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   آغاز

ما خیلی  !ها بچه. عیدتون مبارک .ها خوبین؟ خوشین؟ سالمتین؟ خیلی خوش اومدین به جشن ما سالم بچه

و با نام و یاد ر ارین قبل از هر چیزی جشنمونذب. خوایم خوش بگذرونیم خوشحالیم که امروز با شماییم و می

 یاین سوره 131ی این آیه، آیه. پیامبران شروع کنیم یعنیی به نام انبیا ای زیبا از سورهآیهخدا و خوندن یه 

 .و شمام سعی کنین با من همخوانی کنینخونم که االن براتون می

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

برای  توسل به قرآن .1 دقیقه 13

نورانی شدن دل که 

 .عامل هدایت است

آشنایی و شناخت  .2

 کتاب آسمانی قرآن 

ی  آشنایی با سوره .0

 عصر و معنی آن
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 ﴾۵۰۱﴿وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ 

برای ) (131)و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد 

 (مربی

 .(ها با آیه مأنوس شوندبار بخوانید تا بچه 0آیه را شمرده، شمرده، )

 

ها مسیحی ها و هم در کتاب آسمانیفرماید که هم در کتاب آسمانی یهودیی زیبا خداوند میخب در این آیه

های ظالم این که هر قدر هم که آدمیعنی . اومده که بندگان شایسته و خوب خدا زمین را به ارث خواهند برد

و بد در طول تاریخ به مردم ظلم کنن و آزار و اذیت کنن و مردم رو منحرف کنن و حق بندگان خوب خدا رو 

های خوبش به ارث برسه خواد که زمین به بندهشه و خدای مهربون میبخورن، این وضع یک روز برعکس می

روزی نیست جز روزی که امام  ،این روز. خواهندگرفتاختیار ی خدا در و کل زمین رو بندگان شایسته

چون خدا قول  ،شنی مردم دنیا خوشحال میدوازدهم ما شیعیان یعنی امام زمان عزیز ما ظهور کنن و همه

 . شهها میها و زشتیای ما پر از خوبی و زیبایی و خالی از بدیدنی ،داده که با ظهور امام زمان

ی مخلوقات خداوند از این خیلییییییی روز بزرگیه و همه. ی زمینهامروز هم که روز تولد این نجات دهنده

و کاش هر چه زودتر یه روز برسه که تولدشون رو با خودشون جشن بگیریم و . اتفاق بزرگ خوشحال و شادن

روزی خواهدبود که توی  ،اون روز. شمان پر از محبتشون نگاه کنیم و تولدشون رو بهشون تبریک بگیمتوی چ

 .های خوب خدا سپرده شدهنخواهدبود و زمین به بنده ، چیزیاین دنیای به این بزرگی به جز خوبی

های متنوعی که تا بریم سراغ برنامه و دست مرتب بزنین( و عجل فرجهم) حاال یه صلوات بلند بفرستین

 .براتون آماده کردیم

 

 و"آشنایی با لفظ  .0

و معنی  "عجل فرجهم

 آن

 

 کلیپ 2

http://www.dordaneh12.ir/fa/p/مهدی-حضرت-زمان-امام-درباره-جان-مهدی-زیبا-سرود-شعر-

پروژکتور یا  .1  .1 دقیقه 0

ی پخش و وسیله

http://www.dordaneh12.ir/fa/p/شعر-سرود-زیبا-مهدی-جان-درباره-امام-زمان-حضرت-مهدی-(عج)-صدای-کودکان/
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 /کودکان-صدای-(عج)

 

 .بلندگو

 اشتراک بسیاری از مردم دنیا در اعتقاد به موعود و ایمان مسیحیان به حضرت مهدی بعد از ظهور داستان 0

خواست بازم توی تختخوابش بمونه و یه کم دیگه امروز هم مثل هر روز هفته با این که خیلی دلش می

بخوابه، صدای ساعتش مجبورش کرد که با رختخواب عزیزش خدافظی کنه و بره به سمت دستشویی و 

مامان گلش هم مثل همیشه صبحانش رو . بعدشم آشپرخونه و خودش رو برای رفتم به مدرسه آماده کنه

با حس داشتن یه مامان خوب و . رش دارهود دم در که یادش نره بَبود و ناهارش رو آماده گذاشته بکردهآماده 

و سفت بوسیدش و خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت و منتظر اتوبوس مدرسه  مهربون پرید بغل مامانش

ی اتوبوس با اتوبوس نارنجی مدرسه هم مثل همیشه سر ساعت جلوی پاش ایستاد و صدای راننده. ایستاد

مریم هم . باشیهداشتهن ژوق که در زبان فرانسوی به معنای سالم روز خوبی بُ :بلند شدلبخند همیشگیش 

 .جواب داد و لبخند خودش رو به او هدیه کرد

چون  ،تر باشهروتر و با محبتتر و خندهی دوستاش خوش اخالقباید از همه :گهمریم همیشه با خودش می

ی مسلمونا اینطوری هستن و شاید فکر کنن همه ،اینطوری نباشهدونن که اون یه مسلمونه و اگه همه می

یادم رفت بگم که مریم چند سالی هست که به خاطر درس مامان و باباش به کانادا اومده و به . ب بد باشهخُ

مریم خیلی حس خوبی داره . ره و دوستاش هم از کشورهای مختلف به کانادا اومدنی فرانسوی مییه مدرسه

ها هم حسابی دلش وقت یهای مختلف ارتباط داره با اینکه خیلها و فرهنگهای مختلف با عقیدهمکه با آد

 .شهبرای دوستای قدیمیش تنگ می

شینه دوستی که در سمت راست مریم می. اتوبوس به مدرسه رسید و مریم وارد مدرسه و بعد کالسش شد

دونه چند ساله تو کانادا شینه یهودیه که نمیمیمسیحیه و از اسپانیا اومده و دوستی که سمت چپ مریم 

ولی اون سه تا هم  ،درسته که دوست صمیمی مریم یه شیعه هست که از لبنان اومده. کنهزندگی می

آشنایی با امام عصر  .1 دقیقه 11-23

سالم اهلل و دوران پس 

از ظهور ایشان و 

برطرف شدن نامالیمات 

 در آن زمان

اهمیت دعا برای  .2

 (عج)ظهور امام زمان 

اهمیت انجام اعمال  .0

خوب و تالش برای شاد 

کردن دل امام عصر 

و چگونه  علیه سالم اهلل

 سرباز ایشان بودن

آشنایی با مهارت  .1

داستان گویی و جلب 

 ها توجه بچه
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زنن و خیلی از حرفای هم رو قبول دارن و خیلی جاها هم به دوستای خوبی هستن و حرفای زیادی با هم می

 .گذارنعقاید هم احترام می

از غرغر آلیس  ،بحث بین دوستان. وز زنگ تفریح اول یه بحث خیلی جالب بین مریم و دوستانش درگرفتامر

بود خونوادش نگران بشن و نذارن شدهبود و باعث شدهکه چند روز قبل توی محلشون  ایی دزدیدرباره

ی چیزای ناراحت درباره ریمآلیس برای اسکیت به کوچه بره شروع شد و بعد هم با غرغرهای بعدی الیانا و م

جو یه کم سنگین شده بود و همه یه جورایی . ای که در اطرافمون و در دنیا هست ادامه پیدا کردکننده

با  ریمهم ها درستش کردن که یه دفعه الیانا که همون دوست یهودیاز این وضعی که خود آدم نخسته بود

ها، ما اعتقاد داریم دونین بچهمی: بود گفتانداختهغبغبش کنه و بادی به یه حالتی که انگار داره افتخار می

کنه و همه به اون ها میشه و یکی میاد که دنیا رو پر از خوبیهمه بدی و ناراحتی تموم می که یه روز این

مام همیشه منتظریم . مونن از بین میرنکنن و ایمان نمیارن و بد میهایی هم که ظلم میایمان میارن و اون

 اون که کنیممی شماری لحظه ما همین برای و میاد باهاش هم موسی حضرت ما پیامبر تازه. زودتر بیاد که

 .برسه روز

و هم انگار حرفی برای گفتن  نهم متعجب بود. نو آلیس به هم نگاه کرد ریمم ،ی آلیانا که تموم شدجمله

دقیقا چیزایی بود که ما مسلمونا بهش اعتقاد  ،چون چیزایی که الیانا گفت ،بودشدهکه وشواقعا  ریمم. نداشت

ای مبهوت باشن و برای همین چند لحظهداشتهها هم این اعتقاد رو کرد که یهودیاصال فکرشم نمی. داشتیم

آلیس . بیشتر از قبل متعجب شد ،وقتی جواب آلیس رو شنیدمریم، . بود که آلیس شروع به جواب دادن کرد

ها رو از روی واو الیانا، مام دقیقا یه همچین اعتقادی داریم و منتظریم که پسر آدم بیاد و ظلم و بدی: گفت

ها اعتقاد دارن اون فردی که میاد پیامبرمون حضرت از مسیحی بعضی. رنگ کنهیکزمین برداره و همه رو 

اس ولی حضرت مسیح هم با اون میاد و ن مخلوق خدا و یک آدم دیگهگن بهتریها هم میبعضی .ستعیسی 

 .مسیحیان واقعی منتظر اون هستن

از این  ریمنگاه کردن و انگار که منتظر بودن که م ریمبه م شونناخودآگاه هر دو ،ی آلیس که تموم شدجمله
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خاطر اینکه یه چیز جدید و خوب بود ولی نه به شدهخوشحال مریم البته خب . هباششدهاعتقاد اونا خوشحال 

های آسمانی دیگه هم مثل ما معتقدن خدای مهربون بهترین بود دینفهمیدهبود، بلکه به خاطر اینکه شنیده

شه و ها خالی میرسه که زمین از بدیفرسته و باالخره روزی میش رو برای کمک به مردم زمین میبنده

 .شههمه چیز زیبا و خوب می

به اومدن یک هم ما مسلمونا یا بهتره بگم شیعیان ! چه جالبرو منتظر نذاشت و ادامه داد که م اونا ریم

و باید اضافه کنم که این ! اشممثل درست ها و مظلومان هست اعتقاد داریم، ی آدمشخصی که نجات دهنده

نوح، و  فرد که اسمش حضرت مهدی هست، اآلن هم زنده هست و عمر طوالنی داره، درست شبیه حضرت

، خیلی از مردم ون رو به مردم معرفی کننده که خودشاجازه می کنه، یعنی خدا به ایشونوقتی که ظهور می

ی بینن، شیفتهرو می ونهای زیباشها، وقتی اخالق و رفتار و حرفها و مسیحیی مثل یهودیهای آسموندین

میان در مسجد الحرام  ن،ها هستمسیحیشن و حتی حضرت عیسی که پیامبر شن و مسلمون میاسالم می

خونن و خیلی از ها نماز میایستن و به روش مسلمانکه محل ظهور حضرت مهدی هست، پشت سرشون می

 .کننها هم همین کار رو میمسیحی

 

های خوب، هر دینی که داشته باشن به ایشون ایمان میارن و به آدمها، اون زمان، بله بچه :مریم ادامه داد

ی ایشون پر از خوبی و وسیلهه ها و ظلم رو از بین ببرن و دنیا بمک ایشون میرن تا همه با هم بدیک

که ما وظیفه داریم غیر از این که منتظر این  این هم خیلی مهمهو  .سرسبزی و سالمتی و مهربونی بشه

خودمون  ،دوری از کارهای بددیم و باید با کارهای خوبی که انجام می ،نجات دهنده یا حضرت مهدی باشیم

 .رو به ایشون نزدیک کنیم تا بتونیم اومدن ایشون رو جلو بندازیم و بعد هم یارشون باشیم

انگار فکرش . ترنن و هم راضیهست هم متعجب ،لیانا یه کمآکه تموم شد حس کرد آلیس و  ریمهای محرف

ی آلیس جالب بود که انگار یه ارتباط خاصی خصوصا برا. نباشداشتهکردن مسلمونا همچین اعتقادی رو نمی
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-ای که حضرت مهدی دارن و میها هست و خالصه فضای محبت و مهربونیبین حضرت مهدی و مسیحی

خب اینم یکی دیگه از اتفاقات  .ها پخش کنن، براش خیلی جالب بودخوان روی کره زمین بین همه آدم

 .ون رو خوب کردشبی حال هر سه تاافتاد و حسا شو دوستای جدید ریمخوبی که بین م

 

 (عج)ی والدت امام زمان لحظهانیمیشن  0

http://www.aparat.com/v/vn56N 
 

که کوتاهی از ت .1 دقیقه 0

ی انیمیشن شاهزاده

 .روم

پروژکتور یا  .1

 ی پخش ووسیله

 .بلندگو

 پدر مهربان نمايش 1

 

 صحنه اول

-کنان از النهجیکها با نشاط و شادی جیکخورشید خانم آرام آرام همه جا را روشن کرد و گنجشک: راوی -

ها از خواب نرگس با صدای گنجشک. هایشان بیرون آمدند تا شروع یک روز جدید را به همدیگر خبر بدهند

پنجره اتاقش ایستاد و مثل هر روز به پدر مهربانش سالم کرد و بعد از شستن بیدار شد و مثل همیشه کنار 

 :اش رو به مادرش کردصورت و خوردن صبحانه

 .امروز پول ندادین تا برای سالمتی پدر خوبم بندازم توی صندوق صدقه !مامان: نرگس - 

مراقب خودت . برو به سالمت. قهاینم پول صد. بیا دختر قشنگم: دهدمادر نرگس مقداری پول به نرگس می -

 .الکرسی یادت نره ةباش و آی

 خداحافظ مامان -

 خداحافظ دخترم -

 .شودنرگس از خانه خارج می

آشنا کردن بیتشر  .1 دقیقه 11

ها با امام زمان به بچه

 عنوان مهربانترین پدر 

ایجاد ارتباط محبت  .2

 ترین پدر آمیز با مهربان

آشنا کردن فرهنگ  .0

امام سالم کردن و به 

و صدقه ( عج)زمان 

دادن برای سالمتی 

 .ایشان

راوی، : بازیگران .1

نرگس، مادر نرگس، 

نسترن، یاسمن، مهسا، 

 ، سه تا پنجمادر نسترن

 های مدرسهنفر بچه

کارت تبریک و  .2

 هابادکنک به تعداد بچه

و  محل تزئین شده .0

 تعدادی فشفشه

 کیک تولد .0

http://www.aparat.com/v/vn56N
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 صحنه دوم

هرجا هست  !خودت مواظب پدر مهربونم باش !خدا جونم: گویدرود و مینرگس کنار صندوق صدقه می -

 .(ندازدایمسپس پول را در صندوق . )سالم و سالمت باشه

وای چرا : (گویدکند و با نگرانی و دلهره میماند و دائم به ساعت نگاه میچند لحظه منتظر می)نرگس  -

 (.دکناین پا اون پا می)یعنی چی شده؟ . دیر شد. خورهنسترن نیومد؟ االن زنگ مدرسه می

مادر نسترن در . زنددر را میزنگ . رودمی( که در همان نزدیکی است)نرگس با نگرانی به در خانه نسترن  -

 .کندرا باز می

سالم خانم ناصری، خوبید؟ چرا نسترن نمیاد؟ من همینطور سر کوچه منتظرش ایستادم، نگران : نرگس -

 نمیاد مدرسه؟. شدم

خواستم به می.  باید ببریمش دکتر. مریض شده و تب کرده. حال نسترن اصال خوب نیست: مادر نسترن -

 .بریمش بیمارستانحاالم که داریم با باباش می .ولی همش درگیر پاشویه نسترن بودم ،م بگممامانت زنگ بزن

ان شااهلل که زود خوب . خیلی ناراحت شدم...آخی : گویدمی( .شوداش درهم و ناراحت میچهره)نرگس  -

 .کنممن براش دعا می. بشه

مام بریم که  !خدا نگهدارت عزیزم. دیر شده عزیزم تو برو مدرسه که خیلی !ممنون نرگس جان: مادر نسترن

 .دیر شده

 .خداحافظ. زنم به نسترن، لطفا بهش سالم منو برسونینعصری میام سر می. باشه: نرگس

 

 صحنه سوم

 . شودگذرد و نسترن وارد مدرسه میچند روز می: راوی

 .نسترن خوب شده. نسترن اومده. اونجا رو ببینین !هابچهها، بچه: یاسمن -

 (.دوندمیکشند و با خوشحالی به سمت نسترن ها هورا میبچه) -
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 !چقدر این چند روز جات خالی بود! رو شکر که خوب شدی خدا. سالم نسترن: نرگس -

 !همه نگرانت بودیم .سالم نسترن: مهسا -

 (.پرسی کننداحوالسالم و  رننست های دیگه بابچهزمان چند نفر از هم)

رو شکر که نرگس نزدیک بود بهت و ازت  باز خدا .این چند روزی که غائب بودی خیلی نگرانت بودیم: مهسا -

 . اوردبرامون خبر می

ی برای همه ونپدرم. شهکنن و حالت خوب میولی من مطمئن بودم که پدر مهربانمون برات دعا می: نرگس

 .کنه تا هر مشکلی دارن حل بشه و دوباره لبخند روی لباشون بیاددعا میهاش دوستاش و بچه

بابات رو ؟کیه مونگی نرگس؟ ولی من نفهمیدم منظورت از پدر مهربونمیراست ! وای: نسترن با خوشحالی-

 منظورت از این پدر مهربون کیه؟ ! ولی تو گفتی پدر مهربونمون ،دونم خیلی مهربوننکه می

. ی پدر مهربونت شنیدمگه، منم چن بار ازت دربارهنسترن راس می: رگس و نسترن ایستادهمهسا کنار ن -

ها رو خیلی دوست دارن، حتی شنیدم یه بار بین حرفات گفتی بچهپدرت  ،اینطوری که از تعریفات فهمیدم

قول . ت رو ما ببینیمها مهربونن، باید قول بدی تا یک روز پدر مهربونآدمکه بهترین آدم دنیا هستن و با همه 

  دی؟می

اصال االن یه فکری به سرم زد که بتونم شما رو با پدر . باشه باشه حتما: گویدزند و مینرگس لبخندی می -

 . مهربونمون آشنا کنم

 (آیدصدای زنگ مدرسه می)

ها بچه .شهحاال بیاین بریم سر کالس که خانم انصاری هم االن از دیدن نسترن حسابی خوشحال می: نرگس

 (.خندندهمه با هم می

نه که شاگرد زرنگ . گرفتو میر خانم انصاری همش سراغت. گه نرگسراس می: مهسا با لبخند

 (.زندچشمک می)کالسییییییی 

 صحنه چهارم
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 .کنندمیهمه با تعجب او را نگاه  .شودمینرگس شاد و خندان با یک جعبه شکالت وارد کالس  -

 نرگس ماجرای این شکالتا چیه؟ چه خبره؟ : نسترن -

 نرگس برای چی شکالت آوردی؟. آخ جون شکالت: مهسا از آخر کالس -

ها رو بین همه تعارف شکالتتونم می ،اجازه خانم! خیلی خوبهتولد یک ها به مناسبت این شکالت: نرگس -

 ؟کنم

 (.اندازندها با تعجب نگاهی به کارت میدهد و بچهها مینرگس به همراه هر شکالت یک کارت هم به بچه)

 خب، حاال اگه گفتین ماجرای این شکالتا چیه؟: گویدنرگس بعد از پذیرایی می -

 ته؟خود تولد: نسترن

 .نه: نرگس

 نکنه خواهردار شدی؟ : مهسا

نه، تولد یکیه که شما خیلی دوست  (:گویدزند زیر خنده و بعد میو می) !نه بابا: گویدخندد و مینرگس می

 .داشتین بشناسینش و ببینینش

 ؟گیاااااا نکنه تولد پدر مهربونته؟ یا پدر مهربونمونه؟ ما نفهمیدیم باالخره تو کی رو می: نسترن

 . منم برای همین تو خونمون یه جشن بزرگ گرفتم و شما هم دعوتین. آفرین درسته: نرگس

 .پرندو باال پایین می کشندمهسا و نسترن هورا می

 . آخ جون تولد: مهسا

 (.زندو چشمکی به مهسا می)شه آخ جون باالخره این معمای مهربونترین پدر برای ما حل می: نسترن
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 صحنه پنچم

 روز جشن تولد

آمد خوششوند و نرگس و مادرش به همه سالم و تبریک و ی نرگس میمهسا و نسترن با هم وارد خانه -

 .گویندمی

 (.استهای رنگارنگ تزیین شدههمه جا با پرچم و چراغ)

 .ها پذیرایی شودسرود شاد پخش شود و از مهمان -

 .دهدهای رنگی هدیه مینرگس به دوستانش بادکنک  -

های جشن اصلی پیش برود و یا همزمان با پذیرایی از دوستان نرگس از شود یکی از برنامهدر این قسمت می)

 (ار هم پذیرایی شودبقیه حض

 (مجلس ساکت شود برای ادامه نمایش)-

 :کنندمیدوستان نرگس آرام و با هم صحبت  

 پس چرا پدر نرگس نمیان؟: نسترن -

 .و تبریک بگیمرکاش زودتر بیان و ما تولدشون . یاسمن راست میگه نرگس: مهسا -

ه باشن برای خاموش کردن کپدر نرگس هرجا االن . و دارن میارنر ها ببینید کیکبچه. جوووون آخ: نسترن -

 هوراااااا .ها حتما میانشمع

شعر تولد تولد بخوانند یا صوت شاد پخش . فشفشه روشن کنند. زنند و شاد و خوشحالندها دست میبچه) -

 .(شود

 . کند تا کنار کیک بیایدآورد و نرگس را صدا میراوی کیک را می -

 .ر کیک بنشینیم تا وقتی پدر نرگس اومد حسابی دست بزنیم براشونبچه بیاید بریم کنا: نسترن -

 .(نشینند و منتظر هستندمیها کنار کیک روبروی نرگس بچه)

 :گویدکند و میهای حاضر و دوستانش مینرگس رو به بچه -

 !پدر مهربانم سالم

. هاترها و بزرگپدر همه بچه .امام زمان پدری مهربان برای همه مردم هستند: گنمامان و بابام همیشه می
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 !یک پدر مهربان تو کل دنیا

خواست امروز که تولدتون رو جشن گرفتیم شما هم در کنارمون خیلی دلم می! بابای خوبم، مهدی جان

-ای کاش شما رو می. دادیمکردین و ما به شما هدیه میخودتون خاموش می وهای تولدتون ربودین و شمع

. کنم کنارم هستین و مراقب منینگرچه من هر روز حس می. گفتیمه شما تبریک میدیدیم و از نزدیک ب

ها به هدیه تولد ما بچه. من همیشه منتظر شما هستم. شنوینو میر دونم هر کجا که هستین صدای منمی

ای بدی کنیم انجام بدیم و کارهدعا برای ظهورتونه و کارهای خوبی که هر روز سعی می ،مهربونمون شما پدر

 .کنیم ازش دور بشیمکه سعی می

های بازیگوشش تر برسون و دل پدر مهربونمون رو از بچهخدایا ظهور امام زمان علیه السالم را هرچه زود -

 .شاد کن

هاشون رو دست ،ها چی بودهی اونبودن ماجرای پدر مهربون نرگس و همهدوستای نرگس که تازه فهمیده

 .زنندگن و برای نرگس دست میکنن و آمین میبلند می

پس   .شناخته و باهاشون رابطه داشتهخوش به حال نرگس که انقدر امام زمان رو می: نسترن رو به مهسا -

داد؟ واااااای خدای من داد؟ هرروز برا امام زمان صدقه میبه امام زمان سالم میداشت نرگس هرروز صبح 

 مریضیم خوب شد؟یعنی امام زمان برای من دعا کردن که 

-منم دلم می. ها رو دوست داره، امام زمان ما هستنبچهی ها مهربونه، همهآره، کسی که با همه آدم: مهسا-

 !یا بگم بابا! خواد مثل نرگس به امام زمان بگم پدر

 :گویندها میو بعد مهسا و نسترن و نرگس و مادر نرگس با هم رو به بچه -

 «!پدر مهربانم تولدت مبارک»

 :ها بیاین ما هم همه با هم تولد پدر مهربونمون رو به ایشون تبریک بگیمبچه: راوی

 «!پدر مهربانم تولدت مبارک»
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 و نزدیکی افراد یابیاشتراکات روحی و عقیده در دوست اهمیت بازی 6

 کیا حاال کنیم؟ بازی داره دوست کی. بدیم انجام جالب جمعی دسته بازی یه هم با خوایممی !ها بچه خب

 بریم حاال ،خب خیله. ببینم بگین رو دلیالتون ؟حاال چرا جمعی؟ دسته بازی کیا ،دارن دوست نفره تک بازی

. کنم می تقسیم( ها بچه تعداد به بسته) نفره 13 های گروه به رو شما که ها بچه هاینطوری بازیمون. بازی سراغ

 دارن که مشترکی چیزای اساس بر رو خودشون و کنن می فکر هم با شونهمه و ایسته می کنار یه گروه هر

 خیلی نفر 0 دارن، سفید کتونی کفش نفر 2 و دارن عینک نفر 2 دارن، آبی زوبل نفر 0 مثال. کنن می تقسیم

 0 مثال به شد تقسیم نفره 13 گروه این پس(. معنوی هم و مادی و فیزیکی خصوصیات هم یعنی) مهربونن

 بر کدومتون ها بچه خب: بگوئید چنین ها آن به بعد (.ها، کفش کتونی سفید و مهربونبلیز آبی، عینکی)گروه 

 کنه؟ نمی پیدا یا کنه؟ می پیدا دوست ینتگف هک مشترکی چیزای این اساس

 او با باشد مهربان اگر مثال طور به. کنید هدایت عقیده و روحی اشتراکات تاهمی سمت به را ها بچه سپس

 دلیل این. باشد مهربان ولی دینبی تا ،دهم می ترجیح باشد هم مهربان و باشد مسلمان اگر یا شوم می دوست

 .رساند می بودن هم کنار در و بودن هم با برای را عقیده و روحی اشتراکات اهمیت

 امام پرچم زیر میرن مردم ی همه چون که میاد پیش چیزی همچین هممهدی  حضرت ظهور موقع ها، بچه

 دوست از حتی هم با همه بنابراین داشت خواهند رو معلم یک و عقیده یک همه و شنمی نمسلمو و زمان

 حاال. ستمهدی ا حضرت ظهور دوران های زیبایی بهترین از یکی همین و شنمی ترمهربون و تر صمیمی هم

 به عشق دارن، مشترک چیز یه همه چون زمان؟ امام کنار میرن دنیا مردم بیشتر چرا که فهمیدینقشنگ 

 با مختلف های انسان روز اون. شدن خوب و بودن خوب به نیاز و مهربان خداوند ی فرستاده و دهنده نجات

. رنمی( عج) زمان امام یاری به هم با همه داشتن مختلفی های دین که کسانی و مختلف نژادهای و ها رنگ

 .ببینیم رو ایشون و باشیم ایشون یاران جزء هم ما اینکه امید به

افزایش جذابیت  .1 دقیقه 23تا  13

 جشن

نشان دادن اهمیت  .2

داشتن مشترکات 

 .معنوی و اعتقادی

توجه بیشتر به  .0

 .هامشترکات بین بچه

 

هیجان در تن  .1

 صدای مربی و رسا

بودن صدا از ملزومات 

این بازی  خوب اجرای

 .باشد می

 (عج)حضرت نرجس خاتون و والدت امام عصر  پرزی 7

https://prezi.com/6_j8_izuinie/mrsnarjes/ 

مادر مکرم  اآشنایی ب .1 دقیقه 23-21

امام عصر ارواحنا فداه و 

چگونگی تزویج ایشان 

و  نیاز به پروژکتور .1

محل مناسب برای 

https://prezi.com/6_j8_izuinie/mrsnarjes/
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خداوند در آن زمان . ی به نام روم وجود داشت که خیلی بزرگ و قدرتمند بودکشورهای دور سال: 1اسالید 

پدر و مادر ملیکا برای رفاه و آسایش او . ی داد که نامش را ملیکا گذاشتندانوهفرمانده بزرگ کشور روم به 

 . تر بشهکامل و کامل به روزروز  بودند تا اوهمه چیز را برایش فراهم کرده

کرد ولی در درونش یه حس ناراحتی ش زندگی میبزرگدر ناز و نعمت و آرامش در قصر پدر ملیکا: 2اسالید 

وقتی که به سن هشت سالگی رسید کم کم حس کرد که دیگه دین  دونست اون چه حسیه؟داشت که نمی

ه باید هر طور شده ای داره کده و قلبش گمشدههاش رو نمیپدر و مادرش یعنی مسیحیت جواب سؤال

 .لش بگردهدنبا

زد چرا ملیکا با این همه نعمتی که داره اینهمه غم و غصه توی هیچ کس حتی حدس هم نمی: 0اسالید 

تصمیم  برای همین هم فرمانده. خوشحال نیستها شاد و ی بچهکنه و مثل بقیهچشماشه و از همه دوری می

ی ملیکا شاید این اتفاق در روحیهاون تصمیم گرفت که ملیکا رو همسر پسر برادرش کنه تا . بزرگی گرفت

. رو ببینن باشکوهو به همه اعالم کرد که تدارک یه جشن خیلی خیلی بزرگ و . ثیر بذاره و حالش بهتر بشهتأ

هیچ کس . هاش از چشمش سرازیر شده بودنملیکا هم با شنیدن این خبر ناراحتیش چند برابر شد و اشک

ی وجودش دوست داره که مسلمون و پیامبر اسالم شده و با همه ی دین اسالمدونست که ملیکا شیفتهنمی

 .بخونه و با خدا راز و نیاز کنهباشه و نماز 

بود جواهرات تزئین شدهد و داماد وارد شد و روی تختی که با خالصه که روز جشن عروسی رسی: 0اسالید

های قصر رو ای ستونناگهان زلزلهکه  خواستند عقد ازدواج اونها رو ببندنیمسیحی م هایروحانیو  نشست

ها حسابی ترسیدن و پا کنندهی شرکتهمه افتادن و داماد هم از روی تختش افتاد و همه هالرزوند و صلیب

اش از بین بره، چند روز بد خاطرهاتفاق روز تلخی برای پادشاه بود و برای اینکه این این . شتنابه فرار گذ

-این بار هم درست موقعی که می. دوباره مراسم جشن ازدواج رو برقرار کردند بعدتر، قصر رو تعمیر کردند و

ملیکا  خواستند عقد ازدواج رو برقرار کنن، همون اتفاق رخ داد و دوباره جشن عروسی به هم خورد، و خالصه

عسکری با امام حسن 

و والدت  علیه السالم

عجل اهلل امام زمان 

 .فرجه الشریف

ها تقویت ارتباط بچه .2

با امام زمان بعد از 

عینی شدن ایشان 

ضمن نقل ماجرای 

 .والدتشون

-آشنایی با دشواری .0

امامان های پیش روی 

و ظلم و ستمی که 

توسط حاکمان به 

 .شدهایشان می

 پخش پرزی
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 .ازدواج نکرد

اون شب ملیکا یک . ملیکا از این ماجرا حسابی خوشحال شد و برای خواب به رختخوابش رفت: 1اسالید 

نجا بودن، جانشین حضرت عیسی یعنی وادید که حضرت عیسی جایی رو خواب  در. خواب عجیب دید

 تربعد توی خوابش دید که اون طرف. بود، همونجا بودن ملیکا هایبزرگ پدربزرگپدرهم که شمعون  حضرت

ن یعنی امام یازدهم ما حضرت هاشوها هستند و کنارشون یکی از نوهما مسلمونپیغمبر ( ص)محمد حضرت 

روح ای : نفرمود( ص)محمد  حضرت وشون رفت به استقبال( ع)حضرت عیسی  .امام حسن عسکری هستند

. نکرد( ع)اشاره به امام حسن عسکری  وآمدم،  پسرممن به خواستگاری دختر وصی شما شمعون برای ! اهلل

خطبه  (ص)محمد بعد حضرت . فقت کردنو شمعون بسیار از این خبر خوشحال شدن و موا حضرت عیسی

  .رو خوندنعسکری ازدواج ملیکا و امام حسن 

این خواب خیلی خوشحال شد، اما چون نگران بود که مشکلی پیش بیاد، وقتی که ملیکا از خواب بیدار شد از 

ملیکا مدام به فکر خوابش بود و دوست داشت چیزی که خوابش رو دیده، . کسی تعریف نکرد وابش رو برایخ

منتظر دیدن امام حسن مدام و دونست باید چی کار کنه؟ ازودتر در واقعیت هم اتفاق بیوفته ولی نمی

که مریض ن ای شد تابود و هر روز الغر و الغرتر میاز غذا و خواب افتادهو به همین خاطر بود ( ع)عسکری 

جالبه بدونین که ملیکا از . به نتیجه نرسید انجام داد اشنوههر کاری برای سالمتی  فرمانده بزرگشد و 

ها در اختیار سپاه پدربزرگش افتاده ها رو که در یکی از جنگبود که اسیرهای مسلمونپدربزرگش خواسته

 !ا خوب نشدبودن، آزاد کنه و پدربزرگش قبول کرد، اما باز حال ملیک

ش به عیادترو دید که و حوریان بهشتی ( ع)و مریم ( ع)در خواب حضرت فاطمه در یک شب دیگه ملیکا 

حضرت فاطمه دامن  ملیکا. این بانوی بانوان جهان و مادر شوهر تو است: به او فرمودنحضرت مریم  آمدن و

حضرت زهرا هم به  .ناراحتی کردنشون به دید( ع)مدن امام حسن عسکری واز نی رو گرفت و با بغض( س)

رفت و حضرت مریم از ملیکا او مسلمان نشده به دیدنش نخواهندملیکا فرمودن که امام حسن تا وقتی که 

ه بعد امام و بعد حضرت زهرا فرمودن که از این ب. خواستن که شهادتین رو بگه و همون جا مسلمان بشه
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هر شب به خواب ملیکا ( ع)ضرت فرمودن و امام حسن و همونطور شد که ح. اومدپیششون خواهد( ع)حسن 

 .اومدنمی

روز  در فالن: نفرمودبه ملیکا ( ع)امام حسن عسکری  ،ها در خوابدر یکی از شبتا اینکه : 6اسالید 

به طور ناشناس  را بپوش و ، تو لباس خدمتکارانهفرستت قیصر، لشکری به جنگ مسلمانان میپدربزرگ

. ها به سپاه روم پیروز بشن و شما رو اسیر کننباش تا مسلمونداخل این سپاه دمتکاران و خ کنیزانبا همراه 

ای سکه به یکی از یارانشون دادن ای به زبان رومی برای ملیکا نوشتن و همراه با کیسهاز طرف دیگه امام نامه

های ملیکا رو گفتن و به او نشونه. برنرو میجنگ  یاهریو از او خواستن که به همون محلی بره که اس

رو پیش امام متوجه بشه که این شخص از طرف امام هست و قراره او تا ملیکا  نامه رو به ملیکا بده: فرمودن

راحتی گن، بههایی که امام حسن عسکری میبا نشونهشه و یار امام و همینطور هم می. حسن عسکری ببره

به سمت همراه با ملیکا و  دهطال رو به مسئول اسیرها میهای سکه، دها تشخیص میهریاز بین اسملیکا رو 

 .کنهامام حرکت می

به  ن،بودملیکا رو که نام جدیدش رو نرجس خاتون گذاشته( ع)امام هادی پدر بزرگوار امام حسن : 7اسالید 

که به نرجس  خوانو از خواهرشون حکیمه خاتون می در میارن علیه السالمعسکری همسری امام حسن 

 .قرآن و احکام یاد بده تا نرجس برای اتفاق مهمی آماده باشه

پادشاه اون رو با سم به شهادت رسوند و چون به ( ع)، امام هادی اون شهر یعنی سامرااز طرفی پادشاه ظالم 

ببره، او ها رو از بین باشن که ظالمندی داشتهزمام حسن عسکری علیه السالم فرراره ابود که قخبر رسیده

. و بارها امام حسن رو دستگیر کرد بود که فرزندی به دنیا نیادامام حسن رو زیر نظر گرفتهحسابی خونه 

رجس برن و اگر متوجه بشن که ایشون باردار نحضرت به دیدن  مدامبود که پادشاه ظالم به زنانی دستور داده

  !ایشون رو بکشه شده و قراره فرزندار بشه، فوری به او خبر بدن تا پادشاه

دونستن که خداوند بزرگترینه و اگر بخواد که فرزندی متولد بشه که های ظالم نمیولی اون انسان: 8اسالید 
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بتونه به اون فرزند آسیب  بدون اینکه حتی یک نفر با خبر بشه و ،شههیچ کس نفهمه اون کار انجام می

 !برسونه

شون حکیمه خاتون گفتن که شب به عمه عسکری علیه السالمدر روزی از روزها امام حسن : 13و  9اسالید 

حکیمه . به دنیا میاد ی امام و در دامان نرجسدر خانه یزودی خورشیدی ایشون بمونن چون بهدر خانه

ی لی با گفتهو. بودبود و متوجه نشدهبارداری در نرجس ندیده ای ازخاتون خیلی تعجب کرد چون هیچ نشونه

امام بسیار شاد شد و اون شب رو در منزل امام موند و در والدت آخرین امام و کسی که همه منتظر او 

 نبه دنیا اومد امام زمان ما، حضرت مهدیباالخره . به مادر بزرگوارش یعنی نرجس خاتون کمک کرد ،هستن

 .نجا اورد ی خداوند رو بهو دنیا رو نورانی کردن و در همان ابتدا سجده

 

خوایم که ایشون زودتر ظاهر بشن و هم ما ایشون رو ببینیم و هم اینکه به ایشون کمک کنیم ما از خدا می

که دنیا رو پر از خوبی و روشنایی و مهربونی و دوستی کنن و بعد، در دوران زیبای پادشاهی ایشون زندگی 

 .کنیم و طعم واقعی زندگی رو در کنار ایشون بچشیم

 

 

 آیداو می کلیپ 8

http://nagsh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%A

-%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9-F

-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87

-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

آشنایی با ظهور  .1 دقیقه 1

و ( عج)امام زمان 

زمانی که ایشان 

 .بیایند

پرژکتور و بلندگو و  .1

 لب تاپ و پرده نمایش

http://nagsh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://nagsh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://nagsh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://nagsh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html
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%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html 

 

 سرود/شعر 9

zaman.aspx-emam-shear/special/veladate-http://www.aviny.com/madihe 

-D8%B1http://www.bargozideha.com/tag/%D8%B4%D8%B9%

-%D9%87%D8%A7%DB%8C

-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87

-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1

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

 

 .یدیتوانید از لینک باال و شعرهایش نیز استفاده بفرمامی

 هامژده مژده بچّه

 هاعید اومده غنچه

 ی شعبانشده نیمه

 اومد امام زمان

 

 امام مهربونی

آشنایی با فرهنگ  .1 دقیقه  1-13

و ادبیات  شعرسرایی

 در فضای دینی فارسی

تشویق به حفظ  .2

مفاهیم دینی توسط 

 ها در قالب شعربچه

 

 

مربی سعی کند  .1

زیبا  ،قبل از مراسم

خواندن اشعار را 

تمرین کند و حتی 

المقدور اشعار را حفظ 

 .باشد

ها بخواهید  از بچه .2

تر  های ساده قسمت

اشعار را با هم بلند 

بخوانند و ایجاد فضای 

 .شادی بکنید

http://www.aviny.com/madihe-shear/special/veladate-emam-zaman.aspx
http://www.bargozideha.com/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.bargozideha.com/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.bargozideha.com/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.bargozideha.com/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.bargozideha.com/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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 اون مرد آسمونی

 همون که با ظهورش

 شه نورانیدنیا می

 هابیاید بیاید بچه

 وقت نماز و دعا

 ظهور حضرتش را

 (بار 2)همه بخوایم از خدا 

 

 گویدمادرم می

 یک نفر در راه است

 از صدای پایش

 دل من آگاه است
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 آیدوقتی او می

 خنددقاصدک می

 های غم راراه

 بنددبر همه می

  

 باردابرها می

 جوشدها میچشمه

 هر درختی در باغ

 پوشدرخت نو می

  

 گویدمادرم می

 روی ماهش زیباست

 گر چه از او دوریم

 او همیشه با ماست
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 _______________ 

 

 شکوفه باران شده *** ی شعبان شدهنیمه 

 وخندان شده خوشحال *** حضرت نرجس خاتون

 چشمه عجب پرآبه *** گالبه گل و بوی

 زمین مثل بهشته *** فرشته هزار هزار

 نداره غم دیگه جا *** جون بهاره هابچه

 اومد هامنجی دل *** اومد مهدی زهرا

 یک کالم گیم باهمه می *** سالم تا صد درود صد با

   2 خوب زهرا فرزند *** 2 خوش آمدی به دنیا

 یبگل ندیدن  با *** ریکامام خوب عس

 رهبری اهل جهان را *** سروری به خنده گفت تو

 

 هدیه به مهربانترین پدر دنیا کار در منزل 13

در صورت ) ها قرار دهید وآنرا پرینت بگیرید و در اختیار والدین بچه. استجدولی در انتهای فایل تهیه شده

باال بردن سطح  .1 

-یادگیری و به خاطر

-ی ادامهسپاری بوسیله

 جدولپرینت از  .1

 .انتهای فایل
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ها به صورت روزانه پر کنند و که آن را برای بچه توضیح کوتاهی در مورد برنامه و محتوای آن بدهید (امکان

برایشان هر روز، یادآوری کنند که این کارهای خوبشان قرار است هدیه ایشان برای امام زمانشان باشد و 

ه این امکان وجود ندارد جدول در صورتی ک. کارهای خوب روزهای قبلشان را برایشان یادآوری و تشویق کنند

ی خیلی خوب برای مهربانترین پدر دنیا یعنی ها این جدول در حقیقت مثل یه هدیهبچه :ها بدهیدرا به بچه

ها معنویه یعنی بدون خرج تا بهترین هدیهقدونین که هدیه فقط مادی نیست و خیلی ومی. امام زمانمونه

دونین که امام زمان ما دوست دارن ما راه درست رو توی زندگیمون می. ی ما هم معنویهاین هدیه. کردن

به خدای مهربونمون نزدیک بشیم  (عج)ی امام زمان وسیلهه باشیم و بخوایم بداشتهبریم و ایشون رو دوست 

د کنیم تا کارهای خوبمون رو زیا حاال ما با این جدولی که داریم هر روز تمرین می. و توی خوبی نمونه باشیم

انجام ندیم و هر دیگه و  ، کم کنیمدیمکنیم و کارهای بدمون رو اگه یه موقع خدای نکرده اشتباهی انجام می

این بهترین هدیه به امام زمانمونه و قلب امام عزیزمون . روز سعی کنیم مسلمون و انسان بهتر و بهتری باشیم

نه  ،و تالش ما برای بهتر بودن ،با این کار. هکنتر میکنه و حتی ظهور اماممون رو نزدیکرو خیلی شاد می

بلکه خودمون هم سعی کردیم از یاران اماممون باشیم و در زیبا کردن دنیا  ،تنها به اماممون هدیه دادیم

 .نقشی داشته باشیم

ی کار مرتبط با برنامه 

 .در منزل

 

 :و دعا نتیجه گیری/ پايان 11

 امام تولد جشن که ما جشن تو اینجا اومده امروز که خوشحاله کی. شهمی تموم داره دیگه مام امروز جشن خب،

 یادموندنیبه شما برای رو عزیز خیلی روزِ این تونستیم ما که شکر رو خدا خب کرده؟ شرکت بوده عزیزمون زمان

 خوب کیا ببینم حاال. بمونه باقی زبونتون زیر شااهلل ان شیرینیش و نره یادتون از اش خاطره تا کنیم شیرین و

 تو مثال گفتیم؟ جشنمون توی چی ما و گرفتن دیا چی امروز بگن تونن می کیا ؟بوده اه ی برنامه به حواسشون

 گرفتین؟ یاد چیزهایی چه  کلیپ یا و پرزی نمایش، داستان،

 روز در رو زمانمون امام قلب و گرفتین یاد امروز قشنگی چیزای و بودین کرده دقت خوب خیلی خیلی بله

1-13 

 دقیقه 

نتیجه گیری بحث و  .1

-آموزهی  انتقال دوباره

: های برنامه شامل

داستان والدت، اشتراک 

ادیان الهی در باور 

مهدویت و توجه به 

رابطه پدری امام عصر 

 .با شیعیان

اجرای این قسمت  .1

در فضای سکوت و 

 .توجه و توسل

آغاز دعا، پس از  .2

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

ل اهلل عج صاحب الزمان

 .لشریفتعالی فرجه ا
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  !آفرین خوبیه، خیلی ی هدیه این و کردین شاد حسابی تولدشون

 روم قدرتمند فرمانده های نوه از اماممون مادر که فهمیدیم. شدیم آشناتر ونمامام والدت داستان با امروز ما

 خدا ایشون رو برای که بودن پاک و خوب انقدر خاتون نرجس حضرت ولی بودن، مسیحی خونوادشون و. بودن

به همین خاطر ما ایشون رو هم خیلی !  کنهمادری امام زمانمون انتخاب می و عسکری حسن امام همسری

  !یه صلوات برای حضرت نرجس خاتون بفرستین! هابچه. دوست داریم

پیامبران بزرگ خدا به مردم زمان  ی همه که فهمیدیم و گرفتیم یاد امروز ما که بود مهمیخیلی  ی نکته این

اند که قراره کسی بیاد که بساط ظلم و بدی و بدجنسی و مریضی و خالصه هر خودشون این خبر خوش رو داده

خبر، هم از مردم همه پیامبرها با دادن این . کنهکنه و دنیا رو خیلی خیلی زیبا میچی بدی هست رو جمع می

اند که به اومدن وضع خوب توی دنیا امیدوار باشن و امیدشون رو از دست ندن، و هم اینکه با دونستن خواسته

 !این خبر، از ته دل از خدا بخوان که اون روز زودتر برسه

 کسی شخص اون که گفته دقیقا هاست، آدم هدایت برا خداوند دین آخرین و تر کامل اسالم دین چون فقط

علی بن ابی طالب علیه السالم  منینؤامیرالم و سالم اهلل علیها زهرا حضرت فرزندان از که ما زمان امام جز نیست

 و بخواد خداوند که موقعی تا هستن نظرها از بغائ هم االن وهست  مهدی نامشون و هستن ها اون یازدهمین و

 و ها خوبی از پر رو دنیا یارانشون و مردم کمک با بتونن و باشه زیاد یارانشون تعداد که وقتیتا . کنن ظهور ایشون

 .کنن ها زیبایی

بلکه از پدر . متوجه شدیم که امام زمان علیه السالم، مثل پدر هستند برای ما. یه چیز خوب دیگه هم یاد گرفتیم

ه ما در کارهامون چطوره که ما پدرمون رو خیلی دوست داریم، چون او خیلی به ما مهربونه و ب. ترهم مهربان

کنیم؟ همین طوری، و حتی بیشتر و کنه و به داشتن پدر خوبمون افتخار میکنه و ما رو راهنمایی میکمک می

با ایشون توی خونه کوچیک قلبمون . باشیمتونیم رابطه خوب و صمیمی با امام زمانمون داشتهبهتر از این، می

اینقدر شیرینه اینکه ! هابچه. های خوب بدیمبه ایشون قولازشون چیزهای خوب بخوایم و حتی . صحبت کنیم

پیوند قلبی با  .2

حضرت صاحب الزمان 

علیه السالم و دعا برای 

 .ایشان

این نکته که ما  ذکر .0

با کارهای خوب و دعا 

توانیم  کردنمان می

باعث بشویم ایشان 

زودتر بیایند و دنیا را 

پر از مهر و محبت و 

 .خوبی بکنند

سعی شود که  .0

متن عربی و ترجمه آن 

به زبان محلّی همزمان 

-با تالوت، نمایش داده

 .شود
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 !خیییییلی! آدم توی دلش با امامش صحبت کنه و درد دل کنه و ازشون کمک بخواد

 ،بودنمون خوب با و باشیم براشون خوبی شیعیان که بدیم قول امام زمانمون به االن همین هم ما بیاین !ها بچه

 رو هاتون دست و بایستین قبله به رو پاشین هم حاال. کنیم شاد رو قلبشون و بندازیم جلو رو عزیزمون امام ظهور

 .بخونیم هم با همه رو فرج دعایتا  بگیرین آسمون سمت به

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

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

 

 

 :وسايل و ابزار مورد نیاز

 کاغذ و مقوا به رنگ دلخواه  .1

 خالل دندان .2

 گل و پروانه 1برچسب .0

 مدادرنگی .0

 قیچی  .1

  2چسب ماتیکی .6

 

                                                           
1
 Sticker 

2
 Glue stick 

http://film.tebyan.net/film/151746
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 . ها را قیچی کنیداز فایل تصاویر پرینت گرفته و دور آن .1

 

تهیه کرده و دو  A4ای مقوا به رنگ دلخواه در ابعاد کاغذ قطعه .2

ها باید ابعاد این مستطیل. مستطیل در دو سمت آن رسم کنید

ی یاک  به طور تقریبی برابر با تصااویری باشاند کاه در مرحلاه    

  0.ایدآماده نموده

 

                                                           
 
سپس تصاویر را روی مقوا و . به این ترتیب که تصاویر را در فایل ورد در محل مناسب خود کپی کنید. را حذف کنید 2و  1اگر امکان پرینت گرفتن مستقیم بر روی مقوا را دارید می توانید مراحل   

به این ترتیب قیچی زدن و چسباندن حذف . دهید تا بعد از رنگ امیزی و گذاشتن پرچم آن را تا کرده و تزیین کنند مقوای تهیه شده را در اختیار شرکت کنندگان قرار. نوشته را در پشت مقوا پرینت بگیرید
 . می شوند
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مستطیل کوچکی از کاغذ قرمز قیچی کرده و عبارت یا حساین   .0

برای ساده شدن کار می توانید این عبارت . سیدرا روی آن بنوی

را با فواصل مناسب در فایال ورد تایاپ کنیاد و بار روی کاغاذ      

گوشه ای از پرچم را چساب  . قرمز پرینت بگیرید و قیچی کنید

 . بزنید، خالل دندان را روی آن گذاشته و یک دور بپیچانید
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تصاویر را رنگ آمیزی کرده و پرچم را مانند تصویر در محل  .0

نیازی به اساتفاده از چساب نیسات    . مناسب خود قرار دهید

می توانید از نوک تیز خاالل دنادان اساتفاده کارده و آن را     

 . مانند سوزن در کاغذ فرو کرده و بیرون بیاورید

 



28 

 

 . تصاویر رنگ آمیزی شده را در محل تعیین شده بچسبانید .1

 

ی کار را با گل و پروانه تزیین کنید، ساپس دو سامت   زمینه .6

مقوا را به سمت داخل تا بزنید به صورتی که این دو تصاویر  

. به صورت ایستاده و درست در مقابال یکادیگر قارار گیرناد    

ی ماورد نظار را در قسامت بیرونای در محال      سپس نوشته

 . مناسب چسبانده و به سلیقه خود تزئین نمائید
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 :نکات اجرايی
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عاالوه بار    .باشدهای کاردستی و اجرای بهتر آن در روز برنامه میاین کار با هدف درک کامل ریزه کاری. قبل از آغاز برنامه حتما یک بار کاردستی را به طورکامل اجرا کنید .1

 .توانید از آن به عنوان مدل یا نمونه جهت نشان دادن به شرکت کنندگان استفاده نماییداین می

 .را قبل از آغاز برنامه انجام دهید 0تا  1سال در نظر گرفته شده است، مراحل  7تا  0از آنجا که این کاردستی برای کودکان  .2

توانیاد  می. کت کنندگان را بر روی کاردستی نوشته، سپس آن ها را جمع آوری کرده و در پایان مراسم به آنها تحویل دهیدپس از اتمام زمان تعیین شده، نام هر یک از شر .0

 های تهیه شده از کاردستی را به آدرس ايمیلی که در ادامه آمدهلطفا عکس. ها بنویسیدرا در کنار اسم آن "1007گروه آموزشی باغ آسمانی، نیمه شعبان  "عبارت 

  .است ارسال نمايید

 . ی کاردستی و آنچه از برنامه آموخته است با دوستان خود صحبت کندها بخواهید در نگهداری آن دقت کرده و فرزند خود را تشویق نمایند تا دربارهاز والدین آن .0

   .ارسال نمائید icraftforkids@gmail.comشود نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را به آدرس ايمیل از شما دعوت می .۱

 

 

 

 

 

 

mailto:icraftforkids@gmail.com
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پدد مهرباندد وقته کهددیهیددههن دد  یه  ددهه

ندددههقبددده    ههیهخدددهاه ددد یه ددد  ق

دقودقهیدههودههآ ند تهخدهاهردیش  هری

ف دددرهکددداآ هنابدددههیهددد اهآبددد  ویه

 ددد ه دددقهق ه ددد ه هریددد  ی بدددهدی

ود تهپدمهرنه داهقهدقدآر  هشد  هخ داه

 ه ردد وهآقه هندداقیه د دد قمهشدد  ه یدده

ه.ق یند  هری

هر الدت  هر  مک

 1437و  ههشع   ه

ه
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 .هديه به مهربانترين پدر دنیا، هر روز سعی می کنم برای خوشحالی شما کارهای خوب بیشتری انجام دهم و کارهای ناپسندم را کنار بگذارم

 روزهای هفته تالش برای انجام دادن کار خوب   تالش برای انجام ندادن کار ناپسند 

 شنبه    

 يکشنبه    

 دوشنبه    

 سه شنبه    

 چهارشنبه    

 پنج شنبه    

 جمعه    

باشد و شان میاین جدول، در راستای تقویت ارتباط عزیزانمان با پدر معنویهای ما در جشن امروز، توجه به نقش پدری امام زمان علیه السالم بود و یکی از برنامه: والدین عزیز

 .برای امام زمانشان باشد هاآنکارهای خوبشان قرار است هدیه 


