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 :کرونا-أ

وآغاز شیوع ویروس منحوس کرونا درکشور میگذشت که مردم از  98چند روزی ازدوم اسفند ماه 

هراس این ویروس غریبه وناشناخته  خود را خانه نشین کرده و عمال فعالیت های روزمره از کار 

ند. نشین شدافتاد. وبه تبع آن مدارس سراسر کشور تعطیل شد. وهمه از پیر وجوان وکودک خانه 

از این جا بود که گروه های مختلف تبلیغی اما خانه نشینی همراه با اضطراب واسترس ووحشت. 

در لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقالب وارد میدان شدند. از تهیه ماسک وگرفتن آب میوه 

باری بر زمین مانده بود که  در این میان  وپرستاری در بیمارستان تا حضور درغسالخانه ها. اما

امری تخصصی ونیاز مبرم جامعه بود که گروه تبلیغ مجازی هدیه آسمان به میزان وسع خود وارد 

میدان شد. وآن هم انجام فعالیت های فکری، فرهنگی برای کودکان ونوجوانانی که از دنیای شاد 

حوصلگی خانه نشین شده  جدا و با اضطراب وبیو مهدکودک ها وامن کودکانه خود در مدرسه 

بودند. گروه فرهنگی تبلیغی هدیه آسمان با مشورت متخصصین حوزه کودک ونوجوان  فعالیت 

-1حیطه ،  ونوجوانان و خانواده هایشان درچهار خود را متناسب با گروه هدف یعنی کودکان 

 غاز نمود . آ کتاب ها  -4کاربرگ ها ومسابقات مناسب فرهنگی -3،  ها کاردستی-2بازی ها ، 

درقالب  : معرفی بازی های مناسب کودکان ونوجوانان ، قابل انجام در خانهالف

 : مکتوب 

فراهم آورده بازی هایی که همراه با رشد جسمی کودک رشد ذهنی وپویایی فکری اورا نیز 

 وتوامان با خالقیت او ، مهارت های زندگی را نیز به او آموزش دهد. 



برای همین مهم ، با مراجعه به کتابخانه تخصصی کودک ونوجوان مرکز آموزش های کاربردی دفتر 

صد عدد کتاب تخصصی پیرامون بازی های کودکان ونوجوان دریافت ومطالعه روی آن ، تبلیغات 

هدیه آسمان آغاز شد. و از میان کتاب ها بازی هایی که هم به لحاظ فنی  تخصصی  توسط تیم

به رشد جسمی وذهنی کودک کمک کرده و هم با موازین وفرهنگ ایرانی اسالمی ما در وعلمی  

تطابق باشد ،دستچین وانتخاب شده وروزانه چند بازی در اختیار مخاطبان قرار میگرفت. که با 

استقبال فراگیر خانواده های دغدغه مند روبرو شد وسیل تماس ها را از اقصی نقاط کشور در 

این اقدام در برداشت. وکانال های تخصصی کودک ونوجوان فعال در پیام رسان  تایید وتشکر از

 های اجتماعی به بازنشر مطالب ما به طور گسترده پرداختند. 

 مطلب  30تعداد این دسته مطالب :

 عناوین و لینک این دسته از مطالب در ذیل آورده می شود:

 طلب در سایت هدیه آسمان شوید.جهت مشاهده توضیحات وجزییات هر مطلب وارد لینک م

 

 

 

 

 

 



 فهرست مطالب

 

 تصویر  لینک عنوان مطلب ردیف

 یپنج باز 1

  یورزش یحرکت

 یگروه سن ژهیو

» سال  ۵تا 3

 « :  1 یسر

https://b2n.ir/530156 

 

 

 یپنج باز 2

  یورزش یحرکت

 یگروه سن ژهیو

» سال  ۵تا 3

 «:2 یسر

https://b2n.ir/332236 
 

 

 یپنج باز 3

  یورزش یحرکت

 یگروه سن ژهیو

» سال  ۵تا 3

 «:3 یسر

https://b2n.ir/870392 
 

 

 یفکر یباز 10 4

 ژهیو  یوذهن

 انجام در خانه

https://b2n.ir/734598 
 

 

https://b2n.ir/530156
https://b2n.ir/332236
https://b2n.ir/870392
https://b2n.ir/734598


 ژهیو یباز ۵ ۵

 انجام در خانه

https://b2n.ir/710026 

 

 
آموزش  یباز 4 6

 یمهارت ها

به  یزندگ

کودکان مناسب 

 انجام در خانه

https://b2n.ir/179934 
 

 

 یباز 10  7

مناسب انجام 

 ژهیدر خانه و

تا  7کودکان 

 ساله 12

https://b2n.ir/912966 
 

 
 یمحل یباز ۶ 8

 ژهیو یرانیا
تا  ۳کودکان 

 سال ۷

https://b2n.ir/094460 
 

 
 یباز 7 9

 یگامیاور

 واناتیح

https://b2n.ir/017530 

 

 
 https://b2n.ir/021653 اردو در خانه 10

 

 

https://b2n.ir/710026
https://b2n.ir/179934
https://b2n.ir/912966
https://b2n.ir/094460
https://b2n.ir/017530
https://b2n.ir/021653


 یمحل یباز 6 11

 ژهیو یرانیا

تا  7 یگروه سن

 سال 13

https://b2n.ir/629909 

 

 
آموزش  یباز 6 12

 یمهارت ها

به  یزندگ

کودکان مناسب 

 انجام در خانه

https://b2n.ir/048028 
 

 
 یباز 12 13

 یحرکت یخانگ

 یورقابت

https://b2n.ir/031560 
 

 
 یباز 13 14

با کاغذ  یخانگ

 وقلم

https://b2n.ir/468369 
 

 

 یبرا یباز 1۵ 1۵

عزت  شیافزا

 نفس در کودکان

https://b2n.ir/788839 
 

 
بازی شاد  2۵ 16

 یوجذاب  فکر

 یوحرکت

مناسب انجام 

 در خانه

https://b2n.ir/207002 
 

 

https://b2n.ir/629909
https://b2n.ir/048028
https://b2n.ir/031560
https://b2n.ir/468369
https://b2n.ir/788839
https://b2n.ir/207002


 یطناب باز 17

هشت  ی)معرف

مناسب که  یباز

 یبا طناب م

 توان انجام داد(

https://b2n.ir/801595 
 

 
 یهشت باز 18

 تیتقو یبرا

 حافظه کودکان

https://b2n.ir/693301 
 

 
 یفکر یباز 22 19

مناسب انجام 

در خانه دسته 

از  یسن یبند

تا  یماهگ کی

 یبزرگسال

https://b2n.ir/887656 
 

 

 یکالم یباز 16 20

مناسب انجام 

 در خانه

https://b2n.ir/403949 
 

 
 یذهن یباز 17 21

مناسب انجام 

 در خانه

https://b2n.ir/699220 
 

 
 https://b2n.ir/460568 یباز ریخم 22

 

 

https://b2n.ir/801595
https://b2n.ir/693301
https://b2n.ir/887656
https://b2n.ir/403949
https://b2n.ir/699220
https://b2n.ir/460568


 ییها یباز 23

 تیتقو یبرا

حواس پنجگانه 

در کودکان قبل 

 از دبستان

https://b2n.ir/171269 
 

 
با انگشت  یباز 24

 ها

https://b2n.ir/371336 
 

 
 یهشت باز 2۵

 + یرانیا یسنت

روزآمد  وهیش

 ها یشده باز

https://b2n.ir/835631 
 

 
 یباز 10 26

مناسب  یحرکت

کودکان هشت 

 یتا ده ساله سر

 اول

https://b2n.ir/418138 
 

 
 یباز 10 27

مناسب  یحرکت

کودکان هشت 

 یتا ده ساله سر

 دوم

https://b2n.ir/828104 
 

 
 یبرا یباز 10 28

توجه  شیافزا

وتمرکز در 

 نوزادان

https://b2n.ir/562135 
 

 

https://b2n.ir/171269
https://b2n.ir/371336
https://b2n.ir/835631
https://b2n.ir/418138
https://b2n.ir/828104
https://b2n.ir/562135


 یبرا یباز 10 29

توجه  شیافزا

وتمرکز در 

تا  کیکودکان 

 سه ساله

https://b2n.ir/929561 
 

 

آموزش ساده  30

وپله به پله 

به  ینقاش

 کودکان

https://b2n.ir/021021 
 

 

 

  

 معرفی بازی های مناسب انجام درخانه در قالب کلیپ: -ب

برای انجام این بخش بیش از پانصد کلیپ بازی های مناسب انجام در خانه از طرق مختلف 

گردآوری شده سپس در جلسات متعدد اعضای گروه هدیه آسمان  با حضور کارشناس امور بازی 

واسباب بازی کودکان حجت االسالم افشاری مقدم نویسنده کتاب بازی ،کودک،تربیت مورد 

ومی سازی  قرار گرفت  و در نهایت صد بازی آماده بارگزاری در سایت مطالعه وپاالیش ومفه

عدد  2۵وکانال های گروه درپیام رسان های داخلی وخارجی قرار گرفت که تاکنون تعداد 

 بارگزاری شده ومابقی به مرور بارگزاری می گردد. 

ربوطه هر جهت مشاهده توضیحات وجزییات کارشناسی شده مربوط به هر بازی وارد لینک م

 بازی شوید. 

 

https://b2n.ir/929561
https://b2n.ir/021021


 فهرست مطالب

 رمطلبیتصو نکیل عنوان مطلب                     ردیف

با مراحل  ییآشنا یباز 1

 هضم غذا در بدن

https://b2n.ir/889951 

 

 https://b2n.ir/045943 وانیتوپ ول یباز 2

 

 https://b2n.ir/831355 وانیبادکنک ول یباز 3

 

 یچند مرحله ا یباز 4

 از الگو  تیتبع

https://b2n.ir/225391 

 

 https://b2n.ir/646372 از الگو ها تیتبع یباز ۵

 

 https://b2n.ir/080037 ها رهیپازل دا یباز 6

 

 https://b2n.ir/091464 رنگ ها  صیتشخ یباز 7

 

 https://b2n.ir/792482 پازل لگو یباز 8

 

https://b2n.ir/889951
https://b2n.ir/045943
https://b2n.ir/831355
https://b2n.ir/225391
https://b2n.ir/646372
https://b2n.ir/080037
https://b2n.ir/091464
https://b2n.ir/792482


توپ ها  نگیپارک یباز 9

   یریخم ی

https://b2n.ir/357282 

 

پرتاب با باد  یباز 10

  کیپالست

https://b2n.ir/954639 

 

 https://b2n.ir/552642 شکار فندق ها  یباز 11
 

 https://b2n.ir/206743  ها نهیپازل قر یباز 12

 
 

13 
بازی بولینگ با توپ 

 وکش
https://b2n.ir/591122 

 
 

 یپرتاب توپ هابازی  14

 کوچک

https://b2n.ir/407495 

  

بادکنک ها رو بازی  1۵

 بترکون!

https://b2n.ir/632516 

 
 

 یتوپ هارو روبازی  16

 چسب بچسبون!

https://b2n.ir/555311 

 
 

https://b2n.ir/357282
https://b2n.ir/954639
https://b2n.ir/552642
https://b2n.ir/206743
https://b2n.ir/591122
https://b2n.ir/407495
https://b2n.ir/632516
https://b2n.ir/555311


را به  واناتیحبازی  17

 خانه شان برسان

https://b2n.ir/096075 

  

 یدندان ها یباز 18

عروسک را مسواک 

 بزن!

https://b2n.ir/759045 

  

 https://b2n.ir/881537 توپ و داالن یباز 19

  

اشکال  صیتشخ یباز 20

 یهندس

https://b2n.ir/706995 

  

 https://b2n.ir/917342 شن یرو ینقاش یباز 21

  

 https://b2n.ir/496810 نمک یرو ینقاش یباز 22

  

 نیجورچ یباز 23

 صورتک ها

https://b2n.ir/018074 

  

https://b2n.ir/096075
https://b2n.ir/759045
https://b2n.ir/881537
https://b2n.ir/706995
https://b2n.ir/917342
https://b2n.ir/496810
https://b2n.ir/018074


صورتک  شینما یباز 24

 ها

https://b2n.ir/556229 

  

 

 : هاکاردستی -2

از آن جایی که کاردستی فعالیتی  جذاب ، دوست داشتنی وکاربردی  جهت القای غیر مستقیم  

مفاهیم دینی وفرهنگی به کودکان ونوجوانان است و ماندگاری مطلب را در ذهن وجان مخاطب 

نهادینه می سازد . گروه تبلیغ مجازی هدیه آسمان برآن شد تا در دوران کرونا مفاهیم دینی 

قی را از طریق آموزش ساخت کاردستی برای کودکان ونوجوانان فراهم آورد تا هم لحظاتی واخال

شاد وپر تحرک برای ذهن وجسم کودکان ونوجوانان مهیا کرده وهم مطالب دینی واخالقی را در 

 آنان نهادینه سازی نماید.

 آورده می شود. مورد  16در  ندر فهرست ذیل موارد آ

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

 یکاردست 1

دست »

 «زیتم

https://b2n.ir/364834 
 

 
 یکاردست 2

صندوق 

 صدقات

https://b2n.ir/830310 
 

 

https://b2n.ir/556229
https://b2n.ir/364834
https://b2n.ir/830310


 یکاردست 3

کفش 

 نمونه

https://b2n.ir/087344 
 

 

 یکاردست 4

 ریش

 مغرور

https://b2n.ir/084464 
 

 
 یکاردست ۵

انگشتان 

 دست

https://b2n.ir/635962 
 

 
 یکاردست 6

 مسواک

https://b2n.ir/866108 
 

 
 یکاردست 7

 مداد

https://b2n.ir/179332 
 

 
 یکاردست 8

 مار

https://b2n.ir/335544 
 

 

https://b2n.ir/087344
https://b2n.ir/084464
https://b2n.ir/635962
https://b2n.ir/866108
https://b2n.ir/179332
https://b2n.ir/335544


 یکاردست 9

 واناتیح

 کاغذی

https://b2n.ir/835018 
 

 
 

 

 یکاردست 10

 زمیه"

 "وآتش

https://b2n.ir/711840 
 

 
 یکاردست 11

برگ 

 درخت

https://b2n.ir/497722 
 

 
 یکاردست 12

گلدان 

 گل

https://b2n.ir/445541 
 

 

 یکاردست 13

 اتوبوس

https://b2n.ir/735064 
 

 
 یکاردست 14

 ترازو

https://b2n.ir/322928 
 

 

https://b2n.ir/835018
https://b2n.ir/711840
https://b2n.ir/497722
https://b2n.ir/445541
https://b2n.ir/735064
https://b2n.ir/322928


 یکاردست 1۵

 هیهمسا

https://b2n.ir/566646 
 

 
 یکاردست 16

رعد 

 وبرق

https://b2n.ir/465268 
 

 
آموزش  17

 ۵ساخت 

شکل با 

 کاغذ وتا

https://b2n.ir/579045 

 
 

 کاربرگ ها ومسابقات:  -3

 

باکمک خانواده آن را حل  مسابقاتی که درقالب کاربرگ ارایه شده وکودکان ونوجوانان عزیز باید

نمایند. تا هم فعالیت گروهی خانوادگی انجام شده وبر اطالعات دینی اعضای خانواده خصوصا 

 کودک ونوجوان دلبندشان فزون گردد.

 تصویر لینک عنوان مطلب ردیف

 "کاربرگ  1

با  ییآشنا

 " نیاصول د

https://b2n.ir/657555 
 

 

https://b2n.ir/566646
https://b2n.ir/465268
https://b2n.ir/657555


 "کاربرگ  2

شناخت ائمه 

 "عیبق

https://b2n.ir/419070 
 

 

 دیکل"کاربرگ  3

 "ها یبد

https://b2n.ir/501919 
 

 
 "کاربرگ 4

 متفاوت ریتصو

در هرستون را 

 "رنگ بزن!

https://b2n.ir/920144 
 

 

مسابقه سه  ۵

روز " یا نهیگز

 یجمهور

 "یاسالم

https://b2n.ir/908101 
 

 

همه  دیچرا دروغ کل 6

هاست؟ +  یبد

 یمرحله ا 7راهکار 

 از یریشگیپ یبرا

در  ییدروغگو

 کودکان

https://b2n.ir/856717 
 

 

 

 :کتاب ها -4

معرفی و فایل پی دی اف کتب مناسب جهت مطالعه در خانه برای کودکان ونوجوانان وپدر ومادر 

 کتاب هایی تعاملی ویژه کودکان پیش دبستان ودیستانی های دوره اول.هایشان.

https://b2n.ir/419070
https://b2n.ir/501919
https://b2n.ir/920144
https://b2n.ir/908101
https://b2n.ir/856717


 تصویر لینک عنوان مطلب ردیف

من ودوست  1

 داشتن خدا

https://b2n.ir/497063 
 

 
من وجمع  2

 دوستانه

https://b2n.ir/217909 
 

 
 https://b2n.ir/120157 من وما وهمه 3

 

 
 ؟یچه جور 4

 یجور نیا

https://b2n.ir/254869 
 

 
 نیآفر ۵

 پوشش!

https://b2n.ir/792961 
 

 
 یمن ودوست 6

 با خدا

https://b2n.ir/725518 
 

 
من وبهار  7

 وگلدون

https://b2n.ir/395174 
 

 
مثل ها وقصه  8

)  شانیها

 یقصه ها

 خرداد(

https://b2n.ir/482113 
 

 

https://b2n.ir/497063
https://b2n.ir/217909
https://b2n.ir/120157
https://b2n.ir/254869
https://b2n.ir/792961
https://b2n.ir/725518
https://b2n.ir/395174
https://b2n.ir/482113


مثل ها وقصه  9

)  شانیها

 یقصه ها

 (نیفرورد

https://b2n.ir/144829 
 

 

 

 اعیاد شعبانیه : -ب

مناسب کودکان ونوجوانان  کلیپ کاربرگ ومسابقات،حیطه    2محتوای مناسب اعیاد شعبانیه در 

 که در ذیل خدمتتان ارایه می گردد. ومربیان بارگذاری گردید. 

 کاربرگ ومسابقه: -1

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک موضوع

مسابقه  1

من 

 ؟ستمیک

میالد 

امام 

 حسین

علیه 

 السالم

https://b2n.ir/034272 
 

 

مسابقه  2

جدول 

 یرمز

میالد 

حضرت 

 عباس

علیه 

 السالم

https://b2n.ir/737349 
 

 

https://b2n.ir/144829
https://b2n.ir/034272
https://b2n.ir/737349


مسابقه  3

سه 

 نهیگز

در  یا

انتظار 

 آفتاب

میالد 

امام 

زمان 

عجل 

اهلل 

تعالی 

فرجه 

 الشریف

https://b2n.ir/881283 
 

 

کاربرگ  4

 یواژه ساز

با موضوع 

امام زمان 

 السالم هیعل

امام عصر 

عج اهلل تعالی 

فرجه 

 الشریف

https://b2n.ir/294168 
 

 
 

 کلیپ : -2

و مسابقه پیامکی بهار دلها ویژه ایام نیمه شعبان اجرا شده توسط  کلیپ مسابقه راز گل نرگس

 استاد حجت االسالم والمسلمین حقیقت 

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک موضوع 

مسابقه  1

راز گل 

 نرگس

میالد امام 

 عصر 

https://b2n.ir/154205 
 

 

https://b2n.ir/881283
https://b2n.ir/294168
https://b2n.ir/154205


مسابقه  2

پیامکی 

 بهار دلها

میالد امام 

 عصر

https://b2n.ir/939554 
 

 
 

 ماه مبارک رمضان : -ج

برای ماه مبارک رمضان ماه عبادت ونزدیکی با معنویات الهی ، که امسال با 

برآن  رنگ وبوی کرونا همراه بود. گروه فرهنگی تبلیغ مجازی هدیه آسمان

حیطه ، کاربرگ ومسابقه، معرفی ودانلود کتاب، کلیپ اقدام به  4شد تا در 

 انجام فعالیت مناسب نماید .

 کاربرگ ومسابقه: -1

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

من کدام  1

 سوره ام؟
https://b2n.ir/291255 

  
من کدام  2

سوره ام ؟ ) 

 دوم( بخش

https://b2n.ir/419772 

 
 

من کدام  3

سوره ام؟ ) 

 بخش سوم(

https://b2n.ir/060242 
 

 
من کدام  4

سوره ام؟ 

)بخش 

 چهارم(

https://b2n.ir/392231 
 

 

https://b2n.ir/939554
https://b2n.ir/291255
https://b2n.ir/419772
https://b2n.ir/060242
https://b2n.ir/392231


من کدام  ۵

سوره ام؟ 

)بخش 

 پنجم(

https://b2n.ir/884554 
 

 

من کدام  6

سوره ام؟ 

)بخش 

 ششم(

https://b2n.ir/024758 
 

 

من کدام  7

سوره ام ؟ 

)بخش 

 هفتم(

https://b2n.ir/262413 
 

 

من کدام  8

سوره ام ؟ 

)بخش 

 هشتم(

https://b2n.ir/084548 
 

 
من کدام  9

سوره ام ؟ 

 )بخش نهم(

https://b2n.ir/404927 
 

 
کدام  من 10

سوره ام ؟ 

)بخش 

 دهم(

https://b2n.ir/079487 
 

 

حفظ  11

 ۵ یموضوع

قرآن  هیآ

ویژه  میکر

دانش آموزان 

چهارم 

 ابتدایی

https://b2n.ir/390543 
 

 
حفظ  12

 یموضوع

 هیآ ۵

قرآن 

 ویژه میکر

دانش 

https://b2n.ir/332168 
 

 

https://b2n.ir/884554
https://b2n.ir/024758
https://b2n.ir/262413
https://b2n.ir/084548
https://b2n.ir/404927
https://b2n.ir/079487
https://b2n.ir/390543
https://b2n.ir/332168


آموزان 

پنجم 

 ابتدایی

حفظ  13

 یموضوع

 هیآ ۵

قرآن 

 ویژه میکر

دانش 

آموزان 

ششم 

 ابتدایی

https://b2n.ir/315424 
 

 

من  14

 ستم؟یک

https://b2n.ir/889743 
 

 
مسابقه  1۵

ضرب "

المثل 

 یها

 "یقرآن

https://b2n.ir/935892 
 

 
مسابقه  16

ضرب "

المثل 

 یها

 "2یقرآن

https://b2n.ir/328089 
 

 
قصه  17

 یریتصو

 نیاول» 

روزه 

 «مرجان

https://b2n.ir/285173 
 

 

https://b2n.ir/315424
https://b2n.ir/889743
https://b2n.ir/935892
https://b2n.ir/328089
https://b2n.ir/285173


 "کاربرگ 18

ا ب ییآشنا

نام سوره 

 "ها

https://b2n.ir/669673 
 

 
 یسرگرم 19

 یقرآن

ا ب ییآشنا"

نام سوره 

که هم  ییها

 واناتینام ح

 "است 

https://b2n.ir/745513 
 

 
اشعار  20

شروع 

برنامه با نام 

 خدا ادیو

  

 

معرفی ودانلود کتاب های مناسب کودکان ونوجوانان با موضوع ماه مبارک  -2

 رمضان:

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

 روزید یبچه ها 1

 یها یو شاد

ماه مبارک 

 رمضان

https://b2n.ir/919622 
 

 

قصه حضرت  2

 نوح
https://b2n.ir/577718 

 
 

https://b2n.ir/669673
https://b2n.ir/745513
https://b2n.ir/919622
https://b2n.ir/577718


خواهم روزه  یم 3

 رمیبگ
https://b2n.ir/831331 

 
 

 قصه حضرت 4

 هود
https://b2n.ir/100924 

 
 

قصه حضرت  ۵

 صالح
https://b2n.ir/970335 

 

 
قصه حضرت  6

 میابراه
https://b2n.ir/795503 

 
 

 ، پنج ثیپنج حد 7

 قصه
https://b2n.ir/404850 

 
 

 

  کلیپ ها:-3

 کلیپ مسابقات قرآنی اجرا شده توسط استاد حجت االسالم حقیقت:

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

مسابقه  1

جدول اهل 

 تیالب

https://b2n.ir/232043 
 

 

https://b2n.ir/831331
https://b2n.ir/100924
https://b2n.ir/970335
https://b2n.ir/795503
https://b2n.ir/404850
https://b2n.ir/232043


مسابقه  2

جدول 

بهار  یقرآن

 قرآن

https://b2n.ir/305793 
 

 
جدول امام  3

 هیعل یعل

 السالم

https://b2n.ir/333230 
 

 
 

 د: سالگرد رحلت امام خمینی :

برای مناسبت بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی بنیانگذار انقالب 

و  قالب ، کاربرگ ومسابقات، داستان دواسالمی ایران گروه هدیه آسمان در 

شه گوکودکان ونوجوانان میهن عزیزمان ایران را با  دانلود کتاب، سعی نمود تا 

  آشنا سازد. هایی از شخصیت آن زعیم بزرگ

 ومسابقات: کاربرگ-1

 تصویر لینک عنوان مطلب ردیف

 یجدول رمز 1

+  "امام امیپ"

 پاسخ نامه

https://b2n.ir/919612 
 

 

https://b2n.ir/305793
https://b2n.ir/333230
https://b2n.ir/919612


 یراز گل ها 2

 امام

https://b2n.ir/473330 
 

 
 اوری"جدول  3

 "مستضعفان

https://b2n.ir/377993 
 

 
 

 داستان ودانلود کتاب: -2

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

ها  یشوخ 1

 یها یوباز

کودکان وامام 

 ینیخم

https://b2n.ir/343081 
 

 
ده قصه واره  2

 یاز زندگان

 ینیامام خم

https://b2n.ir/192001 
 

 
 یقصه ها 3

 ینیامام خم

 وبچه ها

https://b2n.ir/986947 
 

 

https://b2n.ir/473330
https://b2n.ir/377993
https://b2n.ir/343081
https://b2n.ir/192001
https://b2n.ir/986947


شش قصه از  4

امام  یزندگان

 ینیخم

https://b2n.ir/846690 
 

 
قصه از  9 ۵

امام  یزندگان

 ینیخم

https://b2n.ir/877789 
 

 
 

 رحلت حضرت عبد العظیم :-ه

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

 https://b2n.ir/221779 ستم؟یمن ک 1
 

 
 

 شهادت امام صادق: -و

به مناسبت شهادت امام صادق ومعرفی رییس مکتب  گروه هدیه آسمان

جعفری به کودکان ونوجوانان اقدام به تولید کاربرگ و نشر قصه های مناسب 

 کودکان ونوجوانان در بستر سایت وشبکه های اجتماعی گروه نمود

 کاربرگ ها ومسابقات -1

https://b2n.ir/846690
https://b2n.ir/877789
https://b2n.ir/221779


ردی

 ف

عنوان 

 مطلب

 تصویر لینک

جدول  1

راز " یرمز

یجوانمرد

+ پاسخ  "

 نامه

https://b2n.ir/99233
5 
 

 

 "کاربرگ  2

 ییآشنا

کودکان 

ا ب یدبستان

امام صادق 

السالم  هیعل
" 

https://b2n.ir/24303
2 
 

 

کاربرگ  3

راز عمر 

 یطوالن

+پاسخ 

 نامه

https://b2n.ir/39776
3 
  

کاربرگ  4

دندان "

 "زیتم یها

https://b2n.ir/10639
0 
 

 
 

https://b2n.ir/992335
https://b2n.ir/992335
https://b2n.ir/243032
https://b2n.ir/243032
https://b2n.ir/397763
https://b2n.ir/397763
https://b2n.ir/106390
https://b2n.ir/106390


 داستان:  -2

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

چهار قصه از  1

امام  یزندگان

 هیصادق عل

 السالم

https://b2n.ir/124335 
 

 

 

 دهه کرامت :  -ز

به مناسبت دهه کرامت و میالد حضرت معصومه وامام رضا علیه السالم گروه 

در سه محور ،  هدیه آسمان به تولید محتوای مناسب کودکان ونوجوانان

کمر همت بسته که گزارش آن در  کاربرگ ها، درس نامه، داستان وکتاب،

 جدول ذیل قابل مشاهده است.

 کاربرگ ها  -1

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

https://b2n.ir/124335


 " یسیخاطره نو 1

سفر به قم  نیاول

 ارتیو ز

حضرت 

معصومه سالم 

 "هایاهلل عل

https://b2n.ir/588267 
 

 

 "کاربرگ  2

کودکان  ییآشنا

آداب  یبا برخ

 "ارتیز

https://b2n.ir/233616 
 

 
 "کاربرگ  3

کودکان  ییآشنا

با امام  یدبستان

 "السالم هیرضا عل

https://b2n.ir/824276 
 

 
 هیهمسا "جدول  4

 "بد؟!_خوب

 +پاسخ نامه

https://b2n.ir/908338 
 

 
حرم  یزیرنگ آم ۵

 امام رضا
https://b2n.ir/529226 

 
 

به  یدلنوشته ا 6

 امام رئوف
https://b2n.ir/271073 

 
 

 "کاربرگ  7

اختالف دو 

ن ک دایرا پ ریتصو
" 

https://b2n.ir/858122 
 

 
 

 درسنامه ها: -2

https://b2n.ir/588267
https://b2n.ir/233616
https://b2n.ir/824276
https://b2n.ir/908338
https://b2n.ir/529226
https://b2n.ir/271073
https://b2n.ir/858122


عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

درس نامه  1

 حجت هشتم"
https://b2n.ir/357361 

 

 
 عهیمجله طل 2

 انیمرب ژهیو
https://b2n.ir/484455 

 
 

 

 داستان وکتاب:-3

عنوان  ردیف 

 مطلب

 تصویر لینک

 یبانو 1

مهربان شهر 

 قم

https://b2n.ir/925879 
 

 
مجموعه داستان  2

امام  یزندگ یها

 السالم هیرضا عل

https://b2n.ir/146138 
 

 
 https://b2n.ir/759732 مشق خوب 3

 

 
 

https://b2n.ir/357361
https://b2n.ir/484455
https://b2n.ir/925879
https://b2n.ir/146138
https://b2n.ir/759732


 شهادت امام جواد:   -ح

 در دو دسته کاربرگ وداستان اقدام به تولید ونشر محتوا گردید  به مناسبت شهادت امام جواد

 

 تصویر لینک مطلبعنوان  ردیف

چهار قصه از  1

امام  یزندگان

 هیجواد عل

 السالم

https://b2n.ir/272640 
 

 

کاربرگ  2

 "دانش ییبایز"

 +پاسخ نامه

https://b2n.ir/249458 
 

 
 

 دهه والیت:  -ط

 

 :ومسابقاتکاربرگ ها  -1

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

https://b2n.ir/272640
https://b2n.ir/249458


 یجدول قرآن 1

 روز تکامل

https://b2n.ir/237787 
 

 
کاربرگ  2

جدول قرآن "

 "ناطق

https://b2n.ir/069522 
 

 
کاربرگ  3

خشم  یدوا"
" 

https://b2n.ir/139958 
 

 
مجله گل  4

 آفتابگردان

https://b2n.ir/593891 
 

 
کاربرگ  ۵

دانشمند "

 "کوچک

https://b2n.ir/211950 
 

 
 یکاردست 6

 "خم ریغد"

https://b2n.ir/663218 
 

 
 

 داستان وکتاب: -2

https://b2n.ir/237787
https://b2n.ir/069522
https://b2n.ir/139958
https://b2n.ir/593891
https://b2n.ir/211950
https://b2n.ir/663218


عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

پانزده داستان  1

کوتاه درباره 

 یزندگ

 یحضرت عل

https://b2n.ir/707602 
 

 
 https://b2n.ir/481446 خبر بزرگ 2

 
 

 

 پاورپوینت :  -3

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

 نتیپاورپو 1

 نیدهم "

آفتاب 

 "تیهدا
بازنشر سال 

  گذشته

https://b2n.ir/133079 
 

 
 نتیپاورپو 2

 یدرحوال"

 بازنشر "برکه

 سال گذشته 

https://b2n.ir/300843 
 

 
 

https://b2n.ir/707602
https://b2n.ir/481446
https://b2n.ir/133079
https://b2n.ir/300843


 

 محرم وصفر:  -ی

 کاربرگ :  -1

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

پنج اختالف  1

 ریدوتصو انیم

 کن! دایرا پ

https://b2n.ir/957584 
 

 
 https://b2n.ir/146101 جدول محرم 2

 

 
 ژهیو»مجله  3

 نینامه اربع

کودکان  یبرا

 «ونوجوانان

https://b2n.ir/296706 
 

 
 یزیرنگ آم 4

ماه  " ژهیو

بازنشر سال  "محرم

 گذشته

https://b2n.ir/700657 
 

 
 

 کلیپ: -2

https://b2n.ir/957584
https://b2n.ir/146101
https://b2n.ir/296706
https://b2n.ir/700657


عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

ه مسابق لمیف 1

 رهیراز دا

 محرم یها

https://b2n.ir/920195 
 

 
 

 پاورپوینت:  -3

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

 نتیپاورپو 1

 "مسافرکربال"
 بازنشر سال گذشته

https://b2n.ir/679839 
 

 
 نتیپاورپو 2

کوچک  ارانی"

 بازنشر سال "ینیحس

 گذشته

https://b2n.ir/728360 
 

 

 ربیع االول: 17 -ک

عنوان  ردیف

 مطلب

 تصویر لینک

https://b2n.ir/920195
https://b2n.ir/679839
https://b2n.ir/728360


 یجدول رمز 1

 الگو نیبرتر

https://b2n.ir/951416 
 

 
 

ذکر این نکته ضروری مینماید که تمامی مطالب فوق الذکر از طریق  کانال و 

شبکه های پیام رسان واجتماعی ایتا، سروش پیج های پایگاه هدیه آسمان در 

به طور منظم بارگزاری شده و  hadyeaseman@واینستاگرام با آیدی 

قابل استفاده خیل عظیم مشتاقان به معارف تربیتی کودکان ونوجوانان از 

والدین ومربیان ومبلغان قرار گرفت و انعکاس بزرگی در کانال های دیگر 

 یافت .

همچنین در نرم افزار واتساپ گروهی بانام بازی در خانه تاسیس و مطالب در 

سترس مبلغان ومربیان ووالدین قرار گرفت که با استقبال آن بارگزاری و قابل د

 چشمگیر مخاطبان همراه شد. 

 

در پایان تصویری از مجله ویژه نامه کرونا گروه هدیه آسمان که منتخبی از 

وتمام مراحل تولید آن از  موارد مذکور در گزارش مبسوط فوق الذکر است ،

https://b2n.ir/951416


غ ی توسط اعضای گروه تبلیپژوهش محتوا تا تولید محتوا وفعالیت گرافیک

 مجازی هدیه آسمان انجام پذیرفته است. خدمتتان تقدیم می گردد:



 
 



 







































 
 


