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 ويمـــاهلل سخن آغاز گبه بسم  سالم را بعد از آن من باز گويم

 ها و كراتبر روي زمين و آسمان  در بين مناجات و تمام كلمات

 است كسيزيباتر از اين دعا نديده  واتـــبر خاتم انبيا محمد صل

 
 سالمي به گرمي آفتاب ... سالمي به خوشمزگي كباب

كمي طناب ... سالمي به روشني مهتابسالمي به مح  

  سـرافراز، سرزنده، حالتان خوبه؟ احوالتان خوبه؟ انشااهلل كه هميشه سالم،

 كنيم.سالمت و سر حال باشيد. با يك صلوات درس امروز را شروع مي

 به خاک كوزه گري چه مي گويند؟                                         رس

 ارس                                                             رودخانه مرزي؟   

 همان شانه است                                                               برس

 ترس                                      بيم وهراس                               

 تراس                                           ايوان وسيع جلوي طبقات        

 لباس                         پوشاک                                          ،جامه

بـه نرـر شـما لبـاس چـه ،امروز درباره لباس مي خـواهم صـحبت كـنم 

از دونفــر از شــما  ،جــواب پيــدا كــردنهايي بــراي مــا دارد؟ بــراي فايــده

خـوانم كه به كنار تخته بيايند. براي نفر اول يك آيه قـرآن مي خواهممي

ــدون نق ه ــه آن را ب ــه ميســ ت ترجم ــراري روي تخت ــا او گ ــم ت نويس

 گراري كند و بخواند.نق ه

 (81)نحل / ...« وَ جَعَلَ لَكُم سَرابيلَ تَقيكُم الحَرّ »

 كند.هايي آفريد كه از گرما حفظ ميبراي شما پيراهن
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توجـه بـه كلمـاتي كـه روي بانفر دوم دارد كه حاال هاي ديگري اما فايده

را با اين كلمات پر كند؛تا به پاسخ در نمودارجاهاي خالي  نويسمتخته مي

 برسد.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 لباس

 سرما... پوشش ... زيبايي...

هاعيب  زمستان بدن 
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هاي خوب. حاال كه درست جواب داديد همه اين شـعر آفرين به شما بچه

 .را بعد از من تكرار كنيد

 آرهپوشونه             زيبايي با خود ميهامونو ميعيب

 شيم تابستانشيم زمستان         راحت ميما گرم مي

 

 

تواند بگويد لباس مناسب و نامناسب چيست؟ و حاال كدام يك از شما مي

 هايي دارند؟ ها چه ويژگياين لباس

هـاي مناسـب باسآينـد. اول از ل. دو گروه ديگـر ميمباز يك مسابقه داري

 كنيم. شروع مي

ها را مرتـب براي رسيدن به جواب بايد حروف به هم ريخته درون گلبرگ

 كنيد.
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   با تشكر از گروه اول اين شعار را تكرار كنيد.

 لباس من قشنگهـه          ه و لباسـلباس                    

 ي عزيزهخوشگله و تميزه         اين هديه

 

 ها چي نوشته است؟روه دوم... ببينيد تو اين دايرهو اما گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 با تشكر از گروه دوم حاال اين شعار را تكرار كنيد:

 گهـمثل لوله تفن    لباس من چه تنگه 

 انگاري آب نديده    ده يــكثيفه و بو م

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ها: پاک، قشنگ، ساده، ايراني* پاسخ

 ها: كوتاه، كثيف، تنگ، پارهخ* پاس

ن ت 

 گ

 ا و ت 

 ک ه

 ث ي ه ا پ ر

ک     ف    
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 طور كه گفتيد:پت همان

 

 پوشدنميلباس تنگ و چسبان             *دختر با حجاب

 آستين كوتاه  تو كوچه و خيابان جلوي نامحرم،                               

 .پوشدنمي                                   

 روسري يا  تو كوچه و خيابان جلوي نامحرم،                               

 . پوشدميمقنعه                                    

 چادر  تو كوچه و خيابان جلوي نامحرم،                               

 .پوشدمي                                     

 و پسر همسايه پسرعمه،پسر عمو، پيش پسرخاله،                              

 كند چون را رعايت مي خودش هم حجاب                                   

 .هستندها به دخترها نامحرم  اين                                    

 .نباشدجلوي نامحرم موهاي جلوي سرش بيرون                               

               

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آموزان حدس بزنند گويد تا دانشها خط كشيده شد را مربي نمي* كلماتي كه زير آن

گويند به نمودار اضافه ي حجاب ميآموزان دربارهو بعضي از نكاتي را كه خود دانش

 .كنند
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تعجب نكنيد. اين  هانوبت جدول است. بله بچه اما نوبتي هم كه باشد،

هاي توي خيابان فرق دارد. جدول توي خيابان آب دارد و جدول با جدول

اين جدول پيام دارد. پيام جدول ترجمه قسمتي از يك آيه قرآن است. 

 كنم. پرسم جدول را پُر ميهايي كه از شما ميمن با سوال

 

 
  (8،2،5درد)     .گيرددندانش .... ميبخوردزيادقندوشيريني اگركسي .1
 (19،  18،  7،  13، 11) ايران        . مسجد گوهرشاد در كدام كشور قرار دارد؟2

 ( 21، 9، 17، 14، 4) خواهر                          آيد.در كنار برادر مي. 3
 (24 ،22، 12) پند                                 گيريم؟. از حكيم چه مي4
  (20، 23، 16) شان                                            شانه بدون هـ. 5
  (15،  6، 10) بوش                             . رئيت جمهور سابق آمريكا6
     (1چ)                                                        . حرف اول چاه    7

                                                                   (25و3آب)                       .مايه حيات8
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بقيه حـروف را دوتـا  نويسيد،حاال نوبت پيام است. حرف اول جدول را مي

 شماريد تا به پيام برسيد.دوتا مي

 "دچادرهايشان را بر خود ب وشانن": از عبارت است پيام جدولمتشكرم 

توجـه كنيـد( تـا بـه خـوبي سوره احـزاب  59به بقيه ترجمه آيه)چرا؟  

 ي مزاحمت و اذيت پيدا نكند.شناخته شوند و كسي بهانه

ها و دخترها گفته ي زنبا توجه به پيامي كه خدا در سوره احزاب به همه

 است به اين داستان گوش كنيد:

هاي رضاخان يكي از پادشاهان ظالم ايران بود. دستور داده بود تـا سـنت

انين اسالمي را حرف كنند و فرهنگ غربي را جـايگزين آن مرهبي و قو

ها بروند و چادرها را از سـر او دستور داد مأموران دربار به خيابان نمايند.

ها بردارند. در واكنش به اين اقدام زشـت رضـاخان، مـردم شـهرهاي زن

ها ريخته و مخالفت خود را با اين كـار ضـدديني مختلف ايران به خيابان

ردند.مردم مشهد اولين كساني بودنـد كـه در مسـجد گوهرشـاد اعالم ك

امـا مـأموران  جمع شدند و عليه ايـن اقـدام رضـاخان اعتـراد كردنـد؛

ي زيـادي از مـردم را بـه شـدند و عـده حكومتي وارد حرم امام رضـا 

شهادت رساندند.گفتني است اين قيام يك سال پت از بازگشت رضاخان 

 ست.از سفر تركيه به وقوع پيو

ما هم بايد از آن زنان الگو گرفته و حجاب خود را به طور كامـل رعايـت 

 است. كنيم كه بهترين الگو براي ما حضرت زهرا 

 

 

 

 حاال به اين شعر زيبا توجه كنيد:
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 اب و دفترم راـكتنشستم جلد كردم،

 دوبـاره مادرم را م به شــادي،دصدا كر

 

 

 

 تو بيا مادر تماشا، چه كرده دختـــر

 كتاب و دفتـر من، شـده مانـند كــادو

 

 

 

 ببين اين جلدها را، كه من را كرده خوشحال

 ندارد جلد امسال فقط موي سرم حيف،

 

 

 

 دلش شايد كمي سوخت به من خنديد مادر،

 برايم مقنعه دوخـت مرا بوســيد فوري،

  

 

 

 ناصر كشاورز

 و سالمتي ب وشان.خدايا! به دختران و پسران ما لباس حيا و عفت 

 آمين يا رب العالمين. 


