
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

  ران یا  مردم   ام یق  و  انقالب   بهار  ام یا  در  که   حال .  میهست  قرآن   مندان دغدغه  شما   کنار  که  میخداراشاکر  سالم،   یگرام  نیعلمم
 جمع   به  و  میبزن  وندیپ  ریتکو  سوره  با  را  آموزانماندانش  و  خودمان  هوا  و  حال  نیا  در  میخواهیم  م،یهست  یاسالم   انقالب  و
 . می وندیبپ امام ارانی و کنندگان امیق

 

  و حال که ییهاتیفعال از استفاده و سوره و امی ا نیا ارتباط انی ب با دی توانیم د،یاکرده اجرا را ریتکو سوره  نیا از شیپ اگر
 . دی کن نیتمر آموزاندانش  با را  آن  دیجد  یبستر در  و دیشو ادآوری را  سوره ام یپ دارند را فجر دهه یهوا

 

  چرا   است  سوره   امی پ  انیب  و  سوره   سیتدر  آغاز  یبرا  یمناسب   زمان  امیا  ن یا  د،یکن  شروع  را  سوره  دیخواهیم  تازه  هم  اگر
  شعبان  مهین تا و ادامه در  و دیکن شروع فجر دهه  با مرتبط یهاتیفعال با  دی توانیم و هستند ام یق یعمل مصداق بستر در که
 . د یکن  نیتمر مختلف یها برنامه با را شدن  امام  یاری و امیق اهل نوروز دی ع امیا یحت و

 

 : دیکن شروع را تانسی تدر دی توانیم لیفا نیا یها ت یفعال کمک  به و لمهایف ن یا دنی د با

 سوره  با ییآشنا لمیف

 م ییگویم آموزان  دانش به سوره  از که یامیپ

 

 کاردستی ریسه  

دانش   لوازم مورد نیاز برای   22آموزان می خواهیم روز  از  به درست کردن ریسه کنند و  اقدام    بهمن 

ها هم از عبارات یا جمالتی مثل من اهل قیامم،  ریسه. روی به آنها یادآوری میکنیم. درست کردن ریسه را  
زندگی کنم، حرکت  خواهم شبیه امامان  من تالشگرم، یا مهدی، یا قائم، من سوره تکویر را دوست دارم، می

و تالش شیوه زندگی امامان است و ... استفاده کنند. دقت کنیم الگوها در ابعادی باشند که جمالت به صورت 

بهمن به   22می توانیم به دانش آموزان بگوییم این ریسه ها را روز  واضح و خوانا در آنها نوشته شوند.  

ین فعالیت را پیشنهاد بدهیم سوره تکویر را پخش  ی که میخواهیم ا خوب است هنگام.  دیگران هدیه بدهند 

 کنیم. 

 

  گویی هدفمند:داستان 

  صحرا   در  راه  میانه  در  که  بودند  سفر  در  خود  یاران   و  اصحاب  با  آلهوعلیههللاصلی  اکرم  پیامبر  روزی
  یاران  از یكي.  كنند   آماده  را  گوسفندي  غذا  براي كه  شد  این  بر  جمعیت تصمیم.  زدند  چادر  و  کردند  توقف
  گوشت   پختن»:  گفت   سومي  «.من  با   آن  کردن  تمیز»:  گفت  دیگري  «.آورممی   را  گوسفند   من»:  گفت  ایشان
:  فرمودند   هم   آلهوعلیههللاصلی  اكرم  رسول.  گرفتمی   عهده  به   را   کاری   کسی   هر  طور همین  و  « .من  با   هم   آن
 « .من با  صحرا از هیزم كردن جمع»

  كارها این همه افتخار كمال با  خودمان ما بنشینید، راحت و نكشید زحمت شما هللارسول یا»: گفتند جمعیت
  در   را  اشبنده   ندارد  دوست  خداوند  ولي   كنید،مي  شما  كه  دانممي »:  فرمودند   هم  اكرم  رسول  «.كنیم مي  را

  قائل   امتیازي   دیگران  به  نسبت  خود   براي   و   بگذارد  فرق   یارانش   و  خود   بین  که   ببیند  وضعی  با  یارانش   میان
 1.« آوردند   و  كردند   جمع  صحرا   از  خاشاك   و  خار  الزم  مقدار   و   رفتند  صحرا  طرف  به    ایشان  سپس«  .شود

نیز، همان طور که همه    این داستان را می توانیم به این ربط بدهیم که در جریان پیروزی انقالب اسالمی
افراد هر کاری از دستشان برمی آمد برای پیروزی انقالب انجام دادند و امام خمینی هم که برای ایجاد  
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چنین حرکت و تالش مردم قیام کرده بودند به کشور وارد شدند و با همدلی و همراهی مردم نهضت را  
 کویر را برای دانش آموزان بخوانیم. ادامه دادند. بعد از این داستان گویی میتوانیم سوره ت

 

 ک/فرجههللاعّجلامام زمان  رهبر جامعه و استفاده از اعضای بدن برای یاری

 

گوش و زبان به تعداد    مغز، چشم،   قلب،   دست،  های شکل  به   رنگی   خواهیم کاغذهای آموزان می از دانش
  قرار  گروه یک  برگه مشابه دارند در  که  کسانی  دهیم.آموز یک برگه میطراحی کنند. به هر دانش  مساوی

  انجام دهند را   رهبر حامعهبرای یاری    مورد نظر   عضو  توانند با ها باید کارهایی که میگروه  گیرند. می
خوانیم  ها را با هم میهمه برگه  در انتها  بچسبانند.   برگه مربوط به آن عضودور    و   کاغذ نوشته   یک  روی

  رهبر جامعه   هستند را به عنوان یاری   اجرا مواردی که در آن لحظه قابل    خواهیم آموزان میو از دانش 
برای دانش آموزان توضیح می دهیم که قیام امام خمینی و بعد از ایشان رهبری آیت  در ادامه انجام دهند.  

امام زمان  هللا خامنه ای، مقدمه ی ظهور قیام امام زمان عجل هللا هست و حاال همین فعالیت را برای یاری 

 انجام می دهیم.  

  تواند« میگروه زبان»پس در همان لحظه  است.  دعا کردن زبانبه عنوان مثال: یکی از کارهای     
-می «گروه قلب»یا   ،گویندبها آمین ند و بقیه گروهکدعا   السالمعلیهعصر  برای ظهور و سالمتی امام

گروه  »یا  ،دیک کار خوب انجام ده فرجههللاعّجل ی حضرت مهدی ظهور و سالمتد با نیت یاری یا  توان
 . یک فکر خوب را عملی کندد  توانمی «مغز

 

  متن نویسی

  توان می  چگونه   شغل  آن  در   و بنویسند که   کنند  انتخاب   را   شغل  کدام یک  هر  خواهیم آموزان می دانش  از
 پیشرفت کشور حرکت و تالش کرد و با این تالش و حرکت، امام زمان را یاری داد.  مجاهدانه برای 

  خود  جای  از  علی،  گفتم»  قبیل  از  امام  همراهی  و   قیام  محوریت  با  موضوعاتی  دادن  باتوانیم  همچنین می
و این متن ها به   بنویسند  زیبایی متن خواهیمب آموزاندانش  از  «میخواستم حق  راه  در مدد او  از /برخاستم 

د و در سایت فهم قرآن  از آنها تولیداتی داشته باشگروه تولیدات فهم قرآن، سایت فهم قرآن فرستاده شود تا  

   . بارگذاری نماید

 

 

 :نماز برای قیام ها،قیام بهترین

قرآن را که به  خواهیم آیاتی از آموزان میاز دانشها، قیام برای نماز است. بر همین اساس از بهترین قیام 
نماز در حقیقت قیام برای اطاعت و نزدیک  گوییم  نماز اشاره دارند پیدا کنند و در کالس بخوانند. به آنها می 

عصر و قرار گرفتن در صف سربازان حضرت ولی  هاها و انجام خوبیشدن به خداوند، دوری از بدی
سخنرانی کوتاه از امام خمینی درباره اقامه ی نماز بگذاریم یا چند  . در اینجا می توانیم یک  است  فرجههللاعّجل

آموزان  دانش   توسط برای اقامه بهتر این امر الهی    را   فرصتی  جمله از ایشان را برایشان بخوانیم. سپس 
توانند  می  چگونه   که   کنند   فکر  که به صورت فردی یا گروهی،  خواهیممی   آموزانکنیم. لذا از دانشایجاد می

 نماز خود و دوستانشان را ارتقا بدهند.   فیت اقامهکی



نماز خواندن را فرض   ،است که ما با القای کالمی  ضروریتوجه به این نکته  آموزان  در گفتگو با دانش
معلوم است که همه ما باید نماز بخوانیم، مثل روز روشن »گوییم: گیریم. مثال به آنها میمسلم در نظر می

اما    خدا را اطاعت کنیم، مسلم است همه ما باید برای اجرای فرامین الهی قیام کنیم. است که ما باید امر  
توانیم این قیام را به بهترین صورت ممکن انجام دهیم و خداوند را از  نکته این جا است که ما چگونه می

کنیم. می   « خودمان خشنود  در  هایبررسی نتایج    توانند آنها  را  خود  یا گروهی    بسترهای   از  یکی   فردی 
  کارها  آن  شدن  عملی   برای  ارائه دهند و   فعالیت  و   بازی   طراحی   با  یا  و  نمودار   صورت  به  یا  و  ای رسانه
  توان از آنها خواست نتایج قیام خودشان و کارهایی کنند. می  قیام  و  تالش  آنها  اجرای  در  و  کنند  ریزیبرنامه

 اند به صورت هفتگی بیان کرده و مشکالت و موانع آن را رفع کنند. که انجام داده  را

 

 فرجههللاعّجلدعا برای قرار گرفتن در صف سربازان امام زمان 

در جامعه چگونه اهل    پیشنهاد بدهیم حاال که سوره تکویر را خواندیم یادگرفتیم  آموزاندانش توانیم به  می
این دعا را بنویسند و در قنوت    قیام باشیم و چگونه رهبر را یاری دهیم تا یاری گر امام زمان هم باشیم،

اْلُمْفِلُحوَن    هُُم   ِحْزبَكَ  فَإِن    ِحْزبِكَ  ِمنْ   َواْجعَْلنِى   اْلغَاِلبُوَن،  هُُم   ُجْنَدكَ  فَإِن    ُجْنِدكَ   ِمنْ   اْجعَْلنِى   ُهم  اللّ نمازها بخوانند.  
چرا كه    خدایا مرا از سپاهیانت قرار ده،.  َواْجعَْلنِى ِمْن أَْوِلیَائَِك فَإِن  أَْوِلیاَءَك اَلَخْوٌف َعلَْیِهْم َواَل هُْم یَْحَزنُونَ 

تو پیروز است، تنها سپاه  تنها حزب تو رستگار است  همانا  ده كه  از حزب خود قرار  از  و    و مرا  هم 

 2. شوندو اندوهگین نمیاز چیزی نمی ترسند رم ده كه دوستانت  دوستانت قرا

اند، آن  توانند به عنوان شعار سوره برای یادآوری مفاهیمی که از سوره مبارکه تکویر آموخته هم چنین می

 . را به خاطر بسپارند 

 

 السالم علیهصالح خیریه ابا

تشکیل بدهند و از طریق والدینشان مواردی را که به کمک نیاز    ایخواهیم گروه خیریهآموزان میاز دانش 
به جمع دوستانشان معرفی کنند.   بدهیم چگونه قرض  دارند شناسایی نموده و در کالس  به آنها توضیح 

هایشان اطالع رسانی کنند و به صورت سپس همه به خانوادهالحسنه می تواند شکاف های جامع را پر کند.  
خود را برای برطرف کردن نیاِز نیازمندان به کار گیرند. این کار در حقیقت تمرینی  جمعی تمام تالش  

ها  واقعی امام بودن از طریق حل مشکالت و مسائل موجود در زندگی فردی و اجتماعی انسان  سربازبرای  
 است 
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