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 معرفی محصول
 هایآرمان و اهداف توانمی هستند و تأثیرگذاری جهت از تبلیغ مخاطب بهترین راهنمایی، و ابتدایی مقطع در نوجوان و کودک مخاطبین
 باشد، مفید و رمؤث بسیار آنها آینده در تواندمی انقالب به سنی مقطع دلدادگی این .کرد نهادینه خوبی به آنها در را ایران اسالمی انقالب

 :نمایدمی امری ضروری را محتوایی بسته یک ارائه که است برخوردار خاصی اقتضائات از سنی گروه این با کردن کار طرفی از اما
 موضوع پژوهش

 آمریکا افول و ایران پیشرفت
 از هاسال این در آمریکا استکباری نظام افول و گذشته سال چهل در ایران اسالمی انقالب چشمگیر رشد تبیین

 .کودکانه مختلف هایسرگرمی و بازی طریق
 

 خداوند یاسی به رنگ کبود        د بود و نبودـخداوننام ه ـب    

 خداوند مهدی صاحب زمان                کماننیرنگخداوند زیبای                                  

 )بله(، ، حالتون خوبه؟7(آقاحاجسالم سالم آی )ها سالم آی بچهسالم 

 )بله(، خوبید؟ خوب   سالمتید؟ )بله(،

 )چی چی آورده؟(، !آقا اومده )بله(، گردنش انداختید؟ )بله(، زنجیر منو بافتید؟

 )با صدای چی؟( صلح و صفا

 مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه

 مون رو فهمیدید؟!موضوع برنامه حتما  خوب دوستان گلم، پس 

 !وت شدیم! بله ما به جشن تولد دعاحسنت به شما

 !میآوردیمپوشیدیم و هدیه ! واال لباس قشنگ می! جشن تولد کیه؟ به ما نگفته بودندآقاحاجا ا  

انقالب  یسالگچهلجشن تولد ! سالگی 04تولد ! اون هم جشن هدرسته که جشن تولد هست، ولی یک جشن تولد متفاوت .بله

 ساله شده. 04یک جوان  اآلنسال پیش متولد شده و  04ا اسالمی! یعنی انقالب اسالمی م

 قل به دست، بر سر کوچه دویدمادرم ن                                ازه رسیدـر تـد، خبـاگهان از مسجـن

 زد به پیراهن من، گفت عید آمده عید                              خواهرم با شادی، گلی از گلدان چید

 و شکستـشاد: کمر دی دهـت با خنـگف                               پدر از راه رسید، آمد و شاد نشست

 روزیـیـپ هـظـحـد، لـآم هـبهـبت: ـگف                               پیروزی هـاک شکفت، غنچـاز دل خ

 گل من! دوستان

 ؟اید! آمادهداشته باشیم رؤیایی میخوایم یک مسافرت

 !ولی نه خیلی دور !دور همیخوایم بریم به گذشت !پرواز کنیم به گذشته تابالهاتون رو باز کنید 

 !از شما بودند ترکوچکاون زمانی که شاید پدر و مادرهای خیلی از شماها اندازه شما یا نه  !سال گذشته 04میریم به 

                                                           

 گویند.ها میجمالت داخل پرانتز را بچه  1
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مورانش، حاال منتظر ورود رهبر أراهپیمایی و مبارزه با شاه و م هامدتهمه مردم کشورمون بعد از  7931سال  ماهبهمنایام 

 ؟کی میدونه اسم رهبرشون چی بود .بودندعزیزشون به کشور 

 کشور بودند.ن به ایشا آمدنزیزی بود که همه منتظر رهبر ع)صلوات( ، امام خمینی !بله، احسنت

 خواستند به ایران بیان؟توی ایران نبودند که می مگه امام خمینی ،آقاحاج

و ال رؤال رو جواب بدم، اول اجازه بدید تا یک مسابقه داشته باشیم و بعد جواب این سؤبرای اینکه این س !خب عزیزای من

 ؟!بگم. میدونم که همه تون آماده مسابقه هستید. درسته

 که برنامه ما یک قانون اصلی داره و اون اینه که:یادتون باشه 

 «= بی جایزه اجازهیببا جایزه و  با اجازه =»
 باید با اجازه جواب بدید و اگه کسی بدون اجازه جواب بده، برنده نمیشه و از جایزه محروم میشه. پرسممیالی که ؤیعنی هر س

 داشته باشیم:یک بازی با حروف اول 

 دومین حرف الفبا:........................................................................................... ب 

 کنند:..... بِهخورشت استفاده می درها معموال مامان کهای که بسیار خوشبو هست میوه

 سال...............................................................................................بهاراولین فصل 

 ؟................................................................بهراستکه برداری به معنای پهنا  االف ر

 من.........................................................................................................بهرمنمال 

 1ماه هستیم......................................بهمن آنماه پیروزی انقالب اسالمی که االن در 

 2:پرسممی اجدول ر سؤاالت و کنمیمتبدیل به جدول  ابای بهمن رمن هم برای مسابقه همین کلمه زیماه بهمن!  !بارک اهلل
 

 

 

 

 

 9(0و  7-71-24-1قربان ) :کنندمینی و بین فقرا تقسیم ان روز گوسفند قربآکه در  هامسلمانعید بزرگ ما : 7 سؤال

                                                           

 .دهد تا به کلمه بهمن برسدنویسد و تغییرات را روی یک کلمه انجام میتابلو می رويها را وجواب پرسدمربی سواالت را می 1
 پرسیم.یکی میای طراحی شده و سؤاالت را یکیخانه 22صورت جدول کلمه بهمن به 2
گوییم: ال میمثکنیم راهنمایی می پاسخ دهند،بعضی از سواالت را نستند ااگر نتو  دهیم.های جدول قرار میحروف کلمات را به ترتیب از راست به چپ داخل خانه 3

 ست و آخرش نون است و ...حرفي ا 5ال ؤجواب این س
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 (3و  70-77)مده: فجر آ آناز قرآن کریم که اسم این دهه در  ایسوره: 2 سؤال

 (71 و 1 -73 -79 -73-71ن ایران: دماوند )اشهر و بلندترین کوه کشور عزیزمیک : نام 9 سؤال

ن کشور هم و او را شكست داد. سیب آ روز در برابر اسراییل مقاومت کرد 33: کشوری که : 0 سؤال

 (1و  2-9-72-74): لبنان :است معروف

 (3و  1 -71: به معنای صدا: آوا )3 سؤال

 رو دادید و جدول رو کامل کردید. سؤاالتقشنگ جواب همه  قدراینخب آفرین به شما که 

 !بریم سراغ رمز جدول

 هایخانهو  نویسیممییعنی اینکه حرف خانه اول جدول رو ؛ کنیمو ذکر یا حسین ع پیدا می 9رمز جدول رو با راهنمایی عدد 

این کار رو تکرار  قدرآنو  نویسیممیو به هر حرفی که رسیدیم، اون رو جلوی حرف قبلی  میراشمیم تا 9تا  9جدول رو 

ید حروف رو به ترتیبی که رو نوشته باشیم و بعد از اون با حرف 24جدول یعنی همه  هایخانهتا همه حروف داخل  میکنیم

 !نوشتیم تبدیل به جمله کنیم که میشه رمز جدول ما

 زرنگی که رمز رو پیدا کردند. بله رمز جدول بهمن ما این شد: یهابچهصد هزار آفرین به اون 

 نور بود.ما انفجار  انقالب
 کی میدونه این جمله یعنی چی؟

نیا دنست نور اسالم و مبارزه با ظلم رو به کشورهای ایعنی کشور عزیز ما با انقالب اسالمی و با پیروزی بر دشمن و شاه، تو .بله

 مردم مظلوم دنیا یاد بگیرند که باید با ظلم مبارزه کنند. برسونه و

 به ایران بیان؟ خواستندیممگه امام خمینی، توی ایران نبودند که  آقاحاجاز دوستای گلم پرسید:  اول برنامه یکی

یی ردادها، با قراکردیمما حکومت  یهاپدربزرگشاه که با زور و قدرت بر  پیش، سال یلیخ :سؤالبه جواب این  رسیممی اآلن

خارجی هر کاری دوست داشتند  یهاآدممانند آمریکا و انگلیس و ... کرده بود و کاری کرده بود که  مانما رو وابسته به دشمنان

برای مردم، این  شیهایسخنرانبا امام خمینی  اینکه تا کنیم. و ما هم حق نداشتیم اعتراض دادندیمتوی کشور ما انجام 

 !کشور دیگه بفرستهیک رو افشا کرد. به همین خاطر شاه تصمیم گرفت تا امام رو از ایران به  هاانتیخ

 !شاه میگن تبعید! پس شاه اول امام خمینی رو به کشور ترکیه و بعد به عراق و در آخر به کشور فرانسه تبعید کرد به این تصمیم

 ادامه داشت. 7931بهمن  72و تا شد شروع  7902امام از سال  دیتبعاین سفرها و 

جشن  عزیزمون هست به میهنبعد از این همه سال دوری روز ورود امام که بهمن  72 روزمردم ایران  به همین خاطر

همیشه شکست . آخه امام با اومدنش آزادی رو به میهن آورد. ایشون اومدند تا به همه دنیا بگن که دشمن ظالم رندیگیم

 شن.بد، همیشه نابود می هایآدمخوره و می
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 بریم سراغ یک بازی:

 1هاگلبازی راز                                                                         

 

 

 
 

 

 برای اینکه این گل زیبا رو کامل کنیم،

 :سؤالتا  72یعنی ؛ بپرسم سؤالاین گل از شما  یهاگلبرگباید به تعداد 

 اسیر کسی که در دست دشمن زندانی شده: -1

 تقوا :به معنای ایمان داشتن و گناه نکردن -2

 الله گلی به یاد شهدا: -9

 الزم :ازیموردنبه معنای  -0

 زائر :گویندمی رودیمبه کسی که برای زیارت به جایی -3

 دین :روش و راه زندگی -1

 جمعه یکی از عیدهای مسلمانان که در طول سال زیاد هست: -1

 هوش :به معنای استعداد و حافظه -1

 ریشه :قسمت گیاه نیترنییپا -3

 اسالم :دین آسمانی نیترکامل -74

 النه :پرندگان گویند هبه خان -77

 میهن :کشور و وطن -72

 رو دادید. حاال میخوایم با هم رمز مسابقه رو پیدا کنیم! سؤاالتزرنگ که خیلی خوب جواب  یهابچهآفرین به شما 

 .دیکنیمحرف اول و دوم رو کنار هم قرار بدید، رمز رو پیدا  یاکلمهاگر از هر 

 جمهوری اسالمیآزادی،  استقالل،رمز: 
ن ، شاه رو از ایرادادندیمو شعارهای زیبایی که  هاییمایراهپبله دوستای گلم، مردم کشور عزیزمون در زمان شاه با شرکت در 

 2به ایران برگشت و جمهوری اسالمی ایران رو تشکیل داد. بیرون کردند و امام خمینی

                                                           

 ها را شماره بندی کنید. هر سؤالی که پرسیدید، جواب را در گلبرگ مربوطه بنویسید.گلبرگ بکشید و گلبرگ 12گلی با  1
 اجرا کرد. مانند:ها ها را با بچهو یا پایان برنامه بعضی از بازی میانهتوان در می 2
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 من! نعزیزا

، ایام فاطمیه و شهادت حضرت های ماستهموطنانقالب و ایام جشن و خوشحالی این روزها عالوه بر اینکه سالگرد پیروزی 

ن مناسبت ای حرمت و دقت کنیم که (کلیپ کوتاه از مداحی) میبگباید این مناسبت رو به همدیگه تسلیت  وهم هست  ÷زهرا 

 یک صلوات بلند بفرستید. ÷زهرا یم و شادی هامون رو کنترل کنیم. حاال هدیه به حضرت کنرعایت رو هم 

 
 

 «امهلل صلِّ یلع حمّمد و آل حمّمد و عّجل فرجهم»
 

                                                           

مانند بازی  شوید؛ند میگل ریزید، بل نشینید و اگر گفتمبرخیزید، میاگر گفتم  :گوییمچند نفر از مخاطبین را انتخاب کرده و به آنها می بازی برخیزید و گل ریزید:
 .کنید. استفاده بی برخیزید ای شهیدان راه خدا..ینجا از آهنگ انقالابشین پاشوی برعکس. 

باید به  .گوییم: یخ شویدگوییم شعارهای انقالب را تکرار کنند، در وسط شعار دادن آنها میتعدادی از مخاطبان را انتخاب کرده و می ی یخ شید، آب شید:باز 
 شود. مشخصبرنده  شود تااین کار چند مرتبه تکرار می .کنندشروع به شعار دادن میدوباره ، «آب شید»همان شکل که هستند بدون حرکت بایستند! و بعد با گفتن 


