوان می نمی

اند کشیده و  رده ها بخواهیم نقاشی انجام جمعی کاري را که عنوان کبرد. خوب است در پایان از آنرا باال می
 سپس نمایشگاهی با عنوان «کارهاي ایالفی» برگزار کنیم.  

 

   فتهیبپا ن. 21

  ي ها را به صورت عمود لوله  م یخواهیاز آنها م   م،ی دهیآموزان مرا به دانش  ی، چوبی، فلزي)فوم(ند لوله  چ
لحظه لوله خود    کیدر    گر،یکد ی  یهماهنگ . سپس با  ستند یبا  گریگد ینگه دارند و با فاصله مناسب از    نیزم  يرو

سرعت و هماهنگی گروهی در این بازي مهم است تا هیچ یک از    .رند یرا بگ   يگریلوله د  سریعرا ول کنند و  
 ها روي زمین نیفتد.  لوله
 

 تدارك صبحانه جمعی . 22

وري مفاهیم سوره  آموزان بستر مناسبی براي یادآ ریزي براي تدارك صبحانه جمعی ساده توسط دانش رنامهب
اول را    آموزان پایه توانیم این صبحانه را «صبحانه ایالفی» نامگذاري کرده و دانشقریش در این پایه است. می 

دانش است  دعوت کنیم. الزم  این صبحانه  با  به  تألیف  نعمت  به واسطه  بدانند  فعالیت  این  آموزان در حین 
 نجام دهند.اند چنین کاري را ادوستانشان است که توانسته 

 

 صندلی بازي . 23

.  چینیمبراي هر گروه یک ردیف صندلی به تعداد اعضاي آن می .  کنیمبه دو گروه تقسیم می را    آموزان انشد
باید  صدا  با قطع شدن  دانش آموزان  .  ند کنها می وت سوره شروع به دویدن دور صندلیصبا صداي    هاگروه 

یک صندلی از هر گروه برداشته و بازي را ادامه    .د نماکه بدون صندلی ب  د و هیچ کس نباش   د شینننسریع ب
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ندارند،  که صندلی    نشان را و دوستا  د شیننتر بسریع آن   همه افراد   گروهی برنده است که ، در هر دوردهیم. می 
ل بازي  کنیم چرا که در طو یشان جا دهند. در انتهاي بازي همه را برنده اعالم می پاها  ي یا رو   خود   نار در ک

 اند.  همکاري خوبی داشته
 

 پیدا کردن سریع بادکنک . 24

ها را به اتاق  . همه بادکنک سند یبنو  آن  يتا اسمشان را رو   م یدهی بادکنک م  کآموزان ی از دانش کدام    ه هر ب
آن نوشته    ي که اسمشان رو  یرفته و بادکنک  به اتاق  خواهیماز آنها می . سپس  میزیری برده و آنجا م   يگرید

کردن بادکنکشان    دای در پ  یسع  گریکد یبا عجله و برخورد با    یهمگ طبیعتا  کنند.    دایپ  قهی دق  ک یشده را در  
سؤال   هاآن از .کند  دایتواند بادکنک با اسم خودش را پ   یم  یکمتر کس قه ی دق کی  انیدر پا  جهی در نت.  کنند یم
پاسخ    نیکم به ا  کم  آموزانانجام این کار به ما کمک کند؟ دانش تواند براي  نعمت ایالف چگونه می که  کنیم  ی م
که اسمش نوشته شده، آن را به    ی بادکنک و صدا زدن دوست  ک ی  ی با انتخاب تصادف  ی رسند که اگر هر کسیم

خواهند بود. دور دوم بازي را با این روش انجام  و برنده    رسیده   جه یبه نت  ن یمع  ماندر ز  یصاحبش برساند، همگ 
 خواهیم بادکنک هرکسی که به دستشان رسید نام روي آن را بلند بگویند. آموزان میدهیم و از دانشمی 

 

 ینقاش. 25

سپس به    بزنند، ها با هم رنگ  بزرگ را به صورت پازل در آورده و هر قسمت را دو نفر از بچه   ینقاش   کی
 : باشد  ر یز تیب تواند می  پازل  يمحتوا . کنند کالس نصب   واریدر د  و  متصل هم 

 آباد»  می کن را  شیخو هنیم  مهر  به  م یده  هم دست  در «دست
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 شعار 

توانند به عنوان شعار سوره قریش مورد  هایی که در ارتباط با منافع کار جمعی باشند میها یا بیتعبارت
 ر بگیرند. استفاده قرا

1 

 دست در دست هم دهیم به مهر
 میهن خویش را کنیم آباد 

2 

   نداره  صدا دست یک
 بنویسیم. آن  اخلدرا و شعار را بکشیم  دست   یکتوانیم نقاشی می 

3 

 : یند فرمایم السالمیهعلین منؤالمامیر
 ه جماعال مع  یداهللا

 ». است جمع با خدا یاري  دستیعنی « 

4 

 تونه هر گِرهی می 
 توي گروه وا بشه 
 با همکاري جمعی 
 پیروزي امضا بشه 

5 

 انجام بعضی کارها 
 به تنهایی نمیشه 
 با یک گروه عالی 
 موفقیم همیشه 

6 

 کارها  یبعض  يبرا
 گروه بسازم  د یبا

 تنها بمونم   اگه
 که ببازم   مکنه
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 شعر 
 2غیرممکن، ممکن است . 1

 

 و فرش و تخت  ز یو م مبل  د کم یی به جا جا

 ممکن بود و سختریغ  تنها واقعاً دست
   

 خواهِ ما نبود ب دل  هر اتاق  دمانیچ

 زود  می به جا کرد جا  و بابا و من  مادر
   

 ذهنم نقش بست  ي تو  قشنگ  ی لیخ ياجمله

 ممکن، ممکن است  ریغ  کمک کردن به هم  با

 

 3صد  نمره. 2

 

 دوست دارم  را  ی گروه کار

 شمارمیبرم  چند تا را  من
   

 ي دوز باز ای  ل یاسم و فام در

 يبساز د یبا  ی هم گروه کی
   

 با یتوپ ز کی  م ی دار م یت کی

 کوچه ما   در  هم هست دروازه
   

 نانوا مانند   اییهنقش  ای

 رفتگرها ای  کشاورز  مثل
   

 
 عفت زینلی   2
 ول محمدي بت 3



 ریش قفهم قرآن: سوره                                                                                                              دومپیشنهاد فعالیت پایه 

13 
 

 گفت ی م اخبار  نقش سرباز از

 گفت ی م اریهم  و   سیاز پل ای
   

 من آمد  ادی  سوره خوب  کی

 نمره صد!  با  است  ش»ی«قر نامش

 

 4یدوست رمزِ. 3

 

 و ماه و کوه  ابر   و جمع و جمع  جمع

 و باشکوه پاك  و جمع و جمع  جمع
   

 شاد  يهاجمع  خوب  يهاجمع

 د ایز یِخوب  کار و کار  گرمِ
   

 کنار هم   در  م یموفّق ما

 ها و غم غصّه   رود کناری م
   

 ست؟ یو خنده ک مِهر  گل و  خالقِ

 است ی دوست  رمزِ  ش یقر سوره

 

  

 
 فائزه زرافشان  4
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 داستان
 5اي بزرگ براي خرس کوچک تجربه. 1

بود که همراه خانوادقهوه اش در جنگلی قشنگ و سرسبز زندگی  هاي بچه خرس قوي و زرنگی 
اي خیلی دوست داشت به همه نشان بدهد که بزرگ شده و از عهده انجام هر کاري بر  کرد. قهوهمی
کرد و دوست نداشت از کسی کمک  همین خاطر بیشتر کارهایش را خودش به تنهایی می آید. به  می 

اي براي اینکه به همه ثابت کند  انجام دادن بعضی کارها به تنهایی کمی سخت بود، اما قهوهد.  بگیر
 .کرد آن کارها را هر طور که شده، تنها انجام دهد بزرگ شده است، تالش می 

اي،  خرسی بتواند خودش کارهایش را انجام بدهد و پدر و مادر قهوه این خیلی خوب است که بچه 
 .از این توانایی او خوشحال و راضی بودند. اما یک روز اتفاقی افتاد که هیچ کس انتظارش را نداشت

گشت. ناگهان آسمان تیره شد و ابرهاي خاکستري، آبی آسمان  اي تنها در جنگل دنبال غذا میقهوه
ش بلندي کرد و باریدن گرفت. باد شدیدي شروع به وزیدن کرد. کم کم باد به  سمان غرّرا پوشاندند. آ

اي فورا پناهگاهی براي خودش پیدا کرد. در پناهگاه پنهان شده بود و یواشکی  طوفان تبدیل شد. قهوه
خت.  کرد. ناگهان طوفان، درختی را شکست و با صداي بلندي به زمین انداو با ترس بیرون را نگاه می 

زیر  قهوه از  بود،  داشتنی  دوست  و  مهربان  سنجاب  بچه  یک  که  را  فندقی  دوستش  ناله  صداي  اي 
 .هاي درخت شکسته شده شنید شاخه

توانست همان جا توي پناهگاه بماند و براي نجات دوستش کاري  اي خیلی ترسیده بود. اما نمیقهوه
خودش را باالي سر فندقی رساند. او همچنان  اي از پناهگاه بیرون آمد و به سرعت  انجام ندهد. قهوه

اي تالش کرد دوستش را نجات بدهد، اما شاخه درخت سنگین  قهوه.  خواستکرد و کمک میگریه می 
او زورش نمی و  با خودش گفت منبود  بلندش کند.  انجام    رسید  تنهایی  به  که همیشه کارهایم را 

اي نداشت. این  اي تالش زیادي کرد، اما فایده قهوه! متوانم از قدرتم استفاده کندهم، چرا حاال نمی می
اي تصمیم گرفت براي آوردن کمک، از پیش  کاري نبود که او به تنهایی از عهده انجامش بربیاید. قهوه

قهوه بر خواهد گشت. خیلی زود  نجاتش  براي  دیگر  با حیوانات  قول داد،  او  به  و  برود  اي و  فندقی 
هایش بیرون  هم درخت را کمی جابجا کردند و فندقی را از زیر شاخهدوستانش برگشتند و با کمک  

 .آوردند 

 

آموزان به وجود همکاري در بین سایر موجودات تنها به عنوان مثال بوده و به منظور  تذکر: توجه دادن دانش
ی که در سوره قریش مطرح است  و ایجاد الفتآشنایی بیشتر آنها با موضوع همکاري و همدلی است؛ زیرا ایالف  

 هاست. مربوط به انسان

 

 
 ايساجده کارخانه 5
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 6زنگ ورزش. 2

را که بشود با توپ انجام    کاريبه توپ دارد و هر  عالقه زیادي  رود. او  سجاد امسال کالس دوم می 
سال گذشته،    .تنسرویس زدن، پاس دادن، هدف گرف  ، دهد؛ مثل شوت کردن داد به خوبی انجام می 

هایش یاد داده بود. حاال  کالسیشود انجام داد، به او و هم هایی را که همراه با توپ میمعلم نرمشآقا  
 .تواند همه آن کارها را انجام دهد سجاد خیلی سریع و با مهارت می

منتظر آقا  آموزان کالس با لباس ورزشی،  امروز اولین روز کالس ورزش، در سال جدید است. دانش
معلم از در وارد شد. نماینده بر پا گفت و همه به احترام ایشان از جا بلند شدند. معلم  .  معلم بودند 

بینم که همه آماده و سرحال هستید. «خب می  آموزان کرد و گفت:سالم پر انرژي و گرمی به دانش
  آقاوشحالی منتظر شدند  با خ  هابچه   . من فقط یک نکته بگویم و بعد برویم توي حیاط ورزش کنیم»

اما ورزش    دهیم با توپ است.هایی که انجام می«امسال هم بیشتر بازي  . آقا گفت:صحبت کند نکته  
هاي تک نفري با توپ  دارد و آن این است که سال قبل نرمشپارسال  هاي  امسال یک تفاوتی با ورزش 

 » .یریمگهاي گروهی را با هم یاد میدادیم، اما امسال ورزش انجام می 
  آقا معلم گفت: !»  «آقا بازي فردي با بازي گروهی چه فرقی با هم دارد؟  سجاد اجازه گرفت و پرسید:

 » واند بگوید؟ت«کسی تفاوت بازي انفرادي و گروهی را می 
کنیم، اما بازي  بازي فردي یعنی تنهایی بازي می   ؟«آقا اجازه  امیرحسین دست بلند کرد و گفت:

 » دهیم. مثل والیبال یا بسکتبالشویم و با تیم دیگر مسابقه می ا هم یک تیم میگروهی، یعنی چند نفر ب
گفت: معلم  می   آقا  از ورزش، کسی  غیر  است.  درست  را می«کامال  کارهایی  دیگر چه  شود  داند 
 » گروهی انجام داد؟ 

ایی  گوید ثوابش خیلی بیشتر از تنهمثال نماز جماعت که پدرم می  ؟«آقا اجازه   محمد طاها گفت: 
 » .خواندن نماز است

«یا مثل گروه سرود مدرسه. که باید حواسمان باشد همه با هم شروع کنیم و اگر کسی    هادي گفت:
 » .یک کلمه را اشتباه بگوید، سرودمان خراب می شود

هر کاري که احتیاج است،    هایمآید خانه ما، من و برادر«آقا اجازه، وقتی مهمان می  ابوالفضل گفت:
 » .گوید، رمز موفقیت در کار گروهی استمادرم می.  گذاریم مادرمان خسته شودهیم و نمی دانجام می

قشنگی خیلی از کارها وقتی است که آن کار گروهی باشد و   ها.بچه «درست است    آقا معلم گفت:
هم هماهنگ    اعضاي تیم باید با  ها هم گروهی هستند و همه عضی از ورزش ب  با هماهنگی انجام شود.

 ».باشند تا نتیجه خوبی بگیرند 
کرد.  هفته پیش تلویزیون داشت فوتبال پخش می.  «حاال متوجه منظورتان شدم آقا  سجاد گفت: 

، راحت توانست برنده  مقابلداد. براي همین تیم  ر از تیم مقابل، به دوستانش خوب پاس نمی یک نف
 » .شود

 
 فاطمه اختردانش  6
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شود که تیمش شکست کند، باعث می«بله همینطور است، کسی که تکروي می  آقا معلم جواب داد: 
 .» بخورد. اگر اعضاي گروه با هم هماهنگ باشند، حتما در آن کار موفق خواهند شد 

ها را مشخص  تیم   يخب، حاال برویم توي حیاط تا اعضا: «ه ساعتش نگاه کرد و گفتآقا معلم ب 
سجاد خیلی خوشحال شد و  »  .گیریممی   اهللا ترم دوم هم بسکتبال را یادءشاکنیم براي والیبال و ان 

   .آموزان و آقا معلم، به طرف حیاط رفتزودتر از دانش

 

 7هاي رنگارنگ پشم. 3

کردند در دامنه کوه قرار  اش در آن زندگی می روستاي زیبایی که آمنه و خانوادهاوایل تابستان بود.  
داشت. در آن روستا حرم یک امامزاده بود. مردم روستا خیلی به این امامزاده اعتقاد داشتند و تمام  

کردند. چند وقت بود که  هایشان را در آن محل سرسبز و معنوي برگزار می مراسم شادي یا عزاداري
قرار بود این کار را    ترهاي روستا تصمیم گرفته بودند، ساختمان قدیمی امامزاده را تعمیر کنند.رگ بز

زنان    از طرفی قالی صحن امامزاده هم خیلی کهنه و نخ نما شده بود.  مردان جوان روستا انجام دهند.
تر آمنه  یک قالی زیبا براي حرم ببافند. آسیه خواهر بزرگ   روستایی تصمیم گرفتند تا با کمک یکدیگر

رفت، قرار بود در بافتن قالی کمک کند اما آمنه هنوز سنش کم بود و بلد نبود قالی  که دبیرستان می
نوسازي حرم امامزاده  خواست مثل بقیه مردم، کاري براي  ببافد. آمنه و دوستانش خیلی دلشان می

سالش را به خانه دعوت کند تا معلوم    و  سنّانجام بدهند. آسیه به خواهرش پیشنهاد کرد، دوستان هم 
شود هر کدام از آنها در این کار جمعی خوب، چه کاري از دستشان ساخته است. به زودي، آمنه همه  

دخترها    هاي حیاط پهن کرد.روي چمنشان دعوت کرد. او یک زیرانداز حصیري بر  دوستانش را به خانه
هاي رنگارنگ پرچینشان کنار هم نشستند و با هم درباره اینکه چه کاري  یکی یکی آمدند و با دامن

آموزان نان  مادر آمنه داشت براي دانش چیده بود.یبلد هستند حرف زدند. بوي عطر نان تازه در فضا پ
«ما امروز دور هم جمع شدیم تا فکرهایمان را    : پخت. آمنه به دوستانش گفتاي میمحلی خوشمزه

 :توانیم بکنیم». گلنار گفتروي هم بگذاریم و ببینیم که براي تعمیر و نو کردن حرم امامزاده چکار می 
شود ما هم قالی  «چه خوب می  شادي گفت:.  بلد نیستم  بافتن قالی سخت است، این کار را من اصال

لی ما وقتمان کم است و تا بخواهیم آن را یاد بگیریم، مادرهایمان  و «: آمنه گفت »!بافی یاد بگیریم
هاي قالی  توانیم در رنگ کردن نخ«ما می مریم از جایش بلند شد و با هیجان گفت:» .اند قالی را بافته

-آموزان از پیشنهاد مریم خیلی خوششان آمد و خنده بر روي لببه مادرهایمان کمک کنیم.» دانش
ها  براي چیدن گل از فردا  متوانی«ما می آموزان نشسته بود، گفت:آسیه که بین دانشهایشان نشست. 

توانیم با کمک  کند، ما میهاي قالی را رنگ می پدر من پشم«.» سارا با خوشحالی گفت:  مبه دشت بروی
آویزان    ها رامریم گفت: «پشم.»  ها بریزیم و رنگ کنیمها را در دیگها را بجوشانیم و پشمپدرم گل

دهیم.» در همین هنگام مادر  کنیم، تا خشک شود و بعد آنها را براي بافتن قالی به مادرهایمان می می

 
 طاهره الماسی  7
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  آمنه تمام ماجرا را براي مادرش تعریف کرد.   آموزان آمد.هاي داغ و شیرین به طرف دانشآمنه با نان 
وشرویی گفت: «آفرین دخترهاي  کرد، با خهاي نان تعارف میآموزان گردهکه به دانش  مادر در حالی 

ها را بچینید که به رنگ آنها براي  گویم کدام گلخیلی فکر خوبی کردید. من هم به شما می  قشنگم،
اي که پخته بود تشکر کردند  آموزان از مادر آمنه بخاطر نان خوشمزه» دانش.بافتن قالی احتیاج داریم

 .هاي خودشان برگشتند و به خانه
فرش زیباي بافته شده هم در    تمام شد. ساختمان امامزاده تعمیر و رنگ شده بود.  باالخره تابستان

آمنه به همراه آسیه و دوستانش، در صف جماعت روي فرش تازه بافته شده    اتاق کنار ضریح پهن بود.
مادر آمنه گفت: «دخترهاي قشنگم، من از تک   .نشسته بود و منتظر بود مادرش براي آنها صحبت کند 

چه خوب است که همه ما بعد    . بافت فرش امامزاده ممنونم  همکاري و همراهی براي تک شما بخاطر  
  که این خیر و توفیق را نصیب ما کرد سجده شکر کنیم و از خدا تشکر کنیم   از خواندن نماز جماعت

آمنه سرش را روي مهر   »  .زه توانمان کاري انجام دهیمتا در نوسازي این حرم نورانی هر کدام به اندا
هایی که در دشت چیده بود، در مشامش پیچیده  احساس کرد عطر گلاو    .گذاشت تا سجده شکر کند 

 .و فضاي اطرافش را فرا گرفته است
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می  سوره  اهداف  به  توجه  با  فیل  سوره  آموزش  فعالیت براي  از  قالب توانیم  با  گوناگون  مختلف  هاي  هاي 

ترین کار در آموزش سوره،  استفاده کنیم تا فرایند آموزش را جذاب و مؤثر کند. البته توجه داریم که اصلی 
هستند؛ اما چون زبان کودك،  آموزان درك کنند که در حال یادگیري یک سوره  خواندن سوره است تا دانش 

فعالیت همراه نشاط است می  قالب بازي و  از  بازي، فعالیت کالسی، شعر و داستان جهت  توانیم  هایی مانند 
توانیم برخی از آنها آموزش هرچه بهتر مفهوم سوره استفاده کنیم. در ادامه پیشنهادهایی مطرح شده که می 

توانیم با مراجعه  هاي زیر، می دیگر از آنها ایده بگیریم. عالوه بر فعالیت  هايرا اجرا کنیم؛ یا براي طراحی فعالیت
 به وبگاه «فهم قرآن» از مطالب بیشتر و همچنین محتواي صوتی و تصویري براي آموزش سوره استفاده کنیم. 

از تأیید    هاي تولیدي و پیشنهادي خود را از طریق این وبگاه ارسال نماییم تا پستوانیم فعالیت ضمناً می
توسط کارشناسان، به نام شخص طراح، روي وبگاه قرار بگیرد و دیگران هم بتوانند از پیشنهاد خالقانه ما براي  

 آموزش سوره به کودکان استفاده کنند. 
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 خواندن سوره

معمولی  بار با صداي متوسط و با سرعت    بار به آرامی سوره را بخوانند و یک خواهیم یک  آموزان می از دانش ـ  
 سوره را قرائت کنند. 

-خواهیم داخل آنها را رنگآموزان مینویسیم و از دانشسوره مبارکه فیل را با حروف تو خالی چاق میـ  
 آمیزي یا با مداد رنگی آن را دورگیري کنند و سپس سوره را بخوانند.

ایم سوره  ندگان باز کردههایمان را به حالت پرواز و شبیه به پرآموزان در حالی که دستبه همراه دانشـ  
 خوانیم. هاي مختلف میفیل را با روش 

رشد    و  جزر و مد، باران و تگرگ فشان،  هاي طوفان، آتشهاي مختلفی را به عنوان ایستگاه با ناممکانـ  
آموزان در حالی  . دانشدهیماص می و هر ایستگاه را به یکی از آیات سوره فیل اختص  کنیم تعیین می موجودات  

کنند، پس از خواندن هر آیه از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر  که به ترتیب آیات سوره را بعد از ما تکرار می
توانیم یک آیه بگوییم و آنها به سمت  روند تا سوره تمام شود. بعد از اینکه سوره را کامل یاد گرفتند، میمی

  ها و رخدادهاي پرقدرتی هستند که نشان از قدرت خداوند ایستگاه مورد نظر بروند. این موارد درواقع پدیده 
 دارند.  
آموزان نام موجودات قدرتمند کوچک را روي تخته بنویسند یا نقاشی  همراه با پخش تالوت سوره، دانشـ 

آمیزي کنند. در این کاربرگ در کنار تصویر هر موجود کوچک،  آن را بکشند و یا کاربرگی با همین مضمون رنگ 
برابر وزن خود را بلند کند.» یا «موریانه  چندین  تواند  وجه قدرت او را در یک جمله بنویسند. مانند: «مورچه می

تواند درهاي چوبی بزرگ را با جویدن از بین ببرد.» پس از اتمام تالوت سوره، خوب است سوره را با هم  می
 بخوانیم. 

شود و سبدي در  آموزان داده میایستند. تعداد زیادي توپ به دانشآموزان در دو یا چند گروه میدانشـ  
کند و با سرعت به ته  خواند یک توپ در سبد پرتاب می شود. هرکس یک آیه را میآنها قرار داده میروبروي  
کند. بازي به همین  خواند و توپ را به داخل سبد پرتاب میرود. نفر بعدي فوري آیه بعدي را میصف می 

 خوانند.کند و بدین ترتیب چند بار سوره را میمنوال ادامه پیدا می 
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 بازي و فعالیت 
 

 کالسقدرتمند  پیشنهادي براي شروع؛ مورچه، مهمان. 1

ها! بچه «  :گوییمیم   مثال  طور  به  دهیم.می به کالس  را  قدرتمند    بسیار  موجود  دعوت یک خبر  زیاد    یجانه  اب
حدس    توانید می  !ید مراقب خودتان باش   خیلی !  دارد  زیادي  زور  است. واقعا  قدرتمند   خیلی  خیلی  میهمان  این
  روم ی م  یگرخودت کمک کن! من د  «خدایا  : گوییممی  با هیجاندست دست کردن    یز کم ا  بعد   »؟کیست  ید بزن

  که   یت کبر  ی قوط  یک  شویم و بایک لحظه از کالس خارج می  به کالس دعوت کنم!» زور را    پر  میهمان  این
  ین ا  قدرت  دهیم. در مورد می   نشانآموزان  دانش  شویم و آنها را به وارد می  یم،ادرون آن چند مورچه قرار داده 

 یشنما  کنیم. بای برابر وزن خود را حمل کنند، صحبت م  ینچند   موجودات به ظاهر کوچک که قادر هستند تا
همه    ین از ا  است،  کوچک  موجودات  ایناعجاب    و قدرت    هايجلوه   از  حاکی   که  هایییا عکس   کوتاه   فیلم  یک

 . کنیممی   ابراز» سبحان اهللا! ! اکبر اهللا «گفتن با را  خود تعجب و  برده لذت  یشگفت

 

 مسابقه با جیرجیرك . 2

گذاري  آموزان به نوبت پشت خطی که روي زمین عالمت ین بازي بهتر است در فضاي باز انجام شود. دانش ا
خواهیم بلندترین پرش خود را انجام دهند. میزان پرش هرکس را روي زمین  ایستند. از آنها میایم می کرده 

اندازه طول پرش هرکس    به گذاري روي زمین، یک نخ کاموا  توانیم عالوه بر عالمت کنیم. می اري می نشانه گذ 
خواهیم یک قهرمان پرش را معرفی کنیم. سه متر بعد از خط شروع  گوییم می به دستش بدهیم. سپس می 

ا این عالمت بپرد؟  تواند تخواهیم حدس بزنند چه کسی می آموزان می گذاري کرده و از دانش پرش را عالمت 
توانیم طول پرش را با باز کردن تدریجی گلوله کاموا و پرسیدن مکرر این سؤال که «به نظرتان کافی است  می 

آموزان در مورد نام قهرمان پرش اظهار نظر کردند، جیرجیرك را به عنوان  یا نه؟» نشان دهیم. وقتی دانش
ها را  انگیز جیرجیرك در پایان فیلمی کوتاه از پرش شگفتکنیم. خوب است  قهرمانِ قهرمانان پرش معرفی می 

 ها در معرض دیدشان بگذاریم. هاي خاص جیرجیرك نمایش داده یا کتابی مصور مربوط به ویژگی 

 

 مورچه قدرت. 3

  یک   اجسامی مانند .  چینیمکنار هم می   ینو از سبک به سنگ   بردهمتفاوت به کالس    يهارا با وزن   یاجسام 
کمد کالس. سپس به هر    یا   میزمانند    ینسنگ   بسیارجسم    یک و... تا    کیف کتاب،    یب، ، مداد، س پر  گندم،  دانه
  صورت   در   » کند؟  بلند   تنهایی   به   را   آن   دارد   قدرت  کسی «چه    :پرسیممی آموزان  دانش  و از   کرده   اشاره   یک

  یدیم، رس   جسم   وزن   ترینسنگین  به   وقتی .  کنند   این کار را امتحان  و   به نوبت آمده آموزان  دانش  بهتر است  امکان
که    یدند رس   یجهنت  ینهمه به ا   ی. وقت کند   آزماییزور   و  یاید ب  ید آن را بلند کند با  تواند ی هرکس اعالم کرد که م
او    ي اندازه برا  مین را که به ه  ي بار  یک   تواند ی م  مورچه  دانید ی م  یا «آ  : گوییمی م   یستند،قادر به بلند کردن آن ن
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  به   بزرگ   بار   یک   کردن   حمل  حال   در   که   هاییمورچه  از   عکس  یا   فیلم   یک   سپس  » کند؟   بلند است،    ینسنگ 
 .کنیممی   ابراز  اکبراهللا گفتن ذکر  با را  حس خوبمان و  داده نمایش هستند،  خود برابر چند  اندازه

 

 زنبورك. 4

هاي عجیب زنبورهاست. زنبور عسل داراي قدرت  این بازي پیشنهادي براي ملموس کردن یکی از توانمندي
شود اما مسیر  ها کیلومترها از کندوي خود دور می مندي از شهد گلاي است. او براي بهره مسیریابی فوق العاده 

آدرسی از کندویش. همراه خود مقداري  کند؛ این در حالی است که نه قطب نمایی دارد و نه  برگشت را گم نمی 
هاي بریم. پس از بیان ساده قدرت شگفت انگیز زنبورها در مسیریابی، کالس را به گروه نان و عسل به کالس می 

شود. سپس کارتی با تصویر یک  کنیم. هر بار یکی از اعضاي یک گروه از کالس خارج می کوچک تقسیم می 
از کالس پنهان   را در جایی  با درآوردن صداي زنبور اجازه دارند هم  می زنبور  کنیم. اعضاي هر گروه صرفا 

  دورتر   هرچه   و   بلندتر  را  صدایشان  شود، ¬تر میگروهی خود را راهنمایی کنند. هرچه او به آن کارت نزدیک
  تدریس   هنگام   سوره   با  مرتبط   هدایاي  یا   کوچک   هايخوراکی   از   استفاده .  کنند   تر آرام   را   صدایشان  شود ¬می
 .کند آموزان ثبت می -ها، خاطره شیرینی از کالس در ذهن دانشوره س 

 

 پروانه قاره پیما . 5

  و   کوچک   هايهاست. پروانه هاي عجیب پروانه ین بازي پیشنهادي براي ملموس کردن یکی از توانمنديا
  تا   کس هر  . کنیممی   زدن  بال  به   شروع  و   شویممی   پروانه   همگی.  هستند   در پرواز   نظیريبی   قدرت   داراي   زیبا

  همه   وقتی .  بدهیم  انجام  را   پروانه  ورزشی   حرکت   توانیمحتی می .  زند می   بال  تواند می و    دارد   قدرت  که   جایی
  پرواز   در   ايالعاده   فوق  قدرت   که   است  کوچک   این موجود  معرفی   موقع   ایستادند،  زدن   بال   از   و   شدند   خسته
  ظریف   العاده   فوق  هايبال   با   آنها  کند.  پرواز   متوالی   روزهاي   ظریفش  و   کوچک   هايبال   با  تواند می   دارد. او   کردن 
  . نیستند   آن  انجام   به  قادر  پرندگان  از  خیلی   که  . کاريکنند   پرواز  دیگر  يقاره  تا  ايقاره   از  هستند   قادر   خود

با  یا  نمایش فیلم  از  هاپروانه   خصوصیات  با  بیشتر  آشنایی   براي  بهتر است   از   هاییعکس  خواندن یک کتاب 
 کنیم.   استفاده هاپروانه 

 

 عقب مثل سنجاقک دنده . 6

  ها، توان آنها براي پرواز به سمت عقب است. خوب است براي هاي جالب توجه سنجاقک کی از ویژگی ی
  استفاده   هاسنجاقک   از   هاییعکس  با   خواندن یک کتاب  یا   نمایش فیلم   از   سنجاقک  خصوصیات  با  بیشتر   آشنایی

در یک خط شانه به شانه بایستند و همراه با    خواهیم همهآموزان از آنها می کنیم. براي افزایش نشاط دانش
تالوت سوره توسط ما مسیري را تا جاي ممکن دنده عقب بروند. پس از قطع تالوت سوره و شروع مجدد،  

هاي  تواند به این شکل باشد که موشک مسیر را با سرعتی بیشتر دنده عقب بروند. روش دیگر این فعالیت می
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هایشان را به سمت پشت سر  اند با عالمت ما موشک که کنار هم ایستاده   کاغذي درست کرده، سپس در حالی 
کنند موشکشان مسیر بیشتري نسبت به سایرین طی  آموزان تالش می خود پرتاب کنند. در این بازي دانش

توانند در منزل به همراه مادر یا پدرشان، موشکی شبیه سنجاقک درست کنند و کار سنجاقک را  کند. اگر می 
 لید کنند.  تق

  

 استتار . 7

ها در  پرست، برخی ماهیهاي مهم و جذاب بسیاري از موجودات کوچک نظیر آفتاب ستتار کردن از ویژگی ا
-هایی به دانشمخلوقات عکساقیانوس و برخی حشرات است. پس از معرفی قدرت شگفت انگیز این دسته از  

است و آنها باید آن را پیدا کنند. پس از انجام این  دهیم که موجودي در آنها استتار شده  آموزان نشان می 
-توانیم قایم باشک بازي کنیم یا یک شیء را در کالس پنهان کنیم تا دانشفعالیت چنانچه مقدور باشد می

 آموزان آن را بیابند. 

 

 نمایش . 8

  ایشی نم  توانیممی   کدام،   هر   فرد   به   منحصر   قدرت  کوچک و   موجودات  با   آموزانآشنا شدن دانش   از  سپ
قدرت    و  هاویژگی   با  را  یک موجود کوچک اما قوي، خود  نقش   آموزان دراز دانش  هر یک  در آن   که  ترتیب دهیم

  آن   صورت  ماسک   کاردستی  از  توانند آموزان در این نمایش ساده، می دانش .  کند   معرفی   یگرانبه د  شخاص
  ی نقاش   ي هاکتاب  ای  نترنتیرا از ا  واناتیآن ح  تصاویر  یمتوانیم   ما  . کنند   استفاده   اند ساخته   قبال   که  موجودات 

آموزان براي نمایش نیاز است محتواي مختصر در حد دو الی  یم. دانشبه صورتک کن   لیبه دست آورده و تبد 
 سه جمله از قدرت آن موجود به ظاهر کوچک اما قوي تهیه کنند.

 

 موجودات قوي در همه جا . 9

هایی از انواع موجودات کوچک که  گذاریم. عکسخشکی در انتهاي کالس می هاي دریا و و سبد با عنواند
هاي آب و  دهیم. کالس را به دو گروه مساوي به نام کنند، روي میز قرار می در دریا و یا خشکی زندگی می 

تقسیم می  تمام شدن همه  خاك  تا  باید  ایستند. هر گروه  افراد گروه پشت سر هم در دو ردیف می  کنیم. 
کنند  هاي گروه خود، فعالیت را ادامه دهد. به این صورت که موجوداتی که در دریا و یا خشکی زندگی می عکس

را پیدا کرده و در سبد مخصوص آن قرار دهند. این کار در سکوت کامل همراه با شنیدن تالوت سوره انجام  
که انواع حیوانات آبزي و خشکی را    هاي موجود در بازارتوانیم از برچسبشود. براي انجام این فعالیت میمی

اند،  خواهیم اگر قدرت خاصی از این موجودات شنیدهآموزان می دارند، استفاده کنیم. پس از پایان بازي از دانش
کنیم. زنبور و  هاي عجیب تعدادي از این موجودات تأکید می بیان کنند؛ در ادامه خودمان هم روي ویژگی 



 فیل فهم قرآن: سوره                                                                                                                دومپیشنهاد فعالیت پایه 

24 
 

هایی هاي دریا و قدرت تصفیه آبشان و... نمونه انگیزش یا جلبکنه سازي شگفتعسل شفا بخشش، موریانه و ال
 از این موجودات هستند. 

 

 ظاهر ضعیف اما قدرتمند . 10

خواهیم سه موجود که ظاهري ضعیف یا کوچک دارند اما از نظر آنها قوي هستند را نام  آموزان می از دانش 
توانیم نقاشی یا کاردستی یکی از آن  . سپس میاست  ي قو  آناند که چرا آن موجود از نظر  نده  حیتوضببرند و  

 اي، کاغذ و تا)هاي دکمهموجودات را همراه با تالوت سوره انجام دهیم. (مانند کاردستی

 

 ضرب المثل . 11

ی است. سپس  گوییم این یک دانه خوراکآموزان می بریم و به دانشتعدادي دانه فلفل با خود به کالس می
شناسند، درباره آنها توضیح بدهند. آیا کسی حاضر هست که طعم آن  ها را میخواهیم اگر این دانهاز آنها می

را بچشد؟ پس از معرفی دانه فلفل، معناي این ضرب المثل «فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه» را  
لمثل مواردي مشابه مثال بزنند. مانند ذرات نمک  خواهیم براي این ضرب ا دهیم. سپس از آنها میتوضیح می 

که شور هستند. ذرات نمک با اینکه کوچک هستند، اما اگر بیش از اندازه الزم استفاده شود باعث شوري غذا  
 شود.  می

 

 قدرت کرم خاکی . 12

آوریم. همچنین اگر توانستیم یک کرم خاکی پیدا کنیم و با خود سر کالس  تعدادي سیب به کالس می 
داند کرم با سیب چه ارتباطی دارد؟» بعد از شنیدن  کنیم: «چه کسی می میآموزان سوال  آوریم و از دانشمی 

هاي خاکی باشد، به  کرم ها و اطالعاتی درباره ها، به کمک یک فیلم کوتاه یا کتابی که شامل عکسنظرات بچه 
اثیري که در زندگی ما دارد (مانند تولید  ها و تقدرت این موجود کوچک در کمک به رشد بهتر گیاهان و میوه 

مواد مغذي موثر و مفید براي گیاه، کمک به حاصلخیز شدن خاك، ایجاد منافذ داخل خاك براي عبور هوا و  
پردازیم. در آخر همه از خوردن  آب با حرکت کردن در آن، تنظیم حرارت مناسب براي رشد گیاه و ...) می 

کنیم. سپس از  مفیدي تشکر می   خاکی به خاطر کمک به رشد چنین میوه   هاي سیب لذت برده و از کرمتکه 
 کنیم. خداوندي که در کرم خاکی چنین قدرتی را قرار داده است، شکرگزاري می 
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 1دورش خط بکش. 13

نویسیم. سپس اثرات متنوع این عناصر با  باالي تخته عناوین آب، هوا و خاك را با سه رنگ متفاوت می 
هاي آب، هوا و  نویسیم. کالس را به سه گروه با نام آموزان را به صوت درهم روي تخته می روزانه دانش زندگی  

تقسیم می  تخته می خاك  پاي  نماینده  از هر گروه یک  راهنمایی  کنیم.  با  زمان محدودي  در  باید  آنها  آید؛ 
دگیشان است را خط بکشند. به هایشان دور مواردي که مربوط به اثرات آب، خاك و یا هوا در زنگروهی هم

 عنوان مثال براي آب رفع تشنگی، هوا براي تنفس، خاك براي رشد گیاهان و ... . 
 

 ماه و خورشید  . 14

آموزان به اهمیت ماه و خورشید در زندگیشان بستر مناسبی براي یادآوري مفاهیم سوره  جلب توجه دانش 
ها ایجاد  ده اشاره کنیم؛ آرامشی که نور ماه در شبمبارکه فیل است. البته الزم نیست به نکات علمی پیچی

کند براي این یادآوري  ها را فراهم میکند یا گرماي خورشید که امکان رشد گیاهان یا خشک شدن لباس می 
مناسب هستند. مواردي چون ایجاد چرخه ماه و سال، تغییر فصول و ... هم از این دست هستند. پس از توضیح  

 توان زیر نور خورشید در حیاط، سایه بازي کرد. شید، چنانچه مقدور بود میمطالبی درباره خور
 

 روزنامه دیواري . 15

تهیه می  از عبارات دریا، خشکی و  به تعداد اعضاي کالس کاغذهاي کوچکی  کنیم. روي هر کارت یکی 
یک پاکت که در    گیرند. به هر گروه نویسیم. افرادي که کاغذ یکسانی دارند در یک گروه قرار می آسمان را می 

ی و ماهی، صدف،  خشک  يبرا   ، گیاهان و ... ملخ،  مثال مورچهدهیم.  می   است  دهیپد   ا ی  وان یح  ک ی  ر یتصو  اینام    آن
آموزان از درون پاکت  دانش   .آسمان  ي براو ...    باد   ، ماه  خورشید،   و   ا یدر ي و ... برا  جلبک، حمل و نقل با کشتی 
شود پیدا کرده و اطراف ذکر «اهللا اکبر» که در مرکز یک مقوا به  گروهشان می مواردي را که مربوط به نام  

کنیم.  چسبانند. سپس درباره یکی از اثرات آن حیوان یا پدیده بر زندگی خودمان گفتگو میایم می زیبایی نوشته 
 کنند.ها کار خودشان را روي دیوار نصب می در پایان همه گروه 

 

 چشیدن یک ذره کوچک. 16

به    ریزیم وی می هاي کوچکدر ظرفرا  فلفل    ونمک، آبلیمو، شکر، عسل، زردچوبه    هایی چوننده طعم ده
تواند اثري داشته  کوچک و ریز از اینها هم می پرسیم به نظرتان یک ذره  آموزان میاز دانشبریم.  کالس می 

بگذارند.    در دهانخواهیم چشمانشان را ببندند تا یک ذره از هر کدام را  از کسانی که تمایل دارند می   ؟باشد 
آموزان  ایم؟ با این کار توجه دانش توانند حدس بزند چه چیزي در دهانشان قرار داده پرسیم آیا می می   سپس

 
 هاي فکري براي کودکان، انتشارات نوشته اقتباس از کتاب بازي 1
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اجراي شکست خوردن سپاه قدرتمند  کنیم. بعد از این فعالیت مترین ذرات جلب می را به مؤثر بودن کوچک 
 هاي کوچک سجیل را تعریف کنیم. ابرهه با سنگ 

 

 خاطره. 17

هاي جذابی از قدرت خدا در نابود کردن دشمنان هستند. به  ها از دوران دفاع مقدس نمونه برخی خاطره
خواهیم چنانچه  خوانیم و از آنها میآموزان در کالس میعنوان نمونه چند خاطره کوتاه متناسب با سن دانش

در بین نزدیکانشان کسی هست که خاطره جذابی از این دوره دارد، داستان ایشان را بشنود و در کالس تعریف  
 کند یا از ایشان خواهش کند تا مهمان کالسشان شود. 
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 شعار 
1 

 کوچک  يهادهیپد 
 کرانند یو ب  بزرگ

 ي هاکه نشانه چون
 مهربانند  يخدا

 

2 

 باران بارش برف و 
 ، درختان هاستاره

 گذارد یم ر یثأت
 انسان ی زندگ بر

 
3 

 پدیده هر  تو خدا
 آفریده  قدرتی
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 شعر 
 

 1عالمت بزرگ. 1

 

 جهان پر رمز و راز است نیا  زم یخوب دقّت کن عز

 بندباز است  یعنکبوت  د یسقف خانه شا ي رو
   

 که تک تک  ای ی جمع دسته  عت یطب يتو  ياده ید

 برداران کوچک  وزنه   دوش دارند  ي رو  دانه
   

 گل سرگرم کار است  ي رو  عسل سازِ مهندس  کی

 بال دار است  لِ یف مثلِ  ي د یپشه، حتماً شن کی
   

 با یاما چه ز کوچکند   نش یجهان آفر در

 خداوند توانا  از  بزرگند  ینشان کی

 

 2بزرگ  فیل خالق. 2

 

 ببرد  را تشنگی  آب  به گفته کسی  چه

 بخرد؟  را ما نازِ  گفته   مادر  به یا
   

 را  آبی  دامنی  داده   دریا به  که 

 را؟   مهتابی نورِ  تابانده زمین  بر
   

 باشد  نردبانم  کوه  خواسته  کسی  چه

 
 ی نلیعفت ز 1
 فائزه زرافشان  2
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 باشد؟ بانم سایه  قشنگ  ابر  یک چترِ
   

 دانا  خداي یک  توست  و  من  خداي او

 هامورچه خالق  بزرگ  فیلِ خالقِ

 
 1اهللا  قدرتِ دستِ. 3

 

 شب  سیاه دل  بر  است  تابیده  که اگر  ماه

 شب  ماه است شده او  اهللا  ياجازه با
   

 روئید  تر  هايسبزه  باره  یک و  کرد امر

 روئید   اگر اي غنچه  او  حتما داده   اذن
   

 اهللا  قدرت دست  است کار  در  همیشه پس

 چاه  یا زمین  دل  از  جوشید  اگر  ايچشمه
   

 دنیا در  پدیده هر  سرباز از  است لشکري

 صحراها  و  دشت و  رود   دریاها  و  هاکوه
   

 است فیل  سوره مثل  هادشمن سرگذشت

 است ابابیل لشکر  دشمن  مقابل در

 

 2خدا  با پیروزي. 4

 

 است فیل  سوره  حرف  ما،  حرف  حتما اي شنیده را  اش قصّه

 است ابابیل  لشکر قصه   کعبه  از  حفاظت داستانِ

 
 ندبه محمدي  1
 فائزه زرافشان  2
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 تاریک  دلش   «ابرهه»،  او نام  بود   مردي دور   هايزمان در

 نزدیک شهرشان به او شودمی  دیدند   ناگهان مکّه  مردم 
   

 کند   خراب را  کعبه تا خواست  آمد  فیل  سپاه  با ابرهه

 کند  انتخاب بد  هايراه  انسانی  بخواهد  وقتی   واي
   

 بود  سنگی پرنده  هر نوكِ در  رسید  پرنده  لشکري ناگهان

 زود  خیلی مُرد،  کعبه  دشمن  باریدند  دانه  دانه  هاسنگ
   

 است  روز هر  داستانِ داستان،  اما  شد  تمام ما  يقصّه 

 است پیروز  بود که هر خدا با  و   نابود همیشه  حق دشمنِ

 

 

 

  



 فیل فهم قرآن: سوره                                                                                                                دومپیشنهاد فعالیت پایه 

31 
 

 داستان
 

 1عسل خوشمزه  .1

  یادگرفتن   دنبال  به  که  باهوشی  پسر  پدرم  قول   به  و   بابام  و   مامان  پسر  تنها  است.  سعید   من  اسم
  که   بود   این   مشکلم  تنها  بودم   که  تر کوچک  گویند می   مادرم   است.  اطرافش  دنیاي   از   تازه  چیزهاي

  جالبی   و  خوشمزه  چیز   هنوز  موقع  آن  بخواهید   را  راستش  خوب  نداشتم؛  صبحانه   خوردن   به  ايعالقه 
  بیدار  خواب از عجیبی صداي با  صبح روز  یک اینکه  تا  بودم؛ نکرده  پیدا بخورم صبحانه  براي  بتوانم  که 

  پرواز   اتاق   در   که   داشت  رنگ   زرد   بدنی   و   شاخک  دو  و   بال   دو   که  کوچک  حشره   یک   صداي  شدم؛
  کردم   فکر   چقدر  هر   اما   بود،   عجیبی   و   بامزه   حشره .  بود  پٌرکرده   را   جا   همه  ویزش   ویز   صداي   و   کردمی 

  کمی   که  افتاد  پنجره   به   چشمم  ناگهان  است.  شده  اتاق   وارد  چطوري   دانستمنمی   و   نیامد   یادم  اسمش
  صدا  و   سر  پنجره   پشت   بودند،  حشره   همان   شبیه   درست  که   هم   دیگر  کوچک  حشره   تا   چند   و    بود   باز
  کردم   باز  کامل را  پنجره  همین  براي  هستند؛  کوچولو   حشره  هايدوست   آنها  گفتم  خودم  با.  کردند می 
  خوردن   حال  در مادرم  و   پدر.  آشپزخانه  طرف  به   رفتم   هم   خودم   و  دوستانش پیش  برود   حشره  آن   که 

  پدرم .  کردم  تعریف  برایشان  را   اتاق  به  کوچک  حشره   آمدن   ماجراي   و   کردم   سالم   آنها  به .  بودند   صبحانه
  که   هماننبود؟ گفتم بله. زنبور بود؛    عسل  زنبور  کوچک  حشره  آن  اسم  گفت  شنید   را  هایمحرف   وقتی

 .  دارد جالبی  و زیبا زندگی  خودش  مثل  درست
  صورت  به   زنبورها   گفت  پدرم .  بگوید   برایم  داند می   زنبورها   زندگی  از  چه   هر   که   خواستم   پدرم   از
هم   همه   و   جمعی   دسته    همین   براي   حتماً  گفتم  من .  کنند می   زندگی   کندو  اسم   به   ايخانه   در  با 

  کمک  با  و  هستند  دوست  هاگل   با زنبورها   داد ادامه  پدرم . بودند  شده  جمع پنجره  پشت هم  دوستانش
  عسل   ما  براي  آنها  تا  دهند می   هدیه  هازنبور  به  را  خودشان   گَردِه  هاگل.  کنند می   درست  عسل  آنها

کمی عسل خوردم.    گذاشت.  عسل جلویم   ايکاسه   مادرم  که  بودم   فکر  همین  در.  کنند   درست  خوشمزه
   تواند درست کند. اي می خدا؛ یک حشره کوچک چه غذاي خوب و مقوي و خوشمزه قدرت    گفت:  پدرم

 
 2مهربان  باد. 2

  پاییزي   کاله.  بود  سرد  کمی  هوا.  آمد   بیرون   خانه  از  مدرسه  به  رفتن  براي  مریم   صبح  روز  یک
  نسبتا   باد .  افتاد  راه   مدرسه   طرف   به   و   کرد   سرش   بود   بافته   برایش  تازگی   به   مادرش   که   را   رنگی   صورتی 
.  کالس   سر   بودند   آموزان رفته دانش  و   بود  خورده   زنگ.  شد   مدرسه   حیاط  وارد   مریم .  وزید می  شدیدي
  خودش   با  چرخاند می  هوا   در   که   طور همان  و  برداشت  سرش   از   را   مریم  کاله  و  گرفت  شدت  باد   ناگهان

 
 فاطمه جوهري  1
 اي ساجده کارخانه 2



 فیل فهم قرآن: سوره                                                                                                                دومپیشنهاد فعالیت پایه 

32 
 

  کالهش  نتوانست  مریم  و  بود  او  سرعت  از  بیشتر  خیلی   باد  سرعت  اما  دوید،  کالهش  دنبال  مریم .  بردمی
 .  بگیرد باد  قدرتمند  دستان  از را

  معلم  خانم و   شد   علوم   درس   نوبت .  بود  کالهش   پیش  فکرش   همه   مریم.  گذشت  کالس   اول  ساعت
  هم   با   انسان  زندگی  در  تاثیرش   و   باد   وزش   مورد   در   خواهیم می  امروز:  گفت  و   کرد   آموزان دانش  به   رو

  اجازه   نسرین  . بگیرد  باال  را  دستش  چیست،  ما   براي   باد   هاي فایده  بگوید   تواند می  کس   هر.  کنیم  صحبت
 . شودمی آلوده خیلی هوا نباشد  باد اگر گویند می پدرم: گفت  و  گرفت

  دهد می  انجام   ما  براي  باد  که  کارهایی  از  یکی.  گویند می  درست  پدرت:  گفت  و  زد  لبخند   معلم  خانم
  سنگین   آنقدر  هوا  نیاید،  باد   روز  چند   اگر.  بردمی  بین  از  را  هاآلودگی  و  کند می  تمیز  را  هوا  که  است  این
 . شد  خواهد  سخت همه  براي کشیدن  نفس که   شودمی

  خانم   .آورند می  باران  ما   براي   بادها   امشنیده  من   معلم،   خانم :  گفت  و  برد   باال   را  دستش   هم   سمانه
  از   زمین   مختلف  مناطق  شود می  باعث  زا،  باران   ابرهاي   دادن  حرکت   با  باد .  است  درست:  گفت  معلم

 .شوند  مند بهره باران نعمت
  تا  گرفت   اجازه   باالخره .  نه  یا  ببرد  باال  را  دستش  دانستنمی.  کرد  نگاه  آموزان دانش  به  کمی  مریم

  باد:  گفت  مریم!  ناراحتی  اینکه  مثل  جان،  مریم   بگو :  گفت  معلم  خانم  .بزند   حرف   صبح   اتفاق  درباره
  از :  گفت  و   زد   لبخند   مهربانی  با   معلم  خانم  . برد  خودش   با   بود،  بافته   مادرم   که  را   ام صورتی  کاله  امروز

.  کنی  پیدا  را  کالهت   تا  کنم می   کمکت  زدند،  را  زنگ   وقتی  شاءاهللان.  متاسفم  افتاده   برایت  که   اتفاقی
   ندارد؟ هاآدم  ما براي  دیگري   فایده باد: پرسید  و  شد  خوشحال  مریم

  استفاده   برق  تولید   و   بادي   هاي توربین  درآوردن  حرکت   به   براي   باد   انرژي  از.  عزیزم  چرا :  گفت  معلم
  را   گندم   هايدانه   و  آیند می  در   چرخش   به  باد  نیروي  کمک  با  هم   بادي  هاي آسیاب  هاي پره.  شودمی

  هاي گرده  کردن  پراکنده   با  که   است  این  دهد،می  انجام  باد   که   مهمی  کارهاي  از  دیگر  یکی.  کنند می  خرد
 .  کند می  کمک آنها شد  زیاد و  رشد  به گیاه و  گل

  روي از  مریم و  کردند  باز  را علوم  هايآموزان کتابدانش  معلم، خانم هاي صحبت شدن تمام  از بعد 
  حیاط  به  نگاهی کالس  پنجره  از  معلم  خانم.  انتهاي کالس بود. خواند  را  روز   آن درس  همه  براي کتاب

.  است  آویزان  حیاط  توي  درخت   شاخه  از  یکی  به  مریم رنگ  صورتی   کاله  دید   ناگهان  انداخت،  مدرسه
  مهربان  باد.  دهم  نشان  تو  به   را  بازیگوشت  کاله   تا   پنجره  دم   بیا   جان،  مریم:  گفت  مریم   به   و   خندید   او

:  گفت  او   به  معلم.  دید   را  کالهش  و  رفت  پنجره  طرف  به  خوشحالی  با  مریم.  است  برگردانده  تو  به  را  آن
 .  بیاورد پایین درخت  شاخه روي از  را کالهت   گویممی  مدرسه باباي  به  خورد،  زنگ که   این از بعد 

  تا   داشت نگه    محکم    را   آن   هایشدست  با  و   سرش کرد   را   کالهش   خانه   به   برگشت  راه   در   مریم  
  که   مالیمی   نسیم.  وزید می  مالیمی   نسیم  فقط   و  نبود   شدید   باد   دیگر   اما.  نبرد  را   کالهش    باد   دوباره 
 کند. مریم درس باران را هرگز فراموش نمی  . کردمی نوازش  آرامی به را او  صورت

 
 



 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  �مسفصل 

 اخ�ق خ�ب درک تم�ی� پیشنه�د فع�لیت ب�ای 

 )هم�ه س�ره مب�رکه (

 

 

 

 

  



 همزهفهم قرآن: سوره                                                                                                               دومپیشنهاد فعالیت پایه 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به اهداف سوره می  با توجه  از فعالیت براي آموزش سوره همزه  با قالبتوانیم  هاي مختلف  هاي گوناگون 

ترین کار در آموزش سوره،  استفاده کنیم تا فرایند آموزش را جذاب و مؤثر کند. البته توجه داریم که اصلی 
هستند؛ اما چون زبان کودك،    آموزان درك کنند که در حال یادگیري یک سوره خواندن سوره است تا دانش 

فعالیت همراه نشاط است می  قالب بازي و  از  بازي، فعالیت کالسی، شعر و داستان جهت  توانیم  هایی مانند 
توانیم برخی از آنها آموزش هرچه بهتر مفهوم سوره استفاده کنیم. در ادامه پیشنهادهایی مطرح شده که می 

توانیم با مراجعه  هاي زیر، می ي دیگر از آنها ایده بگیریم. عالوه بر فعالیتهارا اجرا کنیم؛ یا براي طراحی فعالیت
 به وبگاه «فهم قرآن» از مطالب بیشتر و همچنین محتواي صوتی و تصویري براي آموزش سوره استفاده کنیم.  

س از تأیید  هاي تولیدي و پیشنهادي خود را از طریق این وبگاه ارسال نماییم تا پتوانیم فعالیت ضمناً می
توسط کارشناسان، به نام شخص طراح، روي وبگاه قرار بگیرد و دیگران هم بتوانند از پیشنهاد خالقانه ما براي  

 آموزش سوره به کودکان استفاده کنند. 
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 خواندن سوره

 ، سوره را بخوانند.سوره موضوع مرتبط با  ریوا تص ي زیرنگ آمحین  -
با   را زیر گفتگوي توانیمهستند می  همراه باخت و برد  تجربه با که هاییفعالیت همه انجام از بعد  یا قبل -

ترسه؟ دشمن! کی با شکست قوي میشه؟ من، من، من، من!  : «کی از شکست می بدهیم انجام آموزاندانش
که همه سوره همزه بلند    میزنیم  یدست حساب  کیخودمان    يبرا  م،یهست  ياپس حاال  با هم  را  و سوره 

 م» یخوانیم
  ی نقاش  در، می کن  يزیآمو رنگ   نیآنها را تزئ ،م یسینوبتخته  يو شکست را رو  ي روزیکلمه پتوانیم می  -

؛ سپس میگذارب  آنها  نی عالمت جمع ب   یاضیبه حالت ر  ای  میدهب  و دست آنها را به هم  میکشبآنها دست    يبرا
 . میبخوانآموزان سوره را همراه با دانش

از شکست   بعد   که  یعنوان نماد موجودات ه  مورچه را ب   کی  ینقاش   کهی  حال  در  میآموزان بخواهاز دانش -
 .سوره را بخوانند  ،کشند می   د نکنیهم تالش م  باز

به گروهشدان - را  نفره تقس  يهاآموزان  با  دو  یک یهر گروه    ي. اعضامی کنیم  میپنج  را    بار  هم سوره 
  ي انجام ها براش رو  نی از ا  ی . انواعخوانند یکالس م   ه یبق   ي سوره را برا  بیها به ترتگروه. سپس  کنند یم   نیتمر

  کار ببندد. ه  از آنها را ب   یکی  ردیبگ   م یخودش تصم  ط ی گروه بنا بر شرا  تا هر   میسی نویتخته م   يرا رو   کار  نیا
، جمع خوانی گروه، تک خوانی یکی  انیدر م  کی  هاهی کتاب، خواندن آ  يچون خواندن سوره از رو   ییهاروش 

 . میکنیو برنده اعالم م   روزیعنوان په آموزان را بهمه دانش تیفعال  نی... . در ا و از اعضاي گروه 

 
  



 همزهفهم قرآن: سوره                                                                                                               دومپیشنهاد فعالیت پایه 

36 
 

 فعالیت   و بازي
 

 با دو دست   یشروع؛ نقاش يبرا يشنهادیپ. 1

صورتک    ای  یشکل هندس   ک یکاغذ    ک ی  يدست خود رو  دو  با هر   میخواهی آموزان خود مهمه دانش   از
با آ  توجه  «همزه».    میسینوی تخته کالس با هر دو دست خود م  ي ا رونهخندان بکشند. خودمان هم همراه 

سوره    مییگوی . سپس ممیکنی مجلب    اند ده یکه با دست غالبشان کش  یبودن شکل  باتریز  بهآموزان را  دانش
. هم  اید موقع مواجهه با آن خود را سرزنش کنیمو نب  طبیعی است  خوردن  که شکست  دهد ی م  ادیهمزه به ما  
  را کف دو دستشان    میخواهی در ادامه م  تالوت کنند. زیتوانند سوره را ن یتخته م يرو   ینقاش   دنیزمان با کش

تصور کنند که با بودن    ياو خود را پرنده   د یایپرنده در ب  ک ی  يهابکشند که به شکل بال   ي کاغذ طور  ي رو
  نمازخانه در   ای  اطیح  کالس،  ي در فضا  م یدهی ها اجازه مسپس به بچه   .پرواز کنند   توانند ی م  هابال   نیا  ي هردو

 آزادانه به هرسو بدوند. کنند ی پرواز م شانیهابا دست کهی حال
 

 یوسط. 2

دو   يباز  نیها فراهم کند. در ابچه   يبرد و باخت را برا  يهات یموقع  تواند ی م  ی مثل وسط  یجمع  يهايباز
.  روند ی توپ نشانه م  کی را با    رند یگی قرار م  ن یو گروه سوم که وسط زم  ستند یای م  ن یها دو طرف زمگروه از بچه 

ارج  خ  ي از باز  د یا اصابت کند، بانهاگر توپ به آ  یول   رند یگی م  ازیامت  رند،یاگر افراد بتوانند توپ را با دست بگ 
  ی اشکال   چ ینشد، ه  یچی شد ه  یشد چ  ی«چ  :خوانند ی هم م  همه با   شودی خارج م  ياز باز   یکس  ی شوند. وقت
 شود.  ي تا دوباره وارد باز  رند یبگ  ازیامت شیهایتا هم گروه  شودی سپس منتظر م. ادامه داره!» ي نداره، باز

 

 انجام دادن دستورات معکوس. 3

آموزان برعکس دستورات ما را انجام دهند. دستورات حرکتی ساده مثل بنشینید،  دانشدر این بازي باید  
ها هستند. افزایش سرعت بازي به  هایی از این فرمانها باال و ... نمونهبلند شوید، بخندید، گریه کنید، دست 

ناپسند ندیدن   کردن شکست و زشت وکند. این بازي فضاي مناسبی براي تجربه شور و هیجان آن اضافه می 
 کند. آن ایجاد می 

 

 بازي با اعداد  . 4

خواهیم به نوبت و با سرعت از عدد بیست تا یک را به صورت معکوس بشمارند. هرکس  آموزان می از دانش 
خواهیم اعداد را  اند می هایی که برنده شدهدهد. در دور بعد از بچه که اشتباه کرد نوبتش را به نفر بعدي می 

بار شکست را تجربه    کنیم تا همه یک تر می بشمارند. دورهاي بازي را به همین ترتیب سختیکی در میان  
 کنیم. کنند. در پایان همگی با هم یکدیگر را به خاطر داشتن رفتار مناسب در مقابل بازنده شدن تشویق می 
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 شود! می  شیرین زندگی. 5

ا موضوع شکست و پیروزي و تفاوت این دو،  خواهیم نمایشی بکنیم؛ از هر گروه میبندي می کالس را گروه
و    رفتار   داند، چه اثري درآن را بد نمی  داند و وقتی اجرا کنند؛ مثالً نشان دهند وقتی فردي شکست را بد می 

 کنند.    یسهرا با هم مقا حالت او دارد و این دو
 

   خاطرات کودکی. 6

هاي گذشته موقعیت مناسبی است براي که مفاهیم سوره  هاي شکست در سالیادآوري خاطرات تجربه 
ها عادي شده، نمونه خوبی است. راه رفتن،  همزه را مرور کنیم. شکست در انجام کارهایی که اکنون براي بچه 

آموزان  بنابراین از دانش دویدن، به تنهایی لباس پوشیدن، نقاشی کشیدن و ... مواردي از این دست هستند.  
خواهیم چند مورد را مثال زده و بگویند اگر در اولین تجربه ناموفقشان در آن کار از ادامه دادن و تالش  می 

می می دوباره   بکشند.  ترسیدند چه  نقاشی  را  مورد  این  در  خاطرات خود  از  یکی  است  ادامه خوب  در  شد؟ 
 یم.  توانیم خاطراتشان را با لحن شیرین بخوانمی

 

 هاي سرعتیپاسخ . 7

دانشکنیم که جوابسواالتی طراحی می  باشند.  داشته  براي  هاي کوتاه  پاسخ  با سرعت سه  باید  آموزان 
آوریم. اگر کسی نتوانست پاسخ را سریع بگوید بازنده  جواب هر سوال بگویند. دو نفر را به جلوي کالس می

ها دو  بازي را باید آنقدر سریع انجام داد که نوبت بچه آید. ایننشیند و نفر بعدي می است و سر جاي خود می
ها یادآور شویم با  تا سه بار تکرار شود و فرصت ناراحتی و فرو رفتن در خود پیدا نکنند. در پایان باید به بچه

اینکه در این بازي برد و باخت پشت سر هم براي ما اتفاق افتاد ولی ما ناراحت نیستیم بلکه بازي کردیم و  
وشحالیم چون مطالب جدید زیادي یاد گرفتیم و تجربه ما در سریع گفتن کلمات زیاد شد. خوب است معلم  خ

 هم خودش بازي کند و هم برنده هم بازنده شود. 
نمونه سواالت: سه رنگ، سه ماشین، سه میوه، سه کار خوب، سه اسم دختر یا پسر، سه کتاب درسی، سه  

 ا و ... کلمه زیبا، سه غذا، سه رفتار زیب
 

 توپ و بطري . 8

آموز  دهیم. هر دانشآموزان قرار می گذاریم و چند توپ در سبد جلوي دانشتعدادي بطري روي زمین می 
رسد. بازي  رود و نوبت به نفر بعدي میفرصت پرتاب یک توپ دارد. بعد از پرتاب به سرعت به انتهاي صف می

ها را بیندازند احساس شکست و نند با پرتاب توپ، بطريتواآموزانی که نمیباید سرعتی انجام شود تا دانش
آموزان یک عکس دست جمعی گرفت،  توان از دانشناراحتی نکنند و مجدد نوبت پرتابشان شود. در آخر می 

و یک جام اخالق یا جام شرکت در مسابقه را در قالب یک کارت که مُهر مدرسه   زد ظاهر کرد و به دیوار کالس 
 آموزان هدیه داد. آن ثبت شده است، به عنوان یادگاري به دانشو اسم بازي در 
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 بگرد و پیدا کن  . 9

کنیم  آموزان را انتخاب کرده و از کالس خارج میدهیم. سپس یکی از دانش ها نشان میابتدا شیئی را به بچه
کند. به عنوان داور  خواهیم که وارد کالس شود و شروع به جستجو  کنیم. آنگاه از او میو آن شیء را پنهان می 

کنیم. بدین صورت  ضمن نگاه کردن به ساعت با کوبیدن مداد روي میز، جوینده را به طرف آن شیء هدایت می 
شود. اگر ظرف  تر میتر و کمکه با نزدیک شدن به آن شیء صدا شدیدتر شده و هرچه از آن دور شود صدا کم

رسد. در این بازي  رسد و نوبت به نفر بعدي میپایان می  مدت یک و نیم تا دو دقیقه پیدا نکرد، زمان او به
تجربه  با  برخی  است  که    ممکن  موضوع  این  یادآوري  براي  مناسبی  موقعیت  بنابراین  شوند؛  مواجه  شکست 

 شود.  شکست امریست طبیعی و ندیدن شکست خود و دیگران کاریست زیبا، فراهم می
 

 بله و خیر معکوس . 10

هایی  کنیم که ندیدن بازنده شدن خود و دیگران زیباتر است. سوالآموزان القا می در حین این بازي به دانش 
ها برعکس پرسیم. آنها باید با «بله» و «خیر» به سوال ها می کنیم و با سرعت از بچه را از قبل یادداشت می 

ها استفاده  ح سوال دار بوده و از مفاهیم سوره همزه نیز در طرها بامزه و خنده جواب دهند. بهتر است سوال
 شود. به عنوان نمونه: 

 کنید؟آیا بعد از باختن یک هفته گریه می  -
 رود؟ آیا با باختن دیگر آب از گلویمان پایین نمی -
 آیا شما دندان مصنوعی دارید؟ -
 شناسید که همیشه بازنده باشد؟آیا کسی را می  -
 کنید؟ تان استفاده می آیا شما از مسواك مادربزرگ -
 نماز باید وضو بگیریم؟آیا قبل از  -
 شود؟خورد خیلی برنده می آیا کسی که خیلی غصه می  -
 پوشد؟آیا پدرتان کفش شما را می  -
 آید؟آیا از برنده شدن بدتان می  -
 آیا شما در بازي مراقب دوستانتان هستید؟ -

پاسخگویی  ها هنگام کنیم تا بچه هایمان را زیاد می براي افزایش نشاط بازي به مرور سرعت سؤال پرسیدن 
هاي راست و چپ خود  آموزان بخواهیم بجاي بله و خیر گفتن دست توانیم از دانش به اشتباه بیفتند. حتی می 

 را باال بگیرند یا بایستند و بنشینند.
 

 گیريهدف. 11

کردن   گیري کنند، براي تجربه ها باید از دور آن را نشانه شود که بچه هایی که در آن هدفی تعیین می بازي
ها فرصت  ها بچهدر کنار هم و القاي طبیعی بودن باخت، مناسب هستند. در این بازي   هاي برد و باختیت موقع

گیري کنند و به این حقیقت پی ببرند که باخت یک امر طبیعی و عادي است و  کنند که بارها هدف پیدا می 
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می  باقی  باخت  موقعیت  در  که  نیست  معنا  این  به  شدند،  بازنده  بار  یک  مقدمه اگر  باختی  هر  بلکه   مانند؛ 
هایی مانند انداختن هاي بعدي است. پس الزم نیست خود را براي آن سرزنش کنند. به طور مثال بازيپیروزي 

هاي کوچک به داخل یک سبد از فاصله دور، پرتاب توپ داخل حلقه بسکتبال، دارت بازي و ... از جمله  توپ 
گیري  گیرند و هرکس چند فرصت براي نشانه ها در یک صف قرار می ه ها بچها هستند. در این بازياین بازي

خوانند: «هیچ اشکالی نداره بازي ادامه داره ... هیچ اشکالی نداره  ها موفق نشد همه با هم می اگر در پرتابدارد.  
 دنیا ادامه داره ... چی شد چی شد هیچی نشد!» 

 

 مسابقه انجام یک کار در سی ثانیه . 12

کنیم. قبل از اجراي  هایی که در مدت چند ثانیه قابلیت انجام شدن دارند را تهیه میلیتفهرستی از فعا
کنیم. سپس به  فعالیت، خودمان آنها را امتحان نموده و مدت زمان الزم براي انجام هر یک را مشخص می 

ها هم پیروزي  کنیم تا بچهاند، مدت زمان پیشنهادي براي انجام هر یک را کم و زیاد میتناسب زمانی که برده
هایشان سرزنش نکنند. چنانچه  ها تجربه کنند و خود را به خاطر شکستو هم شکست را در انجام فعالیت

نشیند و  شود و اگر ببازد سر جاي خود میآموزي در هر مرحله موفق شود، فعالیت بعدي به او داده میدانش
 توانیم انجام دهیم در زیر آمده است:ی که می هایفعالیت  رسد. نمونهنوبت به نفر بعدي می 

 بستن بند کفش   -
 پوست کندن سیب یا خیار -
 هابستن و باز کردن دکمه -
 درست کردن لباس پشت رو و پوشیدن آن  -
 هاي مختلف مرتب کردن تعدادي کتاب در اندازه -
 حل کردن یک سوال ریاضی  -
 اي نوشتن نامه سه جمله -
 ظرف دیگر بدون آنکه بریزد جا به جا کردن آب از یک ظرف به  -
 حمل اشیاء روي سر بدون آنکه بیفتد  -
 بار گفتن یک جمله سخت سه -
 خواندن از روي یک متن کوتاه بدون تپق و اشکال -
 ها هاي مهرهجدا کردن رنگ -
 بندي نمودن آنهابندي و دستهجدا کردن وسایلی مثل مداد و خودکار و تراش ،طبقه -
 جدا کردن اشیاء هم اندازه  -
ک - بعضی ردن حجمجدا  اندازه، که  فرق می هاي هم  با هم  آنها  ها ظاهراً  در  آب  وقتی  ولی  کنند 

تواند آخرین سوال باشد، بینیم حجم آنها یکیست. (این مورد میسنجیم می ریزیم و آنها را میمی
 ) زیرا سوال سختی است و خطاي دید دارد.
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   شعار
 

 دوباره شروع. 1

 ي اگر که خورد شکست
 نداره  یاشکال چیه

 یبا شادمان د یبا
 دوباره  ی کن  شروع

 

 معناي پیروزي. 2

 نکه یا ی عنی ي روزیپ
 ي تو باز ی کن شرکت

 غصه نداره  باختن
 ی راض یهست ي نطوریا
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   شعر
 

 1. طعم شکست 1
 

 ؟ يروز یفرق شکست و پ ستیچ  برنده ؟ کدام بازنده است؟ یک

 ! ي روزید ق یرف ي ا مهربان،  ها؟ نیا یِبه معن  ي کرد فکر
   

 ، ستین بایخَطَّت هنوز ز نکهیا  ات قشنگ نشد، ینقاش  نکهیا

 ستی ن نجایحواست ا ی گاه نکهیا  رفت،  ادت یدرس علوم  نکهیا
   

 هزاران بار  یول دمیچش من  ها تلخ استطعم شکست گاه

 ار یدعا، بعِد زحمتِ بس با  آخر برنده خواهم شد  ی ول
   

 م ی روزیپ م یکه ما با هم چون  است يما پر از شاد  ي هاکه دل چون

 م ی، چون آفتابِ هر روزگرم  م یمثل نس ف یو لط مهربان
   

 را فهماند   هی قض ن یبه من ا که   بود  یسوره قشنگ  » همزه«

 آمد و مرا خنداند  » همزه«  ینیشکست و غمگ  ان یم در

 

 2. برنده 2
 

 داشت  مسابقه علی،  بابا تیم  امروز  بود  شهر  فوتبال لیگ

 داشت  سابقه کوچه   تیم در که بس  بابایم  باز بود  کاپیتان
   

   ماند، پدربزرگم کنار  در  امروز  نبود  زمین  در  ولی او

 خواند می  او براي حافظ  شعر  بود زده غم  بابابزرگ، که چون
   

 
 فائزه زرافشان  1
 معصومه مهبودي  2
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 پیروز  نشد  علی بابا حیف،  گفتم  ولی  من برد،  تیمشان

 امروز  بود  برنده کاپیتانی  بود  آنجا  که اگر  دارم حتم
   

 شده  خنده  بابابزرگ اخم  کن،  دقت   خوب گفت   مادرم

 شده  برنده هم  باز گمان  بی    بابایت  که دهد می  نشان این
   

 شوم  بنده  که   امخوانده «همزه»   است مسابقه   صحنه زندگی

 شوم  برنده علی بابا مثل  من  مسابقه  این در  توانم می
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 داستان 
 
 1تره؟مهم چی. 1

  سرسبز  و  بزرگ   جنگلی   در  که  بودند   خوبی  دوستان   خرگوشه  زبرك   و  اي قهوه  خرس   سنجابه،  فندقی
  جور  و  مختلف  هايبازي. کردند می بازي هم  با و شدند می جمع  هم دور  روز   هر آنها. کردند می  زندگی

  فندقی   خانه  که  درختی  نزدیک.  رفتند   فندقی  خانه  طرف  به  بازي   براي  ايقهوه  و   زبرك  روز  واجور. یک
  بیرون  خانه   از   فندقی   مادر   کردند،   بازي   کمی که  این   از   بعد .  شدند   بازي   مشغول   داشت، قرار   آن   باالي
  کمی   گردوي   ولی .  بپزم  گردو   آش   خواهممی  ناهار  براي   و   داریم   مهمان   امروز   ما   ها«بچه :  گفت  و  آمد 
 کنید؟»  جمع  سبزي  و  گردو  ناهار، براي  و  بروید  لطفا شود می.  نداریم هم آشی  سبزي . داریم خانه  در

  وسط   که  گردویی   درخت  طرف  به  و  گرفتند   فندقی   مادر  از  سبد   یک  کدام  هر  و  کردند   قبول  هابچه 
  مهارت   گردو   آوري جمع  در   که   فندقی   رسیدند،  گردو   درخت   به   وقتی.  افتادند   راه  داشت  قرار  جنگل
  برنده   کند   جمع  بیشتري   هرکس گردوي .  بدهیم  مسابقه  هم   با   بیایید   ها«بچه :  گفت  داشت،  خوبی
  زود   خیلی   فندقی.  گردوها  کردن  جمع   به  کردند   شروع  تایی  سه   و  کردند   قبول  زبرك   و  اي قهوه  ».است

  خیلی   کند   جمع  گردو  دوستانش  از  بیشتر  بود  توانسته   که  این  از   او.  شد   برنده  و  کرد  پر  را  سبدش 
 .پرید  پایین و  باال و شد  خوشحال

 سبدهاي   با  بعد .  دادند   تحویل  مادرش   به  را  گردوها  و  بردند   فندقی  خانه  به  را  گردو  سبدهاي  هابچه 
  جمع   در   داد   پیشنهاد  راه   زبرك در .  کردند   حرکت   زار سبزه  طرف   به   سبزي  کردن   جمع   براي  خالی
  سبزي  کردن  جمع  مشغول   تایی   سه  رسیدند   زار سبزه  به  وقتی.  بدهند   مسابقه  هم  با  هم   سبزي   کردن 
  زبرك،  شدن  برنده   از   فندقی .  شد   برنده  و   کرد   پر   را  سبدش   دوستانش  از   زودتر   زبرك   بار  این.  شدند 
  زبرك   «چرا:  گفتمی  و   کوبید می  زمین  به   را   خودش .  کردن  گریه  به   کرد  شروع   و  شد   ناراحت  خیلی
  که   این!  زبرك  بار  این   و  شدي  برنده   تو  پیش  «دفعه :  گفت  اي قهوه  ».شدممی   برنده  باید   من  شد؟  برنده
 » .بود ناراحت همچنان فندقی  اما . ندارد گریه 

  به   و   بردند   خانه   به  را  سبزي   سبدهاي  هم  با  و  بردارد  دست   کردن  گریه  از  شد   راضی  فندقی  باالخره
  صدا   و  سر  و  کردمی   گریه  شد،نمی  برنده  فندقی  هابازي  در  وقت  هر  بعد   به  روز  آن  از  .دادند   فندقی  مادر
  چطوري به   دانستند نمی  اما  شدند،می  ناراحت  فندقی  رفتار  نوع   این  از  زبرك  و ايقهوه.  انداختمی  راه

  تصمیم   فندقی  باالخره .  نکند   انقدر اذیت  ساده  باخت  یک  خاطر   به  را  خودش   که  کنند   کمک   دوستشان
 .نشود  بازنده وقت  هیچ  تا نکند  شرکت  ايمسابقه هیچ  در  دیگر  گرفت

  نگاه   دوستانش  به  و   بود   ایستاده   اي گوشه  فندقی   اما .  بودند   مسابقه   مشغول  ايقهوه  و   زبرك   روز   یک
  تنها   اینجا  «چرا:  پرسید   او   از  و  رفت  جلو.  دید   را  فندقی  که  شد می  رد  آنجا  از  پیر  پشت  الك.  کردمی

  مسابقه   «من:  گفت  پیر  پشت  الك  به  فندقی  کنی؟»نمی  بازي  دوستانت  با  چرا  ناراحتی؟  و   ايایستاده
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  دوست   من.  ببازم  ندارم  دوست  «چون:  گفت  فندقی  «چرا؟»:  پرسید   پیر  پشت  الك  ».ندارم  دوست  را
 » .بشوم  برنده  همیشه دارم

  بچه   تو  مثل  وقتی  هم  من.  است  بازي  از  قسمتی  هم  «باختن:  گفت  و   زد  لبخندي  پیر  پشت  الك
  دوستانم   با  گروهی  هايبازي  و  مسابقات  در  خاطر  همین  به.  بشوم  بازنده  وقت  هیچ  نداشتم  دوست  بودم

  که  کمی. ماندممی تنها من اما کنند،می  بازي هم با و هستند  شاد آنها که  دیدممی . کردمنمی شرکت
  کنار   در   بودن   شاد  مثل   چیزهایی .  است  ترمهم  باخت  و   برد   از  که   هست  چیزهایی  فهمیدم   شدم  تر بزرگ

  اینطوري   و   گیريمی  یاد   جدیدي  چیزهاي  بازي،  از  شوي، می  بازنده  وقتی  حتی.  کردن  تالش   و   هم
بدي    بهتري  بازي  بعد   دفعه  بیشتر،  تمرین  و  فکر  با  توانیمی این شکست خوردن اصال چیز  بکنی؛ 

 ».نیست
  تواند می  هم  او   دید .  کرد  فکر   کمی .  بودند   شاد   و   خندیدند می  هم   با   که   کرد   نگاه  دوستانش   به   فندقی 

  پشت   الك  هايحرف  و   نکند   فکر  باخت  و   برد   به   اگر   فقط .  کند   شرکت   شادي   این  در   دوستانش  مثل
  با   و  دوید   ايقهوه  و  زبرك  طرف  به  زود  خیلی  خاطر  همین  به.  باشد   داشته   یاد  به  همیشه  را  پیر

 » !مسابقه منم !  مسابقه «منم: گفت دوستانش به  خوشحالی

 
 1صدادار پاتیل. 2

.  کنیممی  زندگی  ایران   عزیزمان   کشور   جنوب  شهرهاي  از   یکی   در   ما .  هستم  حسین  محمد   مادر  من،
  اگر   قول گرفت  من  از  مدرسه،  به  رفتن  از  قبل   حسین  محمد .  بود  بارانی  شدت  به   هوا   پیش  روز  چند 
 .بدهم ترتیب پاتیل مسابقه   یک رضا،  اش پسرخاله و احمد  دوستش  و  او براي  آمد،  بند  باران

  مادرها دانید می  شما. بزنم حرف  برایتان  کمی   مسابقه   این درباره   چیز،  هر  از  قبل  است  بهتر  ها،بچه
  ما   شهر  در.  قابلمه  اسم  به  ايوسیله  یک  در گفتید؛  درست  بله؛  کنند؟می   درست ظرفی  چه  در  را  برنج

  یا  باغچه   گِل   از  هابچه  شود، می  گِل   حسابی  زمین   و   آید می   باران   وقتی .  گویند می  قابلمه، «پاتیل»   به
  هایشانپاتیل  همه،  وقتی .  اندازند می  راه  جالبی  مسابقه   آن   با  و   سازند می  کوچکی  هاي پاتیل  دیگر،   جاي

  وسط   که   هرکس.  زنند می  سختی   زمین  به  محکم   را   هاپاتیل  نوبت،  به  و   یکی   یکی  کردند،  درست  را
  ترهابزرگ   تشویق  مورد   و   شودمی  مسابقه   برنده  او   آمد،   بیرون   آن   از   شدیدي  صداي  و   شد   سوراخ   پاتیلش

 .  گیردمی  قرار
  کردم   فکر  خودم  با.  آمد نمی   باران  دیگر.  کردم  نگاه  حیاط  به   پنجره   از.  بود  نیم  و  یازده   نزدیک  ساعت

  بود   الزم   گِل   مقداري  بله،   کنم؟   آماده  باید   مسابقه   براي  را  چیزهایی   چه  اند،برنگشته  مدرسه   از   هابچه  تا
  از  بعد   و   خانه  ایوان   روي   گذاشتم  و  کردم  آب   از  پر   را  ظرف   یک   و   آوردم   بیرون  باغچه   از   بیلچه  با  که 

 .   شدند  حیاط وارد   صدا و سر  و  خوشحالی  با هابچه دقایقی 
 »! ایمآماده مسابقه  براي ما جان، «مادر: گفت حسین محمد 
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  بعد   کنند،  خیس   را   هایشاناول دست  گفتم  و  دادم   یاد   را   پاتیل   کردن   درست   طرز   هابچه  به   اول   من
  سوراخ   را  آن  و   ببرند   فرو   گل   وسط   را  انگشتشان  بعد   کنند،   گلوله  دست   کف  را   آن   و   بردارند   گِل   مقداري 

 . شود آماده شان پاتیل تا کنند  بزرگتر کمی را  سوراخ این هم بعد  کنند،
  تالش   حسین  محمد .  شدند   ها پاتیل  کردن  درست  مشغول   من،   هايصحبت   شنیدن   از  بعد   هابچه
  از   کوله  و  کج  کمی  ساخت،  که  چیزي   و  نشد   موفق  خیلی  اما  کند،  درست  خوبی   پاتیل  تا  کرد  زیادي

 ! آمد  در  آب
  شنیده   مخصوص  صداي  آن   و  زمین  بکوبند   محکم   را  هایشانپاتیل  هابچه  که  بود   رسیده   وقتش  حاال 
  برخورد   از  بعد   احمد   پاتیل.  شد   سوراخ   وسطش  و  داد  شدیدي  صداي  خورد،   زمین  به  که   رضا  پاتیل.  شود

  فقط   و   در آمد   آن   از   صدایی  نه  شد،  سوراخ  نه   محمدحسین  پاتیل  اما  داد،  اي آهسته  صداي   زمین  با
نشده،    برنده  وقتی دید   و  خیلی ناراحت شد   دید،  را  اش شده  مچاله  پاتیل  تا  حسین  محمد .  شد   مچاله

گفت من اصال بلد نیستم پاتیل  اي نشست؛ نزدیکش شدم و شنیدم که با خودش می در گوشه غمگین
 تم! درست کنم؛ من اصال بلد نیستم مسابقه را ببرم؛ من اصال هیچ کاري بلد نیس

  در   هم  نباید خودت را سرزنش کنی. من  نداره؛  اشکال  جان،  «عزیز:  گفتم  و  کردم  بغل  را  رفتم او
  اما بعدش   نداد؛  صدایی  و   شد   کوله   و   کج   تو،   پاتیل   مثل   کردم،   درست  را   پاتیلم   اولین   وقتی   بچگی،
مهم این است که بدانیم همین که در این مسابقات   .شدم  موفق  باالخره  تا  ساختم،  و  ساختم  پاتیل  آنقدر

کشد، همین که زحمت کشیده،  کنیم درواقع برنده هستیم. کسی که براي کاري زحمت میشرکت می 
   یعنی بُرده است.»

  من   جان،   «مادر:  گفت  خوبی   احساس   با  و   شد   کمتر   محمدحسین  ناراحتی  این جمله،   شنیدن  با
کنی؟»  اشکال ندارد؟» گفتم: «مگر هر بار تالش نمی   بخورم،   شکست  مسابقه  توي   هم  بار   چند   اگر   حتی

کند برنده نیست؟» نگاهم کرد. منتظر جواب بود. گفتم:  گفت: «چرا.» گفتم: «مگر کسی که تالش می 
یا هر مسابقه دیگري شرکت می  این مسابقه  برنده شدن؛ خوب  «همین که در  براي  کنی، کافیست 

نی و بگویی هیچ کاري بلد نیستم. اتفاقا اگر خوب تمرین کنی، خیلی هم  نیست خودت را سرزنش ک
  پاتیل   یک  اینکه  کنم تا می   تمرین   گیري.» بعد لبخند زدم. محمدحسین گفت: «آنقدر خوب یاد می 

  از   هم  را  مائده  خواهر   و  برود  اتاق  تا  صدایش  زمین،   کوبیدم   را  آن  وقتی  که  بسازم   و حسابی  درست
   » !کند  بیدار خواب
  قول   او  به   و   شدم  خوشحال  نبود،   ناراحت  دیگر   مسابقه   در  شکست  به خاطر  محمدحسین  اینکه  از
 . بگیرد یاد را  خوب  پاتیل یک ساختن فن و  فوت   تا کنم   کمکش دادم 

 
 1تسبیح کوچک . 3

  پدرش .  کردمی  زندگی   یزد   شهر  در  اش خانواده   با  او   . بود  دبستان   دوم   کالس   آموز دانش  هادي   امیر
  قرار   آنها  خانه  حیاط  در  که  بود  کوچکی  اتاق   هادي،  امیر  پدر  سفالگري  کارگاه  . بود  ماهري  سفالگر
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  و   کوچک   هايو کاسه  رنگارنگ  سفالی   هايگلدان  پدرش،  مثل  خواستمی   دلش   هادي  امیر.  داشت
.  آمدند نمی  در  آب   از   زیبا  و   خوب   هایشظرف  کرد، می  تالش   چقدر  هر  اما   کند،  درست  قشنگ  بزرگ
  روز   یک .  نبودند   قشنگ   و  شدند می  ناصاف  و   کج  گاهی   و   شکستند می  و   خوردند می  ترك   آنها   گاهی

  منظم   گلدان   هاي لبه  تا  کرد   دقت  چقدر   هر  اما   شد،  سفالی   گلدان  یک   کردن  درست  مشغول   امیرهادي 
  همه   ندارم؛   دوست  را   سفالکاري  دیگر  من«  : گفت  پدرش   به   ناراحتی   با  او .  نتوانست  شود،  یکدست  و

  گلدان   یک   من خواهد نمی  و است  قهر من  با خاك   انگار  اصال  شوند. می  خراب  سازم می  که   هاییگلدان
  مثل  هم  خاك. کند نمی   قهر کسی با  خاك  پسرم،   نه: «گفت و زد  لبخندي  پدرش   » کنم. درست  سالم

  از   تا  است  آفریده  بندگانش  براي  را  هایشنعمت  همه   خداوند .  است  خداوند   نعمت   دیگري،  آفریده   هر
  زیادي   مدت   که   است  آن  علتش  شود،می  خراب  اگر گلدانت.  کنند   استفاده  اندازه  به  و  درست  آنها

  وقتی   اي. من اما این خیلی مهم است که این کار را شروع کرده .  ايکرده  شروع   را  کار  این  که   نیست
  ناامید   اما  شد،می   خراب  هم   من  هايگلدان  اول   روزهاي .  گرفتم  یاد   سفالگري  پدرم  از   بودم  شما  همسنّ

  و   سالم   هايظرف  توانستم   اینکه   تا  کردم   تمرین  زیادي  هاي مدت  و   دادم می   ادامه   کارم  به   و   شدمنمی
  شکل   را  گِل  چطور  که  کنی   نگاه  من  هايدست  به  و  بیایی  روز  هر   اگر  هم  شما.  کنم  درست  نقصی  بدون

   ».ساخت خواهی قشنگ گلدان  یک  زود خیلی  شاءاهللان دهم، می
  و   زد   جارو  را   کارگاه   همه   ابتدا  .رفت   پدر  کارگاه   به  او   .شد   بیدار  خواب  از   زود  امیرهادي   صبح،   فردا

  درست  براي   گلدان،  از   تر ساده  چیزي   یک   بود،   کرده   فکر   قبل   شب  امیرهادي .  کرد  مرتب   را   هاظرف
 .بسازد تسبیح یک گِل،  با بود،  گرفته  تصمیم  او . کند   انتخاب کردن 

  کوچکی  هايگلوله صورت   به   را   گِل   بعد . ورز داد خوب   را آن  و   برداشت  را   رس  گِل  از   مقداري   ابتدا
  خشک   تا   چید،  دیوار   کنار   را  آنها   و   کرد   سوراخ   نازکی   میله   با   را   هاي گِلی گلوله  از   کدام   هر   وسط   درآورد؛ 

  وسط   از   را   نازکی  نخ   امیرهادي.  بودند   شده   خشک  رفت.  گلی  هاي گلوله  سراغ  به  بعد   روز   دو   یکی.  شوند 
  کرد  نگاه  بود   ساخته   کوچکی که   تسبیح   به  خوشحالی   با.  زد  گره  هم  به   را  هانخ  سر   و  کرد  رد   هاسوراخ

اکنون براي او همین مهم بود که یک کار را انجام داده و   .بدهد  هدیه پدرش  به را آن  گرفت   تصمیم و
:  گفت  و   بوسید   را   او   گرفت،   پسرش   از  را   تسبیح  وقتی   امیرهادي   پدربه خاطرش تالش کرده است.  

  و   فرستممی  صلوات  ايکرده  درست  برایم  که  تسبیحی   با  بعد   به   این   از  خوبت.  انتخاب   این  به   «آفرین 
 » .کنممی  دعا را شما
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