
  

کهیادت  هست  حمدگفتیم    ان  ما    سوره  گوید به  ز  هرچی  می 
  ! یا بگو اهلل اکبربگو خدا خدایی کرده    زیبایی که دیدی قشنگ و  

 ! دیگران انجام دادی بگو به بهیا هر کار قشنگ که خودت یا  
و    ای قشنگ ه عالمه چیز  کنیم یاتو این فصل بهار زیبا می تو

. اگر  یمهن انجام بداببینیم یا خودم  مهمانی هاای زیبا تو  هکار
یا هرکاری که خودت  بنویس   خاطرهن،  اعکس بچسبقاشی کن،  ناین صفحه   در   ار آنها دوست داشتی یکی از  دوست داشتی  

 دوست داری.. 
 

 



  

خواست    می   ام   سوره ناس از    ! ناس  سورهرسید به  حاال نوبت  
هیم.  انجام بد  رایمان ا هکه فس فس نکنیم و فرز و سریع کار

عالمه کار    ک د تا شب یویش  شما صبح که از خواب بیدار می 
که    ا نی سه تا از این کارهای خوبت رااگر بتود.  خوب می کنی

برا اینجا  دادی  انجام  سریع  و  خیلی    امی  تند  من  بنویسی 
 .موش خوشحال می 

 

 



 

  

پیش    ی شما  مشکلی برا ک  ت بازی می کردی و ی ن روز تو همین تعطیالت با دوستا   ک اگر ی 

پس زود فکر  د راه حلی دار   ک نی که هر مشکلی ی ا شدی می د  رفیق   سوره فلق تو که با   آمد 

بگو تا دوباره بازی کنید و بهتون  هم ت ن و به دوستا و مشکالت رو تبدیل به شکالت کن  کن  
   . خواستی این تجربه شکالتی و شیرینت رو هم برای ما بنویس   . اگر د خوش بگذر 

 



  

ا حاال شده یک مورچه ببینی و با خودت بگویی این مورچه به این کوچکی چطور می تواند  ت 

می گوید همه    سوره توحید اینطور زیبا و منظم کار کند؟! بعد فکر کنی و یادت بیاد که  

زیبا و عظیم کار خدای مهربون  رفتی و یک  ه!  این مخلوقات  تعطیالت جایی  این  تو  اگر 
زرگی خدا جون افتاد اینجا تو این صفحه نقاشی کن تا ما هم  چیزی دیدی که یادت به ب 

 ! ببینیم و با خود بگوییم خدا خدایی کرده قدرت نمایی کرده 

 



 

می دانم که حواست هست در این ایام، اگر زیاد شکالت و  
 د. شیرینی بخوری دندانت درد می گیر 

پرخوری  بداخالقی، کثیفی، تنبلی،  به ما می گوید    سوره مسد 
و یک عالمه چیز دیگر آسیب هستند. دور و بر ما هم که پر  

اگر می خواهیم از این آسیب ها دور باشیم باید    است از آسیب. 
 به حرف مامان و بابا گوش کنیم. 

اگر دیدی کسی به خاطر گوش نکردن حرف پدر و مادر یا    
  راهنما آسیبی بهش رسید بیا تو این صفحه بنویس تا با خواندن 

 که ما از اون کار دوری کنیم.    یادمان باشد   آن 
 

 


