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 تعالیبسمه 

 4بخش  –سوال مهارتی  01

 ؟ دارد وجود هايی راه چه ومسجد سيجب به نوجوانان بيشتر جذب براي -1

 های نامهبر به «چالشی و سالم رقابت فضای»  چاشنی نمودن اضافه ، بسيج به مدرسه فضای در نوجوانان جذب روش بهترين

 است برگزاری حال در معمول طبق كه بسيج مختلف

 

 باشد؟ بلعكس ارتباط اين يا و بيايند سرگروه سمت به اعضا بايد آيا اعضا و سرگروه بين ارتباط در -2

 زمينه ايدب سرگروه و باشد دوطرفه بايد ارتباط تثبيت دوران كند،در جذب را آنها و برود متربی سمت به بايد سرگروه جذب دردوره

 اند يدهرس خوبی جايگاه به علمی رشد لحاظ از اعضا اينکه علت به رشد دوران كنند؛در مراجعه او به متربيان تا كند فراهم را ای

 بروند سرگروه سراغ به خودشان است اند،بهتر رسيده رشد به معنوی و اخالقی كماالت لحاظ از و

 

 در ،ما گذارم می کالس عصر و ظهر جماعت نماز از بعد روز هر ها بچه براي رمضان رکمبا ماه در من -3

 نمی اربرگز جماعت نماز لذا و است نيامده روحانی مبلغ روستا اين براي امسال و کنيم می زندگی روستا

 از بعد سکال در منظم شرکت صورت در گفتم آنها به کنند شرکت کالس در ها بچه اينكه براي بنده.  شود

 است؟ درست روش اين آيا. برم می اردو به را آنها رمضان مبارک ماه

 :باشند داشته بيشتری حضور صالحين های حلقه در شركت برای افراد اينکه برای

 .باشد آنها نياز با متناسب شده ارائه مباحث بايد اوالً

 .شود مطرح جذاب بصورت بايد حلقه در شده ارائه مطالب ثانياً

 عشاء و مغرب نماز از يابعد كنيد برگزار بيايند،عصرها توانند نمی ظهرها اگر و است مهم خيلی كالسها بركزاری زمان ثالثاً
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 تهالب. شود مشخص اعضا خود پيشنهاد به ساعات و شود برگزار اقتضايی صورت به بايد صالحين طيبه شجره های حلقه جلسات

 طالبم كنار در جذاب ای برنامه عنوان به اردو و شود توجه نيز حلقه در شده ارائه مطالب به بايد ولی است مناسب اردو برگزاری

 .است مناسب افراد تثبيت برای حلقه در ديگر جذاب

 

 مثالً) شهريه حلقه اين برگزاري بابت اردد امكان کنم؛ می برگزار بار يک ماهی را صالحين حلقه بنده -4

 .تندنيس قائل ارزش رايگان کار براي مردم که است داده نشان تجربه زيرا ؟ بگيرم (تومان 50000 ماهی

 دهيد می رائها آنها برای ماش كه مطالبی اين بر نيست،عالوه استاندارد يکبار ماهی صورت به ها خانواده برخی برای حلقه برگزاری

 .شود می زياد آنها حضور كند برطرف را آنها نيازهای و سواالت و باشد كاربردی و متقن اگر

 و ستا تربيت صالحين طيبه شجره هدف چون نيست مناسب وجه هيچ به صاحين های حلقه برگزاری برای شهريه دريافت اما

 زاست يبآس شود همراه مادی های جنبه با اگر كار اين

 .باشيد پيروز و موفق

 

 راهی هچ شوندنمی حاضر حلقه در بستگان منزل به دعوت و افطاري بهانه به حلقه اعضاي مبارک ماه در -5

 کنيد؟می پيشنهاد

 تشويق را آن بلکه شد؛ اعضا برای آن از مانع نبايد و دارد بيشتری رونق رمضان مبارک ماه در كه است ای حسنه سنّت رحم، صله

 هيدنخوا حلقه ساعت تغيير جز راهی كه رسد می نظر به حلقه در حضور عدم برای ولی كند، پيدا ادامه سال همه در كه كنيد

 ای برنامه اب ندارد، وجود شما برای امکان اين اگر. نيايد وجود به مسائلی چنين كه كنيد ريزی برنامه ساعتی در را حلقه و داشت

 افطاری هب رفتن از حلقه در حضور لذّت كه كنيد كاری نيدتوا می شود، اجرا و انتخاب خودشان نظر با و باشد جذّاب اعضا برای كه

 ناراحتی و خوریدل مايه شما كار اين كه باشيد داشته توجه بايد البته برگردند، مهمانی آن از زودتر يا و باشد تر شيرين آنها برای

 .باشيد داشته مشورتی نيز آنان با حلقه ساعت مورد در است بهتر و نکند فراهم را اعضا خانواده

 .باشيد پيروز و موفّق 
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 متربيان چگونه ما. شود می آغاز داري روزه ضد بر اي ماهواره تبليغات رمضان، مبارک ماه آستانه در -6

 کنيم؟ واکسينه تبليغات اين به نسبت را خود

 بليغاتت اين به نسبت را خود متربيان چگونه ما. شود می آغاز ریدا روزه ضد بر ای ماهواره تبليغات رمضان، مبارک ماه آستانه در

 موارد آن زا برخی كه دهيد شرح آن جوانب همه با و كامل رابطور روزه بايد ای مسئله چنين با مقابله برای شما كنيم؟ واكسينه

 اينکه روزه فلسفه جامعه برای روزه فوايد روح برای روزه فوايد جسم برای روزه فوايد اسالم در روزه فضيلت و اهميت: از عبارتند

 ... و است داشته وجود اديان همه در روزه

 شرح ينا در كه است اين است مهم وبسيار دارد وجود كه ای نکته. كنيد بيان را مباحث از هركدام به شبهات حتما مسير اين در

 می شانبرجان برسند آن به و كنند كشف ها بچه دخو كه را چيزی چون نباشيد سخنران يک وشما بگيريد كمک ها بچه از دادن

 نندك پيدا را جواب ها بچه خود دهيد اجازه هم شبهات مورد در رود نمی بين از چيز هيچ با نشست آنها جان بر كه وچيزی نشيند

 در مسابقاتی ریبرگزا .باشيد داشته كننده كامل نقش حلقه در فقط وشما بشنويد آنها توضيح با و آنها زبان از را شبهات حتی ويا

 . كند كمک شما به تواند می...و كتابخوانی مسابقه مثال موضوع باهمين رابطه

 

 کنيم؟ خوشايند اي تجربه ابتدائی آموزان دانش براي را داري روزه چگونه -7

 و نباشد تشنه متربی كنيد،اگر رمضان ماه آمدن و گرفتن روزه تشنه را آنها كه است ينا داری روزه از قبل كار ومهمترين اولين

 واهانخ درون از و ندارد طلبی آن به نسبت چون نيست بخش لذت او برای روزه بگيريد پيش در را روندی نکندهر طلب خودش

 علما ياوانب مانند انسانهايی داری روزه از حکاياتیو خاطرات يا و داری روزه ساده های فلسفه بيان طريق از توانيد می.نيست آن

  ايدباشد كرده الگومعرفی متربی نزد را آنها كه كسانی و وشهدا

 ایه موقعيت با ما برخورد نحوه زيرا دهيد ترتيب حلقه در در رمضان ماه از استقبال برای ای برنامه توانيد می بعد مرحله در

 به يلیتحص سال يا جديد سال آغاز در ما تالش و هيجان و شور مثال. دارد تاثير ها قعيتمو آن به متربيان نگاه نوع بر مختلف

 نيز رمضان مبارک ماه با برخورد. كند می زنده را خاصی باورهای او در و ايم گرفته قرار خاصی زمان در ما كه فهماند می آنها

 م،برایكني صحبت آن از هيجان با برويم، رمضان ماه استقبال به قبل روز چند از مثال كند ايجاد او ذهن در خاصی جايگاه بايد

 ...و كنيم آشنا آن آداب با را وآنها بگيريم جشن آن آمدن
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 ايگاهپ كادر مجموعه و شما رفتار باشد مؤثر متربی در رمضان ماه و داری روزه خاطره شدن ماندگار امر در تواند می كه ای مسئله 

 از واين تاس خوشايند تغيير اين سبب شما داری وروزه رمضان ماه ورود كنند احساس تربيانم كه كنيد رفتار ای بگونه است

 و تر طيفل چقدر رفتارش دار روزه مربی كه كند لمس و ببيند ،يعنی است كار يک به متربی كردن مند عالقه راههای بهترين

 هم ماه ينا در بريد می بهره دادن امتياز روش از اگر ثالم كند احساس هم ها برنامه در بايد را تغييير اين البته. بامحبتتراست

 .دهيد ويژه امتيازات سحر در بيداری يا خواندن قرآن مثل ها بچه كارهای برخی به هم و شويد بازتر ودل دست

 همه و نيستند هاتن ببينند ،اينکه باشد خوشايند ها بچه برای بسيار تواند می حلقه اعضای و متربيان بين در داری روزه جو ايجاد 

 برای هم با اينکه مثال ها بچه برای جذاب های برنامه اجرای. داشت خواهد او در مهمی اثر خود دارند روزه حلقه در دوستانشان

 رایب هاشان خانواده هماهنگی با حتی و آنهاست تمايل مورد كه جذابی قرآنی برنامه يا و برويد شهدا مزار يا پارک به افطاری

 ....  برويد متربيان از هريک منازل به افطاری

 بچه اي و باشد داری روزه مانع خانواده ،اگر تربيتی امور ساير همانند است امر اين راستای در ها خانواده بودن هماهنگ مهم نکته

 روزه هك دهيد تذكر ها بچه به قويا هم و باشيد داشته نظر در هم را مهم اين البته شد خواهد خنثی شما كار اثر كند سرزنش را

 اين يزن روايات در كه همانطور بخوريد توانيد كرديدمی گرسنگی يا تشنگی احساس روز از هرموقع و نيست واجب شما بر هنوز

 الْيَوْمِ صِيَامِ نْمِ أَطَاقُوا بِمَا سِنِينَ سَبْعِ بَنِی كَانُوا إِذَا بِالصِّيَامِ صِبْيَانَنَا نَأْمُرُ إِنَّا": فرمايندمی السالم عليه صادق امام است آمده مهم

 صِبْيَانَکُمْ رُوافَمُ يُطِيقُوهُ وَ الصَّوْمَ يَتَعَوَّدُوا حَتَّى أَفْطَرُوا الْغَرَثُ وَ الْعَطَشُ غَلَبَهُمُ فَإِذَا أَقَلَّ أَوْ ذَلِکَ مِنْ أَكْثَرَ وَ النَّهَارِ نِصْفِ إِلَى كَانَ فَإِنْ

 سالگی7 از ما فرمايد می امام 521: ص ،4ج الکافی، ".أَفْطَرُوا الْعَطَشُ غَلَبَهُمُ فَإِذَا صِيَامٍ مِنْ أَطَاقُوا بِمَا سِنِينَ عِتِسْ أَبْنَاءَ كَانُوا إِذَا

 .طاقتشان مقدار به ولی امركنيد سالگی 9 از شما و كنيم ی روزه به امر را فرزندانمان

 .باشيد پيروز و موفق

 نيستند يدمق آنها خانواده اينكه دليل به اما هستند، داري روزه به مايل خيلی که حالی در متربيان از برخی -8

 چيست؟ حل راه. بخورند سحري و شده بيدار سحر نميتوانند

 غذايش وعن برای. ندكمی عادت روز چند گذشت از پس امّا باشد، سخت ابتدا در شايد بخورد، سحری و شود بلند كند سعی خودش

 كه نرود يادش و بخورد دارد دوست آنچه تا كند ريزیبرنامه قبل از تواندمی هم

  «يَحْتَسِب ال حَيْثُ مِنْ يَرْزُقْهُ وَ مَخْرَجاً لَهُ يَجْعَلْ اللَّهَ يَتَّقِ مَنْ: »اوالً 

 . است اليتخلف الهی وعده و «له انيس ال من مونس اهلل و: »انياًث



WWW.ALAMDARI.IR 

 شب آخر دارد،ن شدن بيدار امکان اگر. كنند بيدار را او و بزند زنگ او به سحری وقت در كه بسپارد دوستانش از يکی به ندتوامی

 ساحسا روز وسط در اگر و بگيرد را روز آن روزه صورتاين غير در و باشد داشته را گرفتن روزه توان كه بخورد مناسبی غذای

 . يردبگ سال طول در را آن قضای بعد و كند افطار تواندمی شده عارض او بر باشدمی نآ بر ضرر خوف كه مفرط ضعف كه كرد

 

 کنيم؟ آماده داري روزه براي را آموزان دانش چگونه است، نزديک رمضان مبارک ماه -9

 مواردیبشناسانيد متربيان به را رمضان ماه بايد گام اولين در شما پس است امر نآ از شناخت مند نياز امر يک برای شدن آماده

 : زا عبارتند است مهم روزه درشناخت كه

  روزه فضيلت و اهميت -5

  شود بخش چند تواند می خود كه روزه فوايد -2

 (مادی) جسم برای فوايد  

 (معنوی) روح برای فوايد 

 روزه اجتماعی فوايد 

 داری وزهر آداب -3 

  روزه احکام -4 

 يک روزه از آنها دكهباشي داده توضيح ای بگونه را روزه اگر شما باشيد داشته توجه بگيريد نظر بايددر را متربيان سنی مقطع البته

 وزمآ دانش برای را داری روزه اگر ولی ايد خشکانده را مبارک ماه به او رغبت درون از باشند كرده تصور را سخت و سنگين كار

 در مثال دز خواهد رقم آمادگی در را نقش مهمترين اين باشيد كرده رمضان ماه وصال تشنه اورا كه باشيد داده توضيح ای بگونه

 دهيم انجام آنرا بايد بنده بعنوان ما كه است الهی امر يک روزه آنکه كنار

 در و است شده وارد راه اين از شود نزديک خدا به است خواسته كه هر كه است عاشقانه رياضت يک روزه كه بگوييد هم اينرا 

 انسانها اين هك كنيد تن به را لباسی خواهيد می رمضان ماه در شما بگوييد و كنيد بيان را شهدا و وعلما بيت اهل ت حکايا اينجا

 .اند كرده تن به
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 به ادند توجه.  است امر اين داختنان جا در شما كار كمک بهترين اند كرده بيان روزه فضيلت در بيت اهل كه رواياتی بيان

 اندگارم آنرا اثرات و گوارا و شيرين را آنها رمضان ماه تواند می جوان و نوجوان سن برای بخصوص خدا با گفتن وسخن ها مناجات

 تواند یم امر ناي در الشيعه وسائل و كافی شريف كتاب مانند حديثی مراجع،كتب المسائل توضيح های رساله. انشاءاهلل گرداند

 .باشيد پيروز و موفق. كند ياری را شما

 

 فرماييد راهنمايی لطفا کنم اقدام خود کار محل در صالحين حلقه تشكيل به نسبت خواهم می اينجانب -10

 توفيق... ال تشكر من کنم با اقدام بايد چگونه

 يکبار روز 51 هر: زمان

 نفر 22 تا: تعداد

 تشکيل تعالی گروه يک كارمند بسيجی نفر 31 تا 51 از بيش جمعيت با اداری بخش هر در.5

 . داشت واهدخ جلسه يک هفته دو هر مربوطه اداره محل در گروه اين كه شود می

 .گردد می تفکيک تحصيالت سطح اساس بر تعالی های گروه باشد نفر 31 از بيش اداره هر جمعيت كه صورتی در.2

 .گردد می تشکيل جلسه يک ماه دو هر پايگاه سطح در تعالی های گروه بصيرتی نشست.3

 می جلسه تشکيل يکبار روز 51 هر كه دهند می تشکيل خاص تعالی گروه يک اداره سطح در ها سرگروه و ها پايگاه شورای.4

 .دهد

 و تمقاوم حوزه هر سطح در نرسد، نصاب حد به آنها تعداد كه صورتی در. شود می تشکيل پايگاه هر در خواهران تعالی گروه.1

 .گردد می تشکيل پايگاه چند نيروهای تركيب از

 .باشيد پيروز و موفق
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