
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نام درس

 خراسانخورشید 

 موضوع

 اخالقی 

 هدف کلی

 آشنا می شوند . (عامام رضا )های سیره  یکی از در این درس دانش آموزان با

 اهداف جزئی

 کمک کردن به دیگران  -1

 کمک را بصورت پنهانی انجام دهیم -2

 امر به معروف و نهی از منکر باجزیی آشنایی  -3

 هدف رفتاری

 انتظار می رود دانش آموزان با پایان یافتن این درس با سیره امام رضا آشنا شوند و بدان عمل کنند .

 تدریس مناسب روش های

 و داستان  عرو شجدول  –پاورپوینت  –کارت 

 

 

 

 

 تذکر

 پاورپوینت این برنامه موجود می باشد .

 



 خداوند زیبا چون رنگین کمان نام خداوند بخشنده مهربانب

 خداوند محبوب خلق زمین خداوند شاد و شاد آفرین

 سالم ، حالتون خوبه ؟ سرحال و با نشاط هستید ؟ خدا را شکر

 !!!!! است ؟ یا نه تفریقاست  جمعهمه حواس ها 

 5 ؟ دست چند انگشت داردبگویید یک  ها جمع است اگر حواس

 11دو دست چند انگشت دارد ؟ 

 111حاال ده دست چند انگشت دارد ؟ 

 211خوب بیست دست چند انگشت دارد ؟ 

 انگشت . 111دست انگشت دارد و بیست  51دست  دهوای وای وای وای !!!!!!!! معلوم است حواس ها خیلی جمع است 

 با سه شماره من صلوات بفرستدشروع می کنیم هر کسی که آماده است  بازیرا با یک برنامه  حواس های همه جمع شدحاال که 

 سه –دو  –دوباره یک ؛ دو و نیم ؟ چی شد من که نگفتم سه که صلوات فرستادید  –دو  –یک ، 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 کارت یک کلمه بسازید .    نشان می دهم و شما باید با این کارت را به شما    من 

 

 ، آقا علی بن موسی الرضا )ع(  خورشید خراسانآفرین ، 

امروز هم روز والدت این امام عزیز و رئوف و مهربان است و چقدر زیبا است که برنامه خودمان را متبرک کنیم با خواندن 

 صلوات خاصه آن حضرت 

یق ، الصدبن موسی الرضا المرتضی ، االمام التقی النقی ، و حجتک علی من فوق االرض و من تحت الثری  اللهم صل علی علی

 الشهید ، صلوة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة ، کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک . )صلوات(

ش زیادی از این سخنان در کتابی بنام )عیون اخبار که بخ است بچه ها از امام رضا )ع( احادیث و سخنان بسیاری نقل شده

 ه است . دآمالرضا( 

 مربی می تواند بجای کارت با چیز های دیگری نیز این موضوع برنامه را برسانید . – 1

 صوت در این جا برای زیبا سازی برنامه بهتر است .گذاشتن  – 2

 س ا ن خ ر ا ش ی د خ و ر



هر کسی که آمده شنیدن این داستان عجیب است یک از این امام مهربان ، م و متحیر برای شما بیان می کنمن یک داستان عجیب 

 صلوات بفرستد .

شاید با خود می گفت : مگر من چه گفتم که او چنین هر چند قدم که می رفت ، بر می گشت و به باالی در نگاه می کرد .  "

رفتاری کرد ؟! نه حرف بدی زدم و نه توهین کردم ! فقط پولی خواستم تا بتوانم به شهرم برگردم و وقتی هم که به شهرم رسیدم از 

 هرم نیاز داشتم .طرف او صدقه بدهم . ای کاش پول را نمی گرفتم ... ؛ اما چکار کنم که به این پول برای ریسدن به ش

م گفت : آقا ! آن مرد که خیلی به شما اظهار عالقه و امام رضا )ع( وقتی از رفتن او مطمئن شد ، از اتاق بیرون آمد . خادم اما

 محبت می کرد ؛ پس چرا اینطور با او برخورد کردید و آن حرف را زدید ؟

 امام فرمود : مگر چه کردم ؟!

 ر به او دادید و گفتید که آن ها را به او بخشیدید و نیازی نیست از طرف شما صدقه بدهد .شما دویست سکه را از باالی د

 امام عرض کرد : کجای این کار بد بود ؟

فکر می کنم او ناراحت شد . چون هر چند قدم که می رفت ، بر می گشت و نگاهی به باالی در و نگاهی هم به کیسه پول می 

 پشیمان شده بود . کرد . گویی از گرفتنش

 چون نمی خواستم وقتی پول را به او می دهم چشمش به من بیفتد آخر او در شهر  امام لبخندی زد و فرمود : اینگونه بهتر است

 " خود مال و ثروت داشت و اگر او را می دیدم بیشتر احساس خواری می کرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و با حس انجام دهید . بصورت نمایشیدر صورت امکان داستان را  -1

 داستان بهترین راه بخشش 4ج  –کتاب حیات پاکان  -2



 

 فراوانی وجود دارد که برای نمونه یکی از این احادیث را با جدول قرآنی با هم حل می کنیم .  در همین رابطه احادیثی

 پس هر کسی آماده است داخل جدول ما شرکت کند یک صلوات بلند بفرستد .

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

                                

 سواالت 

 (9 - 15 – 11برکت سفره ؟                                                                                                 نان )

 (11 - 21 – 19 – 2تشکر )                    به معنای سپاس و حمد ؟

 (11 - 4 – 1ثوب )          لباس در عربی ؟

 (5 - 3 – 14 – 6پنیر )       زیادی آن عقل انسان را از بین می برد ؟از خوردنی های صبحانه که 

 (7 - 12 – 13بها )     (32نحل  –ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون )بهشت را به ........ می دهند نه به ..... نه ؟

 (17 - 1 – 16یدی )         دست من در عربی ؟

 حرف بشمارید .  حرف برای رسیدن به رمز جدول باید راهنمایی : 

 بیشتر در نیکی پنهانثواب  رمز جدول

 (ط استسطح این سواالت متوس)ان باشد .سسواالت مربوط به جدول را در صورت تمایل عوض کنید تا با سطح مخاطبین یک -1

 (161ص  4اصول کافی ج المستتر بالحسنة یعدل بسبعین حسنة و المذیع بالسیئة مخذول و المستتر بها مغفور له ) -2
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له بچه های عزیز اگر شخصی کار خوبی را می خواهد انجام دهد چقدر خوبه که این کار را بصورت پنهانی انجام دهد نه اینکه ب

 تمام مردم را از آن با خبر کند .

هد و آن هم زمانی است که البته این را هم یاد آور بشوم که گاهی اوقات انسان باید بصورت آشکارا کار خوب و نیک را انجام د

 در جامعه و منطقه ای که زندگی می کند کار های خوب جای خود را به جای کار زشت و ناپسند داده باشند .

 خوب در آخر یک شعر زیبا که همه شما هم با آن آشنا هستید را با هم زمزمه می کنیم
 

 گنبد زرد رضا غرق نور است و طال

 از همه جامی رسد  بوی گل ، بوی گالب

 می درخشد از دور مثل یک خورشید است

 شهر مشهد پر نور شده از این خورشید

 قلب ها غرق دعاست چشم خیره به او

 یا رضا رضا رضا ست بر لب پیر و جوان

 یک کبوتر بودم ای خدا کاش که من

 شاد می آسودم روی این گنبد زرد

 دور تا دور حرم می زدم بال و پری

 ماتم و غصه و غم می زداز دلم پر 
 

 برای سالمتی خودتان و همه دوستانتان یک صلوات بلند بفرستید .


