




 به نام خدا که گل را رنگ و بو داداول 

 زشبنم الله ها را آبرو داد

 به نام خالق که بنده او هستیمدوم 

 :صلوات می فرستیمو آلش ما به رسول 

 «مُحَمََّدٍللََّهُمََّ صَلَِّ عَلَی مُحَمََّدٍ وَآلِ ٱ» 

 دارم یه هدیهسوم 

 که بهترین کالمه

 هدیه برای شما

 درسته اون سالمه

 حالتان خوبِ؟ الحمدهلل! سالم... بچه ها



 

 

 سؤال تا چند تا کنید توجّه کرده ام آماده که شکل این مثل ضلعی 6 عدد 10 این به حاال آفرین

 ...!؟بپرسم قرآنی

 تا دهد پاسخ شد، انتخاب کس هر بگیرید، اجازه ابتدا سؤال، هر از بعد امّا آماده اید، که بله

 امتیازش هرکس .بنویسم برایش تابلو در نامش همراه را، او امتیاز داد، صحیح پاسخ درصورتی که

 را پرسش ها تا کنید گوش دقَّت با اکنون .کند دریافت هم را خود جایزه می تواند باشد بیش تر

  .بدهید درست و صحیح جواب

 پاسخ ها با را خانه ها (1 شماره) اول به ( 10 شماره) آخر از .دهید پاسخ قرآنی سؤال های به ابتدا

 درست و صحیح بتوانید را پاسخ ها تا کنید گوش خوب و دقَّت با پرسش ها به حاال .می کنیم پر

 .بدهید

   ... قبراقید و سرحال الحمدهلل که حاال

 .شویم آشنا شکل این با تا هستید آماده آیا



 ، چیست؟بود( ع)موسینام کوهی که محل مناجات حضرت 1.

 کدام سوره ای به نام پیامبران است؟2.

 چیست؟ در قرآن و زبان عربی نام گاو ماده3.

 چیست؟« گمراهان»آخرین کلمه سوره حمد به معنای 4.

 چیست؟ قرآن سوره آخرین نام5.

 است؟ خلیل اهلل لقبش پیامبر کدام6.

 است؟ قیامت نام هاى از یکى و «حادثه و رخداد اتفاق، رویداد،» :معنای به سوره کدام نام7.

 است؟ (ص) اسالم بزرگ پیامبر نام به سوره کدام8.

إِلَی النَُّوُرِ کاملل  ...اللَّهُ وَلِیَُّ الََّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مَِّنَ ال: حفظ است؟ این قسمت رارا «آیةالکرسی»چه کسی9.

 .کنید
! ....... هزار و سیصد آفلرین ! صد آفرین! آفرین! روشنایی و فروغ است؟ آفرین: نام کدام سوره به معنای10.

 .روی زمین....... بهترین ! خوب و نازنین

 نور ظلمات محمد واقعه ابراهیم ناس ضالین بقره انبیاء طور



 مناسب کلمه 3(کلمات اول حرف دادن قرار هم کنار با :رمز) حرف10این با اکنون
 .برسید آن پیام به تا بسازید

 .است طور و انبیاء بقره، ضالین، ناس، ابراهیم، واقعه، محمد، ظلمات، نور، :کلمه10

 زحمت با که می افتید شیرینی خوراکی نوع چه یاد هم، کنار    شکل 10 این چیدن با

 می شود؟ تولید فراوان

و  



  !«زنبورعسل» می دانید؟ را می کنید تولید «عسل» که حشره ای نام آیا

  ما خوب دوست النة نام !بله «کندو» می گویند؟ چه او النة به

  !بله دارند؟ شکلی چه آن ها اتاق های .است کندو ،«زنبورعسل»

 ...!زیبا چه .هستند شش گوشه



هرروز، صبح زود با طلوع خورشید، تالش « زنبورعسل»خوب، دوست ! بله

می کند تا بعد از یک کار پُرتالش به خانه اش برگلردد تلا عسلل را بلرای     

خودش این خوراکی شیرین و خوشمزه را تهیّله و تولیلد   « کندوی»درشما 

شاید از مجموعه های منظمی که تاکنون در اطرافتان دیده اید، کنلدو  . کند

 .منظم ترین آن مجموعه های منظم در طبیعت باشد



 به طور بگویید؟ را طبیعت در انضباط و نظم از دیگر نمونه چند آماده اید آیا
 را درختانی» : ببینید اگر هستید، مدرسه به رفتن حال در که زمانی آیا مثال،

 لذَّت «.کشیده اند قد هم کنار در منظم زیبایشان، برگ های و شاخه ها با که
 می کند طلوع آسمان در هرروز منظم چقدر که خورشید» :مانند نمی برید؟

  .«می کند روشن را همه جا و
 در راهنمایی چراغ خورشید، درختان، همین اگر :بگویید می توانید آیا

  می افتاد؟ اتفاقی چه نبودند ... و نظم برای خیابان
 را، خودتان اطراف در انضباط و نظم از هم دیگری نمونه های می توانید آیا

 بزنید؟ مثال انار ساعت، مانند؛



 فرزندانش از مهربانی با که است کسی سفارش آخرین سخن، این
 .نکنند فراموش هرگز را او سفارش تا می خواهد

 چه .کیست؟ سخن،از این .است « .است کارها در نظم شما به من ... » جدول؛ پیام
   بگوید؟ را بزرگ شخصیّت این نام می تواند کسی

 تقوای به می رسد، او دست به من نوشته که شخصی هر و را شما» :فرمودند ایشان
 «.می کنم سفارش کارها در نظم و الهی

   .علیه السالم علی امام



 بچه ای که زرنگه
 کارهای او قشنگه 

 کارهای او همیشه
 دقیق و خوب و عالیه

 به موقع در همه جا
 نظم داره توی کارهاش

 دوست داره او همیشه
 هرچیز باشه سرِجاش



در کارهای خودملان داشلته   « نظم و انضباط»( ع)چه کنیم تا مثل امام علی 
 ؟باشیم

 «نظم و انضباط»به خدا صلی اهلل علیه و آله مانند پیامبر علیه السالم، علی امام 
 :شویممورد آشنا  6می خواهیم با . می دادنداهمیّت 

 .شرکت می کرد( ج ام ت ع)در ( ن ز ا م)برپایی هنگام : در ارتباط با خدا

 .می کردشرکت  جماعتدر  نمازبرپایی هنگام : در ارتباط با خدا



 .می کردنگاه ( هآ ی ن )منظم کردن موهایش به برای 
 .می کردنگاه آینه  برای منظم کردن موهایش به

کارهای شخصی:   



  .می کرد منظم و صاف دقَّت با بسیار ،( ه ن ا ش) با را سرشان موهای

...ویاران دیدار :   

   .می کرد منظم و صاف دقَّت با بسیار شانه،  با را سرشان موهای



 .بدهیدخودش انجام  زمانو ( وت ق )کاری را در هر 

وقتبرنامه ریزی :   

 .بدهیدخودش انجام  زمانو  وقتکاری را در هر 



 . منزل خود را منظَّم کنید( تن ظ ا ف )رعایت با 

داشتن منزل تمیز :   

 . خود را منظَّم کنیدمنزل  نظافتللللبا رعایت 



آماده شدن برای سفر، به منظم بلودن ظاهرشلان توجّله داشلتند و     هنگام 
ش ا )، (آ ی ن ه ): همیشه چند وسیله موردنیازشان را برای استفاده، مانند

 . با خودشان همراه برمی داشتندرا  (ق ی چ ی ) و( م س و ا ک )، (ن ه 

هنگام آماده شدن برای سفر، به منظم بلودن ظاهرشلان توجّله داشلتند و     
، (شلانه ) ،(آینه) :همیشه چند وسیله موردنیازشان را برای استفاده، مانند

 . با خودشان همراه برمی داشتندرا ( قیچی) و( مسواک)

مسافرت:   



 تا در پایان همگی فرشته شین؟اید آماده

 ،1،2،3 :آماده اید
    باال، راست دست می گم که یک
 .............. یک
          باال، چپ دست می گم که دو
 ..................دو

 ...دعا بکنیم هم، با همه

 بده زیاد عمر خدایا ...خدایا

 مامان به هم بابا به هم

 داره دوست رو ماها خدا

 داره قبول دعاهامونو

 آسمون به می دوزیم چشم

 مهربون خدای گیممی

 بردار ما از رو غصه

 دار نگه  ما رهبر




