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  پيشگفتارپيشگفتار

نوردد و بيشترين امروزه انسان توانسته است مرزهاي دانش را در
و همچنان نيز به سرعت پيش رود، تا . امكانات را دراختيار گيرد

اما با وجود . ترين زندگي را براي خود رقم بزندبهترين و عالي
ي عكس گرفته و آرامش او سلب گرديده است تمامي تالشها نتيجه
هاي علمي و امكانات روزافزون كه پيرامون وي و با همه پيشرفت

حال اين ضرورت . رد نتوانسته است از دردهاي خود بكاهدوجود دا
رسد كه براي رسيدن به ساحل آرامش عالوه بر آسايش، به نظر مي

هاي عملي و علمي در قالب مهارتهاي كسب يكسري از مهارت
زندگي الزم است، زيرا مشكل بيشر امروز مقوالت متعددي از جمله 

معنوي زيستن و اخالقي  سالم زيستن، شاداب زيستن، آرام زيستن،
  .زيستن است

گذاري بايست، بيشترين سرمايهحال براي رسيدن به اين مهم مي
هاي زندگي را را براي نسل نوجوان و جوانان مصرف كرد تا مهارت

ي سازگاري و هاي افراد هستند و زمينهاي از تواناييكه مجموعه
كند تا فرد كمك مي نمايد و بهها را فراهم ميرفتار مثبت و مفيد آن

ها و نقش اجتماعي خود را بپذيرد و به شكل مؤثرتري مسئوليت
يعني اول خود را بشناسد، سپس باور كند و بعد از آن . عمل نمايد

شود تا در اين حالت فرد قادر مي. به شكل مؤثر و مفيد ظاهر شود
هاي واقعي و هاي وجودي خود را به تواناييدانش، نگرش و ارزش

ي مبدل كند و نيروهاي وجودي خود در جهت شادابي، عين
خالقيت، ابتكار و نوآوري و ايجاد زندگي مثبت براي خود و 
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ديگران به كار گرفته و احساس بودن و گام برداشتن به سمت شدن 
  .را تجربه نمايد

ها در حقيقت تالشي است براي بهتر زيستن، و با كتاب مهارت
گيري از اصول ه اين هدف با بهرههم زيستن و براي هم زيستن، ك
هاي گوناگون تدوين و تأليف شده روانشناسي و همچنين تجربه

كند كه با آموزان كمك ميهاي عملي به دانشكسب مهارت. است
ي مثبت برخورد نموده تا به موفقيت مشكالت زندگي به شيوه

  .بيشتري نائل گردند
  :كندكمك مي هاي اين كتاب به پيشتازان و فرزانگانمهارت

 كه قدرت بررسي و تحليل مسائل گوناگون را داشته باشند؛ - 1

او را از نگرش تك بعدي دور كرده و به او قدرت قضاوت  - 2
 دهد؛همه جانبه را مي

قدرت اعتماد به نفس و مقاومت و موفقيت، تعامل و       - 3
 كند؛انديشي را در او تقويت ميهم

 .خالقيت، نوآوري و پويايي تقويت شود - 4
ي كساني كه در تهيه و تدوين اين كتاب نقش ر پايان از همهد

داشته و با ارسال جزوات و مقاالت از سراسر كشور ما را ياري 
ي محتواي گانه 13اند، به ويژه از اعضاء كارگروههاي رسانده

آموزشي، كارگروههاي فرعي محتواي آموزشي استانها، مديريت 
ارشناس مسئوالن فني و آموزي استانها، كارشناسان و كدانش

اندركاران سازمان آموزي استانها، دستآموزشي مديريت دانش
ي فني و آموزي مركز و پيشكسوتان مدرسين و اعضاي كميتهدانش

آموزي هاي دانشآموزشي به ويژه همكاران ارجمند مديريت تشكل
  .گرددصميمانه تقدير و تشكر مي

نآموزي جمهوري اسالمي ايراسازمان دانش



 

  مقدمهمقدمه

پيوند و ارتباط فرد با گروه در رشد اجتماعي و عقالني او تأثير 
فرد با حضور در گروه، چگونگي مشاركت با ديگران . بسزائي دارد

گيرد و در اثر ي برخورد با ديگران را فرا ميآموزد، شيوهرا مي
شود كه چگونه بايد ديگران را تماس با رهبر گروه متوجه مي

سن او نيز با كند كه افراد همفرد در گروه حس مي .راهنمايي كند
اين امر تا حدودي . رو هستندمشكالتي شبيه مشكالت او روبه

دهد و در فشارهاي روحي او را در برخورد با مشكالت كاهش مي
حل مشكالت را نيز اثر تماس با افراد گروه و همفكري با آنها راه

دهد ه، تن به كارهاي سخت مياو گاهي با اتكاء به گرو. كندپيدا مي
  .كندو از اين راه، روح شجاعت را در خود تقويت مي

بايد توجه داشت عمل اصلي در تشكيل گروه، احتياجات اساسي 
ما بايد گروه را به رسميت شناخته و موقعيت آن را . افراد است

اي هاي گروهي و تشكيالتي را به عنوان وسيلهدرك كنيم و فعاليت
  .افراد مورد استفاده قرار دهيمبراي رشد 

در چنين زمان و شرايطي مربي خود را مانند يك عضو در ميان 
ها را خوب درك كرده سازد و مقاصد و احتياجات آنگروه وارد مي

و رغبت و تمايالت اعضا را نقطه شروع كارهاي تربيتي خود قرار 
ب ي گروه، انتخاتواند در توسعهاو در اين صورت مي. دهدمي

ي نقشه و برنامه، تقسيم كار و قبول مسئوليت و در ايجاد هدف، تهيه
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فرصت براي هر يك از اعضا به تناسب استعداد و ميل آنها به ايشان 
  .كمك كند

تواند به عنوان يك عضو با يك مربي خوب و آگاه درصورتي مي
اعضاي گروه در كارهاي گروهي و تشكيالتي شركت كه بتواند 

. خوب درك كند و مقاصد خود را نيز به آنان بفهماند مقاصد آنها را
درضمن تفاهم ميان مربي و اعضا نيز داراي اهميت فراواني است و 

تواند كمك مؤثري به اعضاي گروه نمايد مربي در اين زمينه نيز مي
شود كه مربي و و اين تفاهم زماني به صورت واقعي ايجاد مي

ي گاه كنند، همكاري را وسيلهاعضاي گروه با احترام به همديگر ن
تأمين احتياجات فردي و رفاه جمعي قرار دهند، روش عقالني را در 

هاي تربيتي به كار ببرند و هر يك از افراد حق ي فعاليتكليه
  .ي مسائل مختلف را داشته باشداظهارنظر درباره

اي توان پيوند و ارتباط گروهي را وسيلهدر چنين محيطي مي
  .افراد قرار داد... تعالي اجتماعي، عقالني، عاطفي و براي رشد و

شود كه تنها با توجه به توضيحات ارائه شده چنين استنباط مي
هاي سني هاي افراد را در گروهروش مناسبي كه بتواند تمام ويژگي

طور صحيح پرورش داده و در مسير مختلف و سطوح متفاوت به
  .ي مناسب و هدفمند استدرست قرار دهد، كار گروهي و تشكيالت
ي معيني ارتباط ندارند، اغلب بنابراين افرادي كه با گروه و دسته

ارزش، نااليق و داراي نقص برند، خود را بيدر تنهايي بسر مي
  .كنندفرض مي

شود و گاهي ها مياين احساس، سبب اضطراب و ناراحتي آن
  .ممكن است مرتكب اعمال خطرناكي شوند
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صوص نوجوانان و جوانان به گروه همسال و پس يك فرد به خ
دهد و گاهي اوقات از ي شديدي نشان ميفعاليت تشكيالتي عالقه

هاي خود بيشتر از پدر، مادر و مربي خويش تأثير گروهدوستان و هم
كند گروه پذيرد و اين نيست مگر به اين خاطر كه او احساس ميمي

  .كنداو را بهتر درك مي
داع شود كه در آن فرد بتواند با دوستانش به حال اگر روشي اب

راحتي ارتباط برقرار كند و ارتباط آنها با هم ديگر داراي نظم و 
ترتيب باشد و به طريقي كنترل شود كه آنها را به انحراف نكشاند، 
قطعا روش خوب و مناسبي خواهد بود، زيرا در اين روش، ديگران 

اشت و دوستان نيز او را به او و باورهاي او احترام خواهند گذ
  .خواهند پذيرفت
هاي گروهي و آموزي در راستاي تقويت فعاليتسازمان دانش

تحقق اهداف تربيتي و آشنايي با مباني عقيدتي، تشكيالت     
  .آموزي پيشتازان و فرزانگان را تأسيس نموده استدانش

بديهي است كه مربيان محترم بر اين امر واقفند كه آموزش 
با آموزش انفرادي بسيار متفاوت بوده و در اكثر كشورها نيز  گروهي

  .دهندبه آموزش گروهي اهميت بيشتري مي
اميد است با استعانت از درگاه خداوند سبحان بتوانيم در قالب 

آموزي كشور هاي تيم، دسته و گروه در توانمندسازي دانشفعاليت
  .هاي مؤثر و اساسي برداريمگام



  سخنی با مربیسخنی با مربی

  مكار گرامي، مربي محترم گروه پيشتازان و فرزانگانه
  با عرض سالم و احترام

سازان ميهن با تشكر از پذيرش مسئوليت تربيت گروهي از آينده
اسالمي در قالب تشكيالت پيشتازان و فرزانگان كه يك فعاليت 

باشد، اميدواريم در تربيتي سازمان يافته و درازمدت و مستمر مي
  .ليت خطير موفق باشيدانجام اين مسئو

  :در اين كتاب سعي گرديده است
مشاركت فعال و پويا و سهيم شدن پيشتازان و فرزانگان در  - 1

 هاي تربيتي مورد توجه باشد؛فعاليت

ايجاد رقابت سالم و سازنده به جاي رقابت ناسالم و  - 2
 نابودكننده خالقيت مدنظر باشد؛

اعتماد  هاي زندگي از جمله عزت نفس، خوداتكايي،درس - 3
-پذيري، مشاركتبه نفس، قدرت رهبري كردن، مسئوليت

پذيري و قانونمندي به صورت غيرمستقيم و در جويي، نظم
 .هاي عملي و تشكيالتي آموزش داده شودقالب مهارت

ي مطالب اين كتاب به صورت كيفي، توجه داشته باشيد ارائه - 4
   اي كه     نمايد به گونهمخاطب را تشنه و مشتاق مي

 .شوندآموزان با ميل و رغبت خود وارد مباحث ميدانش
اي است كه ي مطالب در اين كتاب به گونهتنوع در ارائه - 5

مخاطب در تمام طول زمان احساس خستگي و كسالت 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ١٣       سخني با مربي

كند و توجه داشته باشيد بيشتر اتكاء در اين كتاب بر نمي
 تربيت ديداري، كرداري و رفتاري است؛

ي مطالب به صورت تئوري و در رائهتوجه داشته باشيد ا - 6
سعي نمائيد . شودمحيط كالسي باعث بروز خالقيت نمي

آموزان را در شرايطي قرار دهيد كه با تمام وجود در دانش
 دهيد، حل شوند؛آنچه به آنها آموزش مي

هاي كمي در اين كتاب مالك پيشرفت توجه به شاخص - 7
فت محسوب نيست، بلكه رفتار و اخالق، مالك اصلي پيشر

 .شودمي
هاي هر يك از     هاي فردي و ظرفيتتوجه به تفاوت - 8

آموزي و استعدادهاي آنها بطور جدي مدنظر قرار دانش
 گيرد؛

آموزان را وادار انديشي دانشكارهاي گروهي و جلسات هم - 9
ي تربيت فعال را فراهم        كند و زمينهبه انديشيدن مي

 نمايد؛مي

آموزان، كه وزان را توسط خود دانشآمتربيت ديني دانش -10
آموزان را امري دروني است مورد توجه قرار دهيد و دانش

در شرايطي قرار دهيد كه اين امر با ميل و رغبت و نه از 
 .روي اجبار و اكراه انجام دهند

  ::توجه کنيدتوجه کنيد

 1سطح ي تحصيلي فصل و براي دوره 11اين كتاب در  - 1
 تهيه و تدوين گرديده است؛
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آموزان و ارزشيابي ها و پيشرفت دانشي از فعاليتارزياب - 2
عملكردي مربيان در اين كتاب توسط مربيان گروه و مربي 

 گيرد؛راهنما صورت مي

با توجه به اينكه نظرات و پيشنهادات مربيان و مسئولين  - 3
محترم درخصوص تقليل، تكميل، رفع اشكال و اصالح 

اعضاء مطالب جهت تهيه يك كتاب آموزشي كامل براي 
مفيد و مؤثر خواهد بود، خواهشمند  است نظرات و مطالب 
خود را به صورت مكتوب به اين سازمان ارسال نمائيد تا 

 .انشاءاهللا در چاپ بعدي در صورت تأييد مدنظر قرار گيرد

ي كساني كه در تهيه و تدوين اين كتاب نقش در پايان از همه
اند تقدير مهم ياري نموده آموزي را در اين امرداشته و سازمان دانش

  .نمايمو تشكر مي
  آموزيهاي دانشفعاليت معاونت

  آموزي    مديريت تشكلهاي دانش
  
  
  
  

  



  آشنايي با آداب اجتماعي                
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 ١٧       آشنايي با آداب اجتماعي

  ......  مقدمهمقدمه
  افوض امري الي اهللا ان اهللا بصير بالعباد

نمايم كارهايم را به خدا همانا خداوند نسبت به واگذار مي
  .بيناستبندگانش 

هاي مطرح در خانواده موضوع تربيت ترين مقولهيكي از اساسي
تحقيقات نشان داده است كه شخصيت انسان از دوران . فرزند است

گردد و انتقال به موقع فرهنگ اسالمي به كودكان و كودكي آغاز مي
 امحفوظ داشته و ب يهاي احتمالي اجتماعنوجوانان آنها را از آسيب

دهد و در نتيجه ضمن تأثير آشنا و عادت مي ،دگي الهينامه زنآئين
مثبت در روحيه آنان موجب بروز رفتار سالم و سازگاري اجتماعي 

به همين منظور تدوين اين  .ارزشهاي اسالمي خواهد شد براساس
ي آموزدانش التيتشكجزوه گام مؤثري است تا مربيان گرامي 

صحيح زندگي، راهنمايي  را در ادامه خط مشي فرزانگانو  شتازانيپ
نونهاالن ونوجوانان عزيز را  ،و در حصول آداب و عادات اسالمي

هاي اميد است مربيان محترم با همكاري خانواده. كمك نمايد
محترم اعضاء نونهاالن و نوجوانان را با به كارگيري بهترين شيوه 

 اهداف متعالي تعليم و،اهللاقال مفاهيم ياري نموده تا ان شاء انت
  .تربيت اسالمي محقق گردد

  .من اهللا التوفيق و عليه التكالن
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  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«آغاز كارها با نام خدا 
 ست و ما كارهايمان را با بهترين نامها ا  نام خدا بهترين نامها

  .كنيمآغاز مي
  نام تو نامه كي كنم بازبي     اي نام تو بهترين سرآغاز    
 اال بذكر اهللا تطمئن «دهد امش ميياد خدا به انسان آر

  »القلوب
 اگر كار با نام خدا شروع نشود ناقص خواهد بود.  
  اگر كار با نام خدا شروع بشود كار ما نتيجه خوبي خواهد

  .داشت
  براي موفقيت در هر كار بايد با نام خدا شروع كنيم تا خدا

  .ما را كمك كند
 شروع  چون خدا را دوست داريم كارمان را با نام خدا    

  .كنيممي
 هاي فراوان داده باشد و به ما نعمتچون خدا آفريننده مي

با نام او كارها را ،لذا براي تشكر از خداوند مهربان  ،است
  .كنيمآغاز مي

  همچنين كارها را با نام خداوند آغاز كرده تا از شيطان دوري
  .كرده و فريب آن را نخوريم

  بسم اهللانام خدا بسم اهللا بسم اهللا     
  اهللا      بسم      گشا مشگل 

  
    اهللا   بسم  كارها   موفقيت در    رمز

  ها ذكر و شفا بسم اهللاوقت مريضي
  همواره دارم به لب نام خدا بسم اهللا

  همواره دارم به دل نام خدا بسم اهللا      
  يا اهللا يا اهللا    يا اهللا يا اهللا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩       آشنايي با آداب اجتماعي

  آداب سالم گفتن و احوالپرسی کردنآداب سالم گفتن و احوالپرسی کردن

 گوئيمرسيم به او سالم ميسي ميوقتي به ك.  
 گيريمسالم گفتن از ديگران سبقت مي در.  
 سازد و آشكارا سالم گفتن را سالم قلبها را خشنود مي

  .داردخداوند دوست مي
 چون واجب است ،جواب سالم ديگران را حتماً بايد داد.  
 شويمبا احترام و با خوشرويي با دوستان روبرو مي.  
 دهيممي به دوستان خود دست  
 از كلماتي چون متشكرم، ممنونم، سپاسگزارم گفتندر پاسخ

  .كنيماستفاده مي... و
 كنيمتعارفات به ديگران را طوالني نمي.  
 هنگام احوالپرسي بايد تمر كز حواس داشته باشيم.  

  »اولي الناس باهللا و برسوله من بدا بالسالم): ص(قال رسول اهللا «
ولش كسي است كه گفتار را با نزديكترين مردم به خدا و رس

  »2ص /  4اصول كافي ج «  .سالم آغاز كند
در سالم گفتن بر همه مردم ) ص(روايت است كه پيامبر اسالم 

گرفت و مردم براي اينكه زودتر به پيامبر سالم كنند پيشي مي
كردند و به محض ها پنهان ميخودشان را پشت ديوارها يا درخت

شدند زودتر به او سالم موفق مي ،يدندرسمي) ص(اينكه پيامبر 
  »پيامبر و آل پيامبر ردرود خدا ب«. كنند
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٢٠ 

  آداب وضو و تيممآداب وضو و تيمم

 براي خواندن نماز حتماً بايد وضو گرفت.  
  بچه مسلمان خوب است در دوران كودكي احكام و مسائل

  .وضو را ياد بگيرد
 د به كمك پدر و مادر خود و يا بزرگترهانتواناعضا مي 

  .دوضو گرفتن را ياد بگيرنطرز صحيح 
 بلكه  ،وضو گرفتن نه تنها براي نماز خواندن الزم است

  .براي خواندن قرآن نيز ضروري است
 دائم الوضو «خود ثواب زيادي دارد  ،هميشه وضو داشتن

  »بودن
 گرفتن بايد از اسراف كردن آب خودداري كنيمهنگام وضو.  
 ه جاي توانيم باگر براي وضو آب در دسترس نباشد مي

  .وضو تيمم كنيم
  نحوه انجام دادن تيمم را از پدر و مادر و يا از مربي و

  .معلمان بپرسيد
  كليه احكام و مسائل وضو و تيمم در توضيح المسائل آمده

توانيد از آن است كه با كمك والدين و بزرگترها مي
  .استفاده كنيد

  قبل از انجام وضو در صورت امكان خوبست مقداري آب
  .ي ريخته و استنشاق كنيددر بين

  قبل از عمل وضو خوبست آب در دهان ريخته و غرغره
  .نمائيد

 محل وضو پاك باشد دقت شود كه وضو بايد  انجامقبل از
  .)نجاست و كثيفي را از بين ببريد(
 در آداب وضو دعاي مربوط به وضو آمده است.  
 گوييم و سه مي الحمداهللا رب العالمين ،بعد از گرفتن وضو

  .خوانيمرا مي قدرر سوره با



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢١       آشنايي با آداب اجتماعي

  آداب سخن گفتنآداب سخن گفتن

  خواهيد با كسي گفتگو كنيد اول سالم و احوالپرسي مياگر
  .كرده سپس صحبت را آغاز نمائيد

 با خوشرويي و با وقار و متين سخن بگوئيد.  
 كلمات و جمالت را شمرده شمرده و درست بيان كنيد.  
 خواهيد مي از آغاز سخن با ديگران ابتدا فكر كنيد كه چهقبل

  .بگوييد
 كلمات و جمالت را زيبا و ماليم بر زبان آوريد.  
 كمتر حرف زده و بيشتر گوش كنيد.  
 گفتن يا گوش كردن تمركز حواس داشته باشيدهنگام سخن.  
  در مواقع ضروري و اوقات مناسب سؤال كرده و يا پاسخ

  .دهيد
  در بين سخن گفتن ديگران مشغول سخن گفتن يا كار ديگر

  .نشويد
  نجوا نكنيد«در حضور ديگران در گوشي صحبت نكنيد«.  
 بي موقع و نسنجيده سخن نگوئيد.  
 هميشه راستگو باشيد.  
 »نيك گوييد ،گوييدوقتي سخن مي» اذا قلتم فاحسنوا . 

  )200الفصاحه ص نهج(
  رب كالم جوابه السكوت): ع(عن علي.  
 چه بسا سخني كه پاسخ آن جز سكوت نيست . 

)رر الكلمغررالحكم و د.(  
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٢٢ 

  آداب نظم وانضباط سخنآداب نظم وانضباط سخن

  :يك عضو تشكيالت      
 داردهايش را هميشه تميز نگه ميها و قلمها و دفتركتاب.  
 داندنحوه استفاده مفيد از آنها را مي.  
 خودداري ... بازي و از ريخت و پاش كردن كتابها و اسباب

  .كندمي
 انتخاب مشخص هر كدام جاي ...وكتابها و لباسوكيفبراي

  .كندمي
 دهدهر چيزي را سر جايش قرار مي.  
 كنددر كارهاي خود عجله و شتاب نمي.  
 چه در حياط و چه در كالس ،در محيط خانه و مدرسه 

  .ريزدآشغال نمي درس
 كند مگر عذري از تأخير در ورود و خروج جداً پرهيز مي

پيش آيد و يا اجازه مربي باشد كه در اين صورت اشكال 
  .ندارد

 دهدتواند كارهاي خود را خودش انجام ميتا آنجا كه مي.  
  .»اوصيكم بتقوي اهللا و نظم امركم): ع(قال علي « 

شما را به تقواي الهي و نظم و انضباط امورتان در زندگي و كارتان 
  )نهج البالغه. (كنمميسفارش 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٣       آشنايي با آداب اجتماعي

  آداب خوابيدنآداب خوابيدن

 ر زودت هازودتر خوابيده و صبح هافرزانه، شب - يك پيشتاز
  .شودميبلند 
  آورد ميمثالً جوراب را از پايش در«خوابد ميبا لباس مناسب

  .»...و
  با خواندن حداقل دو سوره كوتاه قرآن و دعاهاي مخصوص  

  .خوابدمي
 زندميا مسواك دهان ر قبل از خواب.  
  از رختخواب مخصوص خود استفاده كند مي كندسعي.  
 خواب خود را رخت ،به محض بيدار شدن از خواب هاصبح

  .دهدميكند و سر جايش قرار ميجمع 
 است،     ي خواندني را انجام نداده هاتا تكاليف و درس

  .خوابدنمي
 خوابدهرگز با ناراحتي و گريه نمي.  
  كندميبا پدر و مادر خود خداحافظي.  
  قبل از رفتن به رختخواب به اعضاي خانواده شب بخير   

  .گويدمي
  كندميمناسب در موقع خواب استفاده از نور بسيار كم و.  
  كند با وضو بخوابدميسعي.  
  قبل از خواب لباس و جوراب و وسايل مدرسه را براي خود

  .كندميآماده 
 خوبست به سمت قبله و روي دوش راست بخوابد.  

  »الحمداهللا الذي يحيي الموتي و يميت االحياء«
زندگان را  نمايد وميستايش خدايي راست كه مردگان را زنده 

  .ميراندمي
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  حديثحديث

چون در رختخواب خود ) ص(روايت شده است كه رسول اكرم 
بسم اهللا «: فرمودميخواند و اين دعا را ميالكرسي را  ةگرفت آيميقرار 

  »امنت باهللا و كفرت بالطاغوت اللهم احفظني في منامي و في يقظتي
خدايا مرا به نام خدا به خداوند گرويدم و به طاغوت كافر شدم، 

  .در خواب و بيداري حفظ كن
 ،سوره توحيد را سه بار قرائت كنيم ،همچنين اگر قبل از خوابيدن

  .ثواب زيادي دارد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٥       آشنايي با آداب اجتماعي

  آداب و بهداشت غذا خوردنآداب و بهداشت غذا خوردن

  بچه مسلمان در خانه به پدر و مادر خود كمك كرده و در
    پهن كردن سفره و آوردن غذا و حضور به موقع ياري 

  .رساندمي
 خورند تا سير شوند و هنگام ناهار خود را كامالً ميحانه حتماً صب

  .خورندميكنند و شام بسيار كم سير نمي
  شويندميقبل از خوردن غذا دست و صورت خود را.  
  گويندميقبل از خوردن غذا بسم اهللا الرحمن الرحيم.  
  خورندمير سر سفره بغذا را به همراه ديگر اعضاي خانواده.  
 خورند و به اندازه خود در لي گرم را نميغذاي داغ و خي

  .كنندكشند و اسراف نميميبشقاب غذا 
  در استفاده از انواع غذا بر روي سفره رعايت ديگران را   

  .كنندمي
  گذارندميغذا را با لقمه كوچك و مناسب در دهان.  
  بندند تا غذا در دهان ميبه هنگام جويدن غذا دهان خود را

  .بيرون نريزدديده نشود و يا 
 كنندهنگام خوردن غذا حرف نزده و خنده يا گريه نمي.  
  پايان خوردن غذا با گفتن الحمداهللا رب العالمين از در

  .كنندخداوند بزرگ تشكر مي
  در جمع كردن سفره و يا شستن ظروف به پدر و مادر خود

  .كنندميكمك 
 دارندميي دست و پا را هميشه كوتاه هاناخن.  

  »والتسرفواشربوا كلوا و ا«
  )141يآيهي اعراف،سوره.(»لي اسراف نكنيدبخوريد و بياشاميد و«
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٢٦ 

  آداب تطهير و بهداشت فردیآداب تطهير و بهداشت فردی

  رودميقبل از اينكه نياز شديد به دستشويي پيدا كند به آنجا.  
  هنگام داخل شدن به دستشويي بهتر است اول با پاي چپ

  .وارد شود
  اول با پاي راست هنگام خارج شدن از دستشويي بهتر است

 .خارج شود
 حتماً نشسته دفع كند.  
 گيردميطهارت  ،با آب پاك و تميز.  
  طهارت گرفتن با آب كر يكبار و با آب قليل مثل براي

  .استفاده از آفتابه حداقل دو بار خود را بشويد
  گويد الحمداهللاميوقتي از دستشويي بيرون آمد.  
  يا سيفون را « ريزدميدر پايان يك ظرف آب در دستشويي    

  .»كشدمي
 خورددر دستشويي چيزي نمي.  
 زنددر دستشويي حرف نمي.  
  شويدميبعد از دستشويي با صابون دستها را.  
  شويدميخود دستشويي را.  

  »حرام است«نبايد رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند 
  »ةان اهللا نظيف و يحب النظاف«



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٧       آشنايي با آداب اجتماعي

  آداب خارج شدن از منزلآداب خارج شدن از منزل

 شدن از منزل، كيف مدرسه را بازبيني كرده تا  قبل از خارج
  .ماندنوسايل مورد نياز در منزل جا 

 سر را شانه كند و به  ،قبل از بيرون رفتن خود را در آينه ببيند
  .ظاهر خود توجه نمايد

  با لباس و كفش و ظاهري تميز و در صورت امكان با وضو از
  .خانه خارج شود

 حافظي كندبا اهل خانه هنگام خارج شدن خدا.  
  از منزل خارج » بسم اهللا الرحمن الرحيم«حتماً با نام خدا

  .شود
 خوبست بعد از خارج شدن از منزل اين دعا را بخواند:  

بسم اهللا حسبي اهللا توكلت علي اهللا، اللهم اني اسئلك خير «
  »ةاموري كلها و اعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب االخر

  و با وقار راه بروددر كوچه و خيابان متين و سنگين.  
  در مسير راه مواظب باشد تا با چيزي برخورد يا تصادف

  .نكند
 و اطراف خود زياد خيره نشود هاو ماشين هابه مغازه.  
  در مسير راه با دوستان و اقوام خود در حد سالم توقف نموده

  .دهدميو به راه خود ادامه 
  دتر يا كند كه چند دقيقه زوميهميشه طوري از منزل حركت

  .به موقع به مدرسه برسد
  تواند بعضي از مطالب ميدر مسير راه در صورت امكان

و يا دعا را ) ع(درسي يا آيات قرآن و روايات ائمه معصومين 
  .حفظ نموده و به خاطر سپارد
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٢٨ 

  آداب حضور در مدرسهآداب حضور در مدرسه

 شروع ان عزيز سعي كنند چند دقيقه قبل از زنگ آموزدانش
  .نددر مدرسه حضور يابدرس ،

  با شادابي و حوصله بيشتر و براي آمادگي، زودتر يا به موقع
ان حضور يابند و بدينوسيله ناظم مدرسه آموزدانشدر صف 

  .را همراهي كنند
 و دوستانشان با سالم و احوالپرسي رابطه  هابا همكالسي

برقرار كنند و با كلمات و بياني زيبا و برخوردي متين، رفاقت 
  .خود را حفظ نمايند

 مورد جداً پرهيز كننداز شوخي كردن بيجا و بي.  
  به تذكرات معاون و ديگر مسئوالن محترم آموزشگاه كه

  .شود توجه و عمل كنندمياحتماالً از بلندگو پخش 
 با  در حضور معلمين، مربيان در محيط مدرسه با احترام

  .برخورد كنند يكديگر
  احترامشان از اگر نشسته باشند به  ورود ايشان،مثالً در بدو

  .جاي خود بلند شوند
 و ميزها و تخته سياه و  هااز نوشتن روي در و ديوار و سالن

جداً خودداري نموده و به هر صورت ممكن ... و هادستشويي
  .فضاي مدرسه را تميز نگه دارند

  با تميز نگه داشتن و رعايت بهداشت محيط مدرسه با
  .خدمتگزار مدرسه همكاري كنند

 با احترام برخورد نمايند هاام همكالسينسبت به تم.  
  اني كه از لحاظ جثه و جسمي ضعيفند و آموزدانشنسبت به

اند همكاري نموده و در مواقع يا از لحاظ درسي عقب مانده
  .ضروري كمكشان كنند



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٩       آشنايي با آداب اجتماعي

  ان قوي و موفق و مؤدب رفاقت داشته و آموزدانشنسبت به
  .متناسب شأن آنها برخورد نمايند

  كندميبيجا در حياط مدرسه خودداري از دويدن.  
  كندميدر هنگام راه رفتن از خوردن پرهيز.  
  در مدرسه از وسايل شخصي خود مثل ليوان و صابون و

 .كندميحوله استفاده 
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  درسدرس  حضور در کالسحضور در کالس  ببآداآدا

 خوبست اعضاء با وضو در كالس درس حاضر شوند.  
 شوند درس با نام خدا و با سالم گفتن وارد كالس.  
  يابندميحضور درس قبل از ورود معلم در كالس.  
  اميدوار و با نشاط و با تمركز حواس به انتظار مربي يا معلم    

  .نشينندمي
  در محيط مدرسه و كالس با دوستان بسيار كوتاه احوالپرسي  

ي علمي و هابحث ،فرصتداشتن كنند و در صورت مي
  .كنندميدرسي 

  كاليف و كتاب درسي تدرس، قبل از حضور در كالس
  .كنندميمربوطه را آماده 

  نشينند و وسايلشان را جا سازي ميدرس طوري در كالس
  .دنكنند كه زحمتي براي دوستانش ايجاد نكنمي
 متين، ساكت و درس همزمان با ورود معلم و مربي به كالس ،

آرام از جايشان بلند شده و بدينوسيله به شخصيت ارزشمند 
  .ارندگذمياو احترام 

 صحبت  ،هابه هنگام تدريس معلم با مربي با همكالسي   
  .كنندنمي
 براي رفع  ،مطلبي از درس را نفهميدند درس چنانچه در كالس

  .كنندميآن در وقت مناسب از مربي يا معلم سؤال 
 خورندچيزي نمي درس در كالس.  
 مثل ميز و نيمكت، صندلي،  درس از وسايل داخل كالس

  .كنندميمحافظت كرده و خوب نگهداري  تخته سياه و گچ
  و مدرسه از سر و صداي بلند و بيجا درس در كالس

  .كنندمي خودداري
  »ةالجن ةمجلس العلم روض): ع(قال علي «

  .جلسه و كالس علم، باغي از بهشت است



  
  

 
 

  بازيهاي اردوييآشنايي با 
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 ٣٣       آشنايي با بازيهاي اردويي

  مقدمهمقدمه

يي بازي، بهترين و موثرترين وسيله براي پرورش و شكوفا
  .تدريجي استعدادهاي طفل در دوران كودكي است

كودك معموالً بازي را از اولين سنين كودكي شروع مي كند و به 
هاي او ها و اسباب بازيتدريج كه سن او باال مي رود، نوع بازي

كودك در سنين اوليه معموالً تنها بازي مي كند . تفاوت پيدا مي كند
شركت پدر و . سرگرم مي سازدهاي مختلفي او را و اسباب بازي

ي برايش مطبوع و سرگرم هاي ومادر يا ساير بزرگترها در بازي
ولي به تدريج ميل به بازي كردن با ساير كودكان هم كننده است،
 هاي خود را تغيير در او بيدار مي شود و او نوع بازي ،سن خود

   دهد و از اين زمان است كه روح اجتماعي بودن در او بيدارمي
  .مي شود

ميل به بازي در دو و سه سالگي، ناشي از رضايت خاطري است 
  .كه طفل در به كار انداختن استعدادهاي رو به تكامل خود دارد

    تر هاي او نيز كاملطبعاً هر چه او بزرگتر مي شود، مهارت
رسد كه تنها دويدن يا انجام كارهاي ساده او را زماني مي شود ومي

ي نمي كند و ميل دارد با كودكان ديگر بدود و از آنها خشنود و راض
جلو بيفتد و در حقيقت ميل برتري بر ديگران يا برتري جويي در او 
بيدار مي شود و همين حس است كه بايد مورد استفاده مربيان واقع 
شود و كودك را به تالش و كوشش براي پيشرفت و كسب 

  .موفقيت بيشتر ترغيب كند
و يا  شهابازيمطالعه در رفتار كودكان با اسبابز در اين حال، ا

به چگونگي رفتار اولياء و  ،توان به ميزان زياديهايش ميهمبازي
  .اطرافيان اطفال با آنها پي برد

طور كه گفته شد، كودكان طبعاً ميل دارند با اطفال هم سن همان
هاي سريع و آنها بازي. جمعي بازي كنندبه صورت دسته خود و

شن را بيشتر دوست دارند ولي تجربه نشان داده است كه كودكان خ
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ها از حد متوسط باالتر است با استعداد، يعني اطفالي كه هوش آن
. هاي انفرادي يا اجتماعي آرام بيشتر عالقه دارندها و فعاليتبه بازي

از اين رو مي توان گفت، كودكان تيزهوش از لحاظ اجتماعي بودن 
يك نكته مهم و قابل توجه در بازي . هستندبرتر از كودكان عادي

كودكان اين است كه رشد و نمو بدني و آمادگي جسمي طفل براي 
حركت و بازي در پرورش تدريجي استعدادهاي او موثر است و 

مي  برعكس اگر كودك بيمار يا ناتوان باشد، كمتر بازي و حركت 
ادها كند و كند و همين امر موجب مي شود پرورش تدريجي استعد

ها و به همين دليل به مربيان توصيه مي شود، در بازي. متوقف شود
هاي گروهي از كودكاني كه به علت نقص عضو يا ضعف فعاليت
هاي ورزشي نيستند و فعاليتي بدن مانند ديگران قادر به بازيعموم
ها را كه موجب ناراحتي شان نشود، آنيطورههاي مختلف و ببه راه

د ديگران به بازي و فعاليت وادار سازند و در صورت لزوم، هم مانن
  .ها را برايشان در نظر بگيرندهاي مناسب با وضع آنبازي

  

 
  

  لي لي: نام بازي
ايجاد هماهنگي  - تقويت عضالت پا -حفظ تعادل: اهداف كلي

  ها، ايجاد روحيه فداكاريبين دست و پا و چشم
  نتيجه بهبود جريان خونافزايش ضربان قلب ودر  :جزئياهداف

  محدوديت ندارد :تعداد بازيكن
  )پيشتازان و فرزانگان شايسته(ساله  12الي  8 :سن بازيكن
  كفش مناسب ورزشي :ابزار الزم

  متر 6×6يك مربع  :محوطه بازي

لي بازيلي  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٥       آشنايي با بازيهاي اردويي

ن سر گروه تعيين و ساير ابتدا دو بازيكن به عنوا: شرح بازي
شوند بعد به قيد يطور مساوي در دو گروه تقسيم مهببازيكنان 

گيرند و گروه ديگر در گروهي داخل زمين بازي قرار مي ،قرعه
-مي بازي بدين ترتيب آغاز. ماندمي بيرون از زمين به عنوان مهاجم

، يكي از بازيكنان با يك پا  شود كه به پيشنهاد سر گروه مهاجم
لي به طرف بازيكنان داخل شود و به صورت ليوارد زمين بازي مي

كند كه موجب سوختن ين حمله كرده و با دست آنها را لمس ميزم
در اين موقع گروه . شودو خارج شدن آنها از داخل زمين بازي مي

بازنده جاي خود را با گروه برنده عوض مي كند و بازي ادامه پيدا 
  .كندمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .كشي كردتوان به شكل دايره نيز خطمحوطه بازي را مي: نكات
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  طناب كشي: نام بازي
ها، افزايش پرورش ماهيچه ،رشد اجتماعي كودك: اهداف كلي
  نيروي استقامت

  ايجاد زمينه براي تالش و رقابت سالم: اهداف جزئي
  نفر 8الي  6: تعداد بازيكن
  )پيشتازان و فرزانگان شايسته( 12الي  7: سن بازيكنان

  قطعه گچمتر و يك  6يك رشته طناب به طول : ابزار الزم
  فضاي باز و هواي آزاد: محوطه بازي
ان هم سن و سال به دو آموزدانشدر اين بازي : شرح بازي

شوند و به صورت دو گروه ستوني روبروي گروه مساوي تقسيم مي
خط ) بهتر است نفرات اول قدري قوي تر باشند(گيرند هم قرار مي

گيرند و دو گروه طناب را مي. شودوسط به وسيله گچ مشخص مي
كنند در اين با سوت مربي شروع به كشيدن طناب به طرف خود مي

د كه طناب را آنقدر كشيده باشند كه نباشگروهي برنده مي ،بازي
  .نفر اول گروه مقابل از خط وسط گذشته باشد

كشيطناب  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٧       آشنايي با بازيهاي اردويي

  

  بشين و پاشوبشين و پاشو: : نام بازينام بازي
  تقويت عضالت پا: اهداف كلي

  هاتمركز حواس و بهبود سرعت عمل: اهداف جزئي
  به تعداد افراد داوطلب: تعداد بازيكن
 )پيشتازان و فرزانگان شايسته( ساله 12الي  6: سن بازيكنان

  ندارد: ابزار الزم
  متر 10×10: محوطه بازي
. ايستندمي كشيم و افراد به دور اين دايرهاي ميدايره:شرح بازي

هرگاه مربي بگويد پاشو، افراد بايد بنشينند و اگر مربي بگويد 
مربي مي تواند در اين بازي شركت كند و . بنشين، افراد بايد بايستند

حركتي را اشتباه انجام دهد تا مشاهده كند دقت كدام يك بيشتر 
-دستوري را كه مربي ميخالف است ولي به هرحال افراد بايستي 

  .گويد، انجام دهند

 بنشين و پاشو



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)                                                     1(مهارتي سطح                      
                                      

٣٨ 

  

  وسط بازي :نام بازي
سرعت عمل،  ايثار و از خود گذشتگي، دقت و :اهداف كلي

  هوشياري و هم ياري، تقويت روحيه تعاون
و  ءپذيري بدن، ايجاد هماهنگي بين اعضاانعطاف: اهداف جزئي

  گيريدقت در نشانه
  نفر 36الي  6: تعداد بازكنان
  ساله 14الي  9: سن بازيكن
  متر 15×10: محوطه بازي
شوند و ان به دو گروه مساوي تقسيم ميآموزدانش: شرح بازي

ماند و گروه  ها در وسط محوطه بازي مييد قرعه يكي از گروهبه ق
 .شوندديگر، در دو قسمت به طرفين عرضي محوطه بازي روانه مي

ان گروه آموزدانششروع بازي با پرتاب توپ به وسيله يكي از 
گروه كناري سعي بر اين دارد كه با نشانه رفتن  .شودكناري آغاز مي

  .اعث سوختن و اخراج شودو زدن افراد گروه وسطي ب



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٩       آشنايي با بازيهاي اردويي

  

  هفت سنگهفت سنگ  ::نام بازينام بازي
ايجاد روحيه همكاري، تقويت و مهارت در نشانه : اهداف بازي

  گيري، بهبود سرعت
  نفر 16الي  4: تعداد بازيكنان
  )پيشتازان و فرزانگان شايسته( 12الي  9: سن بازيكنان

عدد سنگ صاف و تخت  7 –يك عدد توپ تنيس : ابزار الزم
  هم اندازه

  جايي مثل حيات مدرسه: محوطه بازي
افراد به دو گروه مساوي تقسيم شده و هر گروه : شرح بازي

به قيد قرعه يك . گزينديك نفر را به عنوان سر دسته و سر تيم برمي
گروه ابتدا از فاصله معيني از محل هفت سنگ كه روي هم چيده 

را مورد  هاگيرند تا به نوبت با توپ تنيس سنگقرار مي ،شده اند
گروه دوم نيز در پشت هفت سنگ منتظر . و بريزند ههدف قرار داد

نتيجه اند تا هر گاه توپ پرتاپ شده توسط گروه اول به هفت 
فوراً جايشان را با آن گروه عوض كنند ولي  ،سنگ برخورد نكند

دارند برمي  ها را به هم زد، توپ را اگر برخورد كرد و آرايش سنگ
كنند نفرات گروه اول را با هدف گيري سعي ميبا پاس كاري و 

ها عوض بازي تمام و در دور بعدي جا و نقش گروه. توپ بزنند
را كسب نمايد ) هفت( 7در پايان گروهي كه زودتر امتياز . شودمي

  .برنده خواهد بود

سنگهفت  
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هاي بومي و محلي يك پروژه بزرگ فرهنگي است، اگر ورزش
ارشناسي و مورد بررسي قرار دهيم، ما كار مسابقات المپيك را ك

ها برخاسته از فرهنگ اقوام و ملل جهان است و تمام اين بازي
هاي بومي محلي است، از طريق اين رزشونشأت گرفته از 

هاي فرهنگي در يك شويم كه تفاوتبازيهاست كه ما متوجه مي
مهمترين ويژگي اين . جامعه و در يك منطقه را چگونه بررسي كنيم

هر نوع سليقه و  باهاست وها سادگي پرداختن به بازيشورز
ها روي آورد توان به اين ورزشدر هر فصل مي،استعداد  و توانايي

 .هاي مختلف اقدام نمودو نسبت به اجراي مسابقاتش در بخش
حيات هر ملتي بر پايه طرز فكر و آداب و رسوم حاكم بر آن ملت 

س نيرو، اعتماد، شادابي و در تمامي كشورها ورزش را اسا. است
ها واقعاً از عمق فرهنگي و ژرفاي دانند و اين ورزشنشاط مي

شود و ورزش قهرماني در واقع تولد شده فرهنگ جامعه متولي مي
 مربيانبه همين منظور و . هاي بومي محلي استاز اين ورزش

مورد از  5د به دلخواه خود نتوانمي فرزانگانو  شتازانيپ التيتشك
 ،رزش بومي و محلي استان و شهر خودشان به اعضا آموزش دهندو

 .تا اين ورزش اصيل با فرهنگ بومي فراموش نشود
 
 
 
  
  

 ورزش بومي و محلي



  
  
  

  بازي با طناب
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مدير  ،الله و حسين دوقلوهاي دوست داشتني آقاي محمدي
مدرسه دكتر محمود حسابي بودندكه شب گذشته در مهماني عمو با 

رده بودند و كمي ديرتر به خانه برگشتند پدر و مادرشان شركت ك
بنابراين صبح با عجله براي رفتن به مدرسه آماده شدند و بعد از 

در حياط شروع به پوشيدن  خوردن صبحانه و پوشيدن لباس
كفشهاشان نمودند الله بالفاصله كفش خود را پوشيد و با يك گره 

نتوانست بند آن را محكم كرد اما حسين هر چه تالش كرد  ،قشنگ
به بند كفش گره مناسبي بزند و مجبور شد از مادرش كمك بگيرد 

الله  ؟بعد مادر به حسين گفت چرا تو مثل الله كفشت را گره نزدي
مدرسه  فرزانگانبا كمي غرور گفت آخه خانم عباسي مربي خوب 

ها تو زندگي خيلي ها اين گرهبه ما چند تا گره ياد داده و گفته بچه
ها هميشه با گره سر و كار داشتن و شما ي خوره و آدمبه دردتون م

بايد ياد بگيريد كه كجا از اونا استفاده كنيد و به ديگران هم ياد 
قول مي دم كه بعد از مدرسه اونارو به  . حاال ناراحت نباش. بديد
  .بدم دتو يا
 
 
 
 
 

 بازي با طناب
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بودند و بعد از  ظهر شده بود و الله و حسين به خونه برگشته
خوردن ناهار و استراحت و انجام تكاليف مدرسه، الله ياد دادن 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازي با طناب          ٤٥

اولين گره اي كه بايد ياد بگيريم و . ها را به حسين شروع كردگره
    گره ساده يا معموليه كه به سادگي انجام  است،خيلي راحت 

شه و در واقع همه اونو بلدند حتي بعضي ازپرندگان در ساخت مي
به همين دليل به اون گره ساده  د،ن از اين گره استفاده مي كننانشال

كاري هم نداره اول با يك تيكه طناب يك . وينديا معمولي مي گ
    حلقه درست مي كنيم و بعد يك سر طناب رو از توي حلقه خارج 

  .كنيم و دو سر طناب را مي كشيم تا گره محكم بشهمي
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اگر اين گره را ! خورهاين گره به چه درد ما ميدوني راستي مي
سر طناب بزنيم طناب ما رشته رشته نمي شود در ضمن براي بستن 

. هاي ديگري هم دارههالبته فايد ،زنيمكفشامون اول اين گره رو مي
اول بايد با  .است گره هشت التين ،كه خيلي هم قشنگه يگره بعد

سر طناب يك دور كامل طناب يك حلقه درست كنيم بعد با يك 
به دور سر ديگه طناب بزنيم، بعد همون سر طناب اولي را از داخل 

بكشيم تا گره هشت بايد حلقه خارج كنيم و دو سر طناب را 
  .درست بشه
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. فقط زيباتر و كمي بزرگتر ،فايده اين گره مثل گره ساده است
را بزنيم تا طناب شه به سر طناب اين گره يعني مي: حسين گفت

  .آفرين، بله :رشته رشته نشه؟ الله گفت
گره بعد گره مربع كه خيلي مفيد و قشنگه و از تركيب دو تا گره 

اول بايد يك سر طناب در دست راست باشه  ودشساده درست مي
طوري كه سرهاي طناب  ،و سر ديگر طناب توي دست چپ باشه

راست را روي سر بعد سر طناب دست . به طرف خارج بدن باشه
زنيم و بعدش گره ساده ميگذاريم و يكطناب دست چپ مي

زنيم مي و يك گره ساده دهيمهمين كار رو با دست چپ انجام مي
  .كه حاصل كار يك گره مربع است
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فايده گره مربع اينه كه مي تونيم دوتا طناب هم قطر را با هم 
خيلي بكار مي ره چون زود  بانداژهاهاي اوليه و ببنديم و در كمك

  . شه گره رو باز كردمي
شه كه روي كفش زده گره مربع لغزان درست مي،از گره مربع 

كنه و خيلي هم راحته اول يكي از شه و كفش رو به پا محكم ميمي
زنيم و بعد يكي از بندهاي كفش رو با بند ديگر يك گره ساده مي

-سر ديگر بند كفش يك گره ساده ميبندهاي كفش را دوال كرده با 
  .زنيم

  
 
 
  
  
  
  
  
  

ناب درست كنيم كه حاال اگه بخوايم يك حلقه متحرك روي ط
. كنيممي باز بشه از گره يك خفت استفادهركتبه راحتي با يك ح

كه بايد اول روي طناب يك حلقه درست كنيم بعد يك سر طناب 
كشيم تا مي م ورا دوال كرده و اونو از داخل حلقه خارج مي كني

: شه اين گره روي بند كفش بزنيم؟ اللهحسين گفت مي. محكم بشه
  . بله اين همون مرحله دوم گره مربع لغزان است

  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازي با طناب          ٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

راستي بابا هم وقتي مي خواستيم به مسافرت بريم اسباب سفر 
  . را با همين گره روي باربند ماشين محكم كرد
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ها فقط اين رو بدون كه ما با اين گره ،سينخوب ديگه بسه ح
هاي تونيم هم بازي كنيم، هم مسابقه بديم و هم كاردستيمي

قشنگي درست كنيم و وقتي خيلي خوب اونارو ياد گرفتيم حتي با 
حسين خيلي خوشحال . تونيم اونارو انجام بديمچشم بسته هم مي

كم ببنده و تونست بند كفشاشو خودش محچون حاال ديگه مي،بود 
  . به دوستاش هم ياد بده


