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•خوش آمد گویی 5 :دقیقه
بــا نوجوانــان ،گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد روبــرو شــوید .اگــر شــخص جدیــدی بعنــوان نــو ایمــان یــا مهمــان بــرای اولیــن

بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت ،خوشــامد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــود .بطــور مثــال شــخص جدیــد را بــه نــام در جمــع

معرفــی کنیــد و از نوجوانــان نیــز بخواهیــد تــا خــود را یــک بــه یــک معرفــی کننــد و یــک نکتــه قابــل توجــه و جالــب در مــورد
خودشــان بــا ســایرین در میــان بگذارنــد.

•گپ و گفتگوی خودمانی  10 :دقیقه
در این بخش به جهت مرور جلسه گذشته(پرش از موانع) میتوانید چند سوال را از قبل طراحی کرده و از تعدادی از
نوجوانان بپرسید.

هدف از این سوال و جوابها این است که نوجوانان متوجه اهمیت دروس شده و با آمادگی در جلسه حاضر شوند و
همینطور قبل از شروع مبحث جدید ،درس گذشته برای همه مرور شود.

در ادامه اگر برکت یا شهادتی از جلسه گذشته وجود دارد که مطرح کردنش در جمع باعث بنا و تشویق میشود را

از نوجوانان بشنوید.

•حدس زدن موضوع تعلیم
برای شروع می توانید کلیپ زیر را برای نوجوانان پخش کنید .این ویدئو ذهن نوجوان را برای حدس زدن موضوع
تعلیم آماده میکند.
•کلیپ
از نوجوانان بپرسید:
 -۱افرادی که در این ویدئو مشاهده کردید عالوه بر پشت سر گذاشتن محدودیت ها و موانعی که داشتند  ،قطعا

عوامل دیگری نیز به آنها در مسیر قهرمانی کمک کرده است .به نظر شما آن عوامل چه چیزهایی میتواند باشد؟
جوابهایی که از نوجوانان خواهید شنید  :شجاعت  ،تالش کردن  ،سختی کشیدن  ،عزت نفس و ....
 -۲با توجه به کلیپی که دیدید  ،این ویدئو یادآور چه ضرب المثلی می باشد؟
جواب  :خواستن توانستن است
 -۳اگر ضرب المثل باال را بخواهید در یک کلمه خالصه کنید  ،آن کلمه چیست ؟
عنوانی که باید به آن برسید  :کلمه خودباوری است.

•از یکدیگر می شنویم (پیش درآمدی بر تعلیم)  ۱۰-۵ :دقیقه
از نوجوانان بخواھید به سواالت زیر جواب بدھند .بھتر است که ھمه آنھا در پاسخ دادن ،مشارکت داشته باشند.
 -۱آیــا تــا بــه حــال شــده بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــد کــه مــی توانیــد بــر زندگــی کســی اثــر مثبــت بگذاریــد؟ بــا مثــال توضیــح

دهید.

 -۲آیــا میدانســتید عیســی مســیح هــر کــدام از مــا را خوانــده تــا بــر زندگــی افــراد مختلــف و حتــی قــوم خودمــان اثــر گــذار

باشــیم؟ بنظــر شــما چطــور مــی توانیــم بــر زندگــی دیگــران تاثیــر بگذاریــم؟
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•تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه
مشعل دار کوچک ،قهرمان بزرگ
در کتــاب فارســی دوران مــا ،یــک داســتان خیلــی جالــب و زیبــا وجــود داشــت .داســتان مــردی کــه هیچکــس او را نمــی
دیــد ،در یــک روســتای دور افتــاده زندگــی مــی کــرد بــا ایــن وجــود شــجاعت و دلیــری ایــن مــرد باعــث شــد کــه جــان

عــده زیــادی نجــات یابــد و تبدیــل بــه یــک قهرمــان شــود .آیــا میتوانیــد حــس بزنیــد در مــورد چــه داســتانی میخواهیــم
صحبــت کنیــم ؟

اسم این داستان دهقان فداکار بود!
داســتان مــرد روســتایی بــه نــام ریزعلــی کــه وقتــی از مزرعــه بــه ســمت خانــه برمیگــردد ،متوجــه مــی شــود کــه قســمتی

از ریــل قطــار بــه خاطــر ریــزش کــوه مســدود شــده و زمانیکــه قطــار بــه آنجــا برســد از مســیر خــارج میشــود و کلــی از
انســان هــا مــی میرنــد .ناگهــان از دور صــدای ســوت قطــار را مــی شــنود .یــک فکــر بــه ذهنــش مــی رســد پیراهنــش

را در مــی آورد و بــا آن یــک مشــعل درســت مــی کنــد و بــه ســمت قطــار میــدود ،اپراتــور قطــار وقتــی از دور او را مــی
بینــد قطــار را متوقــف مــی کنــد ،کار ریزعلــی باعــث شــد کــه جــان عــده بیشــماری نجــات یابــد.

اغلــب مــا انســان هــا وقتــی بــه ایــن فکــر مــی کنیــم کــه دوســت داریــم اثرگــذار باشــیم ،اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن مــا

مــی رســد ایــن اســت کــه مــا چقــدر شــخص بــزرگ یــا مشــهور یــا مهمــی هســتیم !

چقدر بقیه ما را می شناسند ،چطور از طریق دیگران معرفی شدیم یا به قول معروف پارتی داریم یا نه!
خــدا از افــراد کوچــک و شــناخته نشــده ایــی کــه هیــچ کــس آنهــا را نمــی شناســد و بــه آنهــا اهمیــت نمــی دهــد
اســتفاده مــی کنــد تــا روی بقیــه اثــر بگــذارد.

اگر تا به امروز خودت را کوچک و حقیر فرض کرده ای.
اگــر در بیــن خانــواده ،فامیــل ،دوســتان و آشــنایان ،مدرســه و کلیســا کســی بــه تــو گفتــه :هنــوز کوچکــی ،بــزرگ

نشــدی؟

اگر کسی به تو گفته :این کار ،انسان بزرگی را نیاز دارد؟
(با نوجوانان یک قدم عملی بردارید)
امروز دستت را روی قلبت بگذار و اعالم کن خدا من را که نوجوان هستم می بیند.
( اگر معلم صالح می داند در این قسمت دعا کند).
مســیر قهرمانــی ،بــا عاشــق عیســی شــدن شــروع میشــود .عشــق بــه عیســی مســیح اســت کــه تــو را بــه ســمت
قهرمانــی در مســیح ســوق میدهــد.

وقتــی یــک ورزشــکار آرزوی بــردن مــدال المپیــک را دارد ،در واقــع عاشــق رشــته ورزشــی اســت کــه در آن فعالیــت

مــی کنــد.

در المپیــک یــک رشــته ورزشــی خیلــی زیبــا و جذابــی هســت کــه در برخــی از اســتانهای ایــران مخصوصــا مازنــدران،
لرســتان ،کرمانشــاه و تهــران طرفــداران زیــادی دارد.

خیلــی از نوجوانــان دوســت دارنــد کــه در ایــن رشــته ورزشــی بــه تمریــن پرداختــه ،عضــو تیــم ملــی شــوند و بــه

مســابقات المپیــک راه پیــدا کننــد و قهرمــان شــوند ،اســم ایــن رشــته ورزشــی ،کشــتی اســت.

ورزشــی زیبــا ولــی در عیــن حــال خیلــی ســخت و طاقــت فرســا ،بــرای کســب مقــام قهرمانــی در ایــن رشــته ورزشــی

بایــد خیلــی ســخت تمریــن کــرد .در هــر مســابقه روی تشــک مســابقه بایــد تــا آخریــن لحظــه هوشــیار بــود ،ایســتادگی
و مبــارزه کــرد.
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افــرادی کــه در ایــن رشــته ورزشــی فعالیــت مــی کننــد مــی داننــد کــه بایــد تــا آخریــن لحظــه بــه بهتریــن شــکل مبــارزه
کننــد تــا مــدال قهرمانــی را بــه دســت بیاورنــد.

وقتــی یــک ورزشــکار عاشــق کشــتی اســت خیلــی ســخت تمریــن مــی کنــد ،خیلــی ســخت رژیــم مــی گیــرد ،بــه حــرف

مربــی خــوب گــوش میدهــد ،شــاید جایــی کــه دوســت دارد نمــی رود ،خیلــی از چیزهایــی را کــه دوســت دارد نمیخورد،
مــی دانیــد چــرا؟ چــون عاشــق ورزشــی اســت کــه انجــام میدهــد و هدفــش تنهــا قهرمــان شــدن در المپیــک اســت.

وقتــی بــه کتــاب مقــدس هــم نــگاه مــی کنیــم در یکــی از رســاالت ،ایمانــدار بــه یــک ورزشــکار تشــبیه شــده کــه مبــارزه

مــی کنــد تــا آن مــدال را بــه دســت بیــاورد و بــا کمــک عیســی مســیح بــر ایــن دنیــا پیــروز شــده و مــدال قهرمانــی را از
عیســی مســیح دریافــت کنــد.

حتــی در مســابقات هــم گاهــی افــرادی پیــروز میشــوند و مــدال را بــه دســت مــی آورنــد کــه کســی از آنهــا توقــع نــدارد
یــا بــه آنهــا توجــه نمــی کنــد و بعــد از اینکــه آن شــخص قهرمــان شــد اینطــور مــی گوینــد؛ او یــک پدیــده بــود!

هشدار
بــرای قهرمــان شــدن بایــد زحمــت بکشــی  ،قهرمــان شــدن فقــط بــا خیــال پــردازی و رویــا پــردازی میســر نمــی شــود،
بلکــه تمریــن و درد و رنــج بــه همــراه دارد.

شخصیت کتاب مقدس :الیشع
در کتــاب مقــدس داســتان هــای زیــادی از افــراد مختلــف آمــده امــا در یکــی از داســتان هــا مــا بــا یــک نوجــوان روبــرو

مــی شــویم کــه هیچکــس او را نمــی شناســد و شــخص بــزرگ و شــناخته شــده ای نیســت .هیچکــس بــه او توجــه نمــی
کــرد و احتمــاال جــزء کوچکتریــن عضــو خانــواده بــود و کارهایــی را کــه کســی انجــام نمــی داد و یــا ســخت بــود بــه او

مــی ســپردند .ولــی در آخــر او قهرمــان شــد و خــدا از طریــق او کارهــای بــزرگ و زیــادی انجــام داد.

الیشــع پســر شــافاط و از اهالــی آبَــل َمح ٌولـَـه در انتهــای شــمالی اردن و در نزدیکــی جنــوب دریــای جلیــل بــود ،اســم

او بــه معنــای «خــدا نجــات اســت» .او شــاگرد و همــراه ایلیــای نبــی بــود ،احتمــاال از خانــواده توانگــر و خــدا ترســی

بــوده و نســبتا بایــد مــرد جوانــی بــوده باشــد.

پــس ،ایلیــا از آنجــا رفــت و ا ِ َ
لیشــع پســر شــافاط را یافــت کــه از پــی دوازده جفــت گاو نــر زمیــن را شــخم مــیزد و
خــودش بــا جفــت دوازدهــم بــود .ایلیــا از ا ِ َ
لیشــع گذشــته ،ردایــش را بــر او افکنــد( .اول پادشــاهان )۱۹:۱۹
بعد از ایلیا او نبی قوم اسرائیل بود و معجزات زیادی خدا از طریق او انجام داد؛
•معجزه شفای آب با ریختن یک کاسه نمک در آن (دوم پادشاهان )۲۲-۱۹ :۲
•روغن بیوه زن (دوم پادشاهان )۷-۱ :۴
•زنده شدن پسر شونمی (دوم پادشاهان )۳۷-۸ :۴
•سالم شدن غذای داخل دیگ (دوم پادشاهان )۴۱-۳۸ :۴
•طعام دادن به یکصد نفر (دوم پادشاهان )۴۴-۴۲ :۴
•شفای یک فرمانده اَرامی (دوم پادشاهان )۱۴-۱ :۵
•شناور شدن تیغه تبر (دوم پادشاهان )۷-۱ :۶
در کلیســای ایــران هــم شــخصی وجــود داشــت کــه در نوجوانــی از لحــاظ جســمی شــخص ضعیفــی بــود ،خیلــی

اوقــات بــه خاطــر اینکــه شــخص ضعیفــی بــود ،هیچکــس او را نمــی دیــد و شــاید بــه او توجــه نمــی کــرد.

سازمان ایالم  ،کلیه حقوق محفوظ یم باشد © 2021
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شهید مهدی دیباج همان کسی است که همیشه عاشق خدا بود(.طبق شهادت خود ایشان)
مختصری از زندیگی نامه شهید کشیش مهدی دیباج
مهدی دیباج روز  ۱۴مرداد  ۱۳۱۳برابر  ۵ماه اوت ۱۹۳۴میالدی در اصفهان به دنیا آمد.
زمانیکــه شــش ســال داشــت ،دایــی او در بیمارســتان مســیحی اصفهــان آپاندیســش را عمــل کــرده بــود ،او بــه همــراه

مــادرش بــرای عیــادت بــه بیمارســتان مــی رونــد بعــد از ظهــر زنــگ کلیســا بــه صــدا درمــی آیــد و یــک پرســتار مــردم را
تشــویق مــی کنــد تــا بــرای عبــادت خــدا بــه کلیســا برونــد .در موقــع بیــرون آمــدن از کلیســا یــک جــزوه کوچــک بــه او
دادنــد ،اســم آن جــزوه ایــن بــود؛ خــدا تکلــم فرمــود .در  ۱۲ســالگی جــزوه خــدا تکلــم فرمــود را بارهــا خوانــد تــا حفــظ

شــد و کالم خــدا در دل او بــذر محبــت کاشــت و از  ۱۴ســالگی عاشــق مســیح شــد .از آن پــس در زندگــی یــک هــدف
داشــت ،بــه عیســی مســیح دسترســی پیــدا کنــد و مســیحی شــود .در نوجوانــی قلــب خــود را بــه خداونــد مــا عیســی

مســیح ســپرد.

روز اول ژانویــه  ۱۹۵۴تعمیــد و عشــاء ربانــی گرفــت و عضــو کلیســا یعنــی جــزء بــدن مســیح شــد و یــک مــاه بعــد حــدود

ســاعت  ۱۰شــب دیگــر او را بــه خانــه راه ندادنــد و مجبــور شــد بــه تهــران بــرود.

چندین سال بعد برای ادامه تحصیالت به هندوستان و سویس مسافرت کرد؛
•در افغانســتان در موسســه ی نابینایــان مشــغول تدریــس شــد و بعضــی از شــاگردان ایشــان تــا ســطح دانشــگاه
بــه تحصیــل ادامــه دادنــد از آن میــان مــی تــوان بــه بــرادر عزیزمــان ضیــا نصــرت اشــاره نمــود کــه بــه خاطــر عشــق
و ایمانــش بــه مســیح خداونــد ،شــهید شــد.

•در ضمن انجیل مرقس را به زبان دری ترجمه نمودند.
•در شهر قروه کردستان خدا را در بیمارستان مسیحی قروه خدمت نمودند.
•در کلیســای اهــواز و آبــادان کــه خدمــت مــی کردنــد ،درآنجــا دعــوت شــدند تــا کتــاب مقــدس تفســیری را ترجمــه
کننــد و بــرای شــرکت در ســمینار ترجمــه ی کتــاب مقــدس بــه بیــروت رفتنــد.

•در بابــل هــم در دانشــگاه فنــی بابــل بــه تدریــس زبــان انگلیســی پرداختنــد و هــم کتــاب مقــدس تفســیری را
ترجمــه مــی کردنــد.

•نه سال را صرف ترجمه کتاب مقدس تفسیری کردند و بعد به تهیه کتاب های کانون شادی پرداختند.
•مدت پنج سال در کتابفروشی مسیحی خدمت کردند.
•در پاییز  ۱۹۶۴برای ادامه تحصیل به لبنان ،دانشکده خاورمیانه بیروت رفتند.
او در ســال ۱۹۸۴میــادی برابــر بــا  ۱۳۶۴شمســی دســتگیر و بــه جــرم ارتــداد روانــه زنــدان ســاری گردیــد .وی پــس از
گذرانــدن  ۹ســال و  ۲۷روز در زنــدان بــه ســبب فشــارهای بینالمللــی و بــدون کوچکتریــن توضیحــی در  ۲۶دی مــاه
 ۱۳۷۲از زنــدان آزاد شــد.

بیشــتر از  ۵مــاه از آزادی مهــدی دیبــاج نگذشــته بــود کــه در تیرمــاه  ۱۳۷۳و زمانــی کــه او بــرای مراســم جشــن تولــد

دختــرش عــازم زیبادشــت کــرج بــود ،در راه ناپدیــد و ســپس جســد تکــه تکــه شــدهاش پیــدا شــد.
قهرمان کسی است که بر تاریخ قوم و مردمش اثر گذار میشود.

بیایید امروز ببینیم که چطور می توانیم در مسیح عیسی تبدیل به قهرمانانی تاثیر گذار شویم.
افــراد قهرمــان در تاریــخ کتــاب مقــدس ،بــا کمــک خداونــد ،بــر تاریــخ قــوم و مردمانشــان اثــر گذاشــتند و باعــث جــال

نــام خــدا شــدند.

چنانکه یک قهرمان المپیک نیز باعث باال رفتن پرچم کشورش میشود و در تاریخ کشورش اثر گذار میشود.
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گفتگو
آیــا امــروز قصــد داریــد همــان نوجوانــی باشــید کــه خــدا از شــما اســتفاده میکنــد تــا روی خانــواده ،کلیســای محلــی و
قومتــان اثــر گــذار باشــید ؟ چطــور؟

چند روش عملی در این راستا ذکر کنید.
پل های پشت سرت را خراب کن:
در مســیر قهرمانــی راهکارهــای عملــی فراوانــی وجــود دارد کــه بــه بررســی برخــی از آنــان مــی پردازیــم .پــل هــای پشــت

ســرت را خــراب کــن یعنــی:

•مثل گذشته زندگی نکن
الیشــع ایــن کار رانجــام داد ,او کوچکتریــن عضــو خانــواده بــود کــه در مزرعــه کار مــی کــرد ،وقتــی مــرد خدایــی او را

صــدا زد بــرای اینکــه بــه گذشــته خــودش برنگــردد ابــزار کارش را ســوزانید.

اِ َ
لیشــع گاوان را رهــا کــرده ،از پــی ایلیــا دویــد و گفــت« :بگــذار پــدر و مــادرم را ببوســم و ســپس از پــی تــو آیــم ».ایلیــا
بــه وی گفــت« :بــرو ،زیــرا مگــر بــا تــو چــه کــردهام؟ پــس ا ِ َ
لیشــع از عقــب او بازگشــت و جفتــی از گاوان را گرفتــه ،ذبــح

کــرد و گوشــت را بــا ابــزار شــخم پختــه ،بــه مــردم داد و خوردنــد .آنــگاه برخاســته ،از پــی ایلیــا رفــت و بــه خدمــت او
مشــغول شــد.

(اول پادشاهان )۲۱-۲۰ :۱۹
می دانید چرا؟
تا دیگر مثل گذشته اش زندگی نکند.
تا دیگر کارهایی رو که در گذشته انجام می داد ،انجام ندهد.
امــروز تــو هــم مثــل الیشــع تصمیــم بگیــر کــه پــل هــای پشــت ســر خــودت را خــراب کنــی تــا مثــل گذشــته ات زندگــی

و رفتــار نکنــی ،کارهــای گذشــته را انجــام ندهــی.
یک جمله بسیار زیبا از کشیش مهدی دیباج:

در دلم تمام پل های پشت سر خود را می سوزاندم تا راه بازگشت نداشته باشم.
•حرف های منفی دیگران را نسبت به خودت باور نکن
شده تا به حال در زندگی بعضی از این جمالت را شنیده باشید؛
تو هیچی نمیشوی؟
از تو هیچی در نمی اید؟
عرضه انجام هیچ کاری را نداری؟
آخر یک کارگر ساده می شوی؟
بچه فالنی را دیدی؟
و از این قبیل جمالت که امکان دارد از پدر و مادر ،آشنایان ،معلمین مدرسه و حتی در کلیسا شنیده باشیم.
صحبتهای منفی ای که دیگران بر زندگی شما اعالم کرده اند که گوش و ذهن شما را پر کرده است را دور بریز.
این اعالنات مانند پل هایی است که تو را مدام به گذشته و خاطرات تلخ و بد قدیمی می رساند.
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اگــر پــل هــای قدیمــی کــه در پشــت ســرتان هســت را خــراب نکنیــد در تمــام ســختی هــا و مشــکالت و لحظــات خــوب

و شــیرین ،یــادآوری ایــن پــل هــا باعــث میشــود تــا در مشــکالت و جنــگ هــای زندگــی تســلیم شــوید.
الیشع با خدا قهرمان شد و بر تاریخ قوم یهود اثر گذاشت.
برادر مهدی دیباج با خدا قهرمان شد ،بر بیداری کلیسای ایران اثر گذاشت.

امــروز شــما هــم مــی توانیــد در مســیح عیســی قهرمــان شــوید و بــر خانــواده ،قــوم و کشــورتان تاثیــر گــذار باشــید .تنهــا
اگــر بــر خــود بــاور داشــته باشــید و از منظــر خــدا بــر خــود نــگاه کنیــد و بــا خــراب کــردن پلهــای پشــت ســرتان یعنــی بــاز

نگشــتن بــه اعمــال و عــادات گذشــته و بــاور نکــردن اعالنــات منفــی روی خــود ،مســیر قهرمانــی را پیمــوده تــا نــه تنهــا

مــدال آوران بلکــه مشــعل داران المپیــک زندگــی باشــیم

•قدم عملی ۱۰ :دقیقه
از نوجوانان خود بخواهید که قدمهای عملی زیر را انجام دهند.
 -۱روی یــک تکــه کاغــذ بنویســید کــه چــه خصوصیــت اخالقــی یــا رفتــاری ،عــادت رفتــاری یــا شــخصیتی در شــما

بــوده و یــا حتــی هــم اکنــون نیــز در زندگــی شــما وجــود دارد کــه وقتــی تصمیــم مــی گیریــد تغییــر کنیــد و یــا در مســیر
موفقیــت قــدم برداریــد بعــد از مدتــی دوبــاره آن را انجــام مــی دهیــد؟

 -۲بعــد از نوشــتن روی کاغــذ ،آن مــواردی را کــه فکــر مــی کنیــد از همــه مهــم تــر اســت و بــر زندگــی شــما بیشــترین
تاثیــر را دارد بــا ماژیــک بــرای خودتــان مشــخص تــر کنیــد!

 -۳بــرای آن موضوعــات هــر روز دعــا کنیــد و در مطالعــه کتــاب مقــدس روزانــه تــان ســعی کنیــد آیاتــی را کــه مربــوط

بــه ایــن موضــوع هســتند پیــدا کنیــد و هــر روز مطالعــه کنیــد.

 -۴دقــت کنیــد اگــر تنهــا نتوانســتید بــر ایــن عــادات غالــب شــوید و دوبــاره آن هــا را انجــام دادیــد ،بــا معلــم نوجوانــان

و یــا شــبان کلیســا صحبــت کنیــد و از آنهــا کمــک بخواهیــد.

 -۵در طــول ايــن هفتــه يــك يــا چنــد هــدف خــود را كــه مدتهاســت بــه دليــل اينكــه فكــر ميكرديــد توانايــى انجامــش را
نداريــد کنــار گذاشــته بودیــد ،یادداشــت کنیــد و از بيــن آنهــا مهمتريــن را انتخــاب کــرده و ســعى کنیــد تــا بــا شــروعى

دوبــاره در مســیر رســیدن بــه هــدف خــود بــا جدیــت پیــش برویــد.

•آیه کلیدی برای حفظ کردن ۲ :دقیقه
از یکــی از نوجوانــان بخواهیــد کــه آیــه را بلنــد و شــمرده از روی کتــاب مقــدس قرائــت کنــد ســپس نوجوانــان را تشــویق

کنیــد تــا گروهــی یــا انفــرادی آیــه را حفــظ کننــد.

پــس چــون چنیــن ابــری عظیــم از شــاهدان را گرداگــرد خــود داریــم ،بیاییــد هــر بــار ِ اضافــی و هــر گنــاه را کــه آســان بــه

دســت و پــای مــا میپیچــد ،از خــود دور کنیــم و بــا اســتقامت در مســابقهای کــه بــرای مــا مقــرر شــده اســت ،بدویــم”.
عبرانیان 1 :12

•دعا و پرستش ۱۰ -۵ :دقیقه
•گر طوفان آید و جانم ترسان شود
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•بازی ۱۵-۱۰ :دقیقه
من کی هستم
بــازى بــه ايــن صــورت اســت كــه ابتــدا عكــس مــات مشــاهير را روى صفحــه نمايــش ميدهيــد و از نوجوانــان بخواهيــد

كــه حــدس بزنــن كــه آن عكــس متعلــق بــه كــدام شــخصيت معــروف اســت و بعــد از آن تصويــر واضــح را نمايــش
دهيــد.

ميتوانيــد در صــورت تمايــل بــرای برنــده بــازی جايــزه در نظــر بگيريــد و بــا خالقيــت خودتــان بــه نوجوانــان جايــزه

دهيــد.
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