
      

        

 کاربردی برای صبحگاه،اردو و ... –همخوانی دانش آموزی        

 

 ما اهل این زمین و خاک و آبیم/عاشق حضرت ابوترابیم            

 آیندگان خاک پاک ایران/اُمید فرداهای انقالبیم

 ما میرویم با/یک عزم عالی/با کسب دانش/سوی تعالی

 

 ز دشمن بیگانه بی نیازیمپیروز و سربلند و سرفرازیم/ا          

 شکر خدای مهربان که ما هم/از پیروان مکتب نمازیم

 تابنده بر دل/ماه نماز است/راه ِ سعادت/راهِ  نماز است

 

 باید که قدر یکدگر بدانیم/این بیت را از جان و دل بخوانیم       

 با ذکر یا حسین و یا ابالفضل/چشم انتظار صاحب الزّمانیم

 هل ایمان/یاد امام و/یاد شهیداا بادا گرامی/از

           

           *********************************** 

                                             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 در اردو های دانش آموزی –زمزمه ی کربالیی 

 

 ایشاال یک اردویی/با رفیقا و دوستا

 کاظمین و سامرا/نجف و کرببال

 آرزوی همه/دیدن ِ حرمه

 ای صفای کّل دلها یا حسین بن علی

 هرا یا حسین بن علییبن حیدر،یبن ز

 حسین آقام آقام سیدی یا ثارهللا

 

 ما که دانش آموز ِ/درسِ ِ علم و ایمانیم

 پیرو ِ راه ِ عشق ِ/اهل بیت و قرآنیم

 قبله ی این دال/علقمه،کربال

 یا حسین و یا ابالفضل،ذکر رویایی ِ ما

 ُکّل ارض ٍ کربال و ُکّل یَوم ٍ عاشورا

 حسین آقام آقام سیدی یا ثارهللا

 

 ذکر ِ وقت ِ پرواز ِ/هر دلی که آگاهه

 الّسالم ُ َعلَیک َ/یا ابا عبداللهه

 روح و جان و تنم/یار بی کفنم

 نور وقدر و هل اتایی سیدی یا ثارهللا

 ای شهید کربالیی سیدی یا ثارهللا

 حسین آقام آقام سیدی یا ثارهللا

******************************************* 

 

 

 



 

 هنگام برگشت از اردو –زمزمه ی دانش آموزی          

 

 از چشمه ی محبت/خوبه بگیریم ُوضو

 داریم با مهربونی/بر میگردیم از اُردو

دور بودیم از ناراحتی و از غم/چه روزای قشنگی داشتیم با 
 هم

 خوبه مثل این روزا/شعرای خوب بخونیم                   

 مونیمبا همدیگه همیشه/دوست و رفیق ب

گرچه بدی زیاد و فراوونه/این خوبی هاس که برامون می 
 مونه

 هر کی میخواد که بشه/سعادتمند و خوشبخت              

 باید بره سراغ ِ/نماز ِ اوّل ِ وقت

 شب ِ دل روشن از ماه ِ نمازه/صراط المستقیم راه ِ نمازه

 راه ِ بیچاره شدن/معصیت و ُگناهه                      

 ا قرآن و اهل بیت/کارامون رو به راههب

خوش به حال ِ بنده های خدایی/ایشاال ما هم بشیم 
 کربالیی

 برای عاشقان ِ/کرببال و حسین                       

 بزرگترین وظیفس/احترام ِ والدین

هم سالم ِ ما به اونا که هستن/هم اونایی که بار سفر 
 بستن

 ا اون/خورشید ِ بی نشانهمقتدای ما ه                  

 ذکر دالی عاشق/یا صاحَب الزّمانه

 گرامی باد از ما دانش آموزان/یاد خمینی و یاد شهیدان

 مایی که از دشمنها/ستم ها کشیده ایم

 از نسل طیبه ی/حسین ِ فهمیده ایم                      

عهد خود با شهیدان را نشکستیم/ما یار والیت بوده و 
 هستیم

*********************************** 

 

 اردوی جهادی –ی دانش آموزی یا دانشجویی زمزمه 

 

 با ذکر یا ابالفضل/از برای آبادی

 می َرویم دسته جمعی/به اردوی جهادی

 همّت ما ُبَود یار محرومان/گره ُگشاید از کار محرومان

 راهِ  نیکو باشد/راه ِ سعادت ما نای

 یاری مستضعفان/ُبَود عبادت ما

 دد رسانِ  ُمستضعفانیممؤمن بر اسالم و دین و ُقرآنیم/ما م

 در مسیر تعالی/این ُبَود ما را َروش

 ُحرمت ِ والدین و/تهذیب و درس و ورزش

 خدای مهربان ما را یاری کن/برای ما در این وادی کاری کن

 کاری کن تا که شویم/همه جوره خدایی

 همانند شهیدان/عاشقی کربالیی

 نیبَشویم الله ی ُسرخ ِ حسینی/سرباز سیِد علی و خمی

 آن حسینی که ُعمرش/وقف راه ِ خدا شد

 برای حفظ اسالم/لب تشنه جانفدا شد

 جانها به یاد ِ غمش شده بر لب/اَمان از قلب غمدیده ی زینب

 ما که مشتاقِ  عطر ِ/آن گل یاسمنیم

 منتظر ِ ظهور ِ/حجت بن الحسنیم

 اَلَعَجل اَلَعَجل یا ُحّجَت هللا/ پسر فاطمه بقیة هللا

 

**************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 آبان 31یوم هللا  –همخوانی دانش آموزی 

 

 بگیم با همدلی و/با شور همکالمی  

 یاد امام و یاد ِ/شهیدامون گرامی

 آبان روز شکست غربیا 31آبان روز سرافرازی ما/ 31

 آبان بیچاره میشه آمریکا/الحمدهلل 31

 روزمشمنانش ااسالم شد چو پیروز/بر د               

 /شد روز دانش آموزابن روز پر سعادت

 آبان جشن بزرگ عزّته/موقع لبیک به رهبر و والیته 31

 که دشمن دین اسیر دام ذلّته/هر جای دنیا

 آبان روز شکست غربیا 31آبان روز سرافرازی ما/ 31

 آبان بیچاره میشه آمریکا/الحمدهلل 31

 اشیم همیشهباید تموم ما ها/یه رنگ ب             

 کاری بدون ِ خواست ِ/خدا درست نمیشه

دعا کنیم که مؤمن و با خدا باشیم/پیرو ِ راه ِ علّی مرتضی 
 باشیم

 سینه زنای ِ شهید کربال باشیم/همیشه هر جا

 آبان روز شکست غربیا 31آبان روز سرافرازی ما/ 31

 آبان بیچاره میشه آمریکا/الحمدهلل 31

 س ِ امروز/خودش عقیده سازهدرس ِ کال               

 باید همه بدونن/اسالم سرفرازه

خیلی خوبه که تو زندگی ممتاز بشیم/گلهای باغ عبادت و 
 نماز بشیم

 با کسب دانش همیشه سرفراز بشیم/به لطف زهرا

 آبان روز شکست غربیا 31آبان روز سرافرازی ما/ 31

 آبان بیچاره میشه آمریکا/الحمدهلل 31

********************************** 

 

 
 
 

 رفتن به اُردو –همخوانی طنز 

 

*نون لواش و سبزی،پنیر و گردو/داریم ما با 
 خوشحالی میریم به اُردو

 شیرنی و قندیم/با هم می خندیم

 راه ِ غم و بر روی دال می بندیم

 راننده های ِ/پژو و سمندیم

 راه ِ غم و بر روی دال می بندیم

 

سنجون و اُلویّه،نیمرو و ُکتلت/قیمه و ُغرمه ف
 سبزی،آبگوشت و اُملت

 تو اُردومون این/غذاهارو داریم

 خوشمزه تر از اینها هیچی نداریم

 به جای ساالد باقالی میذاریم

 خوشمزه تر از اینها هیچی نداریم

 

 این روزا همدلی بخونیم/باید که قدر باید با هم شعر
 رو بدونیم

 وی نردهبپّا نیفتی از ر

 این روزا دیگه هیچ وقت بر نمیگرده

 تو تخم ِ مرغ هست سفیده و زرده

 این روزا دیگه هیچ وقت بر نمیگرده

 

 
************************************* 

 
 
 
 



 

در  -زمزمه ای با کاربرد های های علمی و اعتقادی 
 مدارس یا اردو ها

 

*سالمت جسم و روح و جان ِ انسان/تضمین شود با 
 کار و تالش و ایمان

باید کنیم ما/از دل و از جان/فعالیت در راه ِ اسالم و 
 قرآن

 عنایتی یا موال بقیة هللا...

و تعقّل/با اعتقاد اسالمی و  *ما با سالح دین و علم
 توسل

زنیم به سوی/فناوری ُپل/با کار بی حدّ و ایمان و 
 توکل

 عنایتی یا موال بقیة هللا...

*خوشا به حال ِ آنکه در هر کجایی/نیّت او باشد نیّت 
 خدایی

 اگر که اعمال/شود خدایی/بگیرد عطر و بوی کرببالیی

 عنایتی یا موال بقیة هللا...

اُمید ِ ما با لطف خدای منّان/باشد سرافرازی اسالم و 
 ایران

این امنیت را/در همه دوران/هستیم همه مدیون ِ 
 خون ِ شهیدان

 عنایتی یا موال بقیة هللا...

      ******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 همخوانی کالم والیت
 
 
 
 
 

  حصیل و هم تهذیب نفس و ورزش ت      

 
 هر سه بود راه صعود و جهش                

  
 ز نور والیت        به سوی سعادت            
      
 ادرکنی یا بقیة هللا           هرگز نمیشوی تو گمراه 
  

 
  
     م د همه بصیر و آگه شویایب                

 
 به علم و معرفت مسلح شویم             

  
 به ذکر یا حسین                       یاد پیر خمین 

  
 ادرکنی یا بقیة هللا                بگو برای رفتن راه 

 
 
 

******************************************** 
 
 

 



 

 همخوانی مدارس دخترانه در مدرسه یا اردو و...

 

راه ِ خدا را می         سیم*همه/دانش آموز و همکال
 شناسیم

 سرخوش ِ بوی عطر ِ یاسیم

 ما دختران ایران/رویم به سوی فردا/با نغمه ی یازهرا

 یا فاطمه یا زهرا...

 راه ِ خدا،راه ِ سعادت          *ُبوَد/دین باوری رمز اجابت

 کسب دانش بر ما عبادت

 برنامه کار ما/تحصیل علم و دانش/تهذیب نفس و ورزش

 ا فاطمه یا زهرا...ی

 زیبایی ِ بندگی ِ ما             *نماز/روشنای زندگی ما

 دلیل پایندگی ما

 شکر خدا که ما هم/اهل راز و نیازیم/در مکتب نمازیم

 یا فاطمه یا زهرا...

 مدال اهل بیت و قرآن      *حجاب/زینت هر زن ِ مسلمان

 نشانه ی عزّت و ایمان

 ها باشد/حضرت زهرا با شدخوشا آنکه اُلگویش/ُاّم ابی

 یا فاطمه یا زهرا...

********************************** 

 


