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 آغاز ۱

بینیمتون. بیاین امروز همه با هم کمک های عزیزم، خوبین؟ خوشین؟ عیدتون مبارک باشه. خوشحالیم میسالم بچه

دیگه کی باید کمکمون کنه که تو  ،ی خوب بشه برامون. خبکنیم جشن امروزمون بهمون خوش بگذره و یه خاطره

و با یاد و نام خدا ر موناهمه کار موفق باشیم و کارمون خوب پیش بره؟ بله درسته، خدا. برای همینه که ما همه کار

نیمون قرآن بخونیم تا نورش به قلبمون بتابه. امروز ی از کتاب آسموکنیم شده چند آیهکنیم و سعی میشروع می

 ی نور.سوره ۵۵ی جشن امروزمون هست آشنا بشیم. آبه هط بومن فکر کردم که با هم با یه آیه که خیلی مرب

 لرحیم.بسم اهلل الرحمن ا

 وَ  قَبْلِهِمْ مِنْ  الَّذِینَ اسْتَخْلَفَ کَمَا الْأَرْضِ  فِی لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ  مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ وَعَدَ

وَ   شَیْئاً بِی یُشْرِکُونَ ال یَعْبُدُونَنِی أَمْناً خَوْفِهِمْ بَعْدِ  مِنْ  لَیُبَدِّلَنَّهُمْ وَ لَهُمْ  ارْتَضى الَّذِی دِینَهُمُ لَهُمْ  لَیُمَكِّنَنَّ

 .مَنْ َکفَرَ َبعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُُم اْلفاسِقُون

است که آنها را در زمین دهند وعده دادهاند و کارهای پسندیده انجام میی از شما که ایمان آوردهکسانه ب خداوند 

بندگان خوب قبل از آنها را در زمین خلیفه کرد؛ و خداوند وعده داده که دین آنها را که نماینده خود کند، همچنان 

۱۰ 

دقی

 قه

برای  توسل به قرآن .۱

نورانی شدن دل که 

 عامل هدایت است.

و شناخت  آشنایی .۲

کتاب آسمانی قرآن به 

عنوان عامل هدایت 

 هاانسان

 ۵۵ی آیهآشنایی با  .3

 :و معنی آن سوره نور

های نیکوکار و انسان

 در زمینعاقبت صالح 

 .شوندجانشین خدا می
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-کند و آنها که پیش از این از ستم ستمگران در ناامنی و ترس بهو برقرار که مورد رضایت خدا است در زمین مستقر 

کس مانع ایشان برای بندگی و هیچ بردند را در امنیت قرار دهد، تا به طور کامل به عبادت خداوند بپردازندسر می

 کاران بزرگ خواهندبود.خدا نشود، و پس از این دوران خوب، اگر کسی کافر به خدا شود، چنین کسانی گناه

 

ده. در این در قرآن کریم آیات مشابه زیادی در این مورد وجود داره که تعداد زیادش اهمیت این موضوع رو نشون می

ها از این موضوع مطمئن باشن و بتونن کنه تا اونکید میأها داده تبر وعده ای که به انسانخداوند مهربان  ها،هآی

های افته رو راحت تر تحمل کنن. یکی از مهمترین وعدههایی که تو این دنیا براشون اتفاق مینامالیمات و سختی

کنن، دن و از کارهای حرام دوری میمی آورن و کارهای نیک و صالح انجامخدا اینه که کسانی که به خدا ایمان می

-ها قرار میخدا در اختیار اونهر چند اگه مورد آزار و اذیت دیگران قرار بگیرن ولی مطمئن باشن که باالخره زمین 

ها از بین خواهندرفت و اون روز، روزیه و مشرکان و دشمنان آن درمیانها رسه که همه به دین اونو روزی می گیره

گیریم و سعی و جشن میر امام عزیزمونزمان عزیز ما ظهور خواهندکرد. حاال ما امروز، سالروز والدت که امام 

 شون داشته باشیم و برای ظهورشون تالش کنیم.تکنیم بیشتر باهاشون آشنا بشیم و دوسمی

 ی برناممون.کنم که ذهناتون آماده بشه تا بریم سراغ بقیهحاال یه سؤال کوچولو می

 ؟ تونیم انجام بدیمدونه ما برای جلو افتادن ظهور امام زمانمون چه کارایی میمیکی 

بله برای ظهورشون دعا کنیم و با انجام کارهای خوب سعی کنیم به خدا و ایشون نزدیک تر بشیم تا بتونیم یار خوبی 

 براشون باشیم و خوشحالشون کنیم.

 

ها دوست دارم یه خوایم یه داستان گوش بدیم و ازش لذت ببریم و چیزای جدید یاد بگیریم. بچهحاال با همدیگه می

هم توی زندگی خودتون استفاده بشه و هم بتونین به  دانشیاد بگیرین که این های جشنمون رو امروز درسجوری 

 شما چیزای جدید یاد بگیرن.ی ها هم به وسیلهدوستانی که نیستن انتقال بدین تا اون

 

 ی شیرینتجربه داستان ۲

 

هام دوستام بودن. شه. وقتی بچه بودم، عروسکهام شروع میداستانی که از بچگیخوام براتون یه داستان بگم. حاال می

 .کردمدل میوشنون، باهاشون دردو میر کردم واقعًا صدامزدم جوری که فکر میباهاشون حرف می

 .هام از بین برهتا تمام غم و غصه ونچسبوندمشکردم به خودم میوقتی ناراحت بودم و گریه می

۵-۱۰  

 دقیقه

 

 

معرفی امام زمان  .۱

)عج( به عنوان 

مهربانترین و 

دلسوزترین فرد نسبت 

در توانیم که می به ما

۱.  
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تونستن که گوش بدن. ته ته دادن. یعنی نمیولی وقتی یه ذره بزرگتر شدم فهمیدم که اونا به حرفای من گوش نمی

 .بودمنگاهشون هم هیچ حسی نبود. دیگه همدمم رو از دست داده

تونم یکی رو پیدا کنم که راحت باهاش حرف مه بچه میکه بین اون هخوشحال بودم از این ،وقتی که رفتم به مدرسه

کردم که جز اون و بهتر از او دیگه وجود نداره. اون کسی رو بزنم، بشه بهترین دوستم و بشم بهترین دوستش. فکر می

نیست !!! اونم کسی فهمیدم که نه ،نه دعوامون شد و قهر کردیمولی وقتی سر یه چیز بچگو. خواستم پیدا کردمکه می

سفانه اون هم به یه دلیل دیگه که أکه مت گردم. رسیدم به راهنمایی. یه دوست جدید پیدا کردمکه من دنبالش می

 خودمم دقیقا نفهمیدم از من فاصله گرفت و من باز حس تنهایی کردم.

و ر نظرمهای کالس ی از بچههای اول یک. وارد دبیرستان شدم. همون ماهکردم یه چیزی کم دارمحس می از اون موقع

ولی ی خیلی خوبی بود. با هم رفیق شدیم. هنوز هم با هم دوستیم. جلب کرد. از نظر اخالقی و درسی بچهبه خودش 

. کنم حساب روش تونمنمی ،گاهکه خیلی دوستش دارم، ولی به عنوان یه پناهگاه، یه تکیهبعد از یه مدت فهمیدم با این

هام ولی وقت نداشت که با هم باشیم یا به حرفام گوش بده یا حتی جواب پیامک ،خواستدلش می با اینکهخیلی وقتا 

خوام و بهش اومد که کسی که میبه نظرم میخواستم رو پیدا نکردم، بعدها توی دانشگاه هم چیزی که می !رو بده

دانا، با خاصی باشه، مهربون، عاقل،  های دور و برم نیست و باید حتما یه جور دیگه و یه جوراحتیاج دارم میون این آدم

  معرفت!

شون همیشه احتیاج به یه نفر دارن که باهاش حرف بزنن، درددل کنن، به قول معروف یه گوش ها تو زندگیآخه آدم

ریزی تونه واسه حرف زدنش برنامهبودم. آدم که نمیمن پیداش نکرده بشه بهش اعتماد کرد و گوش شنوایی که ،شنوا

نظرش رو بخوای  یخوامیو خالی کنی. ر تخوای خودخوای با یکی حرف بزنی، میمی ،باشه. وقتی دلت گرفتداشته 

 و روی کمکش حساب کنی. 

شه خواستم فریاد بزنم: خدایا کسی هست که به داد من برسه؟ یعنی کسی پیدا میمنم همین اتفاق واسم افتاد، می

 یعنی کسی هست که هر موقع بخوام به حرفام گوش بده؟برای همیشه واسه من دوست وفاداری باشه؟ 

 !گفتن: گشتیم نبود، نگرد نیستداشتم. ولی همه بهم میو ر خالصه با تموم وجودم آرزوی یه دوست خوب

و دار، از طرف یه آشنا دعوت شدم به یه جشن. با این که اصالً حوصله نداشتم، ولی به خاطر اصرار  توی همین گیر

دونستم، کسی که از اول وی اون جشن متوجه کسی شدم که تمام این مدت در کنارم بوده و من نمیت. زیادش رفتم

دیوار، کتاب، دفتر! اما ازش سرسری دیدم، روی ذاشتم، کسی که اسمش رو همه جا میاشته ولی محلش نمیتنهام نذ

 !گذشتممی

 ،کنه، وقتی ناراحتممهربون داره و همیشه نگاهم میتا چشم  ۲اون یه دوست خوبه که همیشه کنارمه، همیشه نگرانمه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مشکالتمان به او 

مراجعه کنیم و او از ما 

 فرماید.دستگیری می
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 ...شهدار میغصه ،شه، وقتی غصه دارمناراحت می

دونه، هات رو میتونی باهاش حرف بزنی! اون کسیه که قدر محبتشبه، نصفه شبه، همیشه و همیشه می :کاری نداره

 !حتی اگر قدرشناسش نباشی ،کنهبهت محبت می

تونی کنه حتی اگه نامهربون باشیم. اگر دلت گرفته بود راحت میکنه، صدامون میکنه، نگامون میدائماً دعامون می

 .ات هم کاری ندارهباهاش حرف بزنی، تازه به خوبی و بدی

ی آرامش بندگانش قرار گه وقت ندارم. دوستی که واقعًا دوسته، اون همونیه که خدا وسیلهدر ضمن هیچ وقت بهت نمی

 .ما خواسته که همیشه ازش کمک بخوایم داده و از

ها دستاون دور ،ی خدا رو زمینه. امامو نمایندهما تونه هر مشکلی رو برات حل کنه، آخه اون امام اونقدر بزرگه که می

بدون وقت و  ،نیست، منشی و دربون نداره، هر وقت اراده کنی، هر وقت دلت از همه جا و همه کس بگیره، هر زمان

دوستی و ارتباط با اون رو امتحان کن، خیلی ماهه به خدا. هیچ . تونی باهاش حرف بزنیواسطه میقبلی و بیهنگی اهم

 !وقت دیر نیست از هر راه و با هر زبونی که دوست داری

 

 کلیپ  3

 

 دقیقه. 3:3۰: شعر و انیمیشن، با مضمون جهان پس از ظهور با مفاهیم ساده به طول تقریبی ۱کلیپ 

 

http://film.tebyan.net/film/152761 

 

خونم/ دونم / براش دعای فرج رو میشنوه اینو میمهمون عزیزی توی راهه / تو آسمون دنیا مثل ماهه / صدامو مییه 

 ... هر جا که هست خدا تو هستی همراش / خدا جونم خودت مراقبش باش

 

 دقیقه. 4:3۰: فیلم و شعر با مضمون جهان پس از ظهور با واژگان نه خیلی ساده به طول تقریبی ۲کلیپ 

 

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=1418 
 

 ۵هر یک 

 دقیقه

 پروژکتور و بلندگو .۱  .۱

محل مناسب برای  .۲

 نمایش دادن کلیپ

 اینترنت .3

 تلفن  .۱ایجاد فضای محبت  .۱ ۱۵ دوستدارانشان کمک رسانی امام به شیعیان ونمایش  4

http://film.tebyan.net/film/152761
http://film.tebyan.net/film/152761
http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=1418
http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=1418
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ها بود که یک ساعت مچی قشنگ رو دوست داشت بخره و داشته باشه. ولی پدر رضا خیلی با قیمت راوی: رضا مدت

-پدر رضا همیشه بهش مینسبتا باالی ساعت موافق نبود و برای همین توی این مدت براش ساعت رو نخریده بود. 

تونیم ها به چیزهای ضروریشون نیازمندن و ما میخیلی از آدمگفت الزم نیست آدم چیز گرون بخره اونم وقتی که 

بهشون کمک کنیم. ولی رضا پدرش رو قانع کرده بود که اون ساعت واقعا ارزشش رو داره و رضا هم بهش نیاز داره، 

ه برای همین پدرش با رضا هم قرار گذشت که رضا نصف پول ساعت رو جمع کنه و با مقداریش به نیازمندا کمک کن

ی پیش پدرش ی پول رو تهیه کنه تا بتونه رضا اون ساعت رو بخره. خالصه اون ساعت رو هفتهو پدرش هم بقیه

 کرد. برای رضا خرید و رضا خیلی خیلی خوشحال بود و همیشه ساعتش رو دستش می

 صحنه: خانه

 رضا با نگرانی و آشفتگی در حال گشتن خانه است.

 اااان. اینجام نیست چی کار کنم حاال؟رضا: مامان، مامااااااان، مام

 م بگرد شاید بردیش اونجا.و هر مادر: تو اتاق ما

آید و رضا با ناراحتی و کند و فقط صدای تق و توق از بیرون میو با اعصاب خوردی آنجا را ترک می)رضا: باشه 

 (کند.گردد و دوباره مادر را صدا میآشفتگی به اتاق باز می

کند و صورتش را با می ضماماااااااااان، نبود. حاال چی کار کنم؟ اگه بابا بفهمه چی؟ خدایا چی کار کنم )و بغرضا: 

 پوشاند(دستانش می

آخه پس حواست کجا بوده؟ اصال ولش کن. یه  !گوید: ای باباشود و همزمان میمادر دستکش به دست وارد اتاق می

 جان به من نگاه کن مامان. رضااااا.  یقه آروم باش. به من نگاه کن. رضاقد

 آورد و صورتش حالت گریه دارد. رضا سرش را باال می

یقه چشمات رو ببند و قشنگ فکر کن و مرور کن که کجاها به دستت بوده. کم کم بیا قمادر: آهان. ببین االن یه د

 گردیم. ریم اونجا رو میجلو تا ببینی کجا دیگه ندیدیش بعد می

آورد و با رود. کامال نقش فکر کردن را باید بازی کند. بعد سرش را باال میبندد و به فکر فرو میش رو میرضا چشمان

 گوید:ناراحتی و دلخوری می

ینا. ولی دیگه بعدش یادم نیست. ا ی امیرآخرین بار یادمه دستم بود دیروز رفتیم خونه !اد. باباااااه مامان یادم نمی

 ؟چی شددونم دیگه اصال نمی

 رود.مادر هم با ناراحتی به آشپزخانه می .رودکند و به اتاق دیگر میرضا خیلی آشفته و ناراحت شروع به گریه می

ها و امام آمیز میان بچه دقیقه

 عصر )عج(

ها آشنا کردن بچه .۲

با کمک رسانی ایشان 

 به شیعیانشان.

کردن ملموس  .3

کمک ایشان به 

 دوستدارانشان.

 دستکش .۲

 فضایی برای خانه. .3
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چون اون ساعت رو با سختی تهیه کرده بود و براش زحمت  ،حق داشت رضا اونقدر ناراحت باشه !هاراوی: خب بچه

اشت که انقدر ناراحتش باشه. رضا رفت توی اتاقش و شروع به کشیده بود و تازه قیمت پایینی هم نداشته. حق د

ی ی پیش توی جشن نیمهگریه کرد تا اینکه یه لحظه چشمای پر از اشکش به یه گل نرگس افتاد که چند هفته

شما فقط شعبان درست کرده بود. یه لحظه دلش لرزید و به یاد امام زمانش افتاد. تو دلش با گریه گفت: امام زمان، 

دونین که چی شده و من چرا انقد ناراحتم. من واقعا احتیاج به کمک شما دارم و تونین کمکم کنین. خودتون میمی

شروع کرد با آه و ناله تو دلش با امام زمانش درددل کرد و گفت که چطوری ساعت رو خریده و کمک کرده به 

به  ونکه امام زمان حواسش نجشن براشون گفته بودخواد. گفت که تو نیازمندا و االن ساعت رو گم کرده و کمک می

هاشون رو ببینه. حاال ایشون به کمکشون میاد و دوست نداره ناراحتی ،ی دوستاشون هست و اگه کمک بخوانهمه

-داد که اگه پیدا بشه میخواست که بهش کمک کنن تا ساعتش پیدا بشه. دیگه تو دلش داشت قول میازشون می

کنه که خودش واقعا کمک امامش رو حس کنه. خالصه کش کرده و این خیلی خوشحالش میفهمه که امامش کم

 کرد.کرد و درددل میهمینطور یه ریز داشت گریه می

 آید.صدای زنگ تلفن می

 دهد.مادر تلفن را جواب می

داری؟ راستش االن فک مادر: سالم، ااااا سالم امیر جان خوبی عزیزم؟ مامان خوبن؟ بهشون سالم برسون. با رضا کار 

گی عزیزم؟ وای چون ساعتی که تازگی خریده بود گم شده. جدی می ،نکنم بتونه باهات صحبت کنه. خیلی ناراحته

 شه. گوشی دستت باشه بهش بدم خودت بهش بگو. رضا خیلی خوشحال می

کارت  ،امیره !مامان ،ضا جانآید. )بستگی به فضای محل نمایش دارد( رشود و صدایشان میمادر وارد اتاق رضا می

 داره. 

امام زمانش بود میگه: مامان  یعنی راوی: رضا که اصال صدای تلفن رو نشنیده بود و غرق درددل با دوست مهربانش

 تونم.گیرم؟ االن واقعا نمیشه بگین بعدا باهاش تماس میمی

 !بیا بگیر ،مثل این که کار مهمی داره باهات ،مادر: نه مامان

های توی حیاط؟! )با تعجب زیاد( وااااا چطور گی؟ الی گلخوبی؟ چی شده؟ چیییییییی؟ راس می ،سالم امیررضا: 

شه. )خوشحالی از صدای رضا مشخص است( وای خدایا شکرت، وای مرسی امیر. االن میام اونجا. من اصال باورم نمی

 گیرمش خدافظ.ازت می

 کند.پرد و مادر خود را بغل میباال و پایین میگنجد و رضا از خوشحالی در پوست خود نمی

 گوید: خدارو شکر که پیدا شد. خیلی خوشحال شدم عزیزم.مادر لبخند زنان می
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دونین کی ساعتم رو برام می !گوید: مامانکند به مادر میکه کت به تن می رضا با رضایت و خوشحالی تمام در حالی

 پیدا کرد؟ 

 عجب: خب آره. امیر دیگه. االن زنگ زد خب. دستم انداختی؟مادر با لبخند همراه با ت

ها رضا: نخیرم. درسته که امیر پیدا کرده ولی حقیقتش اینه که امام زمان کمک کرده تا امیر ساعت رو از بین گل

که دونین مامان، آخه من کنه. میپیدا کنه. امیر که خیلی اهل گل و گیاه نیست. مامانش بیشتر این کارا رو می

کنن. منم ازشون داشتم کمک اومدم تو اتاق یهو به یاد امام زمان افتادم و اینکه ایشون دوستدارانشون رو کمک می

 امیر زنگ زده.  :خواستم که یهو شما در رو باز کردین و گفتینمی

 خبریم.وای که چه امام مهربونی داریم ما و خودمون بی

گی عزیزم. تو گوید: راس میدهد و با شرمندگی میکند سری تکان میمیمادر که با بهت و خوشحالی به رضا نگاه 

گی. ما دوستای خوبی نیستیم ولی امام ما تو دوستی نمونه نداره و حواسش به هممون هست. حیف که ما راس می

 کشد(ره. )آهی میحواسمون پرته و دوست به این خوبیمون رو یادمون می

مام زمانت بودی و ایشونم کمکت کردن. حاال فک کنم اگه برای بابا گم شدن ساعتت خوش به حال تو عزیزم که یاد ا

 (.خندندرو تعریف کنی بیشتر خوشحال بشه تا نگی، مگه نه؟ )و با هم می

 

 پذیرایی ۵

ها بخواهید هر کدام برای دوستشان خوراکی بردارند یا وقتی برداشتند نصف کنند و نصف آن را به دوست خود از بچه

ها می دهد و حس بدهند و مثل همیشه هر کس برای خودش برندارد. این کار ایجاد حس سهیم شدن را به بچه

 کند.خوشایندی برایشان ایجاد می

 

۱۰ 

 دقیقه

استراحت فکری  .۱

ها و آماده شدن بچه

 برای محتواهای بعدی

ای برای زمینه .۲

ها با آشنایی بچه

 همدیگر

تغذیه و افزایش  .3

 میسشادابی ج

ایجاد روحیه  .4

مشارکت در کار 

-خدمات جشن در بچه

بهتر است پذیرایی  .۱

از نظر قیمت، خیلی 

گران نباشد. رعایت 

این نکته باعث 

استمرار بیشتر این 

 شود.ها میگونه برنامه

بهتر است پذیرایی  .۲

ابتکاری و جذاب 

 باشد.

ها بهتر است بچه .3

در انجام پذیرایی 
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 مشارکت کنند. ها

 تشرفات پرزی 6
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 : تشرف عالمه حلی۱قسمت 

کرد که با یک دانشمند اهل سنت زندگی می در زمان عالمه حلی که از دانشمندان مهم شیعه بود،: ۲و۱اسالید 

ها بود و بعضی وقتبود و در اون کتاب، به اعتقادهای شیعیان اشکال کردهها خیلی مخالف بود. او کتابی نوشتهشیعه

-ها اشتباه میکرد به اینکه شیعهخوند و اونها رو تبلیغ میکرد، از روی کتاب خودش برای مردم میکه سخنرانی می

ها، ی امامد و بعد از حضرت علی هم بقیهناکنن جانشین پیامبر حضرت علی علیه السالم بودهاینکه فکر می کنن و

 ها.این غلطه و خالصه این حرف

داد. هاش رو بدن، کتابش رو به هیچ کس نمیاو، از ترس اینکه کتابش دست دانشمندان شیعه بیوفته و جواب اشکال

 بود.مه حلی هم بود و به ایشون یک درسی رو آموزش دادهنشمند سنی، معلم عالجالبه که اتفاقا این فرد دا

ها با ها رو یاری کنه، و نگران بود که شیعهعالمه حلّی که شیعه خیلی خوبی بود و دوست داشت امام: 3اسالید 

شنوه و اشکاالتش رو های این دانشمند رو بکرد تا حرفها شرکت میاو در سخنرانیهای این فرد گمراه بشن، حرف

تصمیم گرفت که هر طور شده، این های او رو جمع کنه. به همین خاطر آوری کنه، اما این طوری نتونست حرفجمع

 هاش رو بده.کتاب رو به دست بیاره و جواب اشکال

هی که من شه شما لطفا این کتابت رو به من امانت بداو یه روز به استادش که همین دانشمند سنی بود گفت: می

 مطالعه کنم؟

بیشتر ام که این کتاب رو عالم سنی هم، چون عالمه حلی شاگردش بود قبول کرد، اما به او گفت که من قسم خورده

 .از یک شب پیش کسی نگذارم

ن شب تا او تواز او گرفت و به خانه برد که  وکتاب ر و غنیمت شمرد ون مدت روهمحلی هم، عالمه : ۵و4اسالید 

های قدیم که دستگاه کپی و چاپ نبوده دونین که اون موقعها! می)آخه بچه. روی کتاب بنویسهاز  هتونمیجایی که 

-خواسته از کتابی داشته باشه، باید از یک نفر میها رو کپی کرد. به خاطر همین هر کسی میکه راحت بشه کتاب

 نوشته(.خواسته که از روی اون کتاب براش بنویسه، یا اینکه خودش می

، ها هم که برق نبودشد. )اون موقعشب ادامه داد تا اینکه نصفهشد و نوشتن از روی کتاب مشغول زود  خالصه، عالمه

۱۵-۲۰  

 دقیقه

آشنایی با بحث  .۱

امام تشرفات به محضر 

 عصر سالم اهلل علیه

توجه دادن به این  .۲

زمان نکته که امام 

اما غائب هستند اگرچه 

در بسیاری مواقع، از 

شیعیان خود دستگیری 

کنند و به آنها می

 .فرمایندرسیدگی می

توجه داشته باشیم  .3

که هر تشرفی که نقل 

شود، صحیح نیست می

در این زمینه و بایستی 

 دقت فراوان داشت.

نیاز به پروژکتور،  .۱

بلندگو و محل مناسب 

 برای پخش پرزی

https://prezi.com/hwnsuj1es9bb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/hwnsuj1es9bb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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شب که شد، عالمه حلی دیگه نتونست نور بود.( نصفهکه چراغ روشن کنن، فقط نور شمع و این جور چیزهای کم

 یم؟؟(ش برد. )آخ آخ آخ! حاال چه کنخواببنویسه و ... 

بله، صبح که عالمه حلی برای نماز صبح بیدار شد، یوهو یه چیزی توجهش رو جلب کرد. بله، دید که کتاب تا 

این نسخه را حجۀ بن الحسن العسکری صاحب »آخرش نوشته شده، و در آخر کتاب هم این جمله نوشته شده: 

 «م نوشته است.الزمان علیه السال

بودند. چرا؟ چون عالمه حلی آدم خیلی آمده بودند و به عالمه حلی کمک کرده بله، یعنی امام زمان در نیمه شب

 خواست از امام زمان دفاع کنه.خوبی بود و می

 این داستان اول.

 

 ساز: تشرف پیرمرد قفل۲قسمت 

امام زمان اینکه موفق به زیارت بود و از مهدی علیه السالم آرزوی زیارت حضرت  مردی از دانشمندان در: 7و6اسالید 

-تالش کرد، دعا خواند، از خدا تمنا کرد اما نتیجه نگرفت. او ساکن شهر نجف بود. )بچهها مدت برد.نج میشد، رنمی

اند و ما دونه شهر نجف کجاست؟ آفرین، این شهر در عراقه و در اون حضرت علی علیه السالم دفن شدهها کی می

 ریم.(جا مینبرای زیارت حرمشون به او

پشت  شب چهارشنبهتا هر کس چهل  آموزان مدارس دینی این طوری معروفه کهبین مردم و دانشدر نجف اشرف 

 ور شو نماز مغرب و عشای خود هبرکه توی شهر کوفه هست و به شهر نجف خیلی نزدیکه، سهله به مسجد سرهم 

 .هبینان رو میکنه، باآلخره امام زمخونه، پس از چهلمین بار که این کار رو مینجا باو

تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده، تا به هدف ارزشمند خودش برسه. او تالش خودش رو کرد این مرد دانشمند 

بود، باآلخره یه بار تو رؤیا دید های زیادی که کردهاما نهایتا موفق نشد که به هدفش برسه. تا اینکه به خاطر عبادت

 «.به فالن شهر سفر کنی.زمانت رو ببینی، باید  خوای اماماگر می»که بهش گفتن: 

اگرچه این سفر براش طوالنی و سخت بود، اما به عشق دیدن روی زیبا و خدایی امام زمان علیه السالم، بار : 8اسالید 

-تو اون شهر هم مدتی ساکن بود و مدام عبادت می اون شهر رسید.به  عد از چند روزسفر بست و رفت و رفت تا ب

در بازار  مهدی عجل اهلل فرجه الشریفاآلن حضرت » به او گفتند:باز در رؤیا و هفتم  تا اینکه بعد از سیکرد. 

 ند. زود برخیز و به آنجا برو تا بتوانی ایشان رو زیارت کنی.انشسته یسازلقف در دکان پیرمرد ا،هآهنگر

اند نشسته زمان علیه السالم اونجادید امام  رسید، به اون مغازهوقتی  او هم فوری برخاست و راهی بازار آهنگرها شد.

 بشنویم:ن دانشمند حاال بقیه ماجرا رو از زبان اوو  و با پیر مرد گرم گفت و گو هستند.
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 به من اشاره کردند که اکنون ساکت باش و تماشا کن! من به امام زمان سالم کردم. ایشان جواب سالم فرمودند و

و به ازه شد و قفلی رغعصازنان وارد م ای داشت،یدم پیرزنی که ناتوان بود و قد خمیدهد همون موقع: ۱۰و9اسالید 

ریال  3به ناتوانم و من ؟ خریبریال از من  3 واین قفل رشه لطفا برای رضای خدا آقا! می» ن داد و گفت:ونش پیرمرد

 .«پول احتیاج دارم

ارزان  وچرا مال مسلمانی ر !مادر» گفت:رو کرد به پیرزن و  ،هعیب و سالمنگاه کرد و دید بی، قفل رو سازد قفلرپیرم

این رو از تو بخرم و به کسی بفروشم م اومن اگر بخ .هریال ارزش دار 8این قفل تو ؟! بخرم و حق کسی را تضییع کنم

ریال  ۱از  . چون برای این قفل انصاف نیست که من بیشترکنمریال خریداری  7 و سود ببرم، باید این قفل رو از تو

دونه انصاف یعنی چی؟ بله، یعنی اینکه آدم به حق خودش قانع باشه و حق دیگران رو هم ها، کی میسود ببرم. )بچه

 بهشون بده.(

 8 اشکنم که قیمت واقعیخرم و باز تکرار میریال می 7من  روشی،فباین قفل رو ای وگر میخخاصه پیرمرد گفت: ا

 خرم.از تو میتر نواید نفع ببرم یک ریال ارزمن چون کاسب هستم و ب ،هریال

از سر هیچ کس  ریال، 3گم بود که من خودم میناراحت شدهه، او گساز جدی میکرد که پیرمرد قفلپیرزن باور نمی

 ؟!خرمریال می 7 :یگن وقت تو میریال این قفل رو بخره، او 3بازار تا اینجا راضی نشده از من 

 خرید! ون زن داد و قفل راوریال به  7سر پیرمرد آخر 

و این گونه باشید  خوب نگاه کردی؟ شما این :ندفرمودرو به من کردند و  امام زمان ،رفتپیرزن  وقتی: ۱۱اسالید 

های فراوان بکنید و نیازی نیست که این قدر زحمت بکشید و عبادت تا ما به سراغ شما بیاییم،گونه رفتار کنید 

 .تا من بتوانم شما را یاری کنمی طوالنی بروید، عمل خوب انجام دهید و مسلمان واقعی باشید سفرها

ای از رفتارش نمونهاین هم  شناسد.او دین دارد و خدا را می ، چوناماز همه این شهر من این پیرمرد را انتخاب کرده

این پول او محتاج و نیازمند دیدند اما چون  ،خواهش کرددارها به همه مغازهاز اول بازار این پیرزن که تماشا کردی. 

 ریال نیز خریداری نکرد،3حتی  بخرند و هیچ کس، ترارزانشود قفل را از او خواستند تا جایی که میهست، همه می

آیم و از او مگر آن که من به سراغش می گذرد،ای بر او نمیهفته ریال خرید. 7در حالی که این پیرمرد به 

 .نمکمی حوالپرسیا

 امام زمان علیه السالم این را گفتند و رفتند و من دیگر ایشان را ندیدم.

 

باعث بکنیم تا به عنوان مسلمان،  های خوبی باشیم و کارهای خوبآدمکه  ها، امام زمان از ما توقع دارنهبله بچ

 نی یعنی خوب بودن.آبروی ایشون باشیم و همه بدونن که مسلمو
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 داستان کمک امام زمان) عج ( به عالمه بحرالعلومانیمیشن  7

http://www.dalfak.com/w/8hehk/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D

-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-8%B4%D9%86

-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9

-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AC-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

-8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D

%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%
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 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
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عید آشنایی با  .۱

ی شعبان و ظهور نیمه

 امام زمان )عج(

آشنایی با فرهنگ  .۲

 و ادبیات شعر سرایی

 دینی

 

 

مربی سعی کند  .۱

زیبا  ،قبل از مراسم

خواندن اشعار را تمرین 

کند و حتی المقدور 

 اشعار را حفظ باشد

ها بخواهید از بچه .۲

تر های سادهقسمت

اشعار را با هم بلند 

بخوانند و ایجاد فضای 

 .شادی بکنید

http://www.dalfak.com/w/8hehk/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://www.dalfak.com/w/8hehk/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://www.dalfak.com/w/8hehk/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://www.dalfak.com/w/8hehk/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://www.dalfak.com/w/8hehk/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://www.dalfak.com/w/8hehk/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://www.dalfak.com/w/8hehk/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://www.dalfak.com/w/8hehk/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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 جوشدمی هاچشمه

 باغ در درختی هر

 پوشدمی نو رخت

  

 گویدمی مادرم

 زیباست ماهش روی

 دوریم او از چه گر

 ماست با همیشه او

  

 به تصویر در آوردن دنیای پس از ظهور فعالیت گروهی 9

ها بخواهید دور آن بنشینند. در ابتدا یک و یا چند مقوا یا کارت بزرگ تهیه کنید و از بچهها متناسب با تعداد بچه

 های شما گوش بدهند. نفس عمیق بکشند و به حرف ،هایشان را ببندندچشم

فکر کنین و چیزایی که ناراحت  مکنیخوام یه کم به همین دنیایی که االن توش زندگی میها اول میخب بچه

رو خیلی ناراحت  ل فقر، گرسنگی، جنگ، دعوا، مریضی، دروغ و نامهربونی تو ذهنتون بیاد. خب اینا ماکنندس مث

خوایم ازش بیرون بیایم. دوباره نفس عمیق بکشین و بدنتون رو شل کنین... پا، دست، کمر و کنه و حاال زود میمی

س بکشین و حس کنین که سبک هستین مثل کنین و نف هاهاتون رو مشت کردین باز کنین و کامل ر... اگر دست

رین. حاال نسیم شروع به وزیدن کرده و شما به آسمان رفتین. از اون پر یا مثل قاصدک و با وزش باد به آسمان می

بخش ببره که فقط شادی باشه و هیچ لذتباال به زمین نگاه کنین. نسیم قراره ما رو به یه جای خیلی زیبا و آروم و 

شینیم. تا حاال جای به این زیبایی و خوبی ندیدیدم. شه و ما کم کم به زمین میشه. حاال نسیم آروم میناراحتی نبا

بدویین، بچرخین، بپرین و هر کاری که دوست دارین آزادانه انجام  :تونین بکنیندر این جای زیبا شما هر کاری می

کنه فکر ه هر چیزی که خوشحالتون میتونین بیمکنه. هر کاری که هم خودتون و هم بقیه رو خوشحال می ،بدین

که تمام کسانی که دوستشون دارین مثل مامان ه کنین و از بودن تو اون جای زیبا حسابی لذت ببرین. اونجا جایی

۲۰ 

 دقیقه

ایجاد ارتباط حسی  .۱

با دنیای پس از ظهور 

های امام زمان و خوبی

 )عج(

باال بردن تمرکز در  .۲

 هابچه

 مقوا و یا کارتن .۱

مداد رنگی یا ماژیک  .۲

ی نقاشی یا هر وسیله

 دیگر.
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ی حیوونا هم با هم و با خونن و همهها هم آواز میتونن باهاتون باشن و با هم خوشحال باشین. پرندهباباتون هم می

وزه شد اینجا بمونیم و لذت ببریم. نسیم دوباره میدوستن. به به صدای آب هم میاد. چقدر خوبه اینجا. کاش میشما 

کشیم. حاال کم کم ریم و عمیق نفس میکنیم و توی آسمون میریم و با اون جای زیبا خداحافظی میو ما به هوا می

هاتون رو باز کنین. خب خوش گذشت؟ دوست بدین و چشم ها و پاهاتون رو تکونهاتون رو تکون بدین. دستانگشت

ی مقوا یا خوام یکی از چیزایی که تو اون جای زیبا دیدین و یا انجام دادین رو گوشهداشتین؟ حاال از همتون می

 ؟کنین و اون جای زیبا چطوری بودهکارتنی که براتون گذشتیم نقاشی کنین تا ببینیم چه جهانی درست می

ها و با اومدنشون و با خوبی که خدا آمدنشون پیش ما رو نزدیک کنه،ام زمان عزیز ما، حضرت مهدی ها امبچه

های پاکی دارن با هایی که دلها. آدمها و مهربونیکنن از خوبیشون دنیای ما رو پر میدون اندازههای بمهربونی

کنن و ها قبول میو خیلی زود ایشون رو به عنوان راهنمای انسان شنهاشون عاشقشون میدیدن ایشون و خوبی

ره و تو دنیا با وجود امام زمان ما فقط خوبی و شادی و ها از بین میها و نامهربونیی بدیشن و همهمسلمان می

مین و آسمون کنن. حتی زشن و همدیگر رو اذیت نمیو حتی حیوونا هم با هم مهربون می مونهمهربونی و امنیت می

شه از زیبایی و طراوت و شادابی. خالصه بهتون بگم که هم از خوشحالی و برای خوشحال کردن امام عزیز ما پر می

ی همه ونچون با خودش ،چیزایی که شما تو ذهنتون تصور کردین بهترهی نعمت ظهور امام زمان علیه السالم از همه

پس چه خوبه که و فقر و دعوا.  امش، شادی، داشتن خونواده، نبودن جنگمثل سالمتی، آر نها رو با هم میارزیبایی

خوبی کنیم و هم به به دیگران هم خودمون  ،و برای رسیدن به اون دنیا تو ذهنمون اون دنیای زیبا رو تصور کنیمما 

ون و دیدن هامون رو به ایشون نزدیک کنیم و برای ظهورشون و اومدنشامام زمان عزیزمون محبت بورزیم و دل

 ایشون و اون دنیای زیبا دعا کنیم.

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

 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
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 منزلکار در  ۱۰

ها ی سطر و ستونشان مشخص شده است. به بچهجدولی در انتهای فایل تهیه شده و تعدادی خانه با توجه به شماره

کنیم که با امام زمانمان ارتباط بیشتری داشته باشیم. با صحبت با ی امروز، ما سعی میبگویید که با توجه به برنامه

کند برایشان، دعا کردن برایشان و هر چیزی که ما را به ایشان نزدیک میایشان، فکر کردن به ایشان، دلتنگ شدن 

ها بخواهید که جدول زیر را بگیرند و ی این کارها کم بکنیم. از آنکنیم احساس دوری از ایشان را به وسیلهسعی می

او صحبت کردن یک  هر زمان که به امام مهربانشان فکر کردند و با ایشان مثل یک دوست صمیمی بسیار نزدیک با

شود. به آمیزی میی سطر و ستون آن داده شده پر کنند و در انتها ببینند چه طرحی از جدول رنگخانه را که شماره

 ها بگویید که پس از اتمام این جدول به این کارها ادامه دهند و دوست خوبی برای امام مهربانشان باشند.آن

باال بردن سطح  .۱ 

-یادگیری و به خاطر

ی سپاری به وسیله

ی کار مرتبط با ادامه

 برنامه در منزل.

پرینت از جدول  .۱

 انتهای فایل.

 :و دعا نتیجه گیری/ پایان ۱۱

. گم. امیدوارم از جشن امروز ما خوشتون اومده باشهدوباره این عید بزرگ به همتون تبریک می !خب دوستای گلم

-کنه حس میهمین االن رو با وقتی با قبل از جشن مقایسه میکی امروز محبتش به امام زمانمون بیشتر شده؟ کی 

کنه که بیشتر از قبل دوست داره با امام زمان مهربانمون دوست باشه و بهشون نزدیک باشه؟ کی بیشتر از قبل 

 ،هها بکنن؟ خیلی خوبها و زیباییدوست داره زودتر امام زمانمون ظهور کنن و بیان پیشمون و دنیا رو پر از خوبی

های بشه و بیشتر مهربونینزدیک امام عزیزمون بیشتر  هب هامونقلبی امروز ما باعث شد که رو شکر که برنامه خدا

شه وقتی امام زمان عزیز ما میان و خب دونستن دونیم دنیا چه جوری میایشون رو بدونیم. االن بهتر از قبل هم می

ا کنیم و به خودمون افتخار کنیم که همچین امام عزیزی داریم و شه بیشتر از قبل برای اومدنشون دعما باعث می

م. حاال همه با هم رکنیم. اینطوری ما هم در زیبا شدن دنیا نقشی داقبولش داریم و دوستش داریم و براش دعا می

در زمین هامون رو به آسمون بلند کنیم و از خدا بخوایم اماممون زودتر بیان و برای مدت طوالنی پاشیم و دست

هاشون و علمشون م بتونیم همراه با اماممون زندگی کنیم و از خیر و برکت وجودشون و مهربانیه امامت کنن و ما

 استفاده کنیم.

 رو به قبله و ایستاده به احترام ایشان  خواندن دعای فرج 

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

 

گیری بحث و نتیجه .۱ دقیقه ۵

ی مفهوم انتقال دوباره

ظهور امام عصر  کلی

و دنیای  سالم اهلل علیه

و ارتباط  پس از ظهور

 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 

ما با کارهای  هستند و

خوب و دعا کردنمان 

توانیم باعث بشویم می

ایشان زودتر بیایند و 

آغاز دعا، پس از  .۱

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

 .عج صاحب الزمان

سعی شود که متن  .۲

عربی و ترجمه آن به 

زبان محلّی همزمان با 

-تالوت، نمایش داده

 شود.

 لب تاپ و بلندگو .3

http://film.tebyan.net/film/151746
http://film.tebyan.net/film/151746
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دنیا را پر از مهر و 

 محبت و خوبی بکنند.
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ی کاردستی:طرز تهیه  

 وسایل و ابزار مورد نیاز:

 مقوای آبی  .۱

 ای، زرد، نارنجی، مشکی و خاکستری(ای سفید و رنگی )انواع سبز، قهوهکاغذ یا مقو .۲

 ۱برچسب گل .3

 به رنگ زرد ۲چسب ماتیکی و چسب اکلیلی .4

 کش و قیچیخط .۵

سهانتی متهر از  3۰*  ۲۲.۵یک مستطیل بهه ابعهاد 

مقوای آبی تهیه کنید. آن را از وسهط )از طهول( تها 

 کنید . نیمی از مقوا را با کاغذ رنگی سبز بپوشانید. 

 

ای رنهگ پرینهت از تصویر درخت بر روی کاغذ قهوه

گرفته و یا با دست آن را ترسهیم کنیهد. دور تها دور 

آن را قیچی کنیهد و در محهل نشهان داده شهده در 

 تصویر بچسبانید. 

 
 

 

                                                           
1 Flower Sticker 
2 Glue Stick & Glitter Glue 
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سانتی متر از کاغذ سبز  ۱۱*  ۲.۵یک مستطیل به ابعاد 

رنگ تهیه کرده و آن را از یک طرف با قیچی ریش ریش 

کنید. با کاغذهای سبز پر رنگ و کمرنگ دو شکل ماننهد 

 تصویر)مانند تپه های سرسبز( تهیه کنید. 

 

 ها را مانند تصویر در محل خود بچسبانید. آن

 

ی کاغذ زرد پرینت گرفتهه، آن را از تصویر خورشید بر رو

قیچهی کنیهد و در محهل خهود بچسهبانید. درخهت را بها 

های گل کهه بهه وفه های گل تزیین کنید. از برچسبشک

صورت آماده موجود هستند استفاده نمایید و یا بها کاغهذ 

 ها را درست کنید. رنگی آن
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برای نشان دادن درخشش خورشید از چسب 

اکلیلههی زرد اسههتفاده نماییههد. آن را یکههی در 

میان بهر روی اشهعه ی خورشهید بکشهید. از 

تصویر پرندگان کوچک بر روی کاغهذ دلخهواه 

پرینت گرفته، قیچی کنیهد و در محهل خهود 

 بچسبانید. 

 
 

ساقه ی گل و مقهداری چمهن بهر روی کاغهذ 

قیچهی کنیهد و در  سبز ترسهیم کهرده، آن را

محههل مناسههب خههود بچسههبانید. )در صههورت 

کمبود زمان و نیرو، پرندگان و گلها را حهذف 

 نمایید.(

 

بعههد/پس از "ای از کههادر عبههارت در گوشههه

 را بنویسید.  "ظهور...
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مقوا را از وسهط تها کنیهد. دو خهط بهه مهوازات 

ی سهمت سانتی متری لبه 3ی یگر در فاصلهیکد

راست مقوا رسم کنید، به طهوری کهه فاصهله ی 

 8سهانتی متهر باشهد.  ۲این دو خط بها یکهدیگر 

سانتی متر از این دو خط فاصله گرفتهه و مجهدد 

دو خط موازی یکدیگر رسم کنید به طهوری کهه 

سانتی متر باشد.  ۲فاصله این دو خط از یکدیگر 

خط موازی یکدیگر دارید. طول هر خط  4اکنون 

 سانتی متر باشد. 4باید 

 

اید را طی که در مرحله ی قبل ترسیم کردهخطو

قیچی نمایید. قسمت بریده شده را به سمت 

 داخل کارت تا کنید. 

 

و بز بر روی کاغذ دلخواه پرینت ببر از تصویر 

ها را قیچی کرده و در محل خود گرفته، آن

 بچسبانید.
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برای قسمت بیرونی کارت، یک مقوا بها ابعهاد 

سانتی متر تهیهه کنیهد. آن را از  3۰.۵*  ۲3

وسط )از طول( تا کنید. بخش اعظهم روی آن 

 را با کاغذ طوسی رنگ بپوشانید. 

 

 ای خاکی رنگ دوبر روی کاغذ مشکی و قهوه

ها را قیچهی تصویر مانند تپه ترسیم کنید. آن

 کرده و در محل خود بچسبانید. 

 

، بز و درخت بر روی کاغذ سفید ببراز تصاویر 

پرینت گرفته، قیچی کنید و در محل مناسب 

 خود بچسبانید. 
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ای از تصهویر را در گوشه "قبل از ظهور..."ارت عب

 بنویسید.

 

از تصویر خورشید بر روی کاغذ زرد و از تصویر ابر 

بر روی کاغذ سفید پرینت گرفته، قیچهی کنیهد و 

در آسههمان بچسههبانید. روی خورشههید را بهها ابههر 

 بپوشانید. 

 

این دو مقوا را به یکدیگر بچسبانید. تصویر قبل از 

ظهور بیرون و تصویر بعد ازظههور درون کهارت را 

 تشکیل خواهد داد.
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ها و دوستی ها را رنگ کن و ببین در انتها صحبتهر زمان با بهترین دوستت صحبت کردی و با او احساس خوبی کردی یكی از خانه

 رساند.بیشتر تو با امام مهربانت تو را به چه چیزی در این جدول می

  ها قابل تشخیص نباشند و بتوانند این فعالیت را در منزل انجام پر کنید که برای بچه سفیدفراموش نکنید که یا مهدی در جدول را با رنگ

ها توانید از آنبینید میها را میتوانند احساساتشان را نیز پشت برگه بنویسند و در کل اگر باز آنها بخواهید که میتوانید از آندهند. می

 ها استفاده کنید.آنبخواهید این برگه را بیاورند تا از تجربیات 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

                                        1 

                                        2 

                                        3 

                                        4 

                                        5 

                                        6 

                                        7 

                                        8 

                                        9 

 

 ۲. ستون  ۵سطر  -۱

 ۲. ستون  6سطر  -۲

 3. ستون  6سطر  -3

 4. ستون  6سطر  -4

 3. ستون  ۵سطر  -۵

 3. ستون  4سطر  -6

 3. ستون  3سطر  -7

 3. ستون  ۲سطر  -8

 6. ستون  6سطر  -9

 6. ستون  ۵سطر  -۱۰

 7. ستون  6سطر  -۱۱

 7. ستون  ۵سطر  -۱۲

 8. ستون  6سطر  -۱3

 9. ستون  6سطر  -۱4

 9ستون  . 7سطر  -۱۵

 9. ستون  8سطر  -۱6

 ۱۰. ستون  7سطر  -۱7

 ۱۱. ستون  6سطر  -۱8

 ۱۲. ستون  4سطر  -۱9
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 ۱۲. ستون  ۵سطر  -۲۰

 ۱۲. ستون   6سطر  -۲۱

 ۱۲. ستون   7سطر  -۲۲

 ۱۲. ستون  8سطر  -۲3

 ۱3. ستون  4سطر  -۲4

 ۱3. ستون  8سطر  -۲۵

 ۱۵. ستون  4سطر  -۲6

 ۱۵. ستون  6سطر  -۲7

 ۱۵. ستون  7سطر  -۲8

 ۱۵. ستون  8سطر  -۲9

 ۱6. ستون  4سطر  -3۰

 ۱6ستون  . 6سطر  -3۱

 ۱6. ستون  8سطر  -3۲

 ۱7. ستون  4سطر  -33

 ۱7. ستون  ۵سطر  -34

 ۱7. ستون  6سطر  -3۵

 ۱7. ستون  8سطر  -36

 ۱8. ستون  8سطر  -37

 ۱9. ستون  8سطر  -38

 ۱9. ستون  7سطر  -39

 ۱9. ستون  6سطر  -4۰

 ۱9. ستون  ۵سطر  -4۱

 ۲. ستون  8سطر  -4۲

 4. ستون  8سطر  -43

 


