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؛نقش تاکید در زندگی کودک»
اثر گذاری آن بر کودک 

«حسینی با کمک آنعاشورایی و و آموزش سبک زندگی 
«    طیب سخن»بر محور کتاب 

:موضوع مجلس امروز



عبدهلل ع نیت کنیم که در مجلس عزای ابا

...توجه و ذکر مان به خودشان معطوف شود

رساندن به دیگران و رفعت پید ا کردن حق جز خیر
...برایمان مهم نباشد

لیه را در تشخیص ها و ا نتخاب هایمان معیار ا
....محور قرار دهیم

ه مهم بچه هایمان را به آنچه ک»تا بتوانیم 
.متوجه سازیم« است
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مهم است؟پدر و مادر چه مسائلی در زندگی دنیا برای 
آنها به چه موضوعاتی توجه می کنند؟

مهم است؟ ایشان به چه امام حسین ع چه مسائلی برای 
موضوعاتی توجه می کنند؟

به چه موضوعاتی تاکید کرده است؟ چه مطالبخداوند
ی را محور توجه قرار داده است؟

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


شروع. 1

...تاکید را بشناسیم

یم الحمدهلل رب العالمین الهی اهدنالصراط المستق•

صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم 

.و الالضالین

ت به برای  اینکه ارزشمندبودن چیزی را مشخص کنیم و نسب
...اهمیت چیزهایی هوشیار باشیم



الحمدهلل که خداوند برخی چیزها را بر برخی دیگر 
رتبه و فضیلت داد، که اگر غیر از این بود، چیزی به نام م

.نیز اصل و فرع معنی نداشت

و حماسه عاشورا را ( ع)الحمدهلل که خداوند امام حسین
.بخشید و مهم کردفضیلت 



رد، الحمدهلل که خداوند نه تنها فرهنگ عاشورا را مهم ک
دنبلکه به هر چیزی که با امام حسین و حسینی ش

.نزدیک باشد، اهمیت بخشید

شدنالحمدهلل که زندگی ما می تواند با عاشورایی 
ما ارزش و اهمیت پیدا کند و همچنین این امکان برای

ردن بهکه بتوانیم فرزندانمان را با نزدیک کوجود آمد به 
.  فرهنگ عاشورایی ارزشمند و با اهمیت نماییم



خواهیدشمایی هستید که می مخاطب بنده 
فرزندانتان مادری کنیدبرای 

فرهنگ عاشوراآموزش و تمایل به یادگیری نحوه  
.داریدزیر هفت سال به کودکان  

سخیب طبا تأکید بر کتاب مبانی ای که مطرح می شود 
و دبی اامکان استفاده از ظرفیت که این کتاب،  ن است 

م کرفراهمسائل در دوره کودکی، برای حل ادبی را تدبر 
.ده است

خصو سیر تکامل کالم در کودک را به  عنوان شا
.بلوغ در این دوره مورد توجه قرار داده است



و ل اسم، فعل، جمله، قیود، جهت، شرط، وصجلسات گذشته از 
...یاد کردیم تفصیل 

....خوب است مروری روی آن داشته باشیم



اسم

ایجاد تما
د یز برای یا
دادن و فه

ماندن
ایجاد غلبه

مالکیت

تعیین

جنس

ایجاد طعم برا
ی دوست دا

شتن

اثرگذاری 
و خاصیت 
های جدید

نقش دارند 
و ثقل می 

بخشند

معرفه 
و نکره

مونث 
و مذ
کر

لحن و 
القا

جامد و 
مشتق

معرب 
و مبنی

درجه بند
ی و مرتبه 

بندی
محاسبه کردن 
و کثرت بخش

ی

مثنی و
جمع



فعل

چه رفتاری

در چه 

زمانی

با چه امکان 
تنوعی برای 

انجام
توسط چه 
کسی برای

چه کسی

در چه 

حدّی

از چه 

زاویه ای
زمان

معنا

صرف 
شدن

خطاب

الزم و 
متعدی

معلوم و 
مجهول



جمله

خبری

امر و : انشایی

نهی

: انشایی

استفهام

: انشایی

ایکاش

: انشایی

منادا

جمالت
بازدارنده و ا

مر کننده

جمله های 
پرسشی

جمله های 
ندایی

جمله های 
ایکاشی

بیان جمالتی از

ماجرای کربال و

اعالم کننده 

ایام 

محرم 

بیان جمالت 

پیوند دهنده

فرزندان با

حماسه کربال



قید

ابراز نیت 
همراهی 

با امام همه جا 
کربال همه 

وقت عاشورا

دوست 
داشتن امام 

حسین تورا

می 
خواهم 

مبهتر باش

بیان 
حالت 

های زیبا

تغییر 
زاویه، از 

..اون نظر

تعلق به 

حسین

حسین 

شهید

مفعول
له

مفعول 
فیه

مفعول

معه

مفعول
حالمطلق

تمیز

مضاف و 
مضاف ا

لیه

موصوف

صفت



جهت و شرط

برائت/نه

با اینکه دقیق نمی
دانم چه می گویی، 

ولی نه

معلومه که 

نه
خواستی 

امتحان کن، 

ببین نه

..تا بوده نه

هنوز که نه



عطف، وصل و 

تفصیل

قصه )تفصیل
گویی به روش 

گفتگو

قصه گویی به 
روش 

معرفی

قصه گویی به 
بیان روش 

علت

تفصیل 

تمایزی

تفصیل به 
روش 

تشبیه



.موضوع ما ارتقاء دادن توجه استو در این جلسه 
:برای این منظور نیاز داریم به چند چیز

شناخت مخاطب ) زیر هفت سال و تعیین نحوه آموزش1
.به او

مرا را اقسام روش هایی که میتوانند فرهنگ عاشوشناخت ( 2
وزتأکید قرار دهد، توضیح داده و آن را دریچه ای برای آمورد 
.  کنندش 



معرفی اجمالی دوره اول. ب
(مقبل از تولد تا تکل)آغاز رشد



تولدقبل
جنینی
شیرخوارگی
کودکهایتوانمندیبروزبر)طیبکالمبروز

نمبتکودکطیببروزهایجهتدرمحیطکردنمندضابطهباهمراه
(استی

•

( (ع)در زندگی به سبک علی اصغر)مراحل دوره اول رشد



:دورهایندرفهمقابلومتناسبموضوعات

ا  اد  زادی در ت ربه

ا  اد ان  با م نو ا 

 ی  یری از ورود  سیب به  وا 

ال وسازی

توجه به کمیت و کی یت ا  اسا  

انوا  بازی با تاکید بر تمرک   ت  ر    ا  شدن 
 اط ه و  وا  

ان  دهی با م ان های م نوی

ان  دهی با مناس  و  بادا 

ان  دهی با ا راد  رهی گار

ش ل دهی به خ انه ر تاری و گ تاری کودک

مراقبت از ادراکا  و      ن ها از  سیب 

تحمل شیطنت ها و است    ط بی ها

ت هیل در  ادگیری اکت ا ی

ب ترهای رشدی و محیط ها

 اددهی ورز  های م ید موز  مهار  های ج مانی

مهار  های مربو  به س متی و ن ا ت

حواس



رزق

ن د   ساختن کودک به اس  راز 

شناخت و  گی های راز  و ن ان دادن  ن

تحمل شیطنت های کودک

برقراری روابط م   انه با مادر و  رزند

شاد کردن مادر



کالم
هنر گ ت و گو با کودک

محتوای ک  

 شنا ی با زبان کودکی

د ا برای د  ران

ت  ی  قر ن

و  گی های ک   در ارتبا  با کودک

مراقبت از روابط خانوادگی و دوستی

است اده از ک ما  طیب در محیط خانه

 رهی  از گ ت و گوهای خبی انه

 رهی  از ک ر  با د و نبا د

 رهی  از تبیین انت ا یا  تو یدی

و ای به  هدها

ت  ی  ش ر  داستان و   مت ها



تاد ب نط  بر مبنای  طر 

   ر  محدود ت های ادراکی

 رور  خیا 

 موز  های هدا ت شده

رابطه کر مانه با  رزند

برخوردهای کر مانه

تاکید بر م هو  و  ت در خانه

 موز  بازی های وانمودی

ق ه گو ی

کاردستی

 موز  های م ید

توجه به       ردی و  ا  ه ها

 موز  ا ن

روابط  اط ی والد ن با   د  ر

توجه به ر بت ها و اقت ا ا  سنی

رو   یرم ت ی  در  موز  با د و نبا دها

 ی  یری از لو  شدن

انت ارا   متناسب با توانمندی ها

ب  ودن و سر   راضی شدن

ال ای   ا  م بت

ا  اد رو یه س ت کوشی و 
 ی  یری از تن  روری

: نطق



ورز ) 1

س متی) 2

قر ن3 ادگیری)
د ا) د  رانبرای4
بدهای رفاز رهی وزدنخوبهای5 رف)

اجازه) 6

لو ) ن دن7
ت  ) ن ردنتنب یوکردن8
رضا ت) سر  9

:دورهایندرفهمقابلومتناسبمهم،موضوعاتازبرخی



دستور زبان. ج
(توجه) ارتقای)دوره اول



ر نتا  یخواهی میواق در رداز   میتوجهتأکیدبهوقتی•
.دهی قرارزندگیمرک دررا  ا  وها موزه

دبا ودارنداهمیتازبا  یدرجهکهچی ها یتوجهتأکیدبا•
دهی میقراردستر درراداشتبی تری  اسیت نهابهن بت

ور  ا موضو  ب یدروب یرد ور    ت نهابهن بتمباداتا
.شونداثرک وگُ درشت 

ابااات اقکهاستاب اریوادا دارایزباندستورجهتبهکارا ن•
ا رزندوخودزندگیدررا ز های موزهظر یتهمینازست اده
.کنی میدنبا نمان



تاکید توجه

برای هوشیاری و 
مدیریت درون و 

برون

حتمی

است

قطعا شده
است

ردخور

ندارد
معلوم

است که 
آری

اال /فقط
و البدّ

باور کن



روش های . د
ایجاد تأکیدهای 

عاشورایی
انسانآنچه منجر شده تا زندگی )

(حسینی شود امام 



درجهتوتأکیدکردندنبالبرایبسترهاییچه
داریم؟عاشواراییفرهنگ

ورا اشواق هبهمربو تأکیدا (1
مراس بهمربو تأکیدا (2

 اشورا

وول  دارایمتن  ب تردراگر الباًتأکیدا 
ه تنترمؤثربن ینند (  ا ت اق ه  م  ) ل
.د



«استحتمی»روشبهتأکید،

حتما باید اجازه گرفت
دمان اگر قرار باشد یک تأکید از جنس این روش در زندگی فرزن

زاره جاری باشد به نحوی که او را به کودکان کربال ملحق نماید، گ
.است« حتما باید اجازه گرفت»

د قدر واقع در این شکل از تأکید، حکمی از احکام الهی مورد تأکی
.رار گرفته است

ا اهمیت باشدبیان این نکته از جانب کودکان کربال می تواند بسیار ب
ه ؛ چون اساسا بسیاری از احکام برای ما وقتی فهمیده شده اند ک

ک حاال به این طریق ی. را در آن حکم دیده ایم( ع)سیره اهل بیت
به فرزحکم قطعی قرآن را می توانیم به آموزشی که قطعا اهل بیت

.ندانشان داده بودند، مورد تأکید قرار دهیم



دارددوست باباکهدان میخود •

رضاوب  ودنبداند با د رزندکهمهمیات اقا جم هاز•
.استمادرو درسر   ت

ازکه  ا تیقالبدرتوانمیراتأکیدازنو ا ن•
.یاموز  ب رزندانمانبهکنی  میت و رسازیکرب کودکان
شبابا اگر تی( )رقیه  ر ا ن هبرتأکیدم  
.دارددوستخی یرااوباباکهدان تمینبود او یش

«  قطعا شده است»تأکید، به روش 



دهدیمانجامحتما پسگفته،بابام•

دهمیمانجامحتما •

ا ازیخوبب یارن انه رزند جانبازقط یگ ارها نشنیدن•
.استوالد نشبهاومینان

ن سا رووالد نقولیخو بهواب تهب یارکهتأکیدا ن کر•
کهدشوت ر فج  یماجراها یقالبدرتواندمیاست د  ان
اما.بیاورد بهابچهبرایخواستمی( ) با   ر م  
ودخقو سر مو  انکهدان تندمیهابچهولیشدشهید
ونچامااستدادهقولیچهکهبودنر ته اد واستبوده 

.ب ورند بتاکردهد ا نهابرایشدهشهید

«ردخور ندارد»تأکید، به روش 



...بخردبرایتبگو باباتبهخوب•

های  ارهگز برایتأکید از مدلایندر پرسشگر لحن•

.دارداهمیتبسیار رازقیتدرکجملهاز 

فرزنددر شد،گفتهآنچهشبیهجمالی  شنیدن•

.داردنکتهایندرستافتادنجا از حکایت

«آریکهمعلومه»روشبهتأکید،



گویمنمیالکیمن•

هرهباما.شودروبروانکارباادعاهایشمقابلدرنبایدفرزند•
دالیلیبهچهوشودمیتردیداوکاردرکهوقتیچهحال

اینبرایداردضرورتبگوید،رافوقجملهنظیردیگر
اتهگرفیاداوزیراشد؛قائلارزشتأکیدشاینبرایوجمله

.نمایدجلبرادیگراناعتمادچگونهکهست

«کنباور»روشبهتأکید،



می واه رابابا    طمن•

باشی د دهم ت فموارددر رزندماندرراتأکیدا نشبیهشا د•
هبکهنحویبهدارد چی   کردنارادهاز  ا تتأکیدا ن.
ردچی تر نضروری.نباشد   ر قابلاراده نخ فوجههیچ
:کهاستسؤا ا نبه اسخموردا ن

اتیموضو چهدربارهبا درا رزندمانجانبازموض  یریچنین•
ببینی ؟

او ا موضا نتر نمه از  یوالد نبهن بتا  اسا بروز•
ست

هابچهکهشد ور ادرا اشوراازن تها نتوانمیموردا ندر•
تدوسوخواستنمی بدل ان تیولیبودند ت نه ن هبا

.ببیننددوبارهرابابا  انداشتند 

«  فقط»تأکید، به روش 



:(ع)اصغرعلیروضه.ه



فتننشکسودایاالذن،الیاالذنمنشد،پارهگلبرگگلویچونو
نازنحسیمحاسنبرالکوثراعطیناکاناکهچراماند؛ابترهاغنچه

گشتل
میهاش بنیدر تیا  .بودندخوبخی یکرب درب رگوکوچ 
گب روقتیشودم  و تاکرددنبا راهابچهازهر  زندگیخطشد

هرگترب از  کدا م لوه تندش  یچه...شوندمیک یچهشدند
م لوچ ونهبود بچهاگرب رگتر  نکردم  و شدمیطر یاز.ا ند
.اندبودههابچهاز  کدا 
گ میچههرکهاستم  و .بودال مرمنش ۀ( )قاس  مدههان لدر
براهلل بد.شدمیترشبیههاش بنیقمر  ر کاملماهبهما ارهشت
تر نهشبیه اکبر  ی نهاازب رگتر...شد موم لدستشکهقاس ادر
 اطمههبتر نشبیهروا ا دره   یبن  ین (ص)خدا یامبربهبود
ارهمینه   ینبنت اطمهدختر مورددرقب او.شدهم ر ی( )

در وابز نتوز نکهد دشدمیرقیهوس ینهدرراز نب.... رمود
.بودند



.استبیتاهلهمهشیرخوارگیا غر   یمیانا ندر

.استبیتاهلهمهشیرخوارگیا غر   یمیانا ندر

 شما.شودمیمن  ب ن ااز بهاهمهکهچ مه   براهم ل
بنن  ین ل ا تنجر انادامهوامتدادب واهددشمنیکنید ور
باشد داشتهرااوبودنابترتمنایوبرچیندرا  ی
.بودخواهداو  یدنیتان  ا ا غر  یکردنشهید
استگ تهدوجانبهتأکیدیبارسو بهخطابقر ندرخدااما
.استابتراوورزکینهدشمنونی تیابترتوکه
تنن   سودایا  ن الیا  نمنشد  ارهگ برگگ ویچونو

  ینمحاسنبرال وثرا طیناکاناکهچراماند؛ابترها نچه
 اشید سمانبهراق بشخون  ینوگ تناز 
بدا ابا  ا  ی ال   .شوندرهاگمراهیوجهالتازخدابندگانتا
...له



بنیهاوبعلهاوابیهاوفاطمهعلیصلاللهم



ان شاءاهلل 
جهت و تاکید زندگی همه شیعیان ظهور مهدی ع باشد

و برای آن از همه چیزشان بگذرند
.و برای این گذشت، برنامه ریزی کنند


