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 اجرا شیوه –مواد الزم  اهداف زمان متن شماره

 :کاردستیپیش برنامه/  ۰

 است.در انتهای جدول آمده کاردستی دوران پس از ظهور یطرز تهیه

3۰-4۰ 

 دقیقه

 عدم به توجه با .۱

 در هابچه حضور

 هیتوص زمان یک

 از قبل شودیم

 برنامه یرسم شروع

 هک یرانیفراگ یبرا

 اندآمده زودتر

و یا  کاردستی

 با مرتبط نقاشی

 انجام مناسبت نیا

 شود.

موضوع آمدن  .۲

مرد آسمانی و 

نجات جهان از 

پلیدی و ناپاکی 

برای کودکان قابل 

درک است. لذا 

اجماال توان می

حول موضوعات 

موجود در 

ها کاردستی با بچه

 صحبت کرد.

 یک کاردستی ینا .۱

 آپ پاپ سبک به کارت

 کارت بیرون که است

 درون و ظهور از قبل دوران

 را ظهور از پس دوران آن

 کلی طور به دهدمی نشان

 از ظهور از قبل دوران برای

 و تیره و سرد هایرنگ

 از ظهور از پس دوران برای

 و شاد گرم، هایرنگ

 .نمایید استفاده شفاف

 قبل دوران در را خورشید

 ابرها پشت در ظهور از

 دوران در اما سازید پنهان

 را آسمان ظهور از پس

 به را خورشید و ابر از خالی

 وسط در درخشان صورت

 .دهید قرار آسمان

 مقوای سفید آبی یا سبز  .۲

کاغذ یا مقوای سفید و  .3

ای، رنگی )انواع سبز، قهوه 

زرد، قرمز، مشکی و 

خاکستری و در صورت نیاز 

 آبی(
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 برچسب گل .4

چسب ماتیکی و چسب  .۵

 اکلیلی به رنگ زرد

 خط کش و قیچی .6

 آغاز ۱

ما خیلی خوشحالیم که امروز با  !هابچه .ها خوبین؟ خوشین؟ سالمتین؟ خیلی خوش اومدین به جشن ماسالم بچه

ی زیبا ارین قبل از هر چیزی جشنمونو با نام و یاد خدا و خوندن یه سورهذخوایم خوش بگذرونیم. بشماییم و می

 اصال نیست بلد کامل رو سوره این که هست کسی اگه بخونیم؟ هم با و عصر یسوره چیه نظرتون. کنیم شروع

 .بخونه آروم و کنه تکرار بقیه با کنه سعی و نداره اشکال

إِالَّ الَّذیَن آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ َو تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا  خُسْرٍ  َو الْعَصْر  إِنَّ الْإِنْسانَ لَفی  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

 بِالصَّبْر

 

 ؟ دونهده میهای مهمی رو به ما یاد میها کسی معنی این سوره رو یا این که چه نکتهبچه

 خورن؟ها قسم میوقتا بعضی آدم ول یه سؤال، چرا بعضیها، ابچه

 ن و به طرف مقابلشون بقبولونن که اون حرف درسته.خوان یه چیز مهم رو بگله چون میب

گه که خوره و میو به ما بگه و برای همین قسم میرخواد یه چیز مهم ، خدای مهربون ما، میحاال توی این سوره

مان نشین و کارهای خوب انجام ندین و همینطور دنبال حق و ها، شما اگه به من ایمان نیارین و مسلای آدم

های خوبی که خدا ازشون راضیه ره و آدمکنین و عمرتون به هدر میحقیقت نباشین و صبور نباشین، ضرر می

 تونین باشین.نمی

باشیم، بپرستیمش و عبادتش کنیم و به کارهای خوبی که گفته عمل کنیم، خیلی که ما خدا رو قبول داشتهپس این

 و یادمون نره.رزیاااااد مهمن. این 

-یه چیز دیگه هم تو این سوره هست که جالبه. و اون اینکه اسم این سوره عصر هست، یعنی زمان. و ما همه می

 کنن، زمان ظهور امام زمان مهربون ماست.دونیم که بهترین زمانی که قراره زمین و مردمش درش زندگی 

باشید و به را داشته "و عجل فرجهم"حتما ذکر )حاال یه صلوات بلند بفرستین که پر انرژی جشنمونو شروع کنیم. 

ها توضیح بدهید که ما بعد از سالم و درود به پیامبر و خاندان عزیزشون، برای آمدن فرزندشون امام زمان )عج( بچه

۱۰ 

 دقیقه

 توسل به قرآن .۱

برای نورانی شدن 

دل که عامل 

 هدایت است.

آشنایی و  .۲

کتاب شناخت 

 آسمانی قرآن 

آشنایی با  .3

ی عصر و سوره

 معنی آن

آشنایی با لفظ  .4

و  "عجل فرجهم و"

 معنی آن
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 (شه.ها و ما میم چون باعث خوشحالی آنکنیدعا می

 

 اگر او بیاید! داستان ۲

 

 روز یه تو تا بیرون میرن مادرشون و پدر با بودند ساله ۵ دوقلوی برادر و خواهر یه که مهدیه و مهدی روزی یه

 پیاده داشتند که طوری همون.  کنند شادی و بازی بوده خونشون نزدیک که بزرگی پارک یه تو برن بهاری خوب

 بود؟ شلوغ اونجا چرا ها؟بچه بودشده چی دونینمی. شلوغه خیلی مغازه یه جلوی که دیدند دفعهیک  ،رفتندمی

-کرده مجروحش هم رو دارمغازه قایآ .بودندشکسته رو مغازه اون هایشیشه و بودند اومده بد دزد دوتا اینکه برای

 شده جمع مغازه جلوی مردم و هاهمسایه حاال. بودندکرده فرار هم بعدش و بودنددزدیده ازش ور هاشپول و بودند

-مغازه آقای برای داشت یکی ،زدمی جارو زمین رو از رو هاشیشه داشت یکی. کنند کمک دارمغازه آقای به تا بودن

 خیایون طرف اون از مادرشون و پدر با که هم مهدیه و مهدی. بستمی ور هاشزخم داشت ییک ،وردآمی آب دار

 تمام از خودت زمان امام یا: گفت مامانشون که شنیدند وقت همون و شدند ناراحت چیزا این دیدن با ،شدندمی رد

 .کن مراقبت هابدی مقابل در هادمآ ما

 .کنندمی دعوا هم با دارند آقا تا دو دیدند ،رسیدند پارک به که وقتی. کردند حرکت پارک طرف به همگی هم بعد

 رو اونها خواستندمی و بودندشده جمع دورشون مردم ولی کنندمی دعوا دارن چی برای آقا تا دو اون که نبود معلوم

 بیاید ؟!کنیدمی رو کارها این چرا. زشته بده، کردن دعوا. نکنید رو کارها این آقا: گفتندمی اونا به. کنند جدا هم از

 و پدرشون به چسبوندن رو خودشون بودندترسیده کمیک که مهدیه و مهدی. کنین شتیآ و بدین دست هم با

 .ببره بین از رو هابدی همه که برسون رو ما زمان امام !خدایا: گهمی مامانشون که شنیدند دوباره

 حسابی که وقتی !دادمی کیفی چه که آخ ،بازی توپ ،بازی سرسره ،بازی تاب. شدند پارک وارد مهدیه و مهدی

 .خریدم بستنی براتون ،هابچه بیاین !خانم مهدیه جان! مهدی: زنهمی صداشون پدرشون دیدند ،کردند بازی

 بستنی چه !هبَ هبَ. بخورند رو بستنیاشون تا باباشون پیش رفتند بدو بدو ،شنیدند رو این تا مهدیه و مهدی

 که لوکوچو پسر یه دیدند خوردندمی بستنی داشتند مامان و بابا و مهدیه و مهدی که طوری همین !ایخوشمزه

 جیبش از مهدیه و مهدی بابای ؟بخرید کیک من از لطفا شهمی: گفت و جلوشون اومد بود کیک جعبه یه دستش

 دست بعد. کشید دستی دبمؤ کوچولوی پسر اون سر روی هم دستش با. ادد کوچولو پسر اون به و آورد در پولی

 پسر. خرید بودخریده هابچه برا که بستنی عین بستنی یه براش فروشبستنی قایآ از برد خودش با وگرفت رو اون

۱۵-۲۰ 

 دقیقه

آشنایی با امام  .۱

عصر سالم اهلل و 

دوران پس از ظهور 

ایشان و برطرف 

شدن نامالیمات در 

 آن زمان

اهمیت دعا برای  .۲

ظهور امام زمان 

 )عج(

اهمیت انجام  .3

اعمال خوب و تالش 

برای شاد کردن دل 

 امام عصر سالم اهلل

و چگونه سرباز  علیه

 ایشان بودن

آشنایی با مهارت  .۱

داستان گویی و جلب 

 هاتوجه بچه
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 .بودمنخورده بستنی بود وقت خیلی من. عمو هستم ممنون خیلی: گفت و شد خوشحال خیلی هم کوچولو

 اشخانواده برایو  کنه کار که بود مجبور کوچولو پسر اون و بودند پولکم و فقیر اشخانواده، پسر اون !هابچه رهآ

 !زمان امام یا: گفتمی مامانشون که شنیدند بازم و دیدند رو کوچولو پسر اون خوشحالی مهدیه و مهدی. ببره پول

 .کن شاد رو دمهاآ همه دل و کن کمکشون رو فقیرها همه و بیا خودت

  هستند؟ کی زمان امام !جون مامان: پرسید مهدیه

 هایامام همه بد هایدمآ. امام آخرین یعنی ،هستند شیعیان ما دوازدهم امام زمان امام !دخترم: گفت هابچه مامان

 ما زمان امام اسم هابچه دونیدمی. هستند زمان امام هستند زنده که امامی تنها و کشتند و کردند شهید رو قبلی

 ما. بله گفت پدر من؟ اسم مثل یعنی: گفت کوچولو مهدی. هستش( عج) مهدی حضرت ما زمان امام اسم چیه؟

 .مهدیه و مهدی. کردیم انتخاب زمان امام اسم روی ازدو تا گلمون رو  شما اسم هم

 اونجا یا بود،آمده دزد مغازه تو که اونجا کنی؟می صحبت زمان امام از شما جا همه چرا! جون مامان :پرسید مهدیه

 حرف زمان امام از اینجاها همه شما. بود فقیر که کوچولو پسر آقا این وقتی یا ،بودشده دعواشون آقاها تا دو اون که

 چرا؟. زدی

 کمک با و هداد زمان امام به بزرگ خدای که قدرتی با ،بیارن تشریف زمان امام که وقتی اینکه برای: گفت مامان

 اینکه یا ،ندن انجام بدی کار و بشن خوب خوب دیگه باید یا بد هایدمآ. برندمی بین از ور هابدی تمام ،یارانشون

. کنند مبارزه زمان امام سربازهای و زمان امام با باید بکنند اذیت رو مردم و بدن ادامه بدشون کارای به بخوان اگه

 فقیر کسی هیچ دیگه. کنهنمی دعوا کسی با کسی دیگه ،بکنه تونهنمی دزدی هیچکی دیگه ،بیان زمان امام وقتی

 .خوبی از پر شهمی دنیا همه. مونهنمی

 مهدی امام یار تونینمی دوتون هر شما. انشاهلل: گفت پدر. باشم زمان امام سرباز و یار خواممی منم: پرسید مهدی

 چه: پرسیدند هم با مهدیه و مهدی. بکنین کارهایی یه باید باشین زمان امام یار اینکه برای ولی باشین علیه السالم

: گفت مهدیه کنید؟ کار چی مثال. بدید انجام خوب کارهای همیشه که کنید سعی اینکه: گفت پدر. پدر؟ کاری

 .کنیم کمک بزرگترامون و دوستامون به. باشیم دبؤم. باشیم مهربون مثال

 ،نگیم دروغ: گفت مهدی: چی مثل. مندی انجام هم بد کارای اینکه دیگه: گفت پدر. دخترم آفرین: گفت مامان

 !پسرم اهلل باریک: گفت مامان. نکنیم اذیت رو مادرمون پدر یا دوستامون ،نکنیم مسخره رو کسی
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 هم با هابچه. بدین انجام باید هم دیگه کار یه باشید زمان امام سرباز و یار بخواهین اگه البته: داد ادامه مادر

. بده سالمتی ما زمان امام به خدا که کنید دعا. کنید دعا زمان امام برای: گفت مامان کار؟ چی ،کار چی: پرسیدن

 کمک با و داده ایشون به خدا که قدرتی با زمان امام تا بفرسته را زمان امام زودتر چه هر خدا که کنید دعا

 .کنه قشنگی و خوبی از پر رو دنیا همه باشید تونینمی هم خوب هایبچه شما که یارانشون

 شروع و آوردند باال ور دستاشون و شدند خوشحال خیلی باشند زمان امام یار توننمی بودن فهمیده اینکه از هابچه

 .کردن دعا زمان امام برا کردند

 

.....  بد کارای. کنیممی.....  خوب کارای پس ؟باشین زمان امام سرباز و یار دارین دوست هم ها شما !هابچه حاال

 !بده سالمتی ما زمان امام به خداوندا خدایا: باال بیارین رو دستاتون حاال. کنیممی دعا هم زمان امام برای. کنیمنمی

 !بشه خوبی از پر دنیا تمام و ببرن بین از رو هابدی همه ایشون تا برسون زود زود هم رو ما زمان امام خدایا

 

 معنای غیبت نمایش 3

باید جشن بگیرند.  چطورین که ا و کنندشعبان صحبت میی جشن نیمهی بارهدرو  اندنشستهدوست  ۲خالصه: 

که با هم  ختیشنامی او راکاش تو و هست رد او کارهاین ا دررم که خیلی ادوست د یکمن  وید:گمی هاآنز ایکی 

 .شودمیامام زمان علیه السالم کشیدهبحث به معنی غیبت  . بعدکنیدمشورت 

 نه؟دونی چند روز دیگه نیمه شعبامی :میرا

 ؟گیرندردم جشن میما چرو  یه چیه و کِ شعبان یدونم نیمهصال نمیاستش من اتم. ردونسنمی ،نهعلیرضا: 

 ؟علیرضاگی جدی میامیر: 

 ب. من فقط یکی دو بار توی جشناش شرکت کردم.گم خمیس اآره رعلیرضا: 

 شته باشی.اشاید دوست د ؟ی بهت بگماخوب میخامیر: 

شته االیی داؤرم سابفهمم. من دوست ندو ل کنم اؤیکی ساز تفاقا خودم دنبالش بودم که ا .ب آره بگوخعلیرضا: 

  ونم.و ندر بشوناجوو باشم 

نیستم. و  رمرت میمسال مسافاولی  ،کنمی نیمه شعبان کمک میجشنامن همیشه توی  ،دونیستش میارامیر: 

یی بکنه که جشنمون خیلی خوب بشه. گفتم به تو بگم شاید دوس ادم که جای من یه کاررگخالصه دنبال یکی می

توصیف و  .۱ دقیقه ۱۵

توضیح چگونگی 

دستگیری از 

شیعیان توسط امام 

 زمان )عج(

معنای  توضیح .۲

غیبت با توجه به 

 مثالی ساده

ترغیب و تشویق  .3

به فعالیت و کمک 

در برگزاری 

ی های نیمهجشن

 شعبان

آثار کمک به  .4

تواند از این نمایش می .۱

های سنین طریق بچه

 باالتر انجام شود.

نقش  3در این نمایش  .۲

های وجود دارد. برای جشن

های پسران به نام

امیر، علیرضا و پیشنهادی 

های و برای جشن یاسر

های به نامدختران 

و  پیشنهادی حانیه، سارا

 زینب.
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 شته باشی کمک کنی.اد

 ب بگو.آره خعلیرضا: 

مام زمان ما امام آخر ما یعنی . ای شعبان برات یه توضیح کوچیک بدمی جشن نیمهار اول دربارهذب ،ببینب امیر: خ

رو ا عبادت خدو پرستش و ه درست زندگی کردن اینه که را کارشون ومام شدن. و اومدن ادنیا  بهخیلی سال پیش 

 رن.احتی پدر مادرمون بیشتر دوست د ،ز همها و همر امو به ما نشان بدن. 

 حالت گوش دادن و کنجکاوی()با  بخعلیرضا: 

 ؟نکجاالن اکنی ل نمیاؤخب سامیر: 

  دونی؟حاال چی شده، مگه می م.من که نمی دون گی،میالن افکر کردم حتما  ،بخا چرعلیرضا: 

 کنن.رن زندگی میاروی زمین مثل ما دو مام زمان زنده هستند ادونم که ستش من در همین حد میاخوب رامیر: 

 ؟کسی بره پیششونم من تا حاال نشنیدا پس چر ؟گیمی سار  ااااعلیرضا: 

-می هم تازه به ما کمک .ان بین ما هستنمام زما کهدر همین حد می دونم دونم، فقط راستش دقیق نمی منمامیر: 

خوشحالی  یم وگیرکجان. نیمه شعبانم روز تولدشونه که ما جشن می نیمدوولی نمی ،کننمون دعا هم میابر ،کنن

 کنیم.می

چه  ،مام زمان یعنی کجاسانم وم بداخوقعا میاولی و ،رو که گفتی ایناییالن فهمیدم امن  ،میراب خعلیرضا: 

 ؟کنهن میجوری کمکمو

و ما امام  نکمک کن علیه السالمامیر: راستش منم دوست دارم بهتر بدونم. ان شاءاهلل که زودتر خود امام زمان 

 عزیزمون رو بیشتر بشناسیم.

کنم. حاال پس یک توضیح م میهر کمکی بتون بهت برای کارهای جشن من علیرضا: حاال پس فعال تو نگران نباش،

 باید بکنم.ا بگو چی کار وبده 

کردی. یاسر کمک میا پید رو واکاش . ها واردین کاراتو خیلی  ه،یاسر یکی از دوستام که اسمش ستشارامیر: 

 ممااهم بهمون بگه یعنی چی که ، گم بیادمی یاسرمن به  ،ینجاابیا ا تونی فردگه میا. به نظر من خیلی بزرگیه

 می تونی بکنی.ا چی کار ی جشنابر بگهم هم ن وبگه کجاو زمان در غیبتن 

 .(ندوشمیا ز هم جدا. )امیر و علیرضا فظ فعالابینمت. خدمیا فرد, باشه خوبه. پسعلیرضا: 

)که همون یاسر بود که یک پسر پایش درد گرفتهو بود که زمین خورد چند قدمی نرفتهو فتاد اه ابه ر )علیرضا

 دیگران
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 (با مهربانی به خانه رساند.ا و رو اگرفت ا دستش رو به کمکش آمد هست( 

-من چی کار می ،کردینرسیدین و به من کمک نمیدونم اگه شما نمینمی: خیلی خیلی ازتون ممنونم. علیرضا

 کردم. 

-و دوست نداشتهر کنم. کاری نکردم که. وظیفم بود. ما آدما اگه به هم کمک نکنیم و همدیگرسر: خواهش مییا

 ؟!پس چی کار کنیم ،باشیم

( به هر صورت خیلی خوشحال شدم در چهره و حرکت سرش نشان دادن رضایت و تشکرهمراه با علیرضا: )

 ببینمتون.دیدمتون. امیدوارم یه روزی دوباره 

 سر: ان شااهلل. به امید دیدار. خداحافظ.یا

 ره.علیرضا: خداحافظ و به داخل خونه می

، ودشمیخیلی متعجب  و با اولین نگاه بیندمی یاسر را ،ودرمیر اسر قرکمی در حال لنگ زدن  علیرضاکه ا فرد)

 (.بودچون یاسر همان پسری است که روز قبل کمکش کرده

 علیرضاسالم  امیر:

 ، حالت چطوره؟ پات چطوره؟یاسر: سالم

 مسال کند(و یاسر سالم می میراعلیرضا: )همراه با تعجب به 

 ؟شناختینها مگه شما همدیگرو میمیر با تعجب پرسید: بچها

 تفاقی تو خیابون دیدیم.انه. ما فقط دیروز همدیگرو  :علیرضا گفتنو یاسر 

و رده اوا ین چیزاکه گفتم تو  یاسرههمون  نین دوست ما !علیرضاپس من باید معرفیتون کنم.  !میر: چه جالبا

  شتیم.ار دامروز باهاش قرا

 کنند.علیرضا تعجب میو یاسر 

بگو ببینم  ؟چیه ؟آره ،ریالم داؤگفت یه سمیر میاکمک کنی.  کارا ین ا ی تواچقدر خوب که شما می خو یاسر:
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 ؟بشو یا نهامی دونم جو

مام زمانمون ایدم یعنی چی که کردیم من باالخره نفهممام زمان صحبت میادر مورد  ستش دیروز کهارعلیرضا: 

گن امام زمان ما از چشمای ما غائب این یعنی چی که می .ننمی دونیم کجاو  بینیمشونولی ما نمی هستنه دزن

 هستن؟

د ما آمیدیروزو یادت  !جان یرضاعلگه: می ای به نظرش اومدهبا خوشحالی که انگار نکته ویه ذره فکر می کنه  یاسر

 علیرضایی؟دونستم تو نمیهم من و یاسرم من  ونستیدلی تو نمیودیم همدیگرو دی

 خوب آره. علیرضا:

ولی ما  ن،کنمثل ما زندگی می مینروی ز هستن، مام ما بین ماامام زمانمون هست. ادقیقا همینم در مورد  یاسر:

شامل حال  شونوجودو  شونهامام زمان ما هستن. پس خوبیام که نمیفهمی شونگر ببینیمو ا شوننمی شناسیم

 دن.ب میاو جون رموالاؤسو کنن که ما مشکالتمون حل بشه الن کمک میاحتی مثل و ما میشه 

البی که ما دیروز تفاق جاچه  :گهمیو  کنه.یید میأتو ده گوش می یاسردقت به باو رضایت و با هیجان  علیرضا

. یعنی و یعنی چی که امام مهربون ما غائبن مروز بفهمم غیبت یعنی چیاباعث شد من کامل  کهیدیم همدیگرو د

 ؟مام زمان بوداینم کمک ا

 .ن هستنبه فکرموو  نشز ما غافل نمیاحتی یه لحظه و  نمام زمان ما خیلی خیلی مهربونا !آره دقیقا یاسر: 

 شناسی و از ته دل دوس داری کمک کنی بیاقبل امام زمانتو میو گرفتی و بیشتر از ر که جواب سؤالت حاال ،خب

 باید بکنی.ا ی جشن چی کارابریم با هم تا نشونت بدم بر

 کنند(ن صحنه رو ترک میو بش کنا )و خوش : بریم.مندی(با رضایت) علیرضاو میر ا

بگه که امام زمان عزیزمون  تونه به منرو دوست داشتین؟ خوشتون اومد؟ حاال کی می! نمایش امروز خب بچه ها

 کجا هستن؟

ها هستن. فقط ما کنیم و بین ما آدمایشون روی همین زمینی هستن که ما داریم روش زندگی می ،بله درسته

شناسیم. اینو بدونین که این مشکل ماس که اماممون رو نمی ،های عزیزمسفانه. ولی بچهأشناسیم متایشون رو نمی

ایشون پیش  ،از ما راضی باشن ، کارهای خوب بکنیم که ایشونبراشون زیاد دعا کنیم ،اشیمما اگر به فکر ایشون ب

رو داره. ان شااهلل که بتونیم  این شرطا تونیم اماممون رو ببینیم و بشناسیم. ولی خبآن. پس ما میما هم می

تونیم باعث بمون شاد کنیم. ما میآدمای خوبی باشیم و به فکر امام زمانمون باشیم و دل اماممون رو با کارهای خو
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 و محبت بکنن. مهرو رو پر از خوبی و جهان شیم که اماممون زودتر ظهور کنن 

 

 ها و زنبور عسلگل بازی 4

 

گیرند. سپس مربی ضربهنیز نقش زنبور عسل را به عهده مینشینند و تعدادی شوند و میای از کودکان گل میعده

شعر یا یک چرخند و هم صدا می هازند و کودکانی که نقش زنبور عسل را بر عهده دارند به دور گلهایی به میز می

. با قطع صدای نواختن مربی بر میز، زنبورها خوانندرا می)مثال: یا مهدی، یا مهدی، یـــا مهدی(  یک مصرع از شعر

ها بچهند و زمربی دوباره به میز میشود. و ناگهان صدایشان قطع میایستند یدر هر حالتی که هستند ثابت م

 .چرخندا میهگل دوردوباره زنبورهای عسل جای شعر ادامه دهند و بایستی از همان

 ند. کنمی بازیهای عسل در نقش گل شوند و زنبوربا اعالم مربی کودکانی که در نقش گل بودند زنبور می سپس

 

 ۲۰تا  ۱۰

 دقیقه

افزایش جذابیت  .۱

 جشن

انجام فعالیت  .۲

 هاتحرکی در بچه

خصوصا با توجه 

 هاجابجایی نقش

باعث افزایش  .3

و  ، هماهنگیدقت

ها عکس عمل بچه

 خواهد شد

ها در چون بچه .4

این سن از قدرت 

تخیل باالیی 

برخوردارند این 

بازی مورد توجه 

آنان قرار 

 خواهدگرفت.

این فعالیت  .۵

برای کمک به 

عبارات و حفظ 

تواند میاشعار 

مورد استفاده قرار 

با توجه به  گیرد.

هیجان در تن صدای  .۱

مربی و رسا بودن صدا از 

این  خوب ملزومات اجرای

 باشد.بازی می
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حرمت آیات قرآن 

بهتر است در این 

روش آیات قرآن 

 نشود.خوانده

 از ظهوربعد دنیای قبل و  پرزی ۵

-https://prezi.com/xbclsl

utm_mekljng/presentation/?utm_campaign=share&,dium=copy 

تا حاال شده یه چیزایی ببینین و با یه چیزایی روبرو بشین که خیییییلی ناراحت بشین بعد پیش  !های عزیزبچه

افتاد؟ یا پیش خودتون فک کردین که آیا شد هیچ وقت ازین اتفاقا تو دنیا نمیخودتون فکر کنین که کاش می

 و خوشحال باشن؟ کلی نداشته باشه و همیشه همه شادامکان داره یه روزی برسه که هیچ کس هیچ مش

ی آدمای روی حاال که شما انقدر مهربونین و به فکر بقیه ها گوش بدید و ادامه دهید: خوببه پاسخ تعدادی از بچه

 زمین هستین به این بخش برناممون خیلی توجه کنین.

ها همیدیگرو دوست داشته باشن و به هم ی آدمبه جای این که همه ،سفانه تو دنیای امروز ماأمت !ها: بچه2اسالید 

 ،کنن و نامهربونن. و این نامهربونی و دعوا کردنها با همدیگه دعوا میبعضی وقتا بعضی از اون ،محبت و کمک کنن

خدای مهربون ما  !هاولی بچهده. رو آزار می کنه و هم بقیهکنن اذیت و ناراحت میهم خود اونایی که این کارو می

کنن آد که دیگه خبری از دعوا کردن نباشه و همه با هم مهربونن و به هم کمک میبه ما قول داده که یه روزی می

 و همدیگرو دوست دارن.

ی طبیعت و حیواناتو ببینین و بعضی وقتا با دیدن های مستند دربارهها کارتون یا فیلم: تا حاال شده شما3اسالید 

خورن ناراحت بشین و دلتون بشکنه و تو دلتون بگین کاش مثال روباها که بعضی از حیوونا همدیگرو می هاییصحنه

 کردن؟لرزید و با آرامش با هم زندگی میشدن تا خرگوشا دیگه دلشون نمیخوردن و سیر مییا گرگا هم علف می

کنه. ولیییییی به یه ون حسابی ناراحتم میها رو ببینم چتونم این صحنهراستش من خودم خیلی وقتا که اصال نمی

آد که حیوونای درنده مثل گرگ و ببر و روباه دیگه با علف سیر دونین چی؟ این که یه روز میچیز امید دارم. می

 خورنشون.ترسونن و نمیرو نمی ی حیووناشن و دیگه بقیهمی

۲۰-۲۵ 

 دقیقه

آشنایی با  .۱

های  دنیای ویژگی

پس از ظهور در 

مقایسه با دنیای 

 قبل از ظهور

ذکر چند اخالق  .۲

اجتماعی مانند 

دوست داشتن 

نوعان و حیوانات هم

و طبیعت و چگونگی 

 هارفتار با آن

توجه دادن به  .3

هایی که نعمت

 داریم.

آموزش شکر  .4

هایی که خدا نعمت

است و این به ما داده

که چگونه برای 

دیگران هم آن 

 ها را بخواهیم.نعمت

توجه دادن به  .۵

نیاز به پروژکتور،  .۱

بلندگو و محل مناسب 

 برای پخش پرزی

https://prezi.com/xbclsl-kljng/presentation/?utm_campaign=share&utm_me,dium=copy
https://prezi.com/xbclsl-kljng/presentation/?utm_campaign=share&utm_me,dium=copy
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ون پدر مادرامونو خیلی دوست داریم و جدایی از کنه چ: یه اتفاق دیگم هست که ما رو خیلی ناراحت می4اسالید 

. ی بدی پیش بیاد و از دنیا برنش حادثهپدر یا مادربرای ای اونا برای هممون خیلی سخته و اون اینه که بچه

تونیم بهشون ریزن خیلی برای ما سخته و ما فقط میایی که میهها تو دلشون دارن و اشکای که این بچهغصه

هاشون دور باشن. و ها از خونوادهدونیم که خیلی سخته که بچهنشون بدیم که دوسشون داریم و می محبت کنیم و

ای تو دلش غمگین نباشه و تونیم دعا کنیم و از خدا بخوایم که یه روزی رو برسونه که دیگه هیچ بچههمین طور می

 با خونوادش خوشحال باشه.

که این جا نشستیم در حدی که گرسنه نباشیم و بتونیم غذای خوب و ی ما خدا رو شکر همه ،ها: بچه5اسالید 

ی ما شهر و یا بعضی وقتا توی کوچه ،حتی توی کشور ،ولی تو این دنیای بزرگ ،باشیم هستیملباس خوب داشته

هاشون مجبور میبعضی از آدما هستن که پول کافی برای خرید میوه و غذا و لباس ندارن و حتی بعضی شبا بچه

شن گرسنه بخوابن. تا حاال شده فقیری رو ببینین و دلتون بشکنه و ناراحت بشین و کمکشون کنین؟ یا سعی کنین 

دونین ها رو هدر ندین؟ چون میقدر نعمتایی که خدا بهتون داده رو بهتر بدونین و ازشون بهتر استفاده کنین و اون

 ی ندارن.خوبرو ندارن و به خاطرش زندگی  خیلیا هستن که اون نعمتا

 داری کافی پوله اندازهها بی آدمپرسین که مامان کی همهها شده تا حاال براشون دعا کنین یا از مامانتون بیا بچه

 شه یه روز بیاد که هیچ کس فقیر و گرسنه نباشه؟ن یا اصال میشمی

رو  اگه ما بیمار باشیم بعضی از کارا هایی که خدا به ما داده چیه؟ سالمتی.ها یکی از مهمترین نعمتبچه: 6اسالید 

. برای همینه که حسابی باید مواظب باشیم که مریض نشیم و تا وقتی که شیمیا خیلی اذیت میتونیم بکنیم نمی

کی تا  :بگین ببینم رو شکر کنیم و با بدنمون کارای خوب بکنیم. حاال سالم هستیم قدر بدنمون رو بدونیم و خدا

ده یا شایدم خودمون یا یکی از افراد خونوادمون رو نشون می هایی رو دیده که بیماراحاال بیمارستان رفته و یا فیلم

 مریض شده باشن. خیلی ناراحت شدین؟

انرژی باشن  ده. ما دوست داریم همه سالم و پرها تو درد و سختی باشن خیلی سخته و ناراحت کنندیدن این که آدم

دالشون غمگین باشه و روی تخت بیمارستان باشن. حاال ما برای ها بتونن بازی کنن نه این که ی بچهال همهو مث

ن تنهان و بدونن ما همیشه و هرجا ریم عیادت یا دیدنشون که فکر نکنتونیم بتونیم بکنیم؟ میاونا چه کارایی می

تونیم دعا کنیم که ر خوب بشن و این که ما حتی میتونیم براشون دعا کنیم که زودتکه باشن دوسشون داریم. می

و ما امید  ،خدا به ما قول داده !رسههمچین روزی می !یه روز برسه که هیچ کس مریض نشه و همه سالم باشن. بله

اهمیت دعا در حق 

دیگران و باالخص 

اهلل  امام عصر سالم

 .علیه
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 کنیم اون روز زودتر بیاد و بیمارستانا از مریضا خالی بشه.داریم و دعا می

یی رو روی زمان ببینین که آب و هوای خوبی ندارن و یا خیلی کثیفن و مردم ها شده تا حاال یه جاها: بچه7اسالید 

باشن؟ و پیش خودتون فکر کنین یا دعا کنین که ای کاش این جا هم سبز بود و پر جا زندگی سختی رو داشتهاون

هواش خیلی  د وآاز گل و گیاه و درخت و آب و هوای خوب؟ مخصوصا االن که خیلی جاها از دنیا بارون کمی می

کاری ازمون  ،تونیم بکنیم که این مشکال حل بشه؟ خوبه بگیم ما که خیلی کوچیکیمآلوده شده. حاال ما چی کار می

 تونم بکنم؟، کاری نمییا من یه نفرم ،دآبر نمی

زمین مثال هر جایی که هستیم مواظب طبیعت باشیم و آشغال روی  .تونیم انجام بدیمما کارای مهمی می نهههه!

خوایم یه کار مهم دیگه اینه که دعا کنیم و از خدا بم. ر از حدی که نیاز داریم مصرف نکنینریزیم و مثال آب زیادت

ها تو هوای ی آدمشه رو برسونه که دیگه همهما داده که زمین پر از گل و سبزه می که اون روزی رو که قولشو به

 شه اون روز بیاد.میخوب و جای خوب زندگی کنن. وای که چقدر خوب 

ها و هم خونوادهر هم آرامش ،برهیکی از بدترین اتفاقا توی دنیا چیه که هم سالمتی رو از بین می !ها: بچه8اسالید 

ترین اتفاقه که سفانه جنگ بدترین و ناراحت کننده، متأبره؟ درستهو از بین میرهم طبیعت  ،کنهرو از هم جدا می

دن یا زخمی و از دست میر افته و هر روز یه عالمه بچه توی دنیا یا جونشونتفاق میتوی دنیای ما هم زیاد ا

دن و این خیلیییی زیاد ناراحت کنندس و ما و از دست میر ها و شهرشونو و یا خونهر یا پدر مادرشون ،شنمی

ها نه تنها دعا کنیم که از اونها رو ببینیم و تحمل کنیم. ما باید برای هایی از ناراحتی اونتونیم حتی صحنهنمی

ها با هم دشمنی که اگه بیاد دیگه آدمبلکه باید دعا کنیم اون روزی که خدا قول داده  ،جنگ در امان بمونن

 ه یه نعمت خیلی بزرگه زندگی کنن.زودتر برسه تا همه در آرامش و امنیت ک ،و دوست دارنر کنن و همدیگرنمی

ها هر جای دنیا که ی بچهای از ناراحتی و غم خیس و گریان نشه. و همههیچ بچه : خدا کنه دیگه چشمای9اسالید 

های غمگین خیلی هستن شاد و سالمت باشن. خدایا اون روزی که به ما قول دادی رو هر چه زودتر برسون که دل

 زیاد شده و امید همشون خودتی.

 و داده؟ ر خدای مهربون به ما قولشدونه اون روز چه روزیه که ها کی می: حاال بچه10اسالید 

ها و . اون امام عزیز که با اومدنش و با خوبیل اهلل فرجهعج، حضرت مهدی زمان ظهور امام زمان عزیز ما !بله درسته

. از خوشحالیه ظهور اون امام عزیز و با هامهربونی ها وکنه از خوبیحد و حصرش دنیای ما رو پر میهای بیمهربونی



 نسخه 07.05.2017 14 

کنن. حتی و اذیت نمیر شن و همدیگرو حتی حیوونا هم با هم مهربون می ،شنهمه عاشقشون می ،نشناختنشو

شه از زیبایی و طراوت و شادابی. خالصه زمین و آسمون هم از خوشحالی و برای خوشحال کردن امام عزیز ما پر می

 ،داشتن خونواده ،شادی ،آرامش ،المتیها مثل سی نعمتاز همه علیه السالمبهتون بگم که نعمت ظهور امام زمان 

 گه چرا؟کی می .فقیر نبودن بهتره ،نبودن جنگ

ی اون نعمتای خوب با هم هست. پس همه ن،باشرهبر ما و رهبر کل دنیا چون وقتی امام و راهنمای ما  !بله درسته

 .هیادمون باشه مهمتر از اون دعا برای اومدن و ظهور امام زمان ،کنیمچه خوبه که ما وقتی که برای هر چیزی دعا می

 اگه بلدین با من بخونین: فک کنم بیشترتون این شعر و بلد باشین و

 پیروزی وقت شهمی روزی یه باالخره

 کنهمی دور رو دشمن          کنهمی ظهور مهدی

 

 سنبل و یاس و نرگس گل از پر شهمی جهان

 همیشه کنیم دعا شیعه هایبچه ما

 (مصرع این تکرار)   را ما امام بیار خدایا: بگیم هم با

 امام زمان علیه السالمگفتگو با  کلیپ 6

 کنه گوش بدین.ی خوب مثل خودتون که با امام زمانش صحبت میاگه دوست دارین به حرفای یه بچه !هاب بچهخ

 :دقیقه 3:3۰به مدت تقریبی  ”گفتگوی کودکی با امام زمان علیه السالم“کلیپ تصویری 

 

-aran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BEhttp://www.omidv

-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C

-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C

-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

 ۵ر یک ه

 دقیقه

آموزش روش  .۱

مناجات و گفتگو 

با امام زمان علیه 

 السالم

معرفی فرهنگ  .۲

جشن محلی و 

 خیابانی

پرژکتور و بلندگو و لب  .۱

 تاپ و پرده نمایش

http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
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%D8%B9/ 

 دقیقه. 3:3۰به مدت تقریبی  بیا مهدی بیا مهدیانیمیشن کلیپ 

http://film.tebyan.net/film/152758 
 /سرودشعر 7

 گویدمی مادرم

 است راه در نفر یک

 پایش صدای از

 است آگاه من دل

  

 آیدمی او وقتی

 خنددمی قاصدک

 را غم هایراه

 بنددمی همه بر

 

 باردمی ابرها

 جوشدمی هاچشمه

 باغ در درختی هر

 پوشدمی نو رخت

  

 گویدمی مادرم

۵-۱۰  

 دقیقه

آشنایی با فرهنگ  .۱

و  شعر سرایی

در  ادبیات فارسی

 فضای دینی

تشویق به حفظ  .۲

مفاهیم دینی توسط 

 ها در قالب شعربچه

 

 

مربی سعی کند قبل از  .۱

زیبا خواندن اشعار  ،مراسم

را تمرین کند و حتی 

المقدور اشعار را حفظ 

 .باشد

ها بخواهید از بچه .۲

تر اشعار های سادهقسمت

را با هم بلند بخوانند و 

 .ایجاد فضای شادی بکنید

http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://film.tebyan.net/film/152758
http://film.tebyan.net/film/152758
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 زیباست ماهش روی

 دوریم او از چه گر

 ماست با همیشه او

 

 عج زمان امام مورد در کودکانه شعر

 هاغنچه سالم سالم              هابچه سالم سالم

 جا همین یاگوشه یه                    زیبا زمین روی

 ما سرور و آقا                         ما آخر امام

 جهان کل رهبر              زمان صاحب مهدی

 کنهمی دعا همش                کنهمی نگاه مارو

 پنهونه چرا اما                  زمونه صاحبِ او

 خدا یاد از غافل              هاآدم بیشتر چون

 شیطون اسیر شدند            زشتشون کارهای با

 شیعیان همه یار                     زمان امام آقا

 رنجید آنها ازدست       دید رو زشتی که وقتی

 ندارم خوارغم و عاشق        ندارم یار هنوز که گفت
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 بشیم یار دیگههم با              بشیم بیدار هابچه

 خوب کار بدیم انجام          خوب حرف بگیم هم با

 کنیم خدا سوی به رو                       بیاید با هم دعا کنیم

 برسون رو ما مهدی                     که ای خدای مهربون

 

 انجام کارهای خوب و بد/مسابقه 8

که قابل دیدن ( ۵۰×  7۰)مثال مقوای را در قطع بزرگ است. آنعکس یک درخت بدون برگ در انتهای فایل آمده

تا کارهای خوبی که بلدند را با باال بردن ها بخواهید ها باشد پرینت بگیرید و یا روی تخته بکشید و از بچهبرای بچه

نید و د در کنار کاغذ و یا تخته یادداشت کگویندست و به تربیب بیان کنند و شما به ازای هر کار خوب که می

 های درخت بکشید.یک برگ سبز روی شاخهو به ازای هر کار خوب ، امتیاز در نظر بگیرید

یزه معموال برایشان خاطره دارند جایزه دریافت کنند و دریافت نکردن جا باشید که کودکان همه انتظارتوجه داشته

 شود.ای دادهها هدیهی بچهگذارد. لذا بهتر است به نحوی به همهناخوشایندی به جای می

کنند همه جا ها توضیح دهید که به طور مثال وقتی امام عزیز ما ظهور میدر حین انجام این فعالیت برای بچه 

کند؟ دعا و اعمال و کارهای خوب ما. پس ما با شود. چه چیزی ظهور و آمدن ایشان را تسریع میخرم می سبز و

های خوبی باشیم و خدا از ما راضی باشه، بلکه کنیم که آدمانجام دادن کارهای خوب نه تنها به خودمون کمک می

 تر بشه.شیم ظهور امام عزیزمون نزدیکباعث می

 ۲۰تا  ۱۰

 دقیقه

کارهای خوب ما  .۱

باعث رویش یک 

برگ بر روی 

درخت خشک ما 

شود همانگونه می

که باعث خشنودی 

امام زمان ما 

شود و ظهور می

ایشان را نزدیک و 

جهان را به سمت 

زیبایی و سبزی 

 دهد.سوق می

ایجاد دقت در  .۲

ها در کارهایی بچه

که به طور روزمره 

دهند و انجام می

خوب بودن و یا بد 

 ا.هبودن آن

پرینت یک درخت که  .۱

در پایین فایل آمده است 

در قطع بزرگ که قابل 

 ها باشد.دیدن برای بچه

یا کشیدن یک درخت  .۲

 روی تخته 

ماژیک سبز یا چسباندن  .3

های سبزی که از قبل برگ

 آماده شده است.

خواهید درخت اگر می .4

ی را در آینده استفاده

توانید از دیگری نمائید می

استفاده ها چسباندن برگ

 کنید.

-هدایا به تعداد شرکت .۵

کنندگان. این هدایا ضرورتا 

 قیمت باشد.نبایستی گران

نتیجه گیری  .۱ دقیقه ۵ :و دعا / نتیجه گیریپایان 9

بحث و انتقال 

اجرای این قسمت در  .۱

فضای سکوت و توجه و 



 نسخه 07.05.2017 18 

 !خدای عزیز

هایش برای روزهایش خورشید آفریدی و برای شب. ایای، راهنما گذاشتهآفریدهبرای این زمین و این جهان که 

 .را روشن نگه دارند و زمین راهش را گم نکندماه. خورشید و ماه را دادی تا زمین 

راهنمایی مثل خورشید و ماه،  .راهنماهای زیاد که ما راهمان را گم نکنیم .ها هم راهنما فرستادیبرای ما آدم

 ما زنده هستیم و راهنما . ها نیستندز ایشان یازده امام؛ اما حاال آنبتدا پیامبر راهنمای ما بود و بعد اا. روشن وگرم

ای. کسی که مثل پیامبر و ی خوب و عزیز را برای ما نگه داشتهدانم تو یک راهنما و یک نمایندهخواهیم. میمی

 .دهدها را میهایش بوی آنهاست. حرفیازده امام، مهربان و معصوم است. کسی که از جنس آن

است. عطر دل انگیز او را دارد. کسی کسی که هم نام پیامبر . گویم که یادگار گل محمدی استگل نرگس را می

 .که از دختر پیامبر به یادگار مانده است

. کاری کن زودتر بیاید تا دنیا پر از عطر گل محمدی بشود. خدایا کاری کن آن امام زیبا و آن گل خوشبو را ببینیم

 ؟باشیم ما چقدر باید منتظر دیدن زیبایی. های تو را به گوش ما برساندکاری کن بیاید و حرف

برد و جای آن دنیا پر از چیزهای ی چیزهای بد را از بین میشود او بیاید. وقتی بیاید همهوای که چقدر خوب می

کند تا در زندگی پیروز باشیم. کمک کند تا تو را بهتر بشناسیم. کمک میشود. خدایا او به ما کمک میخوب می

پس . ی خودت را ببینیمخواهیم نمایندهمی. ی خوب احتیاج داریمما به این راهنما. کند تا راه تو را برویممی

 .ی مخصوصت را ببینیمم کاری کن زودتر نمایندهیکنخواهش می

 رو به قبله و ایستاده به احترام ایشان خواندن دعای فرج *

http://film.tebyan.net/film/151746 

 

ی مفهوم کلی دوباره

ظهور امام عصر 

سالم اهلل علیه و 

دنیای پس از ظهور 

و ارتباط با امام عصر 

 )عج(.

پیوند قلبی با  .۲

حضرت صاحب 

الزمان علیه السالم و 

 دعا برای ایشان

ذکر این نکته که  .3

ایشان فرزند حضرت 

زهرا سالم اهلل علیها 

هستند و ما با 

کارهای خوب و دعا 

توانیم کردنمان می

باعث بشویم ایشان 

زودتر بیایند و دنیا 

را پر از مهر و 

محبت و خوبی 

 .بکنند

 توسل.

آغاز دعا، پس از توجه  .۲

ها به اهمیت دعا دادن بچه

 برای فرج صاحب الزمان

 .عج

سعی شود که متن  .3

زبان عربی و ترجمه آن به 

محلّی همزمان با تالوت، 

 شود.نمایش داده

 در منزلار ک ۱۰

ها و در صورت امکان بهتر است را پرینت بگیرید و در هنگام خروج به بچهدرخت بدون برگی که در انتهای فایل آمده

های روی شاخهدهند یک برگ بر ها بخواهید که با هر کار خوبی که انجام میها بدهید و از آناست به والدین آن

های بیشتری برای درخت خود با کارهای خوب زیادی که توانند برگدرخت نقاشی کنند و سعی کنند هر چه می

باال بردن سطح  .۱ 

یادگیری و به 

سپاری خاطر

ی ی ادامهبوسیله

پرینت از تصویر  .۱

 انتهای فایل.

http://film.tebyan.net/film/151746
http://film.tebyan.net/film/151746
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ها توضیح کوتاهی بدهید که در دنیای قبل از ظهور حضرت ما توانایی انتخاب کار برای آندهند بکشند. انجام می

های این درخت هر چه برای پر شدن برگبیشتری انجام دهیم و کنیم کارهای خوب خوب و بد را داریم و ما سعی می

ها به خواست خدا ظهور آن و کارهای خوب آن باشندتر راضی ماامام زمان عزیز و خدای مهربان از  کنیم تامیسعی 

  .ها است را تجربه خواهیم کردها و خوبیو ما دنیای پس از ظهور که پر از زیبایی بخشدحضرت را تسریع می

کار مرتبط با برنامه 

 در منزل.
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 وسایل و ابزار مورد نیاز:

 مقوای سفید آبی یا سبز  .۱

 نیاز آبی(کاغذ یا مقوای سفید و رنگی )انواع سبز، قهوه ای، زرد، قرمز، مشکی و خاکستری و در صورت  .۲

 ۱برچسب گل .3

 به رنگ زرد ۲چسب ماتیکی و چسب اکلیلی .4

 خط کش و قیچی .۵

 

سانتی متر از جنس مقـوا تهیـه  ۱۲*  ۲8مستطیلی با ابعاد 

کنید. آن را از وسط )از طول( تا کنید. نیمی از آن را با کاغذ 

 آبی آسمانی و نیمی دیگر را با کاغذ سبز بپوشانید. 

 

کاغـذ زرد و از تصـویر پرنـدگان روی  از تصویر خورشید روی

ــد و در آســمان  ــه، قیچــی کنی ــت گرفت ــذ دلخــواه پرین کاغ

بچسبانید. با استفاده از چسب اکلیلـی زرد رنـگ روی اشـعه 

های خورشید یکی در میان خط بکشید. )استفاده از پرندگان 

اختیاری می باشد. در صـورت کمبـود امکانـات و نیـرو مـی 

 توانید آن را حذف کنید.(

 

                                                           
1 Flower Sticker 
2 Glue Stick & Glitter Glue 
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سانتی متر از کاغـذ رنگـی سـبز 3*  ۱۲یک مستطیل به ابعاد 

تهیه کنید. آن را از یک سمت ریش ریش کنیـد. و در انتهـای 

 قسمت سبز رنگ کارت بچسبانید. 

 

تعدادی گل باالی چمن ها بچسبانید. مـی توانـدی از برچسـب 

گل، یا هر نوع گـل در دسـترس اسـتفاده کنیـد. )ایـن مرحلـه 

و در صورت کمبود امکانات و نیرو می توانید آن  اختیاری است

 را حذف کنید.(

 

کارت را ببندید. در محل تای کارت از بیـرون دو خـط مـوازی 

 ۱یکدیگر رسم کنید. به طوری که فاصله ی دو خط از یکدیگر 

سانتی متـر باشـد. فاصـله ی هـر  3سانتی متر و طول خط ها 

 تی متر می باشد. سان ۵,۵خط تا لبه ی کنار مقوا تقریبا 
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 از روی دو خط موازی قیچی کنید. 

 

 محل قیچی شده را به سمت داخل تا کنید. 

 

از تصویر گل و ساقه بر روی کاغذ رنگی قرمز )یا هر رنگ دلخواه دیگـر( 

پرینت گرفته، قیچی کنید و در محل نشان داده شده در تصـویر  3و سبز

 بچسبانید. 

                                                           
 رنگی آن را رنگ نمودم.در هنگام آماده سازی این کاردستی امکان پرینت بر روی کاغذ رنگی برایم فراهم نبود. لذا بر روی کاغذ سفید پرینت گرفته و سپس با مداد 3 
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 ۱۲,۵*  ۲8,۵برای بیرون کارت یـک مسـتطیل بـه ابعـاد 

 سانتی متر تهیه کنید. آن را از وسط )از طول( تا کنید. 

 

 روی کارت را با رنگ طوسی بپوشانید. 

 

با استفاده از کاغذ یا مقوای مشکی و خاکی رنگ )یـا قهـوه 

ای( اشکالی مانند تصویر روبرو تهیه کنید. )مانند تپه هـای 

 بی حاصل(خاکی و 
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 تپه ها را در محل مناسب خود بچسبانید. 

 

از تصویر خورشید روی کاغذ زرد و از ابـر و گـل 

پژمرده روی کاغذ سـفید پرینـت گرفتـه، قیچـی 

کنیــد و در محــل مناســب خــود ماننــد تصــویر 

 بچسبانید. خورشید را پشت ابرها قرار دهید. 

 

ــه یکــدیگر  ــی کــارت را ب ــی و داخل بخــش بیرون

بچسبانید. دوران قبـل از ظهـور بیـرون کـارت و 

 گیرد. دوران پس از ظهور درون کارت قرار می
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 را روی کارت بنویسید.  "قبل از ظهور... "عبارت 

 

 را درون کارت بنویسید.  "پس از ظهور..."عبارت 
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توانی ظهور اماام عزیاز و برای درختت نقاشی کن و بدان که با کارهای خوبت میفرزند عزیزم: با انجام هر کار خوب یک برگ زیبا و سبز 

 مهربانت را جلو بیاندازی و در زیبا کردن زمین نقش داشته باشی.
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