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 ها ایجاد معما و سؤال در ذهن بچه: سبک مسابقه

 سال 12تا   9برای سنین 

حیم  حمِن الرَّ  ِبسِم اللِه الرَّ

اَعِة َو ِفی ُكِلَّ َساَعٍة  َك الُحَجِة بِن الَحَسن َصَلواُتَک عَلیِه و َعلی آباِئِه ِفی َهِذِه الَسَّ ُهَمَّ ُكْن ِلَوِلِیَّ ًا َو  الَلَّ َحاِفظًا َو َقاِئدًا َو  َوِلیَّ
ْرَضَك َطْوعًا َو ُتَمتَعُه ِفیَها َطِویًل

َ
ی ُتْسِكَنُه أ  َناِصرًا َو َدِلیًًل َو َعْینًاَحَتَّ

در رابطه با   ،خدمتتان ارائه شود میخواه یکه م  ی. بحثمیاست که امشب در خدمت دوستان هست یبا عرض سالم و ادب؛ باعث خوشحال

برنامه   کینفر،    30تا    15حدود    تیبا ظرف  یدر کالس ها  میخواه  یم   یعنی است.    هیدر ارتباط با فاطم  یکالس آموزش  کیاداره کردن  

شود که چهار بخش آن در مورد   یبرنامه در شش بخش مختلف اجرا م   نی. امیداشته باش  حضرت زهرا  هادتش  امیبه مناسبت ا  هیفاطم

داشت. البته در بخش پنجم و بخش    د یکالس خواه  یاست که خودتان در انتها  ی مربوط به صحبت  گریست و دو بخش دچهار مسابقه ا

و    پیکل  دیپروژکتور موجود باشد که بتوان  تاید   ای و    LCD  ،دیکن  یرا برگزار م  الس که ک  ی اگر در مکان  ،میدار  پیششم که پخش کل

حضور داشته   ،قبل از شروع جلسه کالس درس، هرجا که هست  قهیحتما چند دقمناسب تر است.    یل یخ  ،دیرا هم نشان ده  یریتصاو

. البته در میشهادت ببر  یاز آن فضا را به سمت و سو  ستفاده تا با ا  دی کن  هیحلوا ته  ای مثل خرما    یی،رای پذ  ل ی. به تعداد بچه ها وسادیباش

 قهیشهادت حضرت صد  امیو ا  هیبه فاطم  میعنوان به صورت مستق  چی برنامه، به ه  نیموارد، مخصوصا در مورد چهار بخش آغاز  نیتمام ا

است. در    یباز  یاجرا  ی ست؟ تفاوت در شکل کلیو جشن ها چ  یدر عزادار  ی. سؤال کرده اند که فرق بازمیکن  ی نم  یاشاره ا  طاهره

  یعنیشود،    یکار اجرا م  نیکه ا  ی که در سن  دیبلکه فضا سرگرم کننده است. البته توجه داشته باش  ست،یشاد ن  یلیها فضا خ  یباز  نیا

ها    یباز  د یم. بلکه بگذاریها را غمناک کن یباز  ی فضا میخواه  ی نم  یل یکالس سوم تا ششم، خ  با یتقر  یبه عبارت   ا ی سال    12تا    9  نیسن ب

 سرگرم کننده و جذاب ارائه شود. 

. حداقل هر گروه سه تا میکن  میمختلف تقس  یها را به گروه ها  بچه  ی عنی   ؛ میرا انجام ده  یگروه بند  دی اول با  م یوارد کالس شد   ی وقت

 شتر یگروه را به دلخواه خودتان ب  ی تعداد اعضا  دیتوان  ی. البته شما مم یگروه هم داشته باش  5تا    3پنج نفر عضو داشته باشد و حداقل  

سند است که   ی معما، معما نی. اولدی کرده باش  هیکاغذ ته د ی ها گروه حتما با  که به تعداد بچه د ینکته داشته باش نیا ه فقط دقت ب د، یکن

شود؟ جواب حرف    ی آن چه م  رینظ  ی حرف الفبا  د، یکم کن  آن  تا از  10بعد    د، یکن  5بر    میرا تقس  125  میسینو  یسه سؤال مختلف دارد. م

تکرار شده است؟ جواب حرف    شتریکدام حرف ب   «است  یا  نهیسؤال چند گز  کیمانند    یزندگ»  جملهکه در    ن یاست. سؤال دوم ا  « نی»س 

 ی شود. پس جواب سؤال م  یم»دال«  که حرف    دیرا جدا کن  آن  . حرف اولدیسیبنو  ار  کیمخالف کلمه نزد  نکهیاست. سؤال سوم ا  »نون«

  میتا برس  میده  یکمتر م  ازیامت  یطور به گروه بعد  نیو هم  می ده  یم  ازیامت  ،که زودتر جواب سؤال را داد  ی. حاال به هر گروه»سند«شود  

 شود.  یتمام م  بخش اول بیترت نیبه گروه آخر. به ا
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 ، دیکه خودتان اول مسابقه در دست داشت  یدر برگه ا  ، شود  یدر رابطه با آتش است. هر بخش که تمام م   یبعد  ی، معمابخش دوم  در

  3گروه سوم    ،ازیامت  4گروه دوم    ، ازیامت  5مثال    ، دندیکه اول از همه به جواب رس  ی . گروهدیبده  ازی. به هر گروه امت دیکن  یبند  ازیامت

  ، یطرح فاطم نیا انیمسابقه و در پا نیا انیاست که شما در پا نیمطلب مهم ا. البته دیده ازیامت گرید یطور به گروه ها نیو هم ازیامت

 بسیار است.    »آتش« دوم جوابش    ی. معما نروند  رونیب  ی و دست خال  د یبده  زهیجا  ،که شرکت کرده اند   یی حتما و حتما به همه بچه ها

وصل   »ش«را به    3و    »ت«را به    2،  »آ« را به    1  دی با  یعنیهرکدام از جواب ها برسانند.    به  دینقطه خط ساده است که با   کیساده است.  

 ن ی ا  ،شوم  ادآوری خدمت تان    د یکه با  ی. نکته امیکن  ینم  هیبه مطلب فاطم  یاشاره ا  چیحال ما ه  نی شود. در ع   »آتش«کنند و جواب  

دهد   شیمربوطه را نما  یباشد و عکس ها  ستمیس  ینفر پا  کیکه    بی ترت  نیبه ا  . دیبرنامه را دو نفره اجرا کن  نیاست که شما بهتر است ا

 ها را هم شمارش کند. ازیتواند امت ی م ،است ستمیس یکه پا یبرنامه را اجرا کند. در ضمن آن نفر  گریو نفر د

 

 

 

 

 

 

 ستم، یسوزن ن  یول  زمیو ت  زمیام که ر  یمن ک »شود که مثال:    یمطرح م  ییمعما  کیصورت که    نیاست. به ا  « خی»مبخش    سوم  بخش

  عتا ی. طب« ام؟ یمن ک  نی. حاال اگر گفتستمیچوب ن یهاست ول  یخونم تو نجار ستم،یکوه ن یمحکم و استوارم ول ستم، ین لهیام و م یفلز

 . دیبده ازی به آن ها امت ،که جواب دادند  یهر گروه  رهاست. دوبا« خی»مجواب 
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  ی داده م  ش ینما  LCD  یطناب مجدد بررو  ریاست. تصو  »طناب« بخش، بخش    نی. آخرمیرو  یو آخر م  بخش چهارمادامه سراغ    در

که   هی اون چ»  اول:  سؤالرسند.    یبه جواب طناب م  تیشود و در نها  یم  دهیمختلف پرس  سؤالجدول که چهار تا    کیشود. طناب را در  

سوم افراد  یپا» سوم: سؤالکه جواب نماز است.  «که هفده تا شاخه داره یدرخت»دوم:  سؤال. «جدا؟ شهیم نییخدا، بره پا شهیبره باال م

است.   »طناب«حرف    ،دیآ  یکه از جدول درم  یکه بوشهر است. جواب  «جنوب کشور  یاز شهرها»  تیعصاست و در نها  آن  که جواب  «مسن

 ی را م   ازهایامت  ،دیاگر خودتان تنها هست  ا یدهد    یرا م   ازهایامت  ،که کنار ما نشسته  یفرد دند،یچهارم و آخر رس  سؤالکه بچه ها به   یوقت

 شود.  یتمام م  سؤالچهار  ،میکرده باش  هیبه فاطم یاشاره ا چیکه ه نیبدون ا بیترت نی. به ادیده

 

 

 

 

 

دارد. البته   یخاص  حیشود. در رابطه با هر معما توض  یداده م  ،میکه مطرح کرد  ییدر رابطه با چهار معما  یحاتیتوض  بخش پنجم  در

. البته را مطرح کنند  حاتیتوض  نی ا  ،شود  یکه مطرح م   ییبعد از هر معما  ،که بچه ها خسته نشوند  نیا  یبرااست که    نیمن ا  شنهادیپ 

که بچه ها احساس نکنند   یفضا گرم باشد، به نحو ی عنی. دیمسابقه نگه دار یاست که شما بچه ها را در حال و هوا نیکار مستلزم ا نیا

 یکار مسابقه کاسته م  یاز خستگ  ،دیرا ارائه کن حاتیتوض  سؤالو بعد از هر    دیکار را انجام بده  نیا  دی . اگر بتوانستین  یکه مسابقه جد

 . رندیگ  یم قرار هیفاطم انیدر جر ج یشود و بچه ها به تدر

بچه »:  م ییگو  یکه م   بیترت  نیسند است. به ا  ی معما  ی عنی  ، معما  ن یدر رابطه با اول  م،یخدمت تان ارائه کن  م یاول که قصد دار  حیتوض

  یسند  ک ی  ما یند می سند مهم براتون صحبت کنم. اون قد  کیجا داره که از    م، یدیرس  ، است  »سند«گلم! حاال که به جواب معما که   یها

قسمت ماجرا    نی. مهم ترد دادن  ینم   یمهم جهان روش نوشته شده بود. آن قدر مهم که دست هر آدم معمول  اتاز موضوع   یکیبود که  

و   نیگفت بدتر  شهیبوده که به جرات م  یبود. متاسفانه اون موقع آدم   ا یفرد دن  نیسخاوتمندتر  ،نیبود که صاحب اون سند و زم   نیا

 ی م  نیحق بزرگ رو از ب  کیو    شهیبره و منکر اون م  یم  نیسند مهم رو از ب  نیکشه و ا  ینقشه م  . بوده  نیزم  یآدم رو  نیگناهکارتر
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. بعد سراغ سه میگذار  ی آخر کالس م  یجواب آن را برا  ، داشتند  یت سؤاالو بعد اگر بچه ها    م یکن  یمطلب را باز نم  نیاز ا  شتری. ب«بره

 .می بده  انیدر پا   ای حات آن معماها را بعد از طرح آن معماها  یشود توض ی م  ، که خدمتتان عرض کردم  ی. طبق روالمیرو  ی م  یبعد  یمعما

داستان کوچولو از آتش  کی خوامی م ،صورت است که: »حاال که معما حل شد نیدوم به ا یمعما حیبود. توض »آتش« یدوم معما یمعما

کرد.  یداشت همه جا رو نه گرم که نابود م  ،که دلش بخواد  نیکه بدون ا یکرد. آتش  یبود که همه جا رو گرم م  یبراتون بگم. شعله بزرگ

 ن یاجازه نداره به محب امت یروز ق یبچه ها، آتش هم حت بشه. آخه یتونست بدون اجازه وارد خونه کس  ی اه شده بود. اون نمیاطرافش س

  ی داشت از درون خودش م  ،بود  شیآت  نکهیبرسونه. اما االن به اجبار اون جا قرار گرفته بود و با ا  یو آزار  تیاذ  یعل  نیرالمؤمنیام

. باز هم  « سوزوند یرو م یخاص می آدم بدجنس داشت حر کیبه اجبار  یببره ول یا گهیشعله هاش رو به سمت د تخواس یسوخت و نم

 است. هیکه موضوع در رابطه با فاطم دی ده  ینم یشما جواب ،کردند  یاشاره ا ای  دندیپرس یسؤالاگر بچه ها 

معموال ما  .  م یجمع شده بود  گهیدور هم د  شهیمثل هم»:  میده  یم  ح یطور توض  نیسوم ا  یبود. در خصوص معما  « خی»مسوم ما    یمعما

کرد   یم  فیتعر  شیالیخ  ندهیداشت از آ  یکی.  میگیو از آرزوهامون م  میش  یجمع م  گهی کنار همد  ،میکه استفاده بش   نیها قبل از ا  خیم

 ی کیکنن.    زیقاب عکس خوشگل ازش آو  ک یزده بشه و    واریگفت: دوست داره به د  ی م  ی کیاستفاده بشه.    ازشکه دوست داره کجا    نیو ا

  ی و کهنه ا ریپ  خ یاون خونه بشه. م تی درِ محکم. اونقدر محکم که باعث امن ک یدر ساخته بشه؛  کیگفت: دوست داره باهاش   یم  گهید

!  ؟یقدر ناراحت  نیشده که ا  یچ  دمی کردن کرد. من به سمتش رفتم و ازش پرس  هیلرزون شروع به گر  یصدا   کیکه کنار ما نشسته بود، با  

 ی م  یکه اونجا توش زندگ  یدورم افتادم و خونه ا  یلیخ  یگذشته ها ادی   یقبل  خیم  یآرزو  دنیگفت: بعد شن! بهم  ؟یکرد  هیگر  یواسه چ

 ن یکه باعث شد، بدن مهربونتر  یاون اتفاق  ...  از اون اتفاق ...    بودخونه    کی  تیمحکم شده بود و باعث امن  خیکه با م  یآمد. از در  ادمیکردم  

 خیدوست داشتم اون اتفاق رو بدانم. اما اون م  ی لیبودم. خ  دهیبود که تا به حال شن  یی حرفا   نیتلخ تر  ، حرفا  ن یمجروح بشه. ا  ا یمادر دن

 . «نتونست به صحبتش ادامه بده گهیکرد که د هیآنقدر گر ریپ 

تون ازیبوده و امت یمعما چ  دیدیگل! حاال که فهم یخوب بچه ها»:  می کن  ی م انیرا ب  الوگی د  ن یا  »طناب«بخش چهارم بخش    حیتوض  در

  ه ی یروز هینداشت.  یخوب یلیخ تیکه وضع میطناب صحبت کن هی از  می. باز برمیصحبت کن میخواه  یدر رابطه با طناب م  ن،یرو گرفت

طناب ها رو دور    نیاز ا  ی کیروز سر    هیشدم.    یوقت ساخته نم  چیدوست داشتم ه   ، طناب بودم  یاگه من بجا  کهافته    ی براش م  ی اتفاق

طناب رو دست همان آدم شرور و بدجنس    گهی سر د  کیو    چندیپ   یم   ایدن  یدست ها  نیو پاک تر  نیمهربان تر  ن،یقدرتمندتر  یمچ ها

و با   کرده بود  یشده بود رو زخم  ده یچیطناب پ   نیکه توسط ا  یمهربون  ی هادهند. اون آدم ملعون دست    ی م   ، میکه قبال هم گفته بود

 نی ا  د یتوان  یم   ،داده شد   حیبخش چهارم شد. همانطور که توض  حیتوض  نی. خوب ا«برد که دوست نداشت  ی م  یی رو به جا  شونیاجبار ا

 . د یرا ذکر کن حاتیتوض ن یبعد از هر معما ا ایو   دیارائه کن انیرا در پا حاتیتوض
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.  میگذاشته ا  گریشود که در آن جواب چهار معما را کنار همد  ی داده م  ش ینما  یریصفحه لپ تاپ تصو  ا ی  LCD  ی بخش پنجم رو  در

که چه بهتر و اگر جواب   ه«ی»فاطماندازد؟ اگر جواب دادند    یم  یچه واقعه ا   ادیعکس ها شما را به    نیاکه    میپرس  یها م  بعد از بچه

  د ی . نبادیو حفظ باش  دیکن  نیمتن ها را از قبل تمر  نیخودتان ا  دی. البته شما بادیمتن را بخوان  نیو بعد ا  دینک  یخودتان اشاره ا  ،ندادند 

در رابطه با فدک صحبت   میخواه  یاست که م  ن یا تشی. کلدیبخوان یزیکاغذ چ  یبچه ها از رو یاجرا کاغذ دستتان باشد و برا نیدر ح

  که درباره   ی و داستان  م یکه راجع بهش صحبت کرد  یسند».  میبچه ها بازگو کن  یرا برا  طناب و آتش و    خ یسند و م  ن یا  انیو جر  میکن

در زمان  امبری بود که پ  یرخ داده؟ فدک نام باغ ارزشمند یبوده و چه طور ی که چ د یپشتشه که االن وقتشه که بدون ی قیحقا ،میگفت

 ی غاصب فدک رو که از لحاظ اقتصاد  ی، خلفادادند، اما بعد از شهادت رسول خدا  هیهد  خودشون به دخترشون حضرت زهرا  اتیح

پس گرفتن سند فدک که   یبرا  کردند. حضرت زهرا   رونیحضرت رو از اونجا ب  یبه زور گرفتن و کارگزارها  ،مهم بود  یلیخ  یاسیو س

 باز گردوند. حضرت زهرا  شونیفدک رو به ا   یبا نوشتن نامه ا  ،حفظ ظاهر  یغاصب هم برا  فهی. خلد حق مسلم شون بود، شاهد آوردن

در دست   یمدرک ارزشمند  نیاز ماجرا با خبر شد و نتونست تحمل کنه که چن  یا  گهیغاصب د  فهیدر حال بازگشت به خونه بودن که خل

 گرفت و پاره کرد و به حضرت زهرا  شونیرفت و در کوچه نامه رو از ا  شونیبا عجله به سمت ا  ن یهم  یباشه. برا  زهراحضرت  

 (. دیکن  انیبسته تر ب ایماجرا را بازتر  نیا دیناتو ی م  د،که کالس دار  یی. )با توجه به فضا«جسارت کرد
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است که  نیدر ا آن فقط تفاوت ست،ین  یجدا از بخش قبل یان یبخش پا . البته میرس یم یو جمع بند ی انی و پا بخش ششمبه  تینها در

و غم    نیسنگ  یفضا  بیترت  نی. به اشود  یلپ تاپ پخش م   توریمان  ا ی   LCD  یرو  ریوله پخش در کنار تصو  کیبخش حتما    نیدر ا

بچه    د ی با  ، میتوان  ی که م   یا  وهی. به هر شمیکن  یمحزون تر م   ی خود را. صدام یکن  ی خاموش م  حایرج. چراغ ها را تمیکن  ی م  جادیا  یزیانگ

  ومد،یشکستن در م  یصدا»:  میخوان  ی کنم را م  ی قرائت م  ی شماکه برا  الوگی د  نیو ا  میروضه و شهادت ببر  یقسمت به فضا  نیها را در ا

باردار که با تمام   ییوجود داشت و پشت در، بانو ی شکل ی بلند و هالل  خیم ،اون در یچوب ها ونی. مداونو با لگد از جا بکنن  دخواستن یم

و   نیرو فراموش کرد  ریتا بگه اگر غد   .بود. اون حضرت اومده بود تا حجت رو بر همه تموم کنه  ،کرد  ی وجودش از امام زمانش دفاع م

که پشت در   غمبرهیپاره تن پ   نیشت در اومده. ابه پ   هفاطمه است ک  نیامروز ا  ،نیرو فراموش کرد  نیبست  رمؤمنانیکه با ام  یعتیب

در و اطرافش آتش به پا کنند و درب خونه رو به آتش    یدوم دستور داد که جلو  فهیرو نشناسه. خل  بود که حضرت زهرا  یاومده و ک

  ی دوم با پا به درب لگد م فهیباشد. خل او گفت اگر چه فاطمه یاست. ول  خانه فاطمه نیگفت: در ا فهیخل انیاز اطراف ی کیبکشند. 

قرار داشتند تا مانع بشن که    واریدر و د   نیدر اون لحظات ب  از جا کنده شد. حضرت زهرا  که درِ خانه حضرت زهرا  یزد به طور

شدند    هوشیبر اثر درد ب  ضرت زهرافرو رفت و ح  شونیا  نهیگداخته درب با تمام ضرب به س  خیمتأسفانه م  یداخل خونه نشه ول  یکس

دوم را گرفتند و بر  فهیخل قهیبا تمام شدت از جا بلند شدند و  یاتفاق حضرت عل ن یرا از دست دادند. بعد از ا محسن زندشونو فر

  یو کس  یستیو تو ک  ستیک  یعل  یدانست  یم  ،قبل از شهادت شون منو به صبر سفارش نکرده بودن  امبری اگر پ »زدند و گفتند:    نیزم

اتفاقات   نیروز تمام ا  هی  ،به شهادت برسند  نکهیتا قبل از ا  امبریگلم پ  ی.« بچه هاشودتواند بدون اجازه وارد خانه من    ینم  ومثل ت

کن و با اونا بجنگ، اما اگر    ام یبر ضد اونا ق  ، یکرد  دای پ   اری اگر چهل    ؛ جان  ی عنوان کرده بودند و گفته بودن که عل  ،میرو که گفت  یتلخ

بد    یرا به فضه سپردند، آدم ها  حضرت فاطمه  ی که حضرت عل  ن یها بعد از ا  کن. خب بچه  شهیصبر پ   ، یکردن  دا یپ   ی کاف  ارانی

  ن یکنند. در ا  عتیشون ب  یانتخاب  فهیرو به سمت مسجد بردند تا با خل  شونیرو بستند و ا  نیرالمؤمنیطناب آوردن و با اون دستان ام

  د یآن دشمنان پل یدفاع کنند ول  شون یبه نزد امام زمان شون رفتند تا از ا ، که داشتند یجراحتبا اون همه درد و  هنگام حضرت زهرا

که لحظه به  یدردها و جراحات یبر اثر تمام یبعد از مدت حضرت زهرا ینکردند ول عتیرو بردند. البته حضرت ب یبه زور حضرت عل

پر از درد   ی مجروح و دل یا نهیشکسته و خون آلود و س یشدند و با پهلو دیشه ، ودوارد شده ب شونیبر ا غمبریلحظه بعد از شهادت پ 

که   یشه؛ همون طور  ینم  یوقت از قاتالن اون حضرت راض  چیبخشه و ه  یوقت قاتالن اون حضرت رو نم  چیرفتند. خدا ه  ایدن  نیاز ا

 . «کنم ی م نیبعد از هر نمازم شما رو نفر :فرمودند خود حضرت زهرا

:  مییگو  ی را م  الوگ ید   نیاشند. بعد ا. چراغ ها هنوز خاموش بمیدار  یطور محزون نگاه م  ن یفضا را هم  م، ی بخش را خواند  نیکه ا  نیاز ا  بعد 

 ضرت موضوع رو ح  نیا  ی. حترنیگ   یرو م  و انتقام حضرت زهرا  انیم  امام زمان  ، اهلل  ةیبقکه حضرت    نهیا  ،که واضحه  یز یچ»

 ارنیآتش رو م  نیهم  یبده گفتن که در زمان حضرت مهد  به اون آدم  ،آورده بودن  ش یدر خونشون بودن و آت  یجلو  یوقت  یعل

تو رو مجازات م از ته دل مون بخون  یدعا  دییایب  حضرت زهرا  یکنن. پس به خاطر تمام زجرها  یو  پدر   میفرج رو  تا پسرشون، 

 ی خودمان دعا  ا یو    میفرج پخش کن  یدعا  میتوان  ی جا م  نی. در ا«رنیرو بگ  شونیا  یو انتقام دردها  ادیب  یمهربانمون، حضرت مهد

هست   یا  ینوحه و سوگوار  دینیب  ی اگر م  ، فرج خوانده شد  ی که دعا  نیفرج را زمزمه کنند. بعد از ا  یها با ما دعا   و بچه  میفرج را بخوان

ها سر   حوصله بچه  د یدی اما اگر د  د،یبگذار  ل یدر صورت تما  د یتوان  یم   ، د یدارند که ادامه بده  ل یتما  ها   که فضا کشش اون را دارد و بچه

 . دینکن شیرفته، طوالن

است، پس چطور بچه ها در   هیاست و سؤال ها در مورد فاطم  هیمراسم به مناسبت فاطم  مییبرنامه نگو  یکه اگر در ابتدا  دندیپرس  سؤال

که در بخش    یحاتیما به همراه توض  یچهار معما  یعنیبرد.    یم  هیها را به سمت فاطم  کار بچه  یشکل کل  دینیبب  ؟!رندیقرار بگ  هیفاز فاطم

  هیکه مثال گال رندیقرار بگ  هیفاطم یکار در فضا  یها از ابتدا بچه  میخواه  ی برد. ضمنا ما نم  یم  هیها را به سمت فاطمنآ  ، میده  یپنجم م 

ها اشک روضه رو   بعد از خنده از بچه  یو شاد  یحالت سرگرم  کیبا    میخواه  ی. مگرید  زیهر چ  ایخواهند روضه بخوانند    یکنند که م

  ی حاتیتوض  ، همانطور که قبال گفته شد  د یتوان  ی م  ، دیشکل باشد، البته اگر خودتان دوست داشت  نیبه ا  ارک   ی کل  یفضا  میخواه  ی . ممیریبگ
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روضه   د، رنیقرار بگ  هیفاطم  یها در فضا  که بچه  دیاصرار دار  یلیاگر خ  ای و    د یشود را بعد از معما مطرح کن  یکه مربوط به هر بخش م 

 ساعت شروع برنامه فضا نسبتا شاد باشد.  م یدر ن داقل بود که ح نیما ا  شنهادیاما پ  د؛یرا بازتر کن خود

  یو م   دیکن  جادیدر آن ا  یراتییخودتان تغ  قهیمختلف به سل  یدر بخش ها  دیتوان  یکار دارد و البته م  یجا  یلیطرح هنوز طرح خ  نیا

 بشود. نیتواند بهتر از ا

 .دیباش د یموفق و مو دوارمیخوشحال شدم که در خدمتتان بودم. ام یلیخ
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