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اهداف رفتاری و دانشی :
نوع

هدف
اهداف

عنوان

ردیف

آموزشی

۱

آشنایی با برخی ویژگی های اخالقی

۲

آشنایی با یک دستورالعمل تربیتی امام رضا(ع)

اهداف

۱

افزایش عالقه نسبت به خدای متعال

۲

تعمیق روحیه اخالق فردی

رفتاری

سرفصل های مورد بحث :

ف

ردی

عنوان سرفصل اصلی

سرفصلهای فرعی

1

اخالق فردی

چند نکته اخالقی در تربیت اسالمی

شرح محتوا :
دوستان خوبم سالم امیدوارم كه حالتون خوب باشه آماده اید تا یك داستان برایتان تعریف
كنم؟ البته باید خوب به ذهن خود بسپارید اگر آماده هستید صلوات بفرستید.
خواب عجیب
امام رضا (ع) مي فرمودند :خداوند به یکي از پيغمبران خود وحي كرد كه چون صبح شد
اولین چیزي كه دیدي آن را بخور و دومین چیزي كه مشاهده كردي آن را پنهان كن ،سومي
را كه دیدي آن را بپذیر و حفظ كن و چهارمي را كه دیدي آن را ناامید نکن و پنجمین چیزي
كه دیدي از آن فرار كن.
چون صبح شد پيامبر به دنبال كار خود رفت اولین چیزي كه دید یك كوه بزرگ بود ایستاد
و با خود گفت پروردگار من فرمود كه من اولین چیزي كه دیدم آن را بخورم ،به حیرت فرو
رفت ،سپس به خود آمده و گفت :پروردگار من جز بر چیزي كه توانایيش را داشته باشم
فرمان نمیدهد سپس به سوي آن كوه رفت تا آن را بخورد ،هر چه نزدیك تر مي شد كوه
كوچکتر مي شد تا به كوه رسید كوه مثل یك لقمه غذا شده بود آن را خورد لذیذ ترین غذایي
بود كه در عمرش خورده بود.
سپس از آنجا رفت به طشت طال رسید با خود گفت :پروردگار من دستور داده بود كه آن را
پنهان كنم ،سپس گودالي براي طشت كند و طشت را در آن نهاد و خاك روي آن ریخت و
رفت ،همین كه رفت دید كوزه از خاك بیرون آمد با خود گفت :من ماموریت خود را انجام
دادم این دیگر به من ارتباطي ندارد و رفت.

ناگهان پرنده اي را مشاهده كرد كه عقاب به دنبال او بود ،پرنده به دور پيغمبر چرخید،
پيغمبر با خود گفت :خدا دستور داده بود كه سومین چیزي كه دیدم آن را حفظ كنم سپس
آستین خود را گشود و پرنده به آستینش رفت.
عقاب به پيامبرعرض كرد تو شکار من را كه چند روز است به دنبال آنم از من گرفتي؟ پيغمبر
با خود گفت :پروردگارمن به من فرمان داد كه آن را نا امید نکنم .تکه گوشتي كه به همراه
خود داشت به عقاب داد و رفت .در راه چشمش به گوشت مردار گندیده ي كرم افتاده اي
افتاد ،و یادش آمد كه خداوند به او دستور داده بود كه پنجمین چیزي كه دیدي از آن فرار
كن .سپس از آن فرار كرد و به خانه بازگشت.
در خ واب دید كه گویي به او گفته شد كه مأموریت خود را انجام دادي آیا مي داني آنها كه
دیدي و آن اتفاق ها كه افتاد چي بود؟ گفت نه .به او گفته شد كوه مثل خشم بود بنده
چون خشمناك گردد از بزرگي و عظمت خشم ،خود را ببیند و ارزش خود را نشناسد اما اگر
خویشتن داري كند و قدر خود را بشناسد و آتش خشمش فرو نشیند سرانجامش مثل همان
لقمه گوارا مي شود.
اما آن طشت طال مثل عمل شایسته و كار نیك است كه چون بنده وقتي كار نیك انجام داد
باید آن را بپوشاند و پنهانش كند و براي كسي نگوید ولي خداوند خود آن را آشکارمي كند
تا بنده را با آن زینت دهد در نزد مردم عالوه بر آن پاداشي كه در آخرت مي دهد .اما پرنده
مثل موعظه و پند ي است كه داده مي شود ،باید آن را بپذیري .آن عقاب مثل نیازمندي
است كه نباید او را ناامید كني چرا كه از بي حاجتي نزد تو آمده .و آن مردار مثل غیبت است
كه باید از آن فرار كرد و هر جا كه غیبتي بود سریع باید از آنجا گریخت.1
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نکات و مالحظات مهارتی :
ردیف

ش ــ ــ ــ ــ ــرح

1

استفاده از داستان،حکایت،تمثیل ،و  ....و تبیين محتوا به صورت بازی و شاد

2

ارائه الگوهای اخالقی-برگزاری اردوهای زیارتی،تفریحی ،تربیتی

3

آموزش خانواده ها نسبت به روش های تعمیق روحیه محبت به دیگران

۴

تشویق به برگزاری عزاداری در ایام فاطمیه

منابع آموزشی :
منابع

ردیف

نام كتاب و نویسنده

منبع اصلی

1

كتاب سال سنوات گذشته

منابع تکمیلی

۱

قصه های كلیله و دمنه

سرگروه
منابع تکمیلی
متربی

1

قصه های خوب برای بچه های خوب

