


فرصت ها از و استفاده اهمیت وقت   



همواره می برم من نام مقدسش را   

اینکهحاالهستید؟وسرحالقبراقخوبه؟همگیحال.سالمگلمبچههای

 .میکنمشروعمسابقهیکباراامروزدرسهستید،وپرانرژیآمادهقدر

 یکتا خدای نام آغازهرکالمی



 ؟چیست تصویر می کنید، مشاهده که تصویری این

 نماز خواندن

 اذیت کردن

 کمک به پدر
 و مادر

 تنبلی کردن

 درس خواندن



 چیست؟  می کنید، مشاهده که تصویری دو این بگویید حاال

 .اند صندوقچه بله

  صندوقچه ها این اما 
 !نیستند معمولی نیز

یکی ازاین 
صندوقچه ها   
درونش نور و 
روشنایی، یکی  

و سیاهی 
 .استتاریکی 



 از پر که می بیند و می کند باز را دیگری صندوقچه سپس
 بوی و تاریکی است، کننده ناراحت بسیار بد بوی و تاریکی
 داده انجام شخص که است بدی کارهای خاطر به بدش
   .است

 چهار و بیست انسان عمر از روز هر برای قیامت روز در
  .شد خواهد باز روز شبانه ساعت های تعداد به صندوقچه

 با انسان و ، است نور از پر که ، می شود باز صندوقچه ای
 این نور .شود می خوشحال بسیار صندوقچه این دیدن

 شخص آن دنیا در که است خوبی هایی خاطر به صندوقچه
   .است داده انجام

  آن از چرا که می خورد تاسف که است لحظه این در
  که صورتی در نبرده، بهره ساز سرنوشت فرصت های
   کند شایسته و نیك کارهای از پر را آنها می توانست

  کریم   قرآن که است خاطر همین به :می فرمایند بعد
 (1).است نامیده  تغابن روز را قیامت

 

 :صلی اهلل علیه وآله و سلم می فرمایندمحمد پیامبر مهربانمان حضرت 



 و ، غیرمفید مطلع شدید کارهای بدصندوقچه ها که ازماجرای حاال 

که درون ساعت بود را درون صندوقچه های سیاه می اندازیم و کارهای نادرستی 
 .  می دهیمنورانی قرار صندوقچه های در را نیز مثبت و درست خوب، 

زندگی ساعت های و لحظه ها بله بچه ها ما باید حواسمان را جمع کنیم تا در  همه 
 .استفاده کنیمفرصت هایمان انجام بدهیم و از می توانیم بهترین کارهایی را که 

 کار وانجام خداوند اطاعت مشغول که انسان زندگی ساعت و وقت از بخش آن
 که انسان وقت از بخش آن و گردد می تبدیل نور به قیامت روز است نیك های

 برای باید پس شود می تبدیل تاریکی به است بد کارهای یا گناه انجام مشغول

خوب، درست، برنامه ریزی کنیم تا پر ازکارهای گونه ای وقت خود به و زمان 
دارای کارنامه ای نورانی  تا هم در دنیا موفق باشیم وهم درآخرت باشد مفید 

 .و به بهشت پراز نعمت خداوند وارد شویمباشیم 

 



 سی در که بود جهان گشایی و طلب جاه بسیار فرد تاریخ، روایت به مقدونی اسکندر
 روز یك فقط که داشت آرزو رسید، فرا وی مرگ که روزی .درگذشت سالگی وسه

 بیست نیازمند او .ببیند را مادرش بتواند تا بماند زنده دیگر
 او میان سفر، که را ای فاصله بتواند تا بود زمان ساعت وچهار

 بازگردد او نزد به و ببرد بین از بود، کرده ایجاد مادرش و
 دنیا تمام که هنگامی بود، داده قول مادرش به اینکه ویژه به
 را

  به را جهان همه و بازگردد او پیش به کرد، تصرف
  خواست پزشکان از اسکندر بنابراین، کند؛ هدیه او
 و کنند فراهم او برای مهلت ساعت چهار و بیست تا

  .بیندازند تأخیر به را مرگش



  باقی او عمر پایان به دقیقه چند از بیش که دادند پاسخ وی به پزشکان
   .دهند انجام برایش کاری نمی توانند آنها و است نمانده

 در را دنیا از نیمی یعنی را خود پادشاهی تمام از نیمی حاضرم من» :گفت اسکندر
 ما به هم را دنیا همه اگر» :گفتند آنها .بدهم ساعت وچهار بیست فقط ازای

 «است غیرممکن کار این .دهیم انجام برایتان کاری نمی توانیم بدهید،
 پی کشیدن هایش سختی و تالش ها تمامی بودن بیهوده به اسکندر لحظه، آن در 

 وچهار بیست خرید به قادر بود، آورده دست به را دنیا همه آنکه با فهمید و برد
 وسه سی که دریافت آن گاه او .نیست مادرش دیدار و زندگی برای وقت ساعت

 .است گذرانده بیهودگی به چگونه را عمرش سال

 آن نمی توانیم آوریم دست به را دنیا تمام اگر حتی بدهیم دست از را فرصت اگر ها بچه بله
  را فرصت این بخواند درس می تواند انسان که زمانی در اگر مثال آوریم؛ دست به دوباره را

 .بود نخواهد موفقی وانسان نمی گردد فراهم برایش خواندن درس امکان دیگر بدهد ازدست



 به دیر یا بمانید؟ جا اول زنگ از و باشید مانده خواب شده حال به تا  آیا !من دوستان
 جلو حریف تیم دروازه تا را توپ فوتبال بازی در آمده پیش برایتان یا ؟برسید مدرسه
 بزنید گل نتوانید داور توسط بازی اتمام سوت با شدن وگل آخر شوت زدن هنگام ببرید،
 پاسخ آخر سوال به هنوز وشما باشد شده تمام زمان امتحان جلسه سر یا ؟بشوید وبرنده

 ؟باشید نداده
 ؟افتاده برایتان اتفاقی چه مواقعی درچنین که کنید تعریف شما بچه ها بله خب،

 داده اید؟ ازدست فرصتش را اما بدهید انجام می خواستید که بوده کارهایی چه دیگر

 می شویم؟ حالتی چه دچار می افتد برایمان اتفاقی چنین وقتی من دوستان

 . می خوریم اندوه و غصه ،می شویم اندوهناک
وغصهه ای  دوستان من برای اینکه دچار چنین اندوه خیر پس هم دارد؟ فایده ای آیا این اندوه 

و زمانمههان بههرای وقههت بایههد . احسههنتدرزنههدگیمان نشههویم بایههد چههه کههاری انجههام دهههیم؟ 
 .موقع ودرست انجام بدهیمبرنامه ریزی کنیم و هرکاری را سر 



 خدا راه در جنگ میدان در که کسی به -1
  ؟می گویند چه شده، کشته

 ضرراست؟ معنای به کلمه ای چه -2

 است؟ اندیشه معنای به کلمه ای چه -3

 به را سخنی یا خبر معنای کلمه ای چه -4
 می دهد؟ رساندن دیگری

 چیست؟ بردباری و شکیبایی معنای -5

  نام چه می ریزد، دریا به که بزرگ جوی -6
   دارد؟

 سبزی و روغن و حبوبات از که آبدار غذای -7
   چیست؟ نامش می کنند، درست آن مانند و

 و افسوس وقت به که حرفی دو کلمه ای -8
   چیست؟ گویند،  می حسرت

 از مثال :چیزی انتهای و آخر بیان برای -9
   می شود؟ استفاده کلمه ای ازچه تهران ..مشهد

 (19-15-6-14) شهید

(26-2-11-20)زیان   

(4-3-1)فکر   

(9-16-25-8)پیام   

 (22-5-7 ) صبر

(24-13)رود  

(21-17)آش   

 (18-23)آه

(12-10)تا    
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 پیام تا می شماریم تا سه تا سه نوشته، را آن اول حرف می کنیم شروع اول خانه از
 .آید دست به جدول

جای خالی هم که خود  « شود ......فرصت را دریاب پیش از آن که مایه »
 .اندوه شودمایه : چیستمی گوید جدول 

 .غُصّةًبادِرِ الفُرصَةَ قَبلَ أن تکونَ 

فرصت را دریاب، پیش از آن که از دست  : امام على علیه السالم
 .دادنش موجب اندوه گردد



 مصرف درست را هایمان وقرصت  زمان بتوانیم اینکه  برای !گلم بچه های
 رامدیریت وقتمان باید نشویم اندوه دچار دادنش ازدست خاطر به و کنیم
 به را کار این بتوانیم اینکه برای کنیم تقسیم درستی به را آن یعنی کنیم

  کرد؟ باید چه  دهیم انجام درستی

 

 

 شود مشخص تا جداکنیم ازهم را ها آن و بنویسیم کاغذ دریك را کارهایمان
 .دهیم انجام باید کارهایی چه روز شبانه طول در ما

 کردن یادداشت :اول قدم



 کارهایی درمیان کنیم مشخص بزرگترها بامشورت یعنی کارها؛ اولویت بندی
 یا برخورداراست بیشتری اهمیت از آنها از یك کدام دهیم انجام باید که

 بگیرد انجام زودتر باید کار کدام

 کارها اولویت بندی :دوم قدم



 زمان تقسیم بندی :سوم قدم

 از آنها اهمیت به توجه با و دارید که کارهایی به باتوجه باید زمان؛ تقسیم بندی
 اختصاص را مشخصی وقت ازآنها هرکدام به زمانتان ساعت چهار و بیست
 برنامه ریزی چنین اگر کنید تعیین کار هر برای مشخصی زمان ومدت  بدهید

 ازدست را وفرصت ها کنید استفاده خودتان زمان از خوبی به می توانید کنید
   .ندهید



 السالم علیه علی امام

 نیازهایت و امور همه به رسیدن براى کافى فرصت تو روز و شب همانا

 .کن تقسیم خود استراحت و کار میان را آنها پس نیست؛

 

  السالم علیه کاظم امام

 خدا با مناجات براى زمانى :نمایید قسمت چهار را خود اوقات کنید سعى

 ارتباط براى زمانی روزانه، مهم کارهای انجام براى زمانى و دهید اختصاص

   .سالم تفریحات براى زمانى و ودوستان بانزدیکان



 پندآموز حکایت
 
 

 رحم :مى گفت و مى زد فریاد دیدم، را  فروشى یخ مرد روزی :می گوید عالمی
  که کسى به کنید رحم ،مى شود ذوب سرمایه اش دارد که کسى به کنید

 انسان درباره هم عصر سوره  گهفهتهم خودم پیش  !مى شود  آب سرمایه اش
 مى پایان عمر و گذرد مى انسان ها  ما بر زمان و عصر که گوید می را همین
 نکند کسب ثوابى و نکند استفاده خوبی به هایش فرصت از انسان اگر گیرد،

 سرمایه لحظه هر که فروش یخ آن مانند است زیانکار کند راتلف وعمرش
 کرده خسارت گرنه و بفروشد را آن زودتر هرچه باید و شود می آب اش

   !است

   فرصت از استفاده اهمیت



الرَّحِیمِبسْمِاللَّهِالرَّحْمَنِ
 نام خداوند رحمتگر مهربانبه 

وَالْعَصْرِ
به عصر  سوگند 

 (زمان)

ِنَّالْإِنْسَانَلَفِیخُسْرٍإ
واقعا انسان  كه 

 دستخوش زيان است 

 بِالصَّبْرِإِلَّاالَّذِینَآمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِوَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْا
كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش و مگر 

 .  اند به شكيبايى توصيه كرده



 .برداریم قدم تو راه در همیشه تا کن کمک ما به خدایا

 .بکنیم را استفاده بهترین هایمان فرصت از تا کن کمک ما به خدایا
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