
 

 انتخاب حساس
 هدف بازی: 

 (1آشنایی با مفاهیم سوره های قرآن )

 وسایل مورد نیاز بازی: 
 سانتی  20در  10تعدادی کارت 

 به همراه یک عدد ماژیک وایت برد

تعددداد کددارت هددا بهددتزی بدده میدداان سمددان ارددرای مهدداب ه دارد کدده       نکتهه    

 بیهدت  کارت شروع شود و تعدداد کدارت هدا همدیر تدور تدا        ده عددمی تواند اس 

کدارت   بیهدت عددد  یدا... کدارتب بدا تر رود وبدی بده تدور معمدو  ت یده          سدی یا 

 ر ت اررای یک مهاب ه کافی می باشد.

 مراحل آماده سازی بازی: 

 مشخص نمودن تعدادی سوره جهت اجرای در مسابق : 1 

یددک سددری ات عددات اس    اس آنجددایی کدده قددرار اسددت در ایددر مهدداب ه        

مشخصات کلی سوره ها را بده شدرکت کنندد ان آمدوسی دهدیم   بددا ابتددا مربدی         

سوره هدایی را کده قصدد دارد مشخصدات آن سدوره هدا را بده کودکدان یداد دهددب           

  انتخاب می نماید.

تعددداد ایددر سددوره هددا بهددتزی بدده سمددان ارددرای مهدداب ه دارد کدده بدده  ددورت 

ایدر مهداب هب کدافی مدی باشدد. وبدی متناسد         معمو  نام ده سوره ر دت اردرای   

با سمان اررای مهداب هب امادان کمتدر یدا سیدادتر شددن سدوره هدا  نیاوردود دارد.          

 مث ً مربی سوره های سیر را انتخاب می نماید:

 «تهب ب مانب آ  عمرانب حشرب قدرب بینهب نهاءب ناسب قصصب قیامه » 



 

   اضاف  نمودن نام تعدادی سوره غیر مرتبط با مسابق 2

تعددادی   مربی پد  اس انتخداب تعددادی ندام سدوره ر دت اردرای در مهداب هب        

 دیزر اس نام سوره های قرآن را به  ورت دبخواه انتخاب می نماید.

اببته باید تعداد ندام سدوره هدای  یدر مدرتبم بدا مهداب ه بدا تعدداد ندام سدوره              

 مهاب هب یاهان باشد. های مرتبم با

سدوره مدرتبم بدا مهداب ه انتخداب نمدودیم در ایدر         دهمث ً ا ر در مرحلده قبد    

سوره به  دورت دبخدواه اس بدیر ب یده اسدامی سدوره هدای قدرآن          دهمرحله نیا نام 

 انتخاب می نماییم. مانند انتخاب نام سوره های سیر:

 «یون   احاابب رومب حجب اح افب  فب قافب رمعهب تیرب ضحیب» 

 مرتبط و غیر مرتبط بر روی کارت ها ی   نوشتن نام سوره ها3

مربی پ  اس آناده ندام ده سدوره مدرتبم بدا مهداب ه و ده سدوره  یدر مدرتبم را          

فراهم نمدودب ندام آن دا را بدر روی بیهدت کدارت ده در بیهدت سدانتی کده اس قبد            

 آماده نمودهب می نویهد.

 مانند کارت های  فحه بعد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   چسباندن کارت ها بر روی تابلو4

 مربی پ  اس ت یه کارت هاب تک تک آن ا را  بر روی تابلو و در کنار همدیزر             

می چهباند. سعی شود کارت های مرتبم و  یر مرتبم با رواب مهاب هب به  ورت       

 مخلوط در کنار همدیزر چهبانده شود.

   تهی  مطالبی از مشخصات کلی سوره ها ی منتخب5

ظدرب ماداببی را در مدورد مشخصدات     مربی پ  اس انتخداب سدوره هدای مدورد ن    

کلددی آن سددوره هددا و یددا ماابدد  م ددم در آن سددورهب رمددآ آوری مددی کنددد. وآن  

مااب  را در بر ه ای می نویهد ) مربدی مدی تواندد بدا مرارعده کتد  مربدوط بده         

سوره های قدرآن مخصو دا تفهدیر نموندهب ماابد  مدورد نیداس ادود را اسدتخرا           

 نماید.(
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 مانند مطالب زیر 

آیدده  ۶0ای مددورد نظددر اسددت کدده در شدد ر مادده بددر پیددامبر ندداس  شددد و سددوره 

 داردب 

اواندددن ایددر سددوره در شدد  هددای رمعدده بهددیار  ددواب دارد . در حدددیثی اس   

پاداشدی معداد  ده   پیامبر اکرم ن   شده است کده هدر کد  ایدر سدوره را بخواندد       

حهددنه بدده تعددداد هددر فرشددته ای کدده در میددان آسددمان و سمددیر تهددبی  ادددا      

 وینددد را اواهددد داشددت. و آنددده را در روس و شدد  اس دسددت داده ربددران   مددی

   ( 377ص  1۶)تفهیر نمونه   اواهد کرد. 

یای اس م متریر درس هدایی کده مدی تدوان اس آیدات ایدر سدوره  رفدت درس         

ایددر  ۴۸در عددابم آفددرینت اسددت. مددث ً اداونددد در آیدده  عظمددت قدددرت اداونددد

سددوره اشدداره بدده نعمددت بادهددا مددی نمایددد. بدداران باعدد  رویددت  یاهددان و       

شهتشوی دراتانب فدرو نشهدتر  درد و  بدارب مرتدوب شددن هدوا بدرای تدنف           

انهددانب کاسددته شدددن اس  رمددا و سددرمای بددیت اس انددداسهب رایددره شدددن آب در    

م دم تدر باعد  بده وردود آمددن بداران مدی  دردد.           چشمه ها و قندات و اس همده  

  ایر سوره می فرماید: ۴۸چنانده اداوند در آیه 

اداست که بادها را مدی فرسدتد تدا ابرهدا یدی را بده حرکدت در آورندد سد             

آن ابرها را در آسمان مدی  هدتراند و متدراکم مدی کندد در ایدر هنزدام دانده هدای          

) فرهنددن نامده سددوره هددای   هددا بیددرون مددی آینددد.بداران را مددی بینددی کدده اس  بدد ی آن ابر 

 ( 9۴قرآنب حیدری اب ریب ص 

 

 

 



 مراحل اجرای بازی:

 توضیح مختصرشیوه اجرای بازی توسط مربی  1

مربددی در حددابی کدده بدده کددارت هددای چهددبانده شددده بددر روی تددابلو اشدداره          

امدروس مربدوط بده ایدر کدارت هدا        ویدد کده مهداب ه    می کندب به افراد کد س مدی  

می باشد که چنانده مشاهده می کنید بدر روی هدر کدارت ندام یدک سدوره نوشدته        

هدا  شده است کده بعیدی اس ایدر سدوره هداب ردواب مهداب ه مدا ههدتند و بعیدی          

 همب مربوط به رواب مهاب ه نیهتند.

شددود وبددی حددا  در ایددر مهدداب هب ابتدددا مشخصددات یددک سددوره اوانددده مددی  

نیهت که آن سوره کدام سدوره اسدت و شدما بایدد اس بدیر ندام سدوره هدای         معلوم 

مختلف نصد  شدده بدر روی تدابلو حددس بانیدد کده مشخصدات اواندده شددهب           

 مربوط به کدام سوره است.

تدر و یدا بدا حددس کمتدرب سدوره       هر شرکت کننده یا  روهی کده بتواندد سدریآ   

 هد بود.مورد نظر را حدس باند برنده آن قهمت اس مهاب ه اوا

 چند نکت   

نفدر باشدند و    ۴ابدی   3:  افراد شدرکت کنندده در ایدر مهداب ه بایدد بدیر       1ناته  

بدا در رایی که افراد شرکت کنندده بیشدتر باشدند بایدد آن دا را  دروه بنددی نمدود         

و ایر مهاب ه را بده  دورت  روهدی اردرا نمدود . مدث  ا در تعدداد افدراد کد س           

 نفره ت هیم می نماید. ۵ روه  ۴ نفر باشد مربی آن ا را به 20

ا رشددرکت کننددد ان نتوانهددتند در دور او ب سددوره مددورد نظددر را      :2ناتدده  

حدس بانندب مجدددا مدی توانندد بدرای بدار دومب سدوره دیزدری را حددس بانندد.          

هر  روهی که بتواندد سدریعتر سدوره مدورد نظدر را حددس باندد امتیداس آن سدوا           

ب سدوا  بعددی را اس مشخصدات یدک سدوره      را به دسدت مدی آورد و سد   مربدی    

کنندد ان بایدد همانندد سدوا  او  شدروع      نمایدد. کده بداسهم شدرکت    دیزر بیان مدی 



به حدس سدن سوره مدورد نظدر اس میدان سدوره هدای نصد  شدده بدر روی تدابلو          

نمایند و باس هم هر  روهی کده بتواندد سدریعتر سدوره مدورد نظدررا حددس بانددب         

ی آورد و ایددر مهدداب ه بدده همددیر ترتیدد  بددا سددوره امتیدداس آن سددوا  را بدسددت مدد

های دیزر پدیت مدی رود تدا ایناده در پایدان هدر  دروه رمدآ امتیداساتت اس همده           

 بیشتر باشد برنده مهاب ه اواهد بود.

 

 طرح سوال اول توسط مربی  2

مربی اوبیر سدوا  مهداب ه را اس روی بر ده ای کده اس قبد ب مشخصدات سدوره         

ر ددده نوشدددته بدددودب بدددرای شدددرکت کنندددد ان                     هدددای مختلدددف را در آن ب 

مددی اوانددد. یعنددی مربددی شددروع بدده اواندددن مشخصددات یددک سددوره مددی کنددد   

 بدون آناه نام سوره را ببرد . همانند مثابی که قب  بیان شد. 

 

   جواب گروه ها3

پ  اس ایناه مربدی مشخصدات یدک سدوره را بدرای افدراد شدرکت کنندده بیدان          

اواهددد کدده هددر  روهددی وقددت دارد تددا بددا مشددورت همدددیزرب ن مددینمددود اس آنددا

حدس بانند کده مشخصدات اواندده شدده مربدوط بده کددام یدک اس سدوره هدای           

 نص  شده بر روی تابلو می باشد.

ناتدده: مربددی پدد  اس آنادده تمددام  ددروه هدداب سددوره مددورد نظددر اددود را بیددان   

د کده مدث ً ا در اس    نمودندب  ردواب درسدت را بیدان مدی کندد. یعندی اینادور نباشد        

همان ابتدا  روه او  ردواب درسدت را بیدان نمدودب مربدی هدم سدریآ بزویدد کده          

رددواب درسددتب همددیر سددوره ای اسددت کدده  ددروه او  بیددان نمددوده اسددت بلادده 

اردداسه مددی دهددد تددا تمددام  ددروه هدداب نظددر اودشددان را بیددان نماینددد و در پایددانب  

خدت اس سدوا  را بده  دروه یدا      رواب  حی  مهداب ه را بیدان نمایدد و امتیداس آن ب    



  روه های برنده می دهد.

ا ددرهیگ  روهددی در دور او  نتوانهددت بدده درسددتی حدددس بانددد کدده رددواب   

سوره مدورد نظدر کددام سدوره اسدتب مربدی یدک بدار دیزدر بده  دروه هدا ارداسه                  

می دهد تا با نزاه کردن بده ندام سدوره هدای نوشدته شدده بدر روی تدابلوب حددس          

 رد نظر کدام سوره است.بانند که سوره مو

اببتدده ا ددر  روهددی بتوانددد در همددان حدددس اوبددیب رددواب  ددحی ب را بیددان    

امتیداس مدی  یدرد و ا در در حددس دومب ردواب  دحی  را بیدان نمایددب           10نماید 

امتیدداس  ۶امتیدداس مددی  یددرد و ا ددر در حدددس سددومب رددواب  ددحی  را بدهدددب    ۸

 اواهد  رفت.

 

   ادام  مسابق  با سوال جدید4 

پ  اس ایناده ردواب  دحی  سدوا  او  مشدخص  ردیدد مربدی سدوا  بعددی          

اواهدد  را اس مشخصات سوره ای دیزر بیدان مدی کندد و مجددداً اس  دروه  هدا مدی       

که با مشورت همدیزر حدس بانندد کده مشخصدات بیدان شدده مربدوط بده کددام         

سوره است.  و باس مانندد مرحلده قبلدیب هدر  روهدی کده ردواب  دحی  مهداب ه          

آورد و مجددددا مربددی سددوا ت س بانددد امتیدداس آن بخددت را بدده دسددت مددیرا حددد

بعدی را  به همیر ترتی  مادر  مدی نمایدد   تدا در پایدان  روهدی کده امتیداساتت         

 اس  روه های دیزر بیشترباشدب برنده مهاب ه اع م می  ردد.



 


