
 گردش بی تاخیر
 

 هدف بازی: 
 آشنایی با قدرت خداوند در نظم زمان طلوع و غروب خورشید.

 وسایل مورد نیاز بازی:
 سه عدد کاغذ سفید وزرد و سیاه رنگ ) ترجیحا کاغذ ها پرس گردد تا در زیر دست و پا خراب نگردد(

 مراحل آماده سازی بازی:
 چسباندن کاغذ ها در کف کالس.

کارتی را که آماده نموده است به ترتیب رنگ ها کنار هم در کف کالس می چسباند بدین مربی سه عدد 

صورت که ابتدا کارت سفید رنگ و بعد با فاصله یک متر کارت زرد رنگ  و سپس با فاصله یک متر کارت 

 سیاه رنگ را به صورت دایره ای می چسباند.

 

 مراحل اجرای بازی:
 ط مربی : توضیح شیوه اجرای بازی توس1

مربی برای افراد کالس توضیح می دهد که در کف کالس سه کاغذ سفید و زرد وسیاه  رنگ با فاصله یک 

متر از همدیگر قرار دارد. حال شرکت کننده در این بازی باید ابتدا در کنار کارت سفید قرار بگیرد و با اعالم 

رنگ حرکت کند واین فاصله را باید ظرف زمان شروع بازی، سریع ازکنار کارت  سفید به سمت کارت زرد 

زمان دو ثانیه ) نه کمتر و نه بیشتر( طی نماید. وسپس باز هم به محض رسیدن به کنار کارت زرد رنگ، به 

سمت کارت سیاه رنگ حرکت نماید ) باز هم ظرف مدت دو ثانیه، نه کمتر و نه بیشتر( پس از رسیدن به کنار 

د را به کنار کارت سفید رنگ که مسابقه را از همانجا شروع نموده بود، برساند کارت سیاه رنگ، باید مجددا خو

 دور ادامه پیدا می کند. 20) باز هم ظرف مدت دو ثانیه، نه کمتر و نه بیشتر(  و این مسابقه همین طور تا 

و کارت  دوراین حرکت را بدون توقف و طی نمودن فاصله بین هر د 20هر شرکت کننده ای که بتواند تا  

 در ظرف مدت دو ثانیه، نه کمتر و نه بیشتر انجام دهد،آن شرکت کننده برنده مسابقه خواهد بود.



 

 : انتخاب شرکت کننده 2

 مربی یک نفر را جهت اجرای بازی انتخاب می کند و از وی می خواهد که در کنار کاغذ سفید رنگ بایستد.

 

 : اعالم شروع بازی توسط مربی3

 شرکت کننده  : شروع حرکت4

پس از اعالم شروع بازی، شرکت کننده شروع به حرکت از کنار کارت سفید به طرف کارت زرد می نماید و 

در عین حال با دقت به شمارش مربی گوش می دهد که تا عدد دو را گفت به کنار کارت زرد رسیده باشد و 

پس از رسیدن به کنار این کارت،  سپس بدون  توقف به سمت کارت سیاه  ظرف دو ثانیه حرکت می کند،

 بدون توقف به حرکتش ادامه می دهد و به سمت کارت سفید) باز ظرف مدت دو ثانیه.(

پس از رسیدن به کنار کارت سفید باز هم بدون توقف همچون دور قبلی ادامه حرکت را از کارت سفید به 

دهد  ) البته با رعایت شرط اینکه فاصله  دور انجام می 20کارت زرد و از کارت زرد به سمت کارت سیاه تا 



 بین هر دو کارت را بیشتر ویا کمتراز دو ثانیه بپیماید.(

پس از اتمام بازی شرکت کننده اول، مربی این بازی با همین قواعد با نفرات بعدی انجام می دهد تا در 

 نهایت کسی که بتواند بیشترین دور را درست انجام دهد برنده خواهد بود.

 

 : پرسش و پاسخ مربی با شرکت کنندگان5

 پس از اتمام بازی مربی سواالت زیر را از شرکت کنندگان می پرسد: 

 آیا حرکت کردن با این نظم و دقت آسان بود و یا مشکل؟ -

 حرکت با این همه دقت را تا چند بار می توان بدون اشتباه انجام داد؟ -

برای دفعه دوم و سوم ویا چهارم و یا بیشتر انجام می دادید، احساس آیا در هنگامی که داشتید این بازی را  -

 خستگی می کردید یا نه؟

 بار پشت سر هم انجام دهید؟  10000آیا همین بازی را می توانستید با همین دقت  -

 بار چطور؟1000

 بار چطور؟ 500 

 بارچطور؟ 200 

 بار چطور؟ 100 

 

 : نتیجه گیری مربی 6

نتوانستید بیشتر از چند بار، درست انجام  را زی ساده را، در یک زمان مشخص و معینبچه ها شما یک با

و اگر قرار بود این کار را با همین دقت و سرعت در دفعات بیشتری انجام دهید، آن موقع واقعا انجام این  دهید

خورشید وماه در روزها و در حالی که هزاران سال است که  کار با این دقت و ترتیب از توان همه ما خارج بود.

فصل های مختلف در یک ساعت و دقیقه خاص می ایند ومی روند و در سال بعد درست در همان ساعت و 

دقیقه می آیند و می روند و همین طور سال های بعدی و بعدی وبعدی و بعدی و بعدی و االن هزاران سال 

 بی خلل ادامه دارد.است که این نظم حیرت آور در حرکت خورشید و ماه مداوم و 

 آیا موتور این ماشین فرسودگی ندارد؟

 آیا این ماشین بزرگ، یک بارهم نیازبه سرویس کردن ندارد؟

 آیا نیروی موتور این ماشین کم نمی شود؟

 برنامه حرکت این ماشین را چه کسی تنظیم می کند؟



که دانایی و توانایی باالیی دارد.  بچه ها این نظم، نشان دهنده وجود یک قدرت بزرگ و بی انتهاست. قدرتی

همان قدرتی که خورشید و زمین را پدید آورد  و همان قدرتی که برنامه آنها را تنظیم کرده است و در نهایت 

 همان خداوند بسیار توانا وقدرتمند که جهان و ما انسان ها را آفریده است.


