
 به نام خدا

    

 

 

 

 کتاب : موضوع 



به .  عکس، صفحات خالیصفحات نوشته شده، است از مجموعه ای کتاب 

کتاب در اندازه های گوناگون . اصطالح صحافی گفته می شودجلّدکردن کتاب به 

 .وجود دارد

و انتهایی و جمله و بند و بخش و فهرست و شماره صفحه، دارد کتابی ابتدایی هر 

 .ذهن نویسنده به ذهن خواننده منتقل شوداز تا مطلب  می کندهمگی کمک 

 



 کتاب برای کودکان 

 زیرتقسیم می شودهای سنی کتابها برای کودکان در رده 

 

 (ساله 6تا  2)پیش دبستانی ( الف

 ،(ساله 9تا  7)سال های نخست دبستان ( ب

 (ساله 12تا  10)سال های پایان دبستان ( ج

 (ساله 16تا  13)دوران نوجوانی ( د

 

 



 باال را خود علمی و عمومی اطالعات توانند می کتاب خواندن با کودکان

 و فرهنگی و دینی مسایل از.بگیرند درس گذشتگان تجربه از میتوانند ببرند

 با میتوانند کتاب مطالعه با بگیرند یاد مختلف زبانهای .بشوند آگاه هنری

 به بستگی کتاخوانی فایده همه این البته بشوند آشنا مردم مختلف زندگیهای

 با میتوانند  آنها که باشد کودکان سن مناسب که دارد کتاب درست انتخاب

   .کنند انتخاب را مناسب کتاب معلم یا والدین از کمک



لعه ید کتاب خواندن و مطا  فوا

مطالعه، یك فرایند فعّال ذهنی است 

 برخالف تلویزیون، كتاب ها شما را وادار می كنند كه از مغز خود استفاده

مثل . در هنگام مطالعه شما بیشتر فكر می كنید و باهوش تر می شوید. كنید

 کتابهای حل معما و هوش.  کتابهای تستی آموزشی.کتابهای علمی 

كه در حالت عادی با آنها  شویدهای جدیدی مواجه می با لغت ، در مطالعه

بر توانایی نوشتن خوبی آثار خوب و ارزشمند تأثیر خواندن . سر و كار ندارید

 ضرب المثل ها و جدولها... . حافظ  ,سعدی : کتابهای شعرمانند . دارد 



 

 فرهنگ سایر با كه دهد می را امكان این شما به مطالعه

 جغرافیایی کتابهای,  ها سفرنامه مثل شوید آشنا مناطق و ها

 

 

  نفس به اعتماد باعث دهد می افزایش را تمركز مطالعه،

 شما از خودشان سواالت پاسخ دریافت برای ودیگران شود می

  ها دانستنی . المعارف دایرة کتابهای مطالعه مثل پرسند می



 موضوع خاطر سپردن جزییات، مثال به كند مطالعه، حافظه را تقویت می

 ، شخصیت ها مثل کتابهای داستان داستان

انضباط فردی را افزایش می دهدمطالعه ، 

 برای مطالعه زمانبندی و برنامه طراحی كنیم، همین باعث افزایش ما

 .  میشودانضباط ما 

 



. 

 

 

قران کتاب مثل می شود فرد آرامش موجب خوب کتاب خواندن .     

 شناسی روان کتابهای



 و خرید کتاب تعدادی توان می نباشد صرفه به شاید بخریم را کتابها همه قرارباشد اگر

 اگر بخواهید خود دوستان از ویا گرفت امانت مدرسه یا محله کتابخانه از را تعدادی

 خواست شما از اگرکسی و بدهید امانت آنها به شما ویا بدهند امانت شما به دارند کتابی

 به کتاب کنید خواهش آنها از میتوانید بخرد شما برای دارید دوست ای هدیه چه

   بدهند شماهدیه



 



 

پادشاهان و نویسندگان و افراد مشهور  ,پیامبران  ,در کتابها زندگی بزرگان •

نوشته شده که با خواندن آن کتابها خیلی تجربه ها را میتوان در زندگی خود 

 بکار ببریم 

 

 

در زیر در مورد شخص بهلول که او چه کسی بوده توضیحی داده شده ودو •

 حکایت از آن بیان میکنیم



 بوده یا دانا ؟دیوانه این سوال همیشه وجود دارد که بهلول 

 معروف به مجنون از فقها و حكما و شعراي شیعه در قرن دوم هجري بوده   ( بهلول )بن عمرو ابووهیب

 است

 می آورد حق را بدون ترس بر زبان سخن و علت دیوانگي ظاهري او این است كه 

 (  ع)و از اصحاب آن حضرت و حضرت امام موسي كاظم ( ع)از شاگردان خاص امام صادق بهلول

 معرفي شده است

 را به شهادت برساند( ع)طرح كرد تا امام كاظم نقشه اي 

 در خواست كرد تا فتوا بدهند كه امام قصد دارد بر علیه حكومت   ( از جمله بهلول )هارون از فقهاي بغداد

 واجب استقیام كند و قتل 

 

 

 

 

 

 

 

https://namakstan.net/%d8%a8%d9%87%d9%84%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f.html
https://namakstan.net/%d8%a8%d9%87%d9%84%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f.html


 
 

 نمود جویي چاره امام از و كرد خودداري امام کشتن از بهلول اما

 دست او از هارون تا بزند دیوانگي به را خودش كرد پیشنهاد او به امام

 بردارد

 لباس كه دیدند بازار و كوچه در را بهلول بغداد مردم صبح روز یك

 كرده تن به كهنه اي

 : مي زند فریاد و كند مي بازي كودكان با و شده چوبي تكه بر سوار و

 كند لگد را شما من اسب مبادا!بروید كنار

 برداشت او از دست است شده دیوانه بهلول كه شنید وقتي هارون و



 



 

 

 :تنبلی نزد بهلول آمده و پرسید شخص 

میخواهم از کوهی بلند باال روم می تواني نزدیکترین را ه 

 رابه من نشان دهی؟

نرفتن باالی : نزدیکترین و آسانترین راه : بهلول جواب داد

 کوه است

  



 

 
 

که چشمش به دکان خوراک پزی   روز عربی ازبازار عبور می کردیک 

افتاد از بخاری که از سر دیگ بلند میشد خوشش آمد تکه نانی که داشت بر 

 سر آن میگرفت و میخورد

تو از بخار دیگ من استفاده کردی وباید : هنگام رفتن صاحب دکان گفت 

 پولش را بدهی

مرد بیچاره که از همه جا درمانده بود بهلول را دید که از   مردم جمع شدن

 آنجا می گذشت

آیا این مرد از غذاي تو : به آشپز گفت   از بهلول تقاضای قضاوت کرد بهلول

 خورده است؟

 استنه ولی از بوی آن استفاده کرده : آشپز گفت 



 زمین وبه داد نشان آشپز به و آورد در جیبش از نقره سکه چند بهلول

 بگیر تحویل را پول صداي آشپز ای : وگفت ریخت

 است؟ دادن پول طرز چه این : گفت تعجب کمال با آشپز

 در بفروشد را غذا بوی که کسی است عدالت مطابق  : گفت بهلول

 کند دریافت  پول صدای باید عوض

 

 



خانم سیدیان: با سپاس از معلم عزیزم 

 

 ترانه شاهینی:تهیه کننده 


