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  استفاده   مختلف   هايقالب   با  گوناگون  هايفعالیت   از  توانیم می   سوره   اهداف  به   توجه  با  تکویر   سوره   آموزش   براي
قالب.  کند   مؤثر  و  جذاب  را  آموزش   فرایند   تا  کنیم پایه از جمله  هاي دبستان مورد عالقه  هایی که در همه 
تر مطالب و تثبیت مفاهیم در ذهن آنها  آموزان است، بازي و فعالیت کالسی است که سبب انتقال عمیقدانش

. این  دشومطرح می   آموزش اهداف سوره   کردن تر  زمینه براي جذاباین  شود. در این بخش، پیشنهاداتی در  می 
توانیم بسته به خالقیت خود هر جا الزم بود با  ا با فرض حضوري بودن کالس پیشنهاد شده است؛ می هفعالیت

 تغییراتی فعالیت را به فعالیت مجازي تبدیل کنیم تا در صورت مجازي بودن کالس از آنها استفاده نماییم. 
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 خواندن سوره

ها با سوره مبارکه، حتی اگر زمان زیادي را به خود  بچه ترین شیوه مواجه کردن  خواندن سوره به عنوان مهم 
آموزان، از خواندن و شنیدن  هاي فهم قرآن است. براي اینکه دانش ترین برنامه اختصاص ندهد، از جمله اصلی

 هاي متنوع خواندن سوره بهره ببریم. توانیم از روش سوره لذت ببرند می 
آموزان بخواند، یا ما بخوانیم  ها بخوانیم، یا یکی از دانش راي بچه توانیم خودمان سوره را ببه عنوان مثال می 

خوانی زمان با هم آموزان است. همخوانی سوره توسط دانش ها نیز هم یکی از بهترین روش   1ها تکرار کنند.و بچه 
ا توانیم فعالیت هاي دیگر خواندن سوره، می یا شکل دامه چند  هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهیم. در 

ها بدون تغییر و برخی نیز با تغییراتی در فضاي  شود. برخی از این روش سبک براي خواندن سوره پیشنهاد می 
 آموزش مجازي قابل اجرا هستند.

 
همراه با صوت سوره    را   در زندگیها  تصاویري از حرکت و تکاپو در طبیعت یا تالش و کوشش انسان −

  .آموزان با آن همخوانی کنند تا دانش کنیم پخش می  در کالس 
خواهیم  دهیم و با پخش سوره از آنها میجورچین کلمات یا آیات سوره را به هر گروه پنج نفره می  −

با استفاده از متن قرآن چینش  خواهیم  کلمات و آیات را به ترتیب بچینند. در مرحله بعدي از آنان می
هایی که داراي سرعت کمتري هستند استفاده  وتخود را تصحیح کنند. ترجیحا براي این فعالیت از ص

 کنیم مانند صوت استاد خلیل الحصري. می

 انجام  از  بعد   فرجهاهللاعجّل   زمان  امام  سالمتی  نیت   به   را  تکویر   سورهدهیم  آموزان پیشنهاد می به دانش −
   .بشنوند  آن را از  نیکویی صوت یا  کنند  قرائت شانروزانه  تالش   پر کارهاي

نویسیم. همزمان با پخش صوت سوره و همخوانی آن توسط  یاري امام را می  کالس کلمه   تخته روي   −
از  دانش امام به حساب   آنهاآموزان، هر یک  یاري  از کارهایی که  انواعی  نوبت پاي تخته آمده و  به 

اي براي ظهور و  دهیم، مقدمهدر حقیقت هر کار خوبی که انجام می  نویسند.آید را پاي تخته میمی
 .است السالمعلیهها و یاري امام به نیت گسترش خوبی

بر روي    را  با موضوع چند کار خوب  خواهیم تصویريآموزان میبا هماهنگی مسئولین مدرسه، از دانش −
تصویر بنویسند: «هر کار خوبی، یاري    این جمله را در  و  دیوار مدرسه یا یک پارچه بزرگ نقاشی کنند 

است» یا «هر حرکت و تالشی براي انجام کار خوب، قیام براي یاري امام زمان    فرجهاهللاعجّل  زمانامام  
نموده و سوره را  است». در حین انجام این فعالیت صوت سوره مبارکه تکویر را نیز پخش    فرجهاهللاعجّل

توانیم نمایشگاه نقاشی با این موضوع برپا کنیم و حین کشیدن  همچنین می   .کنیمزیر لب زمزمه می
 ها و برپایی نمایشگاه، سوره را مرور کنیم. نقاشی

  

 
 آموزان به راحتی از پس تکرار آنها برآیند. ها کوتاه باشد تا دانشدر این شیوه بهتر است عبارت 1
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 فعالیت بازي و  
است که    ی کالس   تیو فعال  يآموزان است، بازدبستان مورد عالقه دانش   يهاه یکه در همه پا  ییهاقالب از جمله  

  ن یدر ا  یشنهاداتیبخش، پ  نی. در اشودی م   آموزاندانشدر ذهن    میمفاه  تیمطالب و تثب  ترقیسبب انتقال عم
معلم، ذائقه    د یبنا به صالحد   ه ک  یشنهاداتیپ  شود؛ی مطرح م  تر کردن آموزش اهداف سوره جذاب   يبرا  نه یزم

با فرض    هاتیفعال  نی . اتغییر کند   تواند ی م  تیو فعال  ي باز  يمحتوا  زی آموزان و ندانش   يکالس، سطح رشد 
  ت یفعال  ی راتیی خود هر جا الزم بود با تغ  ت یبسته به خالق  میتوانی شده است؛ م   شنهادیبودن کالس پ  ي حضور

 .  میی بودن کالس از آنها استفاده نما ي تا در صورت مجاز میکن ل یتبد  ي مجاز  تیرا به فعال

 

 هسته خرما . 1

بستر مناسب براي انجام این فعالیت    است،  السالمعلیه  امام علی  دهنده تالشگر بودننشان  ا بیان داستان زیر کهب
 کنیم: را فراهم می 

هاي آب بسیاري را حفر کردند و با کاشتن  کار و تالش را بسیار دوست داشتند. ایشان چاه  السالمعلیهحضرت علی  
نخلستان خرما  وقف میدرختان  را  آنها  از  بخشی  آوردند.  وجود  به  را  زیادي  و  هاي  نیازمند  مردم  تا  کردند 

  دادند که هنوز بعد از به قدري خوب کارشان را انجام می  السالمعلیهمسافران از آن استفاده کنند. حضرت علی  
 هاي ایشان موجود است.  هاي آب و نخلستانچندین قرن بعضی از چاه گذشت

کاشتند و با  زدند و هسته خرما را داخل آنها میها را شخم میبا دستان خودشان زمین  السالمعلیهحضرت علی  
پختند،  می  هاعلیاهللاسالمهایی که حضرت زهرا  هاي زیادي را آباد کردند. بخشی از خرماها را با ناناین کار زمین

آسیب دیده بود. ایشان تنبلی و   به خاطر کار و تالش فراوان  ایشان  هايدستبردند.  شبانه براي نیازمندان می
 1همیشه در حال کار و تالش بودند.بیکاري را دوست نداشتند و  

ب آن را به پیامبر اسالم و همه  خوانیم و ثوادر ادامه سوره تکویر را بعد از گفتن یک «یاعلی و یازهرا» می
 . کنیمآموزان با خرما پذیرایی می نموده و از دانشهدیه  السالممعلیهامامان 

به  . ایمکه از قبل آنها را آماده کرده  کنیممی ییخرما  هاي آموزان اقدام به کاشت هستهدانش  همراهی  سپس با
حدود سه    از  هسته خرما براي کاشت مقداري زمان بر است و ما باید   سازيآمادهگوییم که  آموزان میدانش

هاي خرما براي اینکه آماده شوند باید ابتدا خوب شسته ها را شروع کنیم. هستههفته قبل آماده سازي هسته 
  کنیم گیرند را خارج میهایی که روي آب قرار میشوند و یک هفته تا ده روز در ظرف آبی خیس بخورند. هسته

در مرحله بعد  .  شود  تعویض  سرد   آب   با  مرتب  طور  به   مدت  این  در   ظرف   چون آنها قابلیت کاشت ندارند. آب
را داخل نایلونی در  دهیم و آن  ستمال مرطوبی قرار مید  را به مدت یک هفته تا ده روز بیني خرما  هادانه

تامحل گرمی می نور مستقیم  محل نگهداري آن جاي روشنالزم است  دهد.    ریشه  گذاریم  باشد ولی در  ی 
اند،  هایی که ریشه دادهکنیم. هستهخورشید نباشد. اگر رطوبت دستمال کم شد آب را روي آن اسپري می 

 
 34و  37 ص ،41 ج بحاراالنوار، 1
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براي کاشتن در گلدان هستند.امآ بهسپس هسته  ده  را  گلدان  تا  دهیممی  آموزاندانش  ها  بکارند.   هاداخل 
ها به خوبی مراقبت  از گلدان  خواهیمآموزان میاز دانشسوره را همزمان در کالس پخش کنیم.    توانیم صوت می

توانیم  تا جوانه بزنند. این فعالیت بسیار جذاب و شیرین است ولی در صورت نبودن شرایط مناسب می  کنند 
 هاي دیگري را به جاي هسته خرما بکاریم.  دانه

 

 و تالش آشنایی بیشتر با بسترهاي سعی. 2
فیلمت و  که صاویر  مشاغلی  انواع  از  آنها  هایی  کار  در  حال  در  زنان  و  تالش   ، مردان  و  به    کوشش  را  هستند 

مثال کشاورز  .  کنیمصحبت می  در زندگی   و با آنها درباره اهمیت تالش و کوشش  دهیم آموزان نشان میدانش
پزشک در حین  داري،  بانوان روستایی و عشایر هنگام گله در حین شخم زدن زمین، نانوا در حین پختن نان،  

نقاشی که روي    هاي زباله،گر در حین جارو کردن خیابان، شهربان در حین تخلیه سطلرفتعمل جراحی،  
کردند و  اگر هر کدام از این افراد تالش نمیپرسیم ها میاز آن .داربست در حال رنگ زدن ساختمان است و ... 

کرد درس بخواند تا پزشک شود چه اتفاقی  شد؟ مثال اگر کسی تالش نمیها را نداشتند چه میاین مهارت
 افتاد؟ کرد چه اتفاقی میها کشاورزي نمیافتاد؟ اگر کسی در زمینمی

شبیه زندگی    شانش که از این جهت زندگیبه احترام افراد پر تال  ، پس از پایان توضیحات و پخش تصاویر
 خوانیم.کنیم و سوره را می ، قیام میاست السالمعلیهم مبر و امامان پیا

 

 کاردستی ریسه  . 3

بندیم.  را در کالس می  ریسه دهیم. بند  آموزان قرار می درست کردن ریسه را در اختیار دانش  وازم مورد نیاز برايل
،  مانند مستطیل هایشان  براي ریسه  الگویی خاص   با انتخابخواهیم  می  از آنها  آموزانبندي دانشپس از گروه

ایم نصب کنند. روي  و در قسمتی که براي آنها تعیین کرده  آماده نمودهو    طراحیرا    آنها  دایره، مثلث و ...
ن سوره تکویر را دوست  ها هم از عبارات یا جمالتی مثل من اهل قیامم، من تالشگرم، یا مهدي، یا قائم، م ریسه

خواهم شبیه امامان زندگی کنم، حرکت و تالش شیوه زندگی امامان است و ... استفاده کنند. دقت  دارم، می
ها را  این ریسه  توانیم می  کنیم الگوها در ابعادي باشند که جمالت به صورت واضح و خوانا در آنها نوشته شوند. 

خوب است  .  استفاده کنیم  مختلف  ها و مراسمجشناستفاده در    بعد از مدتی که در کالس نصب بود، براي 
 کنیم. صوت سوره مبارکه تکویر را نیز پخش می  ،انجام این فعالیت هنگام

 

 سرود. 4

توانیم هدف سوره  و تقویت روحیه تالش و کوشش می فرجهاهللاعجّل راي ایجاد محبت و الفت بیشتر با امام زمان ب
» و شعرهایی  ماه زیباتوانیم سرود «آموزان انتقال دهیم. به عنوان نمونه میسرودخوانی به دانشرا در قالب  

 . نموده و آماده اجرا نماییمتمرین آموزان دانش را نیز با  مانند «تو مثل آسمونایی»
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   جمعی غذاي کردن درست. 5
  هر   . کنیممی   آماده   کالس   در   آموزان دانش  کمک   به...    و   میوه   ساالد  پنیر،  و  نان  لقمه   مانند   ساده   غذاي  کی

  انجام   است  الزم.  کنیمتعیین می   و وسایل مورد نیاز  مواد   از   یکی  تهیه  مسئولبه عنوان    را  گروه دو الی سه نفره
  کردن   تمیز  و  هاظرف  شستن  و  کردن   جمع  غذا،  کردن   پخش   و  تقسیم  زدن،   هم   مانند   نیز  مختلف   مراحل
  سوره  صوت  غذا سازي  آماده  هنگام در   توانیممی. شود انجام  گروهی  صورت به آموزاندانش  خود توسط   کالس 

 .  کنیم تکرار  و  نموده  گوش   هم را

 یارانشان  و  آله وعلیهاهللاصلی  رسول   حضرت   جمعیِ  کردن   درست  غذا  درباره را  داستان زیر    ،غذا  کردن   میل   هنگام
 :  کنیممی بیان را

  کردند   توقف   صحرا  در   راه   میانه   در   که   بودند   سفر   در  خود   یاران   و   اصحاب   با  آله وعلیهاهللاصلی  اکرم   پیامبر   روزي 
  من « :  گفت  ایشان   یاران  از   یکی .  کنند   آماده   را   گوسفندي  غذا  براي   که   شد   این   بر   جمعیت  تصمیم .  زدند   چادر   و

  و   » .من  با   هم  آن  گوشت  پختن «:  گفت  سومی   ».من  با  آن   کردن   تمیز «:  گفت  دیگري   » .آورممی  را  گوسفند 
  هیزم   کردن جمع«:  فرمودند   هم   آله وعلیهاهللاصلی  اکرم  رسول.  گرفتمی عهده  به  را  کاري  کسی هر  طورهمین

 » .من  با صحرا از

  کارها این  همه  افتخار کمال  با خودمان  ما بنشینید، راحت  و نکشید  زحمت شما  اهللارسول  یا «: گفتند  جمعیت
  میان   در   را  اش بنده   ندارد  دوست  خداوند   ولی   کنید،می   شما  که   دانم می «:  فرمودند   هم   اکرم  رسول   » .کنیممی   را

  » .شود  قائل   امتیازي   دیگران  به  نسبت   خود   براي   و   بگذارد   فرق   یارانش  و   خود   بین  که   ببیند   وضعی   با  یارانش
 1» .آوردند   و  کردند   جمع صحرا  از خاشاك و  خار الزم  مقدار و  رفتند   صحرا  طرف به  ایشان سپس

 

 فرجه اهللاعجّلاستفاده از اعضاي بدن براي یاري امام زمان . 6
  زبان به تعداد مساوي و    گوش   مغز، چشم،   قلب،  دست،  هايشکل  به   رنگی  خواهیم کاغذهايآموزان میز دانشا

  گیرند.می   قرار   گروه   یک  برگه مشابه دارند در   که   کسانی  دهیم. آموز یک برگه می طراحی کنند. به هر دانش
  یک   روي   را   انجام دهند   فرجهاهللاعجّلبراي یاري امام زمان    مورد نظر   عضو  توانند باها باید کارهایی که میگروه

آموزان  خوانیم و از دانشها را با هم میهمه برگه  در انتها  بچسبانند.  برگه مربوط به آن عضودور    و  کاغذ نوشته 
هستند را به عنوان یاري امام انجام دهند. به عنوان مثال: یکی    اجراکه در آن لحظه قابل  مواردي  خواهیممی

عصر    براي ظهور و سالمتی امام  تواند » می گروه زبان «پس در همان لحظه    است.  کردن   دعا  زباناز کارهاي  
بقیه گروهکدعا    السالمعلیه و  یا  توانمی  »گروه قلب«یا    ،گویند بها آمین  ند  یاري  با نیت  ی  ظهور و سالمتد 

 . یک فکر خوب را عملی کند د توانمی  » گروه مغز«یا  ،د یک کار خوب انجام ده فرجه اهللاعجّل  حضرت مهدي

 

 
 .34داستان راستان، ص  1
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   هاتنبلی گذاشتن کنار درباره داستانی. 7
  اند،با یادآوري مفاهیم سوره ناس که قبال آموخته  کنیم.می  بندي   تقسیم  نفره   دو هاي گروه  در   را  آموزان انشد
  به نیت هایش را گیرد یکی از تنبلیتصمیم می در آن که فردي   موقعیتی   درباره و  کنند  فکر  خواهیممی  آنها از

بدون    هر کدام   خواهیممی   آموزان دانش  بنویسند. در ادامه از   کنار بگذارد، داستان   فرجهاهللاعجّل   زمان   یاري امام 
  اند انتخاب کردهمی  در انجام آن تنبلی  روز  آن  به  تا کنند می  فکر  که را   کارهایی  از اینکه به کسی بگویند، یکی 

 ریزي کنند.برنامه   آن، شدن برطرف براي  و

 

 درست کردن نشان مهدیار . 8

پیکسل یا بازوبند درست  توانند با استفاده از ابزار مختلف مانند مقوا، نمد و ... یک نشان یا  آموزان می انشد
«مهدیار» را بنویسند و بر روي لباسشان وصل کنند و در هر کجا هر کار خوب و هر    کنند و روي آن کلمه 

 انجام بدهند.  فرجهاهللاعجّلامام زمان   ي یار آید به نیت کمکی که از دستشان برمی

 

   متن نویسی. 9
که   کنند   انتخاب   را  شغل  کدام یک   هر  خواهیمآموزان میدانش  زا بنویسند    توان می  چگونه  شغل  آن   در   و 

 حرکت و تالش کرد.  فرجهاهللاعجّل مجاهدانه براي یاري امام زمان 

می    خود   جاي   از  علی،   گفتم«   قبیل   از   امام  همراهی  و  قیام   محوریت   با  موضوعاتی  دادن  باتوانیم  همچنین 
  صبحگاه   برنامه   در   و  بنویسند   زیبایی   متن  خواهیمب  آموزاندانش  از   »میخواستم   حق  راه   در   مدد   او   از  /برخاستم

 .بخوانند  اولیا جلسه  یا معلمین شوراي یا

 

   نماز  براي قیام ها،قیام  بهترین. 10
دانشا قرآن  آموزان میز  از  آیاتی  آنها  را  خواهیم  به  بخوانند.  و در کالس  پیدا کنند  دارند  اشاره  نماز  به  که 

و قرار    هاها و انجام خوبیحقیقت قیام براي اطاعت و نزدیک شدن به خداوند، دوري از بدينماز در گوییم می
  توسط براي اقامه بهتر این امر الهی    را  فرصتی  . سپساست  فرجهاهللاعجّلعصر  ولیحضرت  گرفتن در صف سربازان  

  چگونه   که   کنند   فکر   فردي یا گروهی،که به صورت    خواهیممی   آموزان لذا از دانشکنیم.  آموزان ایجاد میدانش
 نماز خود و دوستانشان را ارتقا بدهند. توانند کیفیت اقامهمی

نماز خواندن را فرض مسلم در    ، است که ما با القاي کالمی  ضروري توجه به این نکته  آموزان  در گفتگو با دانش
باید نماز بخوانیم، مثل روز روشن است که ما  معلوم است که همه ما  «گوییم:  گیریم. مثال به آنها مینظر می 

اما نکته این جا است    باید امر خدا را اطاعت کنیم، مسلم است همه ما باید براي اجراي فرامین الهی قیام کنیم. 
 » توانیم این قیام را به بهترین صورت ممکن انجام دهیم و خداوند را از خودمان خشنود کنیم. که ما چگونه می 
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  و   نمودار   صورت   به  یا   و  ايرسانه   بسترهاي   از   یکی   هاي فردي یا گروهی خود را دربررسی نتایج    نند تواآنها می 
  و  تالش  آنها اجراي  در   و  کنند  ریزي برنامه کارها  آن  شدن  عملی  براي  ارائه دهند و  فعالیت  و  بازي  طراحی  با یا

اند به صورت هفتگی بیان  که انجام داده  را  کارهاییتوان از آنها خواست نتایج قیام خودشان و  کنند. می  قیام
 کرده و مشکالت و موانع آن را رفع کنند.

 

 فرجه اهللاعجّل سربازان امام زمانهاي ویژگی. 11
زمان    امام  سربازتوانند  می   چگونه  که  کنند   فکر  خوب  خواهیممی  هاگروه   از  کنیم.می   بنديگروه  را  آموزانانشد

  را   فعالیتی  هر  یا  و  شوند   نزدیک  هدف  این  به  تا  دهند   انجام  هاییچه کارها و فعالیت  و  باشند   فرجهاهللاعجّل
  از   و   دهیم می   آموزان دانش  به   هایی د. در ادامه گلبرگونش   شناخته  ایشان   سرباز   عنوان  به   که   دهند   انجام   چطور 

بنویسند. سپس هر    را  هایا فعالیت  هااین ویژگی  از  یکی  ها گلبرگ  از  یک   هر   درون  کدام  هر  خواهیم می  آنها
ها بر روي مقوا، دسته گل  بسازد و در نهایت با چسباندن گلها یک گل  گروه با کنار هم قرار دادن گلبرگ

 ریزي کنند. ها برنامهبراي عملی کردن آن ویژگی نهایتکنند. در   فرجهاهللاعجّل زیبایی تقدیم امام زمان 

 

   آمدنت براي قدم یک. 12
قالب پاي یکدیگر را بر روي مقواهاي رنگی بکشند. سپس هر کس الگوي    ، خواهیم دو به دوآموزان میز دانشا

اند یا  انجام دادهایشان  نیت ظهور    و به  فرجهاهللاعجّل  یاري امام زمانپاي خود را برش زده و هر کاري که براي  
  نصب   قسمتی از کالس   کشیده و در  بزرگ  خورشید   ر پایان یکروي آن بنویسند. د  را  توانند انجام بدهند می

توان  بچسبانند. در حین انجام فعالیت می   باشد   حرکت  در   خورشید   سمت  به   اي کهپاها را به گونه  آن   و   کنند 
 هدف سوره را پخش کرد. با صوت سوره تکویر و سرودهاي مرتبط 

 

 فرجه اهللا عجّلقرار گرفتن در صف سربازان امام زمان دعا براي . 13
این دعا را بنویسند و در قنوت نمازها   دهیم در مدت وقوف در سوره تکویر،بپیشنهاد    آموزان دانشبه  توانیم  ی م

اند،  توانند به عنوان شعار سوره براي یادآوري مفاهیمی که از سوره مبارکه تکویر آموختهبخوانند. هم چنین می
  هُمُ   حِزْبَکَ  فَإِنَّ  حِزْبِکَ  مِنْ  وَاجْعَلْنِى   الْغَالِبُونَ،  هُمُ   جُنْدَكَ  فَإِنَّ   جُنْدِكَ  مِنْ  اجْعَلْنِى  هُمَّاللّآن را به خاطر بسپارند.  

چرا    خدایا مرا از سپاهیانت قرار ده، .  ونَوَاجْعَلْنِى مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَإِنَّ أَوْلِیاءَكَ لَاخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُالْمُفْلِحُونَ  
هم از دوستانت  و  و مرا از حزب خود قرار ده که تنها حزب تو رستگار است که همانا تنها سپاه تو پیروز است،

 1.شوند و اندوهگین نمیاز چیزي نمی ترسند قرارم ده که دوستانت 

 

 
 روز سه شنبه مفاتیح الجنان  برگرفته از دعاي  1
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 السالم علیه صالح خیریه ابا. 14

اي تشکیل بدهند و از طریق والدینشان مواردي را که به کمک نیاز  خواهیم گروه خیریهآموزان میز دانشا
هایشان اطالع رسانی  دارند شناسایی نموده و در کالس به جمع دوستانشان معرفی کنند. سپس همه به خانواده

. این کار در حقیقت  کنند و به صورت جمعی تمام تالش خود را براي برطرف کردن نیازِ نیازمندان به کار گیرند 
براي   اجتماعی   سربازتمرینی  زندگی فردي و  و مسائل موجود در  از طریق حل مشکالت  بودن  امام  واقعی 

 ها است. انسان

  



 تکویر فهم قرآن: سوره                                                                                                             ششمپیشنهاد فعالیت پایه 
 

10 
 

 شعار 
تواند به عنوان  باشد می هدف سوره یعنی تالش، قیام و یاري امام زمان  که در ارتباط با دوبیتی هر عبارت یا 

 شعار سوره حمد استفاده شود.

 

 یار امام زمانم . 1

 امام زمانم   اری
 او به دستم  پرچم

 و کوشش   یکار و سع با
 موال هستم  سرباز

 
 به عشق امام. 2

 ام یما ق  م یکن ایب
 عشق و مهر امام  به

 

 مثل امام زمان . 3

 کنم ی ن هم تالش مم
 امام زمان  مثل

 او  از ترپرتالش  که 
 در جهان ست یو ن  نبود

 
 

 اوج انتظار . 4

 ادت یر منتظر به ه
 تالش و کار است   گرم

 » یی«گره گشا »، ياری«
 اوج انتظار است  نیا

 سایر شعارها . 5

 ا اهل قیامیم، همراه امامیم م −
 ایم ما تا آخر ایستاده −
 قیام با امام      یک حرف، والسّالم −
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 عر ش
تواند با موضوع انجام یک با چند کار خوب، قیام کردن، محبت نسبت به امام زمان،  شعرهاي سوره تکویر می 

 اشعاري در رابطه با شناخت بهتر امام زمان که براي این سنین مناسب است، باشد. 

 1مهربان طرع. 1
 

 پروردگارم  ات یآ  نیب  عطر نام تو را دوست دارم 

 و تبارم ل یتو ا  يفدا يا  ی پر از مهربان رسول  يا

 گذارمیها م دل لحظه  در  را، قطره قطره  »ر یتکو«  حرف

 ها ببارم ی سر خستگ بر  از آسمان مثل باران  دیبا

 ام، آبشارم چشمه م،ايجار  شما پرتالشم هیشب من

 زارمبه لطف شما سبزه من  ست ا ام سبز سبزهر لحظه رنگ

 بهارم، بهارم، بهارم  من  پرتکاپو ها پروانه  مثل
 

 2تالش. 2
 

 سواالت فراوان  دارم  شه یالم همر ذهن فعّد

 سوالم هست آسان  یگاه   سواالتم چه سخت است  یگاه 

 پرسم از مامان و بابا یم  شه یسوالم را هم اول

 با یصد کتاب خوب و ز  در  به دنبال جوابم  یگاه 

 نوع کتاب است  نی تریعال  قرآن  : گفت  میبرا  مامان

 نور آفتاب است مانند  ک یهر راه تار  روشنگر

 انسان  ي الگو نی بهتر از  مبر یبه من گفت از پ مامان

 گوهر علم امامان  از  پرتالشش   تیاهل ب از

 آنها پرتالشم   مانند  هم چه خوشحالم که حاال  من

 هر جا که باشم   ای خانه  در  م صدها راه حلّ دنبال

 
 معصومه مهبودي   1 
 زهرا عراقی  2
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 1ترینمهرباناي . 3
 

 ستیکار و تالش و کوشش ن اهل  ي کس مثل حضرت مهد چیه
 ؟ ستیتمام جهان خلقت ک در  ها به فکر انسان  شان یا مثل

   

  ن یتا شب تالششان ا صبح
 است

 شب تار ما سحر گردد  تا 

 زمان که بهار برگردد  آن   خواهد داد  اتیجهان را ح کی
   

 آسمان باشم  د یخورش مثل  من  شان یا هیدارم شب دوست
 و آرام و مهربان باشم  گرم  است حال من اما  يچه ابر گر

 

 

 2هاي یاري گام. 4
 

 سرباز هستم  ک ی مانند  ا یخوب دن يکارها  در
 پرواز هستم آماده   آرزوها   ي هابال با

   
 شه یمن کرده است ر  نی د  در  ي داری درخت پا یوقت

 شهی خوبم همها، خوب با  استوارش  يهاشاخه بر
   

 سم ینویام را م ندهیآ  صبح تا شب، با تالشم  از
 سم ینو یرا م »امزنده من«  یی رها ي خوانا خطّ  با

 

 

 
 بتول محمدي   1
 مرضیه ملکیان  2
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 1اوج انتظار. 5
 

 ها قاب آسمان در  تو  يامثل ستاره
 به هر جا  يادهیتاب  ی نیزم روشنگر 

   
 ي پشت ابر دِ یخورش  ی در تالش همواره 

 ي کوهِ مهر و صبر تو  ي دور  يروزها  در
   

 تالش و کار است  گرمِ  ادت یمنتظر به   هر
 اوجِ انتظار است  نیا  یی» گشاگره «، ي»ار«ی

   
 مینینشیپا نم  از  مسجد  يها، بچهما
 مینیظلمتِ زم در  کوچک  يها شمع چون 

   
 جان ما نشسته است در  » ر یتکو«خوبِ  اتیآ
 خسته است شهیهم  دشمن   م یشور و شوق دار ما

 
  

 
 فائزه زرافشان 1
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 داستان
 1مرد   نیتررتالشپ. 1

  اط یوارد ح  یخاک   يهابا لباس   السالمهیعل  علی   امام .  شدند   خارج   اتاق   از  هادر، بچه   ر یرجیج  يا صداب
که به دسته    يآب از چاه بود. طناب کلفت و بلند  دن یکش رون یدر حال ب هایعلاهللاسالم شد. حضرت فاطمه 

گذاشت و    نیزم  ي رو  را سطل آب    هایعلاهللاسالم سطل وصل بود، دستش را زخم کرده بود. حضرت فاطمه  
امام عل  ینگاه انداخت.  م   السالمه یعل  یبه دستانش  تا من    کرديیجلو آمد و گفت: «فاطمه جان، صبر 

و    ختیر  یآب خنک در کاسه چوب  يمقدار ها یعلاهللاسالم .» حضرت فاطمه  دمیکشی و از چاه آب م  آمدمی م
 جان بفرما آب!»   یکند. علی م  یفرق «چهگرفت و با صورت گشاده گفت:  السالمه یعل یبه سمت امام عل

رو به همسر مهربانش    السالمهیعل  یو سالم کردند. امام عل  دند یگرسنه بودند. آنها به سمت پدر دو  هابچه 
دوست نداشت همسرش را شرمنده    هایعلاهللاسالمحضرت فاطمه    م؟» ی خوردن دار  ي برا   ییکرد و گفت: «غذا

امروز هم خواهد    يغذاشاءاهللا  چرخاند و گفت: «خدا بزرگ است، ان   شیسرش را به سمت پسرها  ند؛یبب
 .»د یرس 

به سمت کودکانش رفت و    السالمهیعل  یشدند. امام عل  يبا هم مشغول باز  السالمهمایعل  نیو حس  حسن
برداشت و   ياسه ی.» سپس ک اورمیغذا ب تانی تا برا زانم یعز د یو گفت: «صبر کن د یبر سر آنها کش یدست

  ي و با آن پول برا  رد یبگ  ي تا بتواند دستمزد  گشتی به دنبال کار م السالمهیعل  ی از خانه خارج شد. امام عل
پشت سر گذاشت. آفتاب سوزان    ي گریپس از د   ی کیرا    نه یمد   هايکند. او کوچه   ه تهی  غذا  اش خانواده 

لب نام    ری. زافتادی فرزندانش م  یگرسنگ   ادی  داشتی که بر م  یو با هر قدم  د تابیی بر سرش م  میمستق
از شهر خارج شد. در   السالمه یعل  ی . امام علد مهربان را تکرار کرد و از او درخواست کرد کمکش کن  يخدا

رفت و گفت:    ک ی. نزدد ید  یی خراب باغ خرما  واری را در مقابل د  ی زنریپ  نه، یاطراف مد   ياز روستاها  یکی
باغش اشاره کرد و گفت: «چند    وار یبه د  رزنیپ  د؟» یهست  ی منتظر کس  نجای«سالم و درود خدا بر شما، ا

. منتظر  برند ی را م  میو خرماها  ند یآی دزدها م  شودی خراب شده است، شب که م   وارید نیاست ا  یوقت
 کند.»  ر یتعم میخراب را برا  واری بگذرد و د نجایاز ا يگر کار د یشا امستادهیا

تا بتوانم    گردمی زد و گفت: «آن کارگر من هستم. من هم به دنبال کار م  يلبخند   السالمهیعل  ی عل  امام
 کنم.»  ه تهی امخانواده  يبرا ییغذا

  م» ی«بسم اهللا الرحمن الرح  ؛را باال زد  شی هان یاش را در آورد و آستکهنه  يعبا  السالمهیعل  یعل  امام
خاك نرم    يبود رفت و آب آورد و رو  یکیکه در آن نزد  یگفت و سطل را برداشت و به سمت چاه

 یعل  امامشد.    واریکاه به آن اضافه کرد و با  کاهگِل آماده شده مشغول ساختن د  يو مقدار  ختیر
در حال غروب بود    د یبود. خورش   دهیه هم چسبب  یاز شدت خشک  شیهاتشنه شده بود و لب   السالمهیعل

ندارم تا به عنوان    ی به طرف او گرفت و گفت: «پول  یی ظرف خرما  رزنیتمام شد. پ  ی نیوارچیکه کار د
 .» يدستمزدت بردار   يخرماها را به جا نیا توانیی دستمزد به تو بدهم. اما م 

 
 عقلمند  نبیز 1



 تکویر فهم قرآن: سوره                                                                                                             ششمپیشنهاد فعالیت پایه 
 

15 
 

کرد و به    ی خداحافظ  رزن یو از پ  ختیر  اش سه یخرما برداشت و داخل ک   ي مقدار  السالمهیعل  ی عل  امام
بودند   ستادهیمنتظر پدر ا اطیدر ح یم همگ کلثو  و ام  نبیو ز نیسمت خانه به راه افتاد. حسن و حس

ها و دامادش سر  دختر و نوه   هفاصله آمده بود ب   نیهم در ا  وآلههیعلاهللای صلّ  امبری. پاوردیآنها غذا ب  يتا برا
امام عل وارد خانه شد. بچه   السالمهیعل  ی بزند.  را باز کرد و  ا  خوشحالی   با  هادر  و    دند یدو   شانی به طرف 

  شان یآن روز را برا  ي و ماجرا  د یرس   وآلههیعلاهللایصلّ خدمت رسول خدا    السالمهیعل  ی . امام علدند یپدرشان را بوس 
تر پٌرتالش   يو فرزندانش فرمودند: «مرد  هایعلاهللاسالم در حضور حضرت فاطمه    وآلههیعلاهللایصلّ  امبریکرد. پ  فیتعر

 .» امده یند  یاز عل
که در    يری حص  ي اش روو خانواده   السالمهی عل  ی به پدرشان انداختند. امام عل  ز یآم  محبت   یها نگاهبچه  

 پهن بود نشستند و مشغول خوردن خرما شدند. اطیح

 

 1لبخند مادر . 2
انجام کار  سعی در  آموزان بدانند  استان زیر در مورد تالش براي انجام دادن کار خوب است. کافیست دانش د

 خوب، برخاستن و قیام کردن است.

از مدرسه به خانه برگشت. پدر هنوز سر کار    گرید  ي زهرا مثل روزها  ،يزییروز سرد پا  کیعصر  
. او که  گذشتی زهرا م  دنیاز رس   یگرم به استقبال زهرا آمد. ساعت  يابا عصرانه   شه یبود. مادر مثل هم

 برسد. شیهاگرفت به اتاقش برود و به درس   م یرا انجام نداده بود، تصم شیفردا فیتکال
شام    ي مادر داشت برا  بود.   ده یچیخانه پ  ي در فضاسرخ شده    ازیگاز بود و عطر پ  ي غذا رو  قابلمه

اش سر رفته بود،  زهرا هم انگار حوصله  ي بند بود. خواهر کوچولو یو دستش حساب کرد ی غذا درست م 
 برسد. شیمادر به کارها گذاشتی و نم گرفتی بهانه م  کرد، ی م  هی مدام گر
  یکن  يبا خواهرت باز  یلطفا کم  شودیمادر! م   ز یزهرا را صدا زد و به او گفت: «زهرا جان! عز  مادر

به مادر   کردی را انجام دهد، داشت فکر م فشیتکال خواستی برسم؟» زهرا که تازه م میتا من به کارها
  يوار ید  وزنامه در مورد موضوع ر   د یبا  فش،ی از انجام تکال  ر یآمد غ  ادش ی دفعه    ک یبدهد؛    ی چه جواب 

که چقدر کار دارم. مامان هم االن    ي مشورت کند. با خودش گفت: «وا  می کالس فردا هم با دوستش مر
 به کمکم دارد. حاال کدام را اول انجام بدهم؟»  ازین

  ع ی سر  کرد،ی م   يبند ت یآنها را اولو  شد،ی م  اد یز  شیکارها  یوقت  شهیروش پدرش افتاد که هم  ادی
  ف یانجام تکال  يکارها. برا   ی. پس شروع کرد به بررس دادی انجام م  تیاهم  بِی و به ترت  کردی م  يزیربرنامه 

. اما بُرد یوقت نم  شتریب  قهی هم چند دق  يواریدروزنامه   يوقت داشت. مشورت برا  یفردا به اندازه کاف
  ي دهد، برا را انجام    گرش ید  ياو کارها  یداشت و ممکن بود تا وقت  ازیاالن به کمک او ن  نیمادر هم

 .شده باشد  ری د ی لیکمک به مادر خ
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انجام    توانستی بود که م  ي کار  نیرا گرفت. کمک به مادر در همان لحظه، بهتر  مشیتصم  پس
و    تیکرد. لبخند رضا  يزود به آشپزخانه رفت و دست خواهر کوچکش را گرفت و با او باز  یلیدهد. خ
 . مطمئن کرد  مش یتصم یمادر او را از درست  یخوشحال

 

 1سرخ  يهاانگور. 3
-درست کنار باغ پدر سبحان قرار داشت. او تنها بود و از راه فروش کشمکش  وسف ی  يانگور مشهد   اغب

باغش به دست م  ییها انگور  از  اسفند ماه، پدر    ياز روزها   یکیگذراند.  یرا م   ش ایآمد، زندگیکه 
  من است که از حالش خبر ندارم، با    ي چند روز  وسف؛ ی  ي بروم خانه مشهد   خواهمی م«سبحان گفت: 

  ی او را دوست دارم، چون مرد مهربان  یلیمن خ  ،آره بابا« گفت:    یبا خوشحال  سبحان »  پسرم؟  ییآی م
 ».است

دکترها چه  «: د ی. پدر سبحان از او پرس د ینالی رختخواب افتاده بود و از کمر درد م  در   وسف ی  يمشهد 
  ی ندارم! از طرف  ياندازعمل بشود، اما پس   د یحتماً با ده،ید بیآس  سکمی د« گفت:  يمشهد  »؟اند گفته 
  سبحان  .»د نسال بعد انگور بده  میهادرخت  ستین  ي د یام  چ یوضع، ه  نی ام باغ را چه کنم؟ با امانده

سر    پدر»  .کار کنم  یباغبان  ی چیبگو من بلد هستم با ق   يبه مشهد   ،بابا«آهسته در گوش پدرش گفت:  
کمک سرباز کوچک    ي رو  توانمی بارك اهللا، پس م«پسرش را نوازش کرد و آهسته در جوابش گفت:  

 » .بله بابا«زد و گفت:   ي لبخند  سبحان  »!امام زمانم حساب باز کنم؟
  ي مشهد م.»  یدهی انجام م  يس باغت را دو نفر است. کار هَرَ  یسبحان بچه زرنگ «گفت:    يبه مشهد   پدر

و کمک حال    ياپا مرد شده  ک ی  گریبابا جان، تو د  ینیبب  ریخ«گفت:    به سبحان لبخند زد و   وسفی
 خواهد ی اما من دلم نمی.  کنی ساعته ده تا درخت را هَرَس م  ک ی  ي که چطور  امده ید  . یپدرت هست

کرده بود خوشحال شد و    ف یاز او تعر  وسفی  يمشهد   نکهیاز ا  سبحان»  .ندازم یها را به زحمت بشما
کمک    گرانیرا که به د   یکس  فرجهاهللاعجّل   . امام زمانمیما همه سرباز امام زمان  ند یگوی پدرم م «گفت:  

 » .دوست دارند  کند،ی م
  » .د بده  ریخ  يخوبم جزا   يهاهیخدا به شما همسا  .پدرت درست گفته«و گفت:    د یخند   وسفی  يمشهد 

را گرفت    وسفی  يمشهد   یباغبان  یچیاش را انجام داد و ق مدرسه   فیچهار روز گذشت. سبحان تکال  سه
خشک درختان    يهاشاخه   يو هنوز رو   د یوز ی م  ي و به همراه پدرش به باغ او رفت. آن روز باد سرد

بود. سبحان دستکش برف  پوش   اش یپشم  يهامو  راهنما  د یرا  با  به چ  ییو    دن یپدرش شروع کرد 
  .بدهند  يشتریب يهاوه یم  ندهی ها در سال آاضافه، تا درخت يهاخهشا

 خواستی درشت غوره. سبحان م   يهار شد از خوشهپُ  وسف ی  يو باغ مشهد   د یبهار از راه رس   فصل 
  ي درشت و سالم رشد بهتر  يهاکار، خوشه   نیبا ا  دانستی چون م  ند؛ی به درد نخور را بچ  يهاغوره 

  باغ اول    ف یها بود، ناگهان متوجه شد چند درخت از ردمشغول هَرَس غوره طور که  . او همانکنند ی م
ها چند تا از درخت   ، بابا«پدرش رفت و گفت:    ش یها را کَند و پاز برگ   یکی اند. بالفاصله  دچار آفت شده 
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پدر سبحان گفت:    ».دمشانیدرخت د  ینییپا  يهابرگ   يکه رو  شیهاهم تخم  نیا  ؛د ینیبب  ؛ زَنجَرِه زده
وگرنه همه باغ    م یریش را بگ یهر طور شده جلو  د ی! باياپا کارشناس آفت شده  کیماشاءاهللا خودت  «

 » .کند ی را زَنجَرِه پر م
  مه یخاطر کمرش نتوانسته سهه  ب   وسف ی  يمشهد « گفت:    پدر»  م؟یاضافه دار  بابا سمّ «:  د یپرس   سبحان

اگر ندادند  «گفت:    تیبا جّد  سبحان  » نه؟  ای  دهند ی به من م  نمیبب  رومی . فردا مردیسَمّش را از جهاد بگ 
برگ   ی کیمن   کل  روزه  رو  ییهادو  زَنجَره  که  م  يگذارتخم  شانیرا  سم    کَنم، ی کرده  اضافه  با  بعد 

اگر امسال    دانستی چون م  ؛ خوشحال بود   مشیاز تصم  سبحان »  .کنمیشان را نابود م خودمان همه 
  چند   .عمل کمرش را بپردازد   نهیبا فروش محصول آن، هز   تواند ی، مخوب بار بدهد   وسفی  يباغ مشهد 

آفت زده را از درختان جدا    يهاگو بر   رفتی باغ مبه  بزرگ    يهاسه یروز پشت سر هم سبحان با ک
پشتش    ي رو  ی سمپاش را برداشت و به سخت   ي انبار  داخل . روز آخر از  انداختی م  هاسه یک  در و    کردی م

دند. سبحان یدو ماه انگورها رس   یکیکرد. کمتر از    یپاش را سم   وسفی   يمشهد   يهاگذاشت و درخت 
 .نند یرا بچ شانه یباغ همسا يگرفتند اول انگورها  میو پدرش تصم

  چ ی باغ بود و اطرافش ه  ياتاقک ورود   کیکه نزد   یآنها وارد باغ شدند. سبحان رفت سراغ تک درخت 
د  ب  يگریدرخت  درخت  آن  نداشت.  اه  وجود  م  نکهیعلت  آفتاب  همه طرف    ش یانگورها  خورد،ی از 

شده بود. پدر سبحان او را صدا زد و گفت:    گرید  يهااز درخت   شتریب  شیهاتر و تعداد خوشه درشت
پدر    » چرا؟«:  د یسبحان با تعجب پرس .»  میدرخت دست نزن  نیا  يهاوه یگفته به م  ي. مشهد پسرم  ایب«

 خواهد یم  د یشا  ؛سفارش کرد  یل یچه! خ  يبرا   دانمی من هم نم« ا باال انداخت و گفت:  ر  شیهاشانه
 » .بفروشد  ی بارش را به کس

در    یبزرگ  هايکیسه   يشده را رو   دهیو پدرش پس از گذشت چند روز، همه محصوالت چ  سبحان
آفتاب داغ تابستان انگورها را به کشمش    تا   ها پهن کردند و منتظر شدند مسطح کنار باغ   يهانیزم

شد و    ادهیپ  نشیاز ماش   ي جهاد کشاورز  د ی . مأمور خرد یها فرا رس فروش کشمش  فصل   .کند   لیتبد 
آقا  «کشمش را وزن کند و پولشان را بدهد. سبحان به مأمور گفت:    يهای پدر سبحان تا گون  شیآمد پ

 يهاکشمش   سهیکه داشت ک  مأمور»  د؟یتر بخرگران   ی را کم  وسفی  يمشهد   يهاکشمش  شودی م
باغش    يهاکشمش  وقتچ ی! هیدست و درشت  ک یعجب محصول  «گفت:    کرد،ی م   یرا وارس   يمشهد 

  ي به پهنا  سبحان»  .م یرا هم صادر کن  نهایمثل محصول خودتان ا  شودی بنظرم م  !شد ی خوب نم  قدرنیا
  ف یضع  يهاسال غوره   چ یه  يمشهد «و به مأمور گفت:    د یسر او دست کش  ي پدرش رو.  د یصورتش خند 

که    طورنیس کرد و همباغش را هَرَ  يهاپول کارگر نداشت بدهد. امسال پسرم غوره   ی عنی  کَند،ی را نم
 » .هم ندارند  ز یدورر گریها دنیا د ینیبی م

. سبحان به همراه مأمور به خانه  د یرس   انیو فروششان به پا   د یپدر و مأمور جهاد، کار خر  نکه یاز ا  بعد 
و در    ستادیاز اتاق ا  رون یب  سبحان ند.فروش محصولش را امضاء ک  يهارفت تا ورقه   وسفی  يمشهد 

آنها   یلیرا خ  يمشهد   يهاآن مرد کشمش   کرد،ی دلش خدا خدا م با پول  بتواند  او  تا  خوب بخرد 
  تا  سبحان را صدا زد  وسفی  يرفت. مشهد   رونیساعت بعد مأمور از خانه ب  میکمرش را عمل کند. ن

باران کرد و از پول فروش    بوسهآنقدر خوشحال بود که سر و صورت سبحان را    ياو برود. مشهد   شیپ
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مثل   يسرباز ي پول برا نیا دانمی م ؛رش یبگ «برداشت و به طرفش گرفت و گفت:   يمحصولش مقدار
 ناقابل است.» باشد  ریتو که دوست دارد مثل امام زمانش اهل کار خ

  د یپول را بگذار  نیا«برگرداند و گفت:    وسفی   يو دوباره به مشهد   د یپول را گرفت و آن را بوس   سبحان
  ي ریش «چشمانش پر از اشک شد و گفت:    وسفی   يمشهد   ».د یخواهی عملتان م   ي که برا  ییهاپول   ي رو

  ی توانی نم  گریام کنار که آن را دگذاشته   تی برا  ياه یهد   ک یاما    .حاللت باشد بابا جان  ياکه خورده 
و پول کار نکردم. من دوست دارم مثل    هیهد   يمن برا   ،يممنون مشهد «گفت:    سبحان »  !یبرگردان

  ی خوشحال  ي، فقط برافرجهاهللاعجّل   سرباز امام زمان  ند یگوی به همه کمک کنم. پدرم م  فرجهاهللاعجّل  امام زمان
نظرم  ه  اما ب  دهد،ی را حتماً م  تیهاخدا عوض زحمت ،  دانمی م«گفت:    وسفی   يمشهد »  .کند ی او کار م

آن    د،یچشم! حاال که گفت «گفت:    سبحان   » ی. را پس بده  امه یهد   ستین  ی هم راض  فرجهاهللاعجّل   امام زمان 
  .»کنمی را قبول م

به خودم    ند،یباغ را نچ   ي ورود  ک یدرخت نزد  ي به پدرت گفته بودم، انگورها« گفت:    وسف ی  يمشهد 
درخت مال    نی از زحمتش را جبران کرده باشم. حاال ا  ياگوشه   د یبه سبحان، شا  بخشمشی گفتم م

بغل   د ی. پرد ی درخش  یسبحان از خوشحال  يهاچشم  ».بکن  شیهاوه یبا م  یخواست  يتو است، هر کار
بعد    »مواظبت کنم.   یدرخت حساب  ن یاز ا  دهمی به شما قول م«و گفت:    دش یو بوس   وسفی  يمشهد 

و پولش    فروشمی را م  میسر جاده، انگورها  روم ی ر صابر مبا وانت پد «فکر کرد و با شوق ادامه داد:    یکم
و    د یبلند خند   وسف ی  يمشهد »  .د یاوریکم ن  مرتان عمل ک  ي وقت برا  کی که    دهم ی را به شما قرض م

با ا  ،یهست  فرجهاهللاعجّل   الحق و االنصاف که سرباز امام زمان  ن، یآفر«گفت:     شهیهم  تیکارها  نیچون 
 ».! خداوند پشت و پناهت باشد بابا جانیکنیرا خوشحال م  شانیا

 

 1من یار قهرمانم . 4

بود  ک یزدن آرام آرام خنک م  . غروب  پ  . شد یهوا داشت  بود و دامن  باغچه نشسته    راهن یزهره کنار 
حواسش   ،بستیها را با نخ به هم م داشت غنچه  که  طورنی. هميمحمد   يها سبزش پر بود از گل

 .بخورد به عروسک رضایتوپ عل د یترس ی عروسکش بود. م  ، آرزو خانوم شیپ

بود به    دهیحاال مدام توپش را کوب  نیتا هم د یاز بعد از ظهر که محمد با مادرش رفته بود خر  رضایعل
زهره از    .اطیح   داخلنکرده بود. در خانه باز شد و محمد و مادرش آمدند    ي. با زهره هم بازوارید

  ی برام چ  مامانم  ی دون  ی پسر نم«  : و گفت  رضایسمت عل  د یبلند سالم کرد. محمد دو  بلند شد و   شیجا
سمت خانه. زن عمو چادرش را   د یفرصت جواب دادن داشته باشد دو رضایعل نکه یو قبل از ا  »!دهیخر

کمرش را صاف    . نیزم  يرا گذاشت رو   د یخر  يهابند رخت. ساك  ياز سرش برداشت و انداخت رو
  رون یب  ی ساك دو تا بستن  ک ی  داخل داد خم شد و از  ی ها را مکه جواب سالم بچه  طور نیکرد و هم

خودش را از    ی و تند بستن د یآرام آرام آمد سمت زنعمو. زهره دو  رضای. علرضایآورد و گرفت سمت عل
را برداشت    د یخر  يهالبه حوض و مشغول خوردن شدند. زنعمو ساك  يها نشستند روزنعمو گرفت. بچه

 
 سیده حاتمه سیدزاده  1
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  ی اه ی. لباس س رونیب   د یها هنوز تمام نشده بود که محمد از خانه دوبچه  ی خانه. بستن  داخل و رفت  
  ش یاز جا  سریع خورد.را    ی بستن  یباق  رضای. علگذاشته بودماسک    کیصورتش هم    يبود و رو   دهیپوش 

  » قهرمان وارد می شود. « :  تگفهایش را باال گرفت و  محمد دست  سریع به سمت اتاق دوید. بلند شد و  
از خانه    رضایکه عل  د یطول نکش  یلینشست. خ  ياآرزو خانوم عروسکش را بغل کرد و گوشه  ،زهره

بلند گفت: «هرکس جرات دارد با پهلوان    دور سر و صورتش بسته بود.مادرش را    ی شال آب  . آمد   رون یب
 بجنگد بیاید جلو.» 

حوض انداخت. نشست لب حوض و    در که دستش بود را    ی آمد تو. هندوانه بزرگ  اط یاز در ح  باباجان
ها حواسشان به باباجان نبود. باباجان  از بچه   کدامچیاش. هیخاک  يها و پاهاشروع کرد به شستن دست 

.  اشتبند رخت برد  يرا که شست وضو گرفت و از لب حوض بلند شد. حوله را از رو   شیدست و پا
داشت. باباجان داشت صورتش    یخوب  یلیخ  يبو  ، کرده بود  يها تاب بازو شکوفه  ه که از صبح با بادحول

. زهره تا چشمش افتاد به باباجان آرزو خانوم را بغل  د ید  اط یکرد که زهره را گوشه حیرا خشک م
و زهره را غرق  کرد    ز. باباجان بغلش را باد یپر   نییگفت و باال و پا  يسالم کشدار  سمت او.  د یکرد و دو

محمد  .  و محمد را به باباجان نشان داد  رضایعل  ، اش تمام شد غش خندهزهره غشوقتی  بوسه کرد.  
  ي هاشاخه  بامحمد هم    مبارزه کند.محمد  با  با چوب    کرد ی م  یسع  رضایعل  . بیدرخت س   ي رفته بود باال

  نم یها رفت و گفت «ببسمت بچه  ، بهتگذاش   نیگرفت. باباجان زهره را زمیرا نشانه م   رضایدرخت عل
 در   خودش را از همان باال  د یتا باباجان را د  محمد »  ؟ید کنی کار مه  نه من چاخ  در  ؟ید هست  یشماها ک

  دند یخند یها مه . بچواری تخت کنار د  يبغلش و نشست رو   ریرا هم زد ز   رضایباباجان عل  بغل او پرت کرد.
  ال یخ«  : گفتیداشت و م یشان مهباباجان محکم نگ   یول  ند یایب  رون یخواستند از بغل باباجان بیو م
 »؟ید کن یم  کاره چ نجایا ید؟هست  هشما ک  ، اصال نمی! ببترميقو ي شماهر دو زمن ا  ید!کرد

  : و گفت  د یباباجان خند   .» منم  ،بابا جان  ن«ببی  گفت:   و  کرد   باز  سرش   پشت  از   را  شال  گره  تند   رضایعل 
کنان نشست کنار باباجان. باباجان محمد را  خنده   رضایعل  . کرد  رها را    رضایبعد عل!»  بابا  یی تو  ،رضایعل«

باباجان   . را از صورتش بردارد  جنگی  که ماسک  کرد ی محمد تقال م»  ؟ییبابا  هی ک  ن یا: «نشان داد و گفت
من فکر کردم    !بابا  ي ا: «و گفت  د یباباجان صورت محمد را بوس   ،ماسک که برداشته شد   .کمکش کرد

د. ما  ستنین  یکه واقع   ینهاباباجان ا« :گفت  رضا ی. علدند یو محمد خند   رضایعل  .» به خانه ما حمله شده
هم می با  شوخی  گفت  جنگیدیم.»به  و  کرد  نگاه  را  پسرها  «زهره  بازاههم  اهنیا:    ی جنگ   يهايش 

زهره    .د یاش بلند کرد و بو کشنهیس   يگردن زهره بود را از رو  درکه    یگل  نبند باباجان گرد  ».د کننی م
زهره سرش را باال گرفت و خودش را چسباند به    .» قشنگ شده ی لیخ  ،ن یآفر: « باباجان گفت  .د یخند 

هاي  «من دوست دارم شکل قهرمان  : کرد به باباجان گفتیمحمد که لباس تنش را برانداز م   .باباجان
باشم.»  گف  تلویزیون  قهرمانزهره  این  گفته  «بابام  کارتونت:  هستند.»  هاي  الکی    : گفت  باباجانها 

گفته.»  درست  پا  «پدرت  انداخت  را  به محمد گفت  رضایعل  .نییمحمد سرش  واقعاً    فکر«   : رو  کنم 
از همه قواش باباجان  باش ي ن  زد پشت محمد   د یباباجان خند   د.»تر  با دست  برو    ، «پسرم :  و گفت   و 

ر ب  داخلاز    اهندوانه  پرییپا  و  باال  ،دند دی   را  هندوانه  تاها  بچه.»  روای حوض  «آخ    :و خواندند   دند ین 
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ها  باباجان به بچه  .و چاقو رفتند   ی نیآوردن س   ي و زهره برا  رضایعل»  هندونه  ی آخ جونم  ، هندونه  یجونم
  ي هامحمد از گوشه چشم شاخه  ». میجمع کن  ار  بیس   ي هاکه شاخه  ورید این هم باگلد   یک «:  گفت

بلند شد و هندوانه را هر    .د یپخش شده بودند نگاه کرد و خجالت کش  اطیح  در را که    بیپرشکوفه س 
و   آورد  از آب در  بود  دادطور  باباجان  علبه  رو  ینیس   رضای.  را    يرا گذاشت  باباجان هندوانه  تخت. 

 .آوردی را م چاقو   اط یبا احتداشت و منتظر زهره شد که   ی نیس  درگذاشت 

گاز    ک ی  . لباسش خشک کرد  نیو آبدار بود. محمد عرق صورتش را با آست  ن یریسرخ و ش   هندوانه 
  ی هر آدم  یی،چرا بابا«  :باباجان گفت  »؟دوجود ندار  ی قهرمان  چیه  یعن«ی :گنده به هندوانه زد و گفت

باش   راگ باش   تواند یم  د خوب خوب  را قورت داد و گف  درمحمد هندوانه  د.»  قهرمان  نه  «  :تدهانش 
  ي بد  خودِ اب د ی با یقهرمان واقع«  :باباجان گفت د.»بد بجنگ  هايکه با آدم یقهرمان واقع  یک ،باباجان

  پا   .به هندوانه زد  کگاز کوچ  کیزهره    .»ستیکه بد بودن خوب ن   د بده  ادی  هاي بد تا به آدم  د بجنگ 
 است.»   قهرمانیک پس باباجان ما : «بغل باباجان و گفت درشد نشست 

هندوانه  اش چانه  رضایعل  آب  که  بودرا  شده  گفت  اي  و  کرد  «پاك  م   یول:  قهرمان    یک  نمادی من 
 » ؟وید گی آره باباجان؟ راست م«  :گفت محمد .» میقهرمانان هم دار

  آید یروز م   یک  ینامهرب  ي آقا  یک بابام گفته  : «و گفت  ی نیس   داخلپوست هندوانه را گذاشت    رضایعل 
  و   ت راست گفتهیبابا: «و گفت  د یرا بوس   رضایسر عل  ، باباجان لبخند زدد.»  دهینجات م   ار  ایو همه دن
  داد،   يبلند   صدايتخت    .بلند شد   شیمحمد از جا.»  مین کمک کنامهرب  يآقا  نآبه    د یباهم  همه ما  

  اسمش امام زمان : «گفت  رضایعل  » ؟ه استاسمش چ   .ناباباجآره  «  :د یعرق صورتش را پاك کرد و پرس 
:  زهره گفت.»  بلدم  اش ریخودم دعا  ن،آها: « و گفت  د یباال پر  .محمد خوشحال شد   است.»  فرجهاهللاعجّل

ن اباباج»  کجاست؟  فرجهاهللاعجّل   امام زمان «  :د یمحمد پرس   »نم؟ان بخواباباج  .بلدم  را  شیم دعاه  من«
«گفت گفت  د.»ناد ینم  کس  چ یه  .بابانم  ادینم:  «محمد  گفت  » چرا؟  رآخ:  «باباجان  همه  :  تا  چون 
 .» د آیینم فرجهاهللاعجّل  آقا د کمک کن آنها به فرجهاهللاعجّل آقا  هند کهنخوا ایدن ي اهآدم

: د یپرس   ی با کالفگ   ، بود  ده یخودش را باد بزند اما لباس به بدنش چسب  راهنیبا پ  کردی م  یمحمد سع
 فرجه اهللاعجّل   که آقا  د ننادینم  د،شناسنیرا نم  فرجهاهللاعجّل   آقا  ر آخ: «باباجان گفت  هند؟» خوایا چرا نمهآدم«

  ي باالمحمد دستش را مشت کرد و  د.»  کمک کن  ا م  و منتظر است که به  ددوست دار   ا ر  چقدر همه ما
دست  .» همان موقع  قهرمان باشم  اریم  هخوای من م  .کنم  دایپ  ا م آقا رهخوایمن مت: « گف  و سرش برد  
و پرواز کردند.    د هوا رها شدن  در   جدا و  مشت گلبرگ از شاخه  ک یخورد و    ي گل محمد   وته محمد به ب

که خوب بودن    د تا همه بفهمن  ی کنبخوب    ي فقط کارها  د یپس با  ،محمدجان  «آفرین   : باباجان گفت
مشت گلبرگ جمع    ک ی  رضا ی. علردیهوا را بگ   هاي در گلبرگزهره بلند شد تا    است.»   چقدر قشنگ

رو و  زه  ي کرد  دور خودش چرخد یپاش   ره سر  به  کرد  شروع  زهره    ، باباجان«  :د ی پرس   رضایعل  . دنی. 
  ، د یخند یو م  کردیهره را نگاه مز  دنیباباجان که چرخ  »د؟ینایکه آقا زودتر ب  م یبکن  يکار  یک  ودش ینم

  ي هارا به چشم  شیهاچشم  .بغل باباجان  در   محمد نشست.»  کرد  ودش ی کارها می  لیخ  ، چرا: «گفت
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مثالً من هر سال  : « و گفت  د یکش  دش یسف  ش یبه ر  ی باباجان دست  ه؟»چ  مثالً «  :دوخت و گفت  او  اهیس 
  سازند می  لمیکه در مورد آقا ف  يو مراکز   هاه ی ریفرستم به خی را م  مفروش برنجدرآمد  از    ی بخش  یک

را نشاند   رضایباباجان عل  .»باباجان  است  خوب  یل یم خه  من  يانشا: «گفت  رضایعل یسند.»نویو قصه م
را    ش یپا  ی کیآن    ي رو   » ؟است  هم قبول   ینقاش   ؟ هچ  ی نقاش : «د ی پرس   نوازش کرد. محمد و سرش 

را پاك کرد و پرس   يها بعد عرق  یی.» بابا  است  هم قبول  ینقاش «  :باباجان گفت   تو چرا «  :د یمحمد 
م  مور یم  النا  است.  گرم   ی لیلباس خ  نیا: «محمد گفت  »بابا؟  شده   گرمت  نقدرای   .» رمی آودرش 
خوب در مورد آقا    يانشا  یککه    رموایب  ام ریدفتر انشا  م وریم م ه  من: «هم بلند شد و گفت  رضایعل

:  زهره گفت   »؟یقهرمان باش   ار ی  هیخوایتو نم: « باباجان به زهره گفت  ،که رفتند   پسرها.»  سمیبنو
  د هستن  نجایا  یی اهزیچ  ! یک کار خوب  : «یکباباجان گفت  » کنم؟  کار ه  چ  ی ول  ، خیلی دوست دارمچرا«

باباجان    »؟ه چیزهاییچ   مثال: «د یو پرس   د یدور خودش چرخ  زهره رند.»  دا  اجیاحتو  ت  که به کمک
  والدت   د یتا ع  . شربت  ي برا  د ن گالب درست کناتا مامان ج می جمع کن  د یبا  ا ها ريگل محمد «  : گفت

سمت خانه و با    د یهنوز حرف باباجان تمام نشده بود که زهره دو  است.»  ندهانم  یلیخ  فرجهاهللاعجّل   آقا
 شد.  هاگلبه آب دادن مشغول آب را باز کرد و  ریش  .د یباباجان خند  .سبد برگشت

 

 1آمدنت  يقدم برا کی. 5
عمو، قرار  «:  م یگوی م   ی. بعد از سالم و احوالپرس زنمی و به عمو مسعود زنگ م  دارمی تلفن را برم   یوش گ

جشن را به عهده    ي مدرسه، برگزار  ی. معاون پرورش میریمدرسه جشن بگ   درشعبان    مه ین  ياست برا
چند نفر    ،يزیرامه برن  ي. امروز برامینو انجام بده  يهاده یند که کارها و ااهو گفت  اند کالس ما گذاشته 

همکالس  ما  ند یآیم  میهایاز  گفت  .خانه  دوستانم  به  هماه من  شما  که  .  د یدار  یخوب  يفکرها  شهیم 
کن  د ییایب  د یتوانی م کمک  ما  به  م  » د؟یو  مسعود  خوب. چشم «:  ند یگوی عمو     کنم ی م  یسع  چقدر 
 » .میایب

. دوستانم  رسند ی بعد عمو مسعود هم از راه م   ی. کمند یآی م   یکی  یکیظهر دوستانم    از  پنج بعد   ساعت
به عمو سالم م  کنمی م  ی را تک تک معرف با روکنند ی و همه  و    کنند ی گشاده سالم م  ي . عمو هم 

  . خب بسم د یجمع شد   نجایا  یچ  ي شما هستم، چون پارسا گفته که برا  کنارخوشحالم که  «:  ند یگوی م
مدرسه    د یآقا، به نظر من اول از همه با«:  د ی گوی م  عرفان»  .د ینظرش را بگو  ی. هر کسد یکن   اهللا. شروع

  جان یبا ه یمحمدهان  .»میبخر م یالزم دار هو هر چ  م یها پول جمع کناز بچه  م یتوانی . ممیکن  ن یرا تزئ
  سجاد   .»میبخر  ینیریو ش  کی. شربت و کم یهم باش   ییرایبه فکر پذ   د یبا  نیآره، بعد از تزئ«:  د یگوی م
  مان یتا برا  می گروه دعوت کن  ک ی . مثال از  میداشته باش   ژه یبرنامه و  کی   د یآقا به نظرم با«:  د یگوی م

 » .تا هماهنگ کنند  م یبه پدرم بگو توانمی م د یبرنامه شاد اجرا کنند. اگر بخواه
  ي جان خودت نظرپارسا  «:  ند یگوی . عمو مسعود مند یگوی و اشکان هم نظراتشان را م  نایو س   ریام

و    د ییایاز شما خواهش کردم ب  نیهم  ي. برارسد ی به ذهنم نم  ينه عمو، فکر«:  میگوی م  »عمو؟  يندار

 
 راد یوب یا میمر 1



 تکویر فهم قرآن: سوره                                                                                                             ششمپیشنهاد فعالیت پایه 
 

22 
 

  د ییبگو  و   د یری جشن بگ   ی کس  ي برا   د یاگر بخواه  د ییاول بگو  ، باشد «:  ند یگوی عمو م  » .د یکن  مانییراهنما
  ش یرا که دوست دارد برا  يز یچ  کنمی م  یسع«:  میگوی م  » مند؟یکنیچه کار م   د یکه دوستش دار

کمک   شتریبه مامان ب  شودی انجام بدهم. مثال روز مادر که م  کند ی که خوشحالش م يکار   ای...    بخرم
  زمان   مام ا  نمیبب   د ییمرحبا. خب بگو«:  ند یگوی عمو مسعود م   ». رودی در م  اش ی. او هم خستگ کنمی م

که    ییخب معلوم است، کارها«:  د یگوی م  عیسر  عرفان   »د؟یآیخوششان م  ییاز چه کارها  فرجهاهللاعجّل
»  .گرانیکمک به د  ایمثل رفتار خوب با پدر و مادر و  «:  د یگوی م  ر یام  ».ییخدا دوست دارد، مثل راستگو

نا  یس   »کار کنند؟ه  که چ   ند یآیم  فرجهاهللاعجّل   امام زمان  نمیبب  د ییخب حاال بگو  !اهللابارك «:  ند یگوی عمو م
با تکان دادن سرمان    ی همگ   »کنند.  یها بهتر زندگتا مشکالت را حل کنند که آدم   ند یآی م«:  د یگوی م

  فه ی وظ  د یکنی. حاال فکر م یدرست گفت  ن،ی آفر«:  ند یگوی . عمو مسعود م میکنی م  د ییرا تا  نایحرف س 
آمدنشان    يابر«:  مییگوی م  یو همگ   م یکنیفکر م   یکم  » ه؟یاست، چ  شانیکه منتظر ا  ی ما به عنوان کس

. ما  ستین  یخوب است. اما کاف  ی لیدرسته، دعا کردن و جشن گرفتن خ« :  ند یگوی عمو م   » .می دعا کن
. درست مثل  م یو دست به کار بشو   م ییبگو  "یعل  ا ی"  کی  د،یکه گفت  یخوب  يبر انجام کارهاعالوه    د یبا

  مان طرافحل مشکالت ا  يهستند، ما هم برا   نیزم  يفرد رو   نیترکه پرتالش   فرجهاهللاعجّل   خود امان زمان
 یم.» را هم شاد کن  فرجهاهللاعجّل  دل امام زمان  میتوانی م  ينطوری. امیزحمت بکش

:  ند یگوی . عمو مسعود با خنده ممیکنی و سکوت م  میروی به فکر فرو م   ی حرف عمو مسعود، همگ   از
بلند شود ییبگو  "ی عل  ای"!  د یشد!؟ پس چرا ساکت  یچ« برا   ک یتان  و هر کدام  د ی .  آقا   يقدم    آمدن 

تان چه  کالس   ای مدرسه  «در: ند یگوی م عمو» عمو؟ م یچه کار کن یعن«ی:  میگوی م ».د یبردار فرجهاهللاعجّل
. سجاد با  میکنی نگاه م  گریبه همد   یهمگ »  د؟یبا کمک هم حلش کن  شودی وجود دارد که م  یمشکل
عمو    »!یچیه.  ..ینه چمن  ،ی لندارد. نه گُ  شتریمدرسه ما دو تا درخت ب  اط یآقا ح«:  د یگوی م  یناراحت

م مدرسه:  ند یگوی مسعود  سبز  فضاي  مشکل  براي حل  شما  فرو    «پیشنهاد  فکر  به  ساکت  چیه؟» 
امیر میمی از خانه  کی   ما  اگر هر کدامگوید: «رویم.  ببر  به  گلدان  راهرو    ایکالس    درو    یم مدرسه 

چه فکر  «:  گویند عمو مسعود میو    میشویخوشحال م   یهمگ   ؟» شودیم نمشکل حل  این    ،یمبگذار
 » د؟یدار یچه مشکل گرید« : دهند شود.» بعد ادامه می حتما حل می! یخوب

مدرسه،    داریسرا  ي اری. آقا اسفند زند یری مدرسه آشغال م  اطیح  درها  آقا بچه «:  د یگوی م   يبا دلخور   نایس 
خواهند راه حلی ارائه بدهیم و  از ما میعمو مسعود  ».کند ی گوش نم  یاصال کس دهد ی هر چه تذکر م

  ی ث یاحاد  ا ینظافت، جمالت    تیدرباره رعا  د ی توانی م  «مثالً :  ند یگوی مبینند  وقتی سکوت طوالنی ما را می
  د ی کار آماده کن  نیمخصوص ا  ش ینما  کیکه    ستمدرسه. اصال چطور ا  وارید  يرو   د یو بچسبان  د یسیبنو
  ی از خوشحال  یهمگ   ».شوند ی م  ی کار راض  نی تان هم حتماً از امدرسه   داری. سرا د یروز جشن اجرا کن  در و  

چه    گریخب، د«:  ند یگوی عمو مسعود با خنده م  » !«چقدر خوب:  مییگوی و م  زند ی چشمانمان برق م
رنگ    کیرا    واریکالسمان رفته. اگر بشود د وارید   يرنگ و رو «:  د یگوی م  یمحمدهان» د؟یدار  یمشکل

بزن برا   نیا«:  ند یگویو م   خندند ی عمو م  ».شودیم   یعال  می شاد و قشنگ    ی نشدن  ندهیهفته آ  يکه 
را با هم رنگ    درسه م  م یایاست، خودم ب  لی که مدرسه تعط  د یع  التیتعط  در   دهمی است. اما قول م

  .»تانمدرسه  ر یمد  ی. البته با هماهنگ میکن
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  ، ي دار  ییعجب عمو  ،پارسا«:  د یگوی م  یمحمدهان  »!شودی م   یعال  ي وا«:  م ییگوی م  یبا خوشحال  یهمگ 
حالت! به  م  »خوش  را  تواضع سرش  با  مسعود  م  نییپا  اندازند ی عمو  تشکر  افتخار  کنند ی و  با  من   .

  گر، یخب د«:  ند یگوی عمو مسعود م  »است.  ل یمن مغز متفکر فام  ي که عمو  ستین   ي خودیب«:  میگوی م
از االن    ی عن«ی:  میپرس ی با تعجب م  یهمگ   »که وقت کم است!  د یبس است! بلند شو  د یو تمج  ف یتعر

 » ید.ریاز بزرگترتان اجازه بگ  د یحاال! زنگ بزن ن یبله، از هم«:  ند یگویعمو مسعود م  »م؟ یشروع کن
اجازه گرفتن به پدرش تلفن    يبرا  ی. محمدهانمیزنی ها زنگ مبه خانواده   ی تلفن عمو مسعود نوبت  با
تعر  کند ی م را  ماجرا  م  یفروش   ین یری. پدرش هم که ش کند یم   ف یو  تلفن  که    ند یگوی دارند، پشت 

ب  پزند ی م  يزدی  کیک  مانیبرا  یصلوات   غ ی ج  ی. از خوشحالمیها پخش کنهمه بچه   نیتا روز جشن 
  ک یاجازه گرفتند، عمو    شانیهااز خانواده   ی همگ   یوقت . میریگی م  يو انرژ  میکشی م  ادیو فر  میزنی م
  شتر یباشد هر چه ب  ادتان«ی:  ند یگوی و م  سپارند ی م  يافه یوظ  کیمان  مو به هر کدا  ند یگوی م  "یعل  ای"

  ر یالتحراز لوازم   روند ی و سجاد م  عرفان »  .است  شتر یتش بلّذ  د، یکن  میکارتان سه  دررا هم    ه یبق  د یبتوان
به کمک عمو مسعود    ریام. خرند ی را م  ازیمورد ن   ل یاند، وساکه از عمو گرفته   ی مان، با پولسر کوچه 

  ،دهد ی برش م  نایکه س   ییکاغذها  ي و با خط خوش رو   کنند ی آماده م   یزگی درباره نظافت و پاک  ی مطالب
  ش ی کردند، رو   نش ییتز نکه یو بعد از ا  کنند ی درست م ي او اشکان با هم جعبه  ی محمدهان .سند ینوی م
  !شعبان مه یجشن ن ي : کمک براسند ینوی م

جستجو    نترنتیاز ا  شانیکه عمو برا  ییالگو  ي از رو  اند،ده یکه خر  ییهایو سجاد هم با کاغذ رنگ   عرفان
خواهر بزرگترم    شیپ  روم ی و م  دهم ی به حرف عمو گوش م  من د.کننی درست م  ی رنگ   يهاسه یکرده، ر

  ت یخوب درباره رعا  شنامهینما  ک یو    مینینشی م  یی کنم. دو تا  کیمان شرتا او را هم در کار خوب 
 .میسینوی مدرسه م اطیح درزباله  ختن ینظافت و نر

. روز جشن را که  کنمی م  دایپ  یدوستانم و عمو مسعود و خواهرم، احساس خوب  يهاتالش   دنید  با
که به    ییهاسه یر  با،یز  يهاپُر از گلدان   یاط ی. حاورمیبال درب  یاز خوشحال  خواهمی م  کنمی تصور م 

  ي اری. آقا اسفند خورند ی م  یصلوات   يزد ی  کی و شربت و ک  نند یبیها مکه بچه   یشینما  م،یاراهرو بسته 
و همه خوشحال    شود ی جشن م  ن ی. مطمئن هستم جشنمان بهترشودیرا بگو که چقدر خوشحال م 

 . فرجهاهللاعجّل ن مخصوصا امام زما شوند،ی م
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