
 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

السالم، و نیز  مان، حضرت حجت بن حسن عسکری علیه دوست من، ضمن عرض سالم و تبریک به مناسب فرا رسیدن والدت امام مهربان

ای شامل تعدادی سرگرمی  ادامه مجموعهگزاری جنابعالی در پیشگاه وجود مقدس ایشان، در  تبریک مجدد از فرصت مجدد برای خدمت
رزوی توفیق الهی و همراهی دعای خیر امام عصر . با آآوری شده که امید است اوقات شادی را به همراه خانواده برایتان به ارمغان آورد جمع

 السالم برای شما. علیه

 موفق و پیروز باشید.

 1399نیمه شعبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



************************************************************ 

  شده یارذگ نیمحوطه م

 .استفاده کرد یکه بتوان در محوطه ساز یا لهیهر وس :ازیوسائل مورد ن

را با استفاده از وسائل  ری. مسمیده یهدف قرار م کی ریمس یرا انتخاب کرده و در انتها یطول ریمس کی: یباز روش
کند موانع را  یم یخود سع یگروه هم ییبا راهنما کنی. بازمیبند یرا م کنیکرده، چشمان باز یارذگ نیم ،میکه دار یمختلف

 .برسد ریمس یرد کند و به گنج در انتها

 حداقل دونفر نفرات: تعداد

************************************************************ 

 ذوب یخ

 خی :ازیمورد ن وسائل

که  یرا آب کنند. کس خیتوانند  یکه م یا لهیبه هر وس دی. آنها بامیده یم خی یمقدار مساو کنانیبه باز :یباز روش
 کار را انجام دهد برنده است. نیزودتر توانست ا

 نفرات:حداقل دونفر تعداد

************************************************************ 

 انتقال کلمه

 : ازیوسائل مورد ن

. او با انگشت مییگو یکلمه م کی. به نفر آخر که پشت همه نشسته است نندینش یبچه ها پشت سر هم م :یباز روش
برسد او کلمه را بر  ییدهند تا به نفر جلو یکلمه را انتقال م ینفرات بعد بیترت نی. به همسدینو یم ییلوخود، پشت نفر ج

 باشد. یحداکثر سه حرف دیبا کلمه. سدینو یکاغذ م یرو ایآورد  یزبان م

 اریبس یباز نیارا جهت انتقال کلمه قرارداد کنند.  یخود قواعد نیکنند و ب یارذرمزگ یتوانند قبل از باز یها م بچه
 . است تیبه خالق یمتک

 نفر 5تا  2نفرات:  تعداد

 



************************************************************ 

 کلمه ممنوعه

 : ازیوسائل مورد ن

کالس  ایخانواده  طیدو ساعت استفاده از آن کلمه را در مح کلمه را انتخاب نموده و به مدت مثالً کی :یباز روش
 .میکن یممنوع م

 ازیامت کیاستفاده از آن تذکر داده  یکه به او برا یاز او کم شده و به کس ازیامت کیکس آن کلمه را استفاده کرد  هر
 شود. یاضافه م

 توان چند کلمه را ممنوع اعالم کرد. یم یتر شدن باز سخت یبرا

 نفرات :حداقل دونفر تعداد

************************************************************ 

 اوریگامی

 

 



 

 



 

 

************************************************************ 

 درهم یها وانیل

 کاغذ ،یبار مصرف کاغذ کی وانیل :ازیمورد ن وسائل

 

کاغذ  ورق ورق کاغذ قرار داشته باشد. کی ها وانیل نیکه ب یطور چیده شدههم  یرو ریمانند تصوها وانی: لیباز حیتوض
 یبرا یکار انجام شود رکورد بهتر نیا یشتریب وانیبا ل هرچقدر .فتدیب ینییپا وانیل یرو ییباال وانیکه ل میکش یم یرا طور

 شود. یثبت م کنیباز

 یگروه ،یفرد :یباز نوع


