
 

 بیدار مهاجمان  مفهومی بازی

 حکومت پایی رب جهت خمینی امام اهداف  با شناییآ: موزشیآ هدف
  اهداف این نابودی در دشمن مستقیم غیر روشهای و اسالمی جمهوری

  بازی قالب در

 :  بازی توضیح

 امکد هر شاخه روی بر کند،که می تهیه را گل عدد سه مربی بازی این در
 زیر کلمات از یکی کاغذی هر روی بر که کند می  ویزانآرا کاغذی نهاآازا

 : است شده نوشته

 (دینداری(...)زادیآ(...) لاستقال)

(  نفر ده مثال) وتعدادی گذارد می میزی روی بر را ها گل نآ سپس
 روی بر ها گل هک میزی جلوی به که نماید می دعوت را  موزانآ ازدانش

 ندندبب صف نهاآ جلوی ها گل مدافعان عنوان به و بایستند دارند قرار نآ
 می دعوت نیز(  است مناسب نفر سه)موزدیگرآ دانش چند از سپس
 روبروی و مدافعان از قدمی چند فاصله در مهاجمان عنوان به که نماید

 سوت شنیدن از پس که شود می خواسته مهاجمان از و بایستند نانآ
 و گذشته نانآ دفاعی سپر از و رفته مدافعان طرف به مسابقه شروع

 هم مدافعان گروه از و دارند بر را نهاآ و برسانند ها گل به را خود



 مانع و نموده درست دفاعی سپر ها گل جلوی در که شود می خواسته
 . شوند ها گل کنار به مهاجمان ورود

 . است(  ثانیه 03) مدافعان تیم سمت به مهاجمان حمله زمان مدت ضمنا

 سن موزانآ دانش یا هیکل قوی افراد از را مدافعان باید مربی:  نکته
 لداخ به را مهاجم افراد ورود اجازه عنوان هیچ به که نماید انتخاب باالتر
 . ندهند خود حلقه

 مهاجمان و زند می را مسابقه شروع سوت مربی الزم، توضیحات از پس
 در ) کنند محافظت ها گل از باید  نیز مدافعان و کنند می حمله به شروع
 به مهاجمان  نفوذ احتمال که کرد خطر احساس مربی اگر اینکه ضمن
 کمک به نیز خودش تواند می باشد می مدافعان دفاعی سپر داخل

 بیمر ، وقت اتمام از پس(  بگیرد را مهاجمان نفوذ جلوی و بیاید مدافعان
 نیز مدافعان واز گردند بر اولشان جای سر که کند می دعوت مهاجمان از

 . گرددند بر گلها کنار به که کند می دعوت

(  نانهجا دفاع جهت) تبریک انان به و کند می مدافعان به رو  مربی سپس
 . گوید می

 قهمساب از دیگر دور یک که گوید می مدافعان و  مهاجمان به مربی سپس
 کمتر مهاجمان تعداد اینکه ان و تفاوت یک با ولی است مانده هنوز

 باقی مهاجم نفر یک فقط و یابد می کاهش نفر یک به نفر سه از و میشود
 مدافعان گروه به حمله  مادهآ که خواهد می نفر یک نآ از و ، بماند



 جایشان سر ظاهر به که خواهد می نیز دیگر مهاجم نفر دو نآ از و.شود
 دو نآ به مربی واقع در ولی ، ببینند هم مدافعان که طوری بنشینند،به

 ردو را مدافعان گروه پشت از  مسابقه اجرای ضمن در که میگوید مهاجم
 ار نهاآ و نموده نزدیک گلها به را خود بینند نمی انان که جایی از و  زده

 .بردارند

 می را هقمساب  دوم دور شروع سوت مربی مقدمات این انجام از پس 
 به نیز مهاجمان و کند می حمله مدافعان سمت به مهاجم فرد باز و  زند

 مهاجمان همان از نفر دو نکهآ از غافل ، خیزند می بر او مقابل در دفاع
 هب پشت از را خود و  زده دور را مدافعان گروه مخفیانه صورت به ، قبلی

 مسابقه وقت هنگام همین در که. دارند می بر را نهاآ و رسانیده گلها
 اشندب خبر با نکهآ بدون مدافعان که حالی در رسد می اتمام به(  ثانیه03)

 .اند شده مسابقه بازنده

 نبود قرار که گشایند می اعتراض به لب مدافعان گروه هنگام این در
 در ربیم که نیست؟ قبول این و شود مسابقه وارد مخفیانه پشت از کسی

 :پرسد می مدافعان از سوال چند و کند می متوقف را مسابقه جا همین

 شدید؟ برنده شما که شد چه مسابقه اول قسمت در

  خوردید؟ شکست چرا دوم قسمت در

 قهمساب اول دور در انکه یا) شوند مسابقه وارد نفر دو نآ که بود قرار یاآ
 ندهند؟ ادامه را مسابقه بود قرار یا( بودند، رفته کنار نهاآ



 کردند؟ حمله شما به لمقاب از نفر دو نآ یاآ

 شدید؟ نهاآ حمله متوجه شما یاآ

 دادید؟ می را نهاآ حمله احتمال شما اصال یاآ

 شچین را بازی طوری مربی که است صورتی در سواالت این تمام: نکته
 در و باشند شده پیروز کامال مدافعان گروه اول دور در که باشد داده
 نفر یک نآ مقابل در دفاع به گرم را مدافعان حواس چنان نیز دوم دور
 را انهآ و رسانده گلها به را خود راحتی به بتوانند مهاجم افراد  که کند

 .بردارند

 : هک نماید می بازی نتیجه بیان به شروع او مربی سواالت اتمام از پس

 مهم مسئله چند با شدن شناآ ، بازی این انجام از ما قصد  ها بچه ببینید
 . بود  اسالمی انقالب مورد در

 ملت برای خمینی امام که بود ارزشی با چیز سه ، گل سه نآ از منظور
 زادیآ و استقالل از است عبارت ارزش با دچیز سه نآو اورد هدیه ایران

 .دینداری و

 استقالل مخالف که هستند اسالمی ن ایرا  دشمنان ،  مهاجمان از منظور و
 کنند می کاری هر وجود تمام با و هستند ایران ملت دینداری و زادیآ و
 .ببرند بین از را خمینی امام اهداف تا



 وجود تمام با که هست  اسالمی ایران بزرگ ملت ، مدافعان از منظور و
 که ارزشی با های گل از و کنند می ایستادگی مهاجمان و دشمنان مقابل در

 . کنند می دفاع اورده هدیه ایرانیان برای خمینی امام

 چه مهاجمان که میدانستند ن مدافعا که مسابقه اول قسمت از منظور
 دشمنان  با جنگ سال منظورهشت ، دیدند می را نهاآو هستند کسانی

 می و دیدیم می را خود روی در رو دشمن ما  که  بود اسالمی ایران
  نانآ بلمقا در ایستادگی با و  پرداختیم نانآ با مقابله به لذا  شناختیم

 تدس ما  ارزش با های گل به و کنند غلبه ما بر مهاجمان که نگذاشتیم
  تتوانس ولی جنگید نمی ظاهر به دشمن دوم قسمت در ولی کنند پیدا

 چنگ منظور که ،  بیاورد در ما چنگ از جنگ بدون  را ما ارزش با های گل
  و مجازی فضای راه از شود دیده اینکه دونب که است  دشمن پنهان
 و موبایل در که  جذابی و مختلف های برنامه و کامپیوتری های بازی

 می درست اسالمی ایران مخصوصا و مسلمان کشورهای برای  ماهواره
 استقالل همان که خمینی امام ارزش با اهداف بردن بین از صدد در کند،

 .باشد می ، است ایران ملت دینداری و زادیآ و

 اسالمی جمهوری قیمت گران اهداف از وجود تمام با بیاییم ها بچه پس
 . باشیم  دشمن پنهان های نقشه مراقب و کنیم محافظت  ایران

 مقدم افشاری علیزضا: کودکان تربیتی محقق


