




خدا نام  ه  ب  
 مهرباندلم می شـود    که با یاد اوخدایی 

 هر زمان، هر کجا، مرا  خدایـی کـه یـاری کند
 خدایی که درهرکجاست      زمین، توی دل، آسمان
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 می پرسم  از شما به این جدول نگاه کنید، من چند تا پرسش قرآنی 
 می شود  معلوم سپس .  می دهمجدول قرار داخل خانه های های شما را و جواب 

 ؟چیستجلسه که موضوع 

 ؟می باشدرا بگویید که به معنای پشیمانی  از گناه سوره ای نام . 1
 در قرآن که به معنای شب است چه نام دارد؟سوره ای . 2

 ترکیب از و است عالی صفات دارای و برتر معنای به که است سوره کدام .3
 ؟می شود تشکیل الفبا اول حرف و اول امام اسم
 می باشد؟( ص)را نام ببرید که هم نام قبیله پیامبر اکرمسوره ای . 4
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 برای رسیدن به پیام جدول باید، از پاسخ اول حرف اول، از 
پاسخ دوم حرف آخر، از پاسخ سوم حرف اول و از پاسخ چهارم حرف آخر 

 متوجه شدید، چه کلمه ای ساخته می شود؟. کنار هم قرار گیرد
 

 معناست؟ چه به و چی یعنی تالش :بگوید می تواند شما از یک کدام خب
 

 به برای فراوان کوشش و سعی :یعنی تالش گفتند، دوستانتان که همانطور
 الزم برسد موفقیت به انسان اینکه برای دوستان، بله .چیزی آوردن دست
 آقا مثل .شود موفق کار آن در تا کند کوشش و تالش کاری هر در است
   .تقی

 بشنوید؟ را تقی آقا قصه دارید دوست



 پدر به هم ما قصه ی «تقی» .بود دربار آشپز «تقی» پدر ،بچه ها خوب بسیار
 که بود این «تقی» کارهای جمله از .کرد می کمک کارها در خود زحمتکش

 .برد می را دربار وزیر فرزندان و استاد غذای
 وزیر فرزندان به استاد وقت هر «تقی» آقا که بود این توجه جالب نکته 

 یاد و داد می گوش را درس و ایستاد می کالس در پشت داد می درس
 روزها از یکی در اینکه تا .آمد می خوشش کار این از خیلی و گرفت می
   آموخته اند آنچه به نسبت بچه ها از گرفت، تصمیم بچه ها پدر

   .شود آگاه آنها پیشرفت میزان از تا بپرسد سئواالتی

 تقی .دهند پاسخ نتوانستند ها بچه پرسید هرچه ولی
 و داد را سئواالت جواب و خواست اجازه بود حاضر که
 سواد مگر تو پرسید .کرد تعجب خیلی مقام قائم

 داری؟



 گوش در پشت از من داد می درس بچه ها به استاد وقت هر ولی نه گفت تقی
  دید تعجب با اما .دهد انعام تقی به خواست مقام قائم .گرفتم می یاد و دادم می
 بلکه .نمی خواهم انعام من گفت هم تقی .پرسید را علت .کند می گریه دارد تقی
 های درس از و کنم شرکت درس کالس در بچه ها این با دهید اجازه من به

   .بیاموزم استاد

 شرکت درس کالس در تقی مقام، قائم اجازه با
  بلکه شد، باسواد تنها نه کوشش و تالش با و کرد
  کارهای به دست و رسید بزرگی مقام های به

  ما که معروف کبیر امیر همان شد و .زد بزرگی
 .شناسیم می



 می گویند؟ چه گله نگهبان و چوپان به .1
 آب در .است بی مزه و بی بو و بی رنگ که است گازی کدام .2

 گوشت و مرغ تخم سفیدة در هوا بر عالوه .می شود حل کم بسیار
 ؟می شود یافت شیر و

 ؟کیست پس نیست نادان .3 
  در حرکت به را توپ فوتبال در که است عضو کدام .4 

 ؟می آورد
  نمک کویر شرقی جنوب و کرمان شمال در واقع کویری نام .5
 دارد؟ نام چه

 شالوده و زمینه پی، پایه، بنیان، بن، ریشه، اصل، به .6
  می گویند؟ چه چیزی هر

 ؟می باشد اسالم سفارش که است آبی ورزشی کدام .7

چــه بــه ده روز از مــاه، ماننــد ده روز اول مــاه م ــرم  . 8
 ؟  می گویند

(12-5-9-2)  شبان  

(25-23-34)ازت    

(17-16-19-20) دانا   

(1-4) پا   

(6-18-3)لوت    

(10-21-11-22) اساس  

(13-14-15)شنا   

 (7-8-26)  دهه
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 به بشمارید تا سه تا سه و بنویسید را اول حرف اگر
  در مهربان خدای از دلنشین سخنی که جدول، پیام
 .رسید خواهید هست کریم قرآن

 1 ن

1 

 س س

 ن 1



پـاداش انسـان بـه    : می فرمایـد بگوید در کدام سوره خداوند می تواند کدام یک از شما 
 اندازه تالش اوست؟

 «سَعیلِالِنسانِ اِلّا ما  لَیسَ»: فرمایندمی ، که 39 آیه نجمسوره 

زیــرا تــالش انســان را بــه مــی کنــد  « تــالش»را تشــویق بــه انســان هــا خــدای مهربــان 

 .می رساندفراوان موفقیت های 

البتــه الزم اســت بــدانیم   
برخی از کارها هستند که 
اگر آنها را بلد باشیم و به 

می شود کار بگیریم باعث 
و بشــود بیشــتر تــالش مــا 
می دانید . بدهدبهتر نتیجه 

آن کارها چیستند؟ به این 
 :توجه نماییدکارت ها 



تصمیم خوب. 1  
 طی و موفقیت به رسیدن برای
  است الزم ترقّی های پله کردن

 خود خوب گیری تصمیم یک با
 .کنید نزدیک موفقیت به را



  و کنید ریزی برنامه تان زندگی برای خود، واقعی های توانمندی و امکانات به توجه با
  کنید سعی مثال عنوان به .نکنید سرپیچی نظم و برنامه آن از جهت بی هرگز بکوشید
 استفاده با و بروید رختخواب به ساعت سر شب هر و کنید تنظیم را خود خواب وقت
 تمرین با را مواردی این اگر.شوید بیدار خواب از معینی ساعت سر دار زنگ ساعت از
 .بود خواهد قطعی کارهایتان انجام در شما موفقیت دهید انجام پشتکار و



 زندگی در موفقیت عدم و بی نظمی آفت تنبلی و سستی
  بی حال زندگی، جاری کارهای انجام در کنید سعی .است
 .نیندازید تأخیر به را کارها و نباشید

مقابله با تنبــلی. 3  

 :فرماید می (ع)باقر م مد امام
  آن ترجمه و حدیث من (ع)باقر امام کالم به رسیدن برای
 جمله تا کنید دقت .می نویسم تابلو روی ریخته هم به را
 .کنید بیان درست را

 بِالدِّینِ –اَلدُّنیا  –الکَسِلُ  –وَ  –یَضُرُّ 
 و دین به تنبلی اَلدُّنیا  وَ بِالدِّینِ یَضُرُّ الکَسِلُ
   .می زند ضرر دنیا

 دو ریشه ی فسادند  حالی و تنبلی بی 

 راه نجاتنـدتنها      تالش و سازندگی



  آسان سختی ها همه ی انسان، م کم اراده ی برابر در
 خود شده برنامه ریزی کارهای استقبال به .می شود
 .می توانید که کنید تلقین خود به و بروید

اراده قوی. 4  



به خدا اعتماد کنید و در انجام امور رضـایت خداونـد را   
مالک رفتار و گفتار خود قرار دهید و از تسلیم شدن در 

 . برابر تمایالت پوچ و هواهای نفسانی بپرهیزید

توکل به خدا. 5  



دوستان خوب. 6   و روحیه که کسانی با باشید، داشته یاد به همیشه 
 نیز شما اراده تا شوید دوست دارند، قوی اراده ی
 .شود قوی



الگوپذیری مناسب. 7  اسوه ها و بزرگ انسان های فعالیت های و تصمیم ها در 
 باشید جدی الگوپذیری و همسان سازی در و کنید دقت
 و گیری تصمیم توان و کنید پیدا را کار انجام جرأت تا

   .شود تقویت شما در اجرا

الگو پذیر باشیم و به افراد برجسته مانند پیامبر و اهل بیتش نگاه کنیم و  خوبهپس 
پیـامبر بـرای   . با درس گرفتن از زندگی آنها برای رسیدن به موفقیت تـالش کنـیم  

 .می کردهمه کارهایش خود تالش می کرد و دیگران را هم به کار و تالش تشویق 



از جنگ تبوک باز مـی گشـت، سـعد    ( ص)رسول خدا»: می گوید« انس بن مالک»فردی به نام 
با . آمد، حضرت به احترام این استقبال با سعد مصاف ه گرمی کرد ایشانانصاری به استقبال 

. سعد دست داد، ولی در کمال تعجب دید دست های سعد پینه بسته و زبر و خشن می باشد
 چه صدمه و آسیبی به دستت رسیده است که اینگونه شده است؟ : فرمود

با طناب و بیل، درون . سر و کارم با آب، چاه، بیل و طناب است( ص)یا رسول اهلل: سعد گفت
. و برای مردم چاه می کَـنم و درآمـدم را خـرا خـانواده ام مـی کـنم      می کنم سختی کار به چاه 

مقابل افراد بی شماری کـه ایـن صـ نه را مـی دیدنـد،  فوراهدسـت هـای آن        ( ص)رسول اکرم
این دستی است که آتـش بـا آن تمـاس پیـدا     »: کارگر زحمت کش را گرفت، بوسید و فرمود

 «.نمی کند



 کار چیست مگو می کن، کار برو
 کار است جاودانی سرمایه که
   

 رسید خواهی چیز هر به زکوشش،
 رسید کماهی خواهی چیز هر به

 کارها در است پایداری گرت
 دشوارها تو پیش سهلْ شود

 نمی شود میسّر گنج، ، رنج نابرده
 کرد کار که برادر جان گرفت آن مزد

 بگذرد فلک ز عالی همت
 بگذرد زملک همت به مرد

 است قوی همت اگر است آب ره، سنگ 
 چیست جاده بلند و پست را سیل

 زورمند گردد چو انسان همت 
 گزند بی آفریند خواهد هرچه




