
 مسابقه مفاهیم ویژه فرزندان پرسنل )مقطع ابتدایی(

: سالم کردن 1 موضوع  

(45) سوره انعام آیه  ا جَاءَکَ الَّذینَ یُؤمِنُونَ بِایَتِنَا فَقُل سَلَمٌ عَلَیکُمآیه : وَ إذَ  

 ترجمه : هر وقت آمدند پیش تو کسانی که به آیات ما ایمان دارند پس به آنها بگو : سالم بر شما.

تای اون برای سالم کننده و  96بچه های گلم : امام حسین )ع( فرمودند سالم کردن هفتاد تا ثواب داره که 

.اول از همه سالم کنید ،  یکی برای جواب دهنده است. اگه دوست دارید همه دوستتون داشته باشن  

: نیکی کردن به پدر و مادر 2 موضوع  

(32اسراء آیه  ) سورهبِالوَلِدَینِ إحسَناً آیه : وَ   

و  به پدر و مادر نیکی کنید.ترجمه :   

فرشته های مهربون : پدر و مادر با ارزشترین نعمتهای خدا به ماهستند. یادمون باشه همیشه باید 

 بهشون محبت کنیم و دست مادر و پدر را به احترام ببوسیم.

: پاکیزگی بدن 3 موضوع  

  ( 801) سوره توبه آیه  یُحِبُّ المُطَّهِّرِینَ اللَّهُآیه : وَ

و خداوند دوست دارد پاکیزگان را.ترجمه :   

 هر کسی که تمیزه                       پیش همه عزیزه

پاکیزه و تمیز بودن نشانه ایمان ماست . یک آدم مسلمان همیشه باید تمیز باشه و از عطر برای 

.خوشبو کردن خودش استفاده کنه  



زینت کردن:  4 موضوع  

( 28) سوره اعراف آیه   خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مَسجِدٍ آیه :  

)همراه خود( بردارید زینتهایتان را هنگام رفتن به مسجد.ترجمه :   

عزیزان دلم : مسجد خانه خداست . وقتی به خانه خدا برای نماز می ریم باید تمیز ترین لباسهامون 

زیباست و زیبایی رو دوست داره .رو بپوشیم و خودمون رو مرتب کنیم . خدا   

به پا داشتن نماز:  5موضوع   

( 85آیه  طه ) سوره  آیه : وَ أقِمِ الصَّلَوهَ لِذِکرِی  

و به پا دار نماز را برای یاد من.ترجمه :   

همیشه سرفراز است              ر آنکس با نماز است     ه  

خواندن خدا را یاد کرده و با خالق مهربونمون نماز بهترین راه صحبت کردن با خداست . با نماز 

.صحبت می کنیم  

ر از خداوندتشکّ : 6 موضوع  

( 7آیه  ابراهیم ) سوره آیه : لَئِن شَکَرتُم لَأَزِیدَنَّکُم    

.کنید زیاد می کنم شما راراگر تشکّترجمه :   

 شکر نعمت  ، نعمتت افزون کند  

کس برای ما کاری انجام بده باید ازش تشکر کنیم.  پروانه های قشنگم ، تشکر نشانة ادبه . هر

 خدا نعمت های زیادی به ما داده که باید ازش تشکر کنیم و خدا هم نعمت های بیشتری به ما میده

 



مشورت کردن:  7موضوع   

(841آیه  آل عمران) سوره آیه : وَ شَاوِرهُم فِی األَمرِ   

و مشورت کن با آنها در کارها.ترجمه :   

های باغ زندگی ؛ برای انجام هر کاری باید با بزرگترها ی مهربونمون مشورت کنیم . غنچه 

بزرگترها تجربه زیادی دارن و می تونن خیلی خوب ما رو راهنمایی کنن. یادتون باشه هر کس قبل 

.با بزرگترهاش مشورت کنه حتماً موفق می شه اگه از انجام هر کاری  

  

صلح و دوستی:  8 موضوع  

(831آیه نساء ) سوره  الصُّلحُ خَیرٌآیه : وَ  

و صلح بهتر است .ترجمه :   

دوستان گلم : مهربونی و دوستی موجب آرامش و خوشحالی ما می شه . سعی کنید دوستان خوب 

 انتخاب کنید و هیچ وقت با همدیگر قهر نکنید. دوست خوب یک گنج با ارزشه .

برادری:  9 موضوع  

(80آیه حجرات ) سوره  إخوَهٌ إنَّمَا المُؤمِنُونَآیه :   

بدرستیکه مؤمنان با هم برادرند.ترجمه :   

دخترای قشنگ و پسرای قهرمان : همة  ما مسلمانها از هر نژاد ، با هر زبان و رنگ پوست و از هر 

کشوری باشیم آفریدة خدای مهربون هستیم و با هم برابر و برادریم . بهترین افراد از نظر خدا 

.به حرفهای خدا گوش بده و عمل کنهکسی هست که   



با دعوت به مهمانی رفتن:  11موضوع   

(42آیه احزاب ) سوره آیه : إذَا دُعِیتُم فَادخُلُوا   

وقتی که دعوت شدید وارد شوید.ترجمه :   

گلهای زیبا : یادتون باشه بدون دعوت نباید جایی بریم . قبل از وارد شدن به هر اتاقی هم حتماً 

.بزنیم و اجازه بگیریم و بعد وارد بشیم باید در   

 

گوشی صحبت کردن درِ : 11موضوع   

(80آیه مجادله ) سوره نِ اآیه :إنَّمَا النَّجوَی مِنَ الشَّیطَ  

گوشی صحبت کردن از شیطان است. بدرستیکه درِترجمه :  

دوستمون احساس مهربونا : در گوشی صحبت کردن باعث ناراحتی دیگران از ما میشه . چون ممکنه 

کنه داریم در مورد او صحبت می کنیم . در گوشی حرف زدن از راههای شیطان برای ایجاد دشمنی 

 هست.

غیبت کردن:  12موضوع   

(83آیه حجرات ) سوره آیه : وَ لَا یَغتَب بَّعضُکُم بَعضاً   

و نباید غیبت کند بعضی از شما بعض دیگر را.ترجمه :   

کسی در مورد او صحبت کنیم و عیب هاش رو به دیگران بگیم . از غیبت کردن یعنی پشت سر  

کارهایی که خدا به ما فرموده که نباید انجام بدیم غیبت کردن و پشت سر دیگران حرف زدنه که 

 گناه بزرگی هست .



اسراف : 13 موضوع  

(28آیه اعراف ) سوره  ا وَلَا تُسرِفُواوُکُلُوا وَاشرَبآیه :   

.بیاشامید و اسراف نکنیدبخورید و ترجمه :   

شکوفه های بهشتی : اسراف کردن یعنی این که نعمتهای خدا رو هدر بدیم یا درست استفاده نکنیم 

. مثالً یک میوه رو نیمه خورده دور بندازیم . خدا نعمتهای زیادی به ما داده که فرموده از همه 

 نعمتهای من استفاده کنید ولی اسراف نکنید.

ره کردنمسخ:  14 موضوع  

(88آیه حجرات ) سوره  آیه : لَا یَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ  

نباید مسخره کند گروهی گروه دیگر را.ترجمه :   

هشدار : مسخره کردن یکی از زشت ترین کارهایی هست که ممکنه کسی انجام بده . حواسمون باشه 

یا بهتر از ما نیست  فریدة خدا هستیم پس حق نداریم کسی رو به خاطر چیزی که ندارهآهمة ما 

 مسخره کنیم.

خداوند کارهای ما را می بیند:  15 موضوع  

(85آیه علق ) سوره یَرَی  ألَم یَعلَم بِأنَّ اللَّهَآیه :  

آیا او نمی داند که خداوند می بیند.ترجمه :  

خانم خوشگال ، گل پسرا : اگه ما بدونیم جایی دوربین هست و یک نفر کارهای ما رو می بینه 

مراقبیم کار زشت انجام ندیم . درسته ؟ خدای خوب ، همیشه و همه جا با ماست و کارهای ما رو می 

 بینه . مراقب باشیم خدا را با کارهای بد ناراحت نکنیم.

 



دادن امانت به صاحبش:  16موضوع   

(41آیه نساء  ) سوره تِ إلَی أهلِهَاانَاآیه :إنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا األَمَ  

بدرستی که خداوند به شما امر می کند که امانتها را به صاحبانش بدهید.ترجمه :  

می « محمد امین » شاپرکهای قشنگ: امانتداری از صفتهای خوب پیامبر عزیزمون بوده که به ایشون 

بگیره . گفتند . امانتداری یعنی کسی چیزی رو به ما میده تا مواظبش باشیم تا به موقع ازمون پس 

 ما باید مراقب امانت باشیم و اون رو فقط به صاحبش برگردونیم.

دعا برای پدر و مادر:  17 موضوع  

(35آیه اسراء  ) سوره آیه :وَ قُل رَبِّ ارحَمهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیراً   

و بگو : پروردگارا ، آنها را مشمول رحمت قرار ده همانطور که آنها مرا در کوچکی  ترجمه :

.تربیت کردند  

گلهای مهربون : پدر و مادر برای ما زحمت های زیادی کشیدند که هیچ وقت نمی تونیم جبرانش 

م پدر کنیم . پس کمترین کار محبت و دعا کردن با قلبهای پاکتون برای پدر و مادر هست. دعا کنی

 و مادرامون سالم باشن و عاقبت بخیر بشن .

نماز جماعت:  18 موضوع  

(52آیه بقره ) سوره  آیه : وَ ارکَعُوامَعَ الرَّکِعِینَ  

رکوع کنید همراه رکوع کنندگان. ترجمه :  

نماز گزارای عزیز : نماز صحبت کردن با خداست . وقتی به جماعت باشه ثوابش چند برابر می شه . 

کنیم تا می تونیم نماز رو به جماعت بخونیم .پس سعی   



سبقت گرفتن در نیکی ها:  19 موضوع  

(51آیه مائده ) سوره تِ فَاستَبِقُوا الخَیرَاآیه :  

پس در نیکی ها بر یکدیگر سبقت بگیرید. ترجمه :  

ید توی یک مسابقه شرکت کنید همه سعی می کنید نفر اول بشید . هبچه های باهوش : اگه بخوا

درسته ؟ ما توی زندگی همیشه در حال مسابقه دادن هستیم . کسانی که کار های خوب را زودتر 

و بیشتر ثواب جمع کنن نفر اول مسابقه هستند. انجام بدن  

خو بی ها بدی ها را می برند:  21 موضوع  

(885آیه هود ) سوره تِ یُذهِبنَ السَّیِّاتِاآیه : إنَّ الحَسَنَ  

بدرستی که خوبی ها ، بدی ها را از بین می برند. ترجمه :  

دوستان عزیزم : کارهای خوب ، کارهای زشت رو که نا خواسته انجام دادیم از بین می بره . پس 

یادمون باشه همیشه کار خوب انجام بدیم و مهربون باشیم . کار خوب مثل پاک کن می مونه که 

 کارهای بد رو پاک می کنه .

احترام به قرآن:  21 موضوع  

(305آیه اعراف  ) سوره آیه : وَ إذا قُرِیَ القُرءَ انُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَ أَنصِتُوا لَعَلَّکُم تُرحَمُونَ  

و هنگامی که قرآن خوانده شود پس گوش فرا دهید به آن و خاموش باشید شاید شما  ترجمه :

 مشمول رحمت خدا شوید.

پس وقتی که خدا با ما حرف می زنه باید ساکت و مؤدب  غنچه های مؤدب : قرآن سخن خداست .

 باشیم و به صحبتهای خدا گوش بدیم تا مورد رحمت خدا قرار بگیریم.



نیک گفتن:  22 موضوع  

(12آیه بقره  ) سوره آیه : وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسناً   

به مردم نیک بگوئید. ترجمه :  

با مردم یک هنر است . هر کس که مؤدّب باشه و از بلبل شیرین سخن : زیبا و خوب صحبت کردن 

.کلمات خوب استفاده کنه محبوب همه خواهد شد  

 

عفو نمودن در هنگام خشم:  23 موضوع  

(27آیه شوری  ) سوره آیه : وَ إذَا مَا غَضِبُوا هُم یَغفِرُونَ   

و هنگامی که خشمگین شوند عفو می کنند. ترجمه :  

زشت ترین خصوصیات اخالقیه . آدمهای خوب و مهربون وقت خشم  مهربونا : خشم و عصبانیت از

سعی می کنن اول آروم بشن و زود سرِ دیگران داد و فریاد نکنن . وقتی عصبانی شدید اول یک 

 صلوات بفرستید و از شر شیطان به خدا پناه ببرید.

 

احترام به پدر و مادر:  24 موضوع  

(32آیه اسراء  ) سوره آیه : فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَ لَا تَنهَر هُمَا   

پس کمتر اهانتی به آنها مکن و بر آنها فریاد مزن. ترجمه :  

بچه های عزیزم : احترام به پدر و مادر مهم و واجبه . خدا در قرآن دستور داده که حتی کوچکترین 

) اُف ( هم نباید به پدر و مادرمون بگیم.کلمه که نشانه بی احترامی هست یعنی    



خواب:  25 موضوع  

(1آیه نباء ) سوره  آیه : وَ جَعَلنَا نَومَکُم سُبَاتاً  

و خواب شما را مایه ی آرامشتان قرار دادیم. ترجمه :  

دخترای خوب ، پسرای عزیز : یکی از بهترین نعمتهای خدا به ما نعمت خواب است . بدن ما با خواب 

می شه و آرامش پیدا می کنه و وقتی شب ها به موقع بخوابیم صبح با انرژی به کارهامون می  تنظیم

 رسیم.

دعای افزایش علم:  26 موضوع  

(885آیه طه ) سوره قُل رَّبِّ زِدنِی عّلماً آیه : وَ   

و بگو : پروردگارا علم مرا زیاد کن. ترجمه :  

دانشمندان کوچک : ما باید از خدا بخواهیم که به ما در راه درس خوندن و یاد گرفتن علم و دانش 

به خدا نزدیک می شه ، چون تمام جها ن آفریده کمک کنه . هر کس که علمش بیشتر می شه بیشتر 

 خداست و با زیاد شدن علم با نعمت های خدا بیشتر آشنا می شیم .

حجاب:  27 موضوع  

(28آیه نور ) سوره لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّآیه : وَ   

و زنها باید روسری هایشان را بر سینه هایشان بیندازند ) تا گردن و سینه با آن پوشانده  ترجمه :

 شود (.

پروانه های قشنگ: وقتی ما به سن تکلیف می رسیم باید خودمون رو از نامحرم بپوشونیم و حجاب 

 داشته باشیم . این دستور خدای مهربون برای حفظ آرامش ماست .



خواندن قرآن:  28 موضوع  

(30آیه مزمل ) سوره فَاقرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ القُرءَانِ آیه :   

آنچه برای شما میسّر است قرآن بخوانید. ترجمه :  

.... خداوند تمام کارهایی که ما قاریان قرآن عزیز : خواندن قرآن یعنی گوش دادن به حرفهای خدا 

باید یا نباید انجام بدیم و توی قرآن برامون گفته . پس باید هر چقدر که می تونیم هر روز قرآن 

 بخونیم تا بتونیم به حرفهای خدا جون عمل کنیم .

صلح دادن:  29 موضوع  

( 80آیه حجرات ) سوره فَاَصلِحُوا بَینَ اَخَوَیکُم آیه :   

دو برادر خود را آشتی دهید. ترجمه :  

آشتی دادن بین دو نفر که با هم دعوا کردن یا قهر هستن ، خیلی کار قشنگی هست . خدا دوست داره 

 همه بنده هاش با هم مهربون باشن و آشتی ......

 

آب:  31 موضوع  

( 20آیه انبیاء ) سوره مِنَ المَاءِ کُلَّ شَیءٍ حَیٍّ آیه : وَ جَعَلنَا   

هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. ترجمه :  

مایه حیات است . یعنی خدا همه چیز رو با آب زنده نگه داشته . اگر « آب » باز هم یک نعمت بزرگ : 

آب نبود ما هم زنده نمی موندیم . پس خدا رو به خاطر این نعمت بزرگ شکر کنیم و در مصرف اون 

یادتون نره.« ن شهید سالم بر حسی» اسراف نکنیم . وقت خوردن آب   



لقبهای زشت :  31 موضوع  

( 88آیه حجرات ) سوره لَا تَنَابَزُوا بِاالَلقَابِ آیه : وَ   

یکدیگر را با لقبهای زشت نخوانید . ترجمه :  

دوستان مهربون : دادن لقب های زشت به دیگران کار بسیار ناپسندی هست . با دادن لقب های 

کنیم و دلشون رو می شکنیم . پس حواسمون باشه همدیگرو با زشت ما دیگران رو ناراحت می 

 اسمهای بد صدا نکنیم .

تجسّس کردن:  32 موضوع  

( 83آیه حجرات ) سوره لَا تَجَسَّسُوا آیه : وَ   

و در ) کار دیگران ( تجسّس نکنید . ترجمه :  

عزیزان من : تجسّس یعنی دخالت در کاری که به ما مربوط نیست ، یا بی اجازه گوش دادن به 

. بچه های خوب و مؤدّب هیچ وقت بی اجازه به حرف کسی گوش نمی دهند و در حرفهای دیگران 

 کارهایی که به اونها مربوط نمی شه دخالت نمی کنند .

پاداش کار نیک :  33 موضوع  

( 860آیه انعام  ) سوره مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ اَمثَالِهَا آیه :   

هر کس کار نیکی انجام دهد ، ده برابر آن پاداش دارد. ترجمه :  

تا ثواب برای یک کار خوب 01  

بچه ها جونم خدا خیلی مهربونه ....... اگه ما یک کار خوب انجام بدیم به اندازه ده تا کار خوب برامون 

واب نوشته می شه . پس تو انجام کار خوب تنبلی نکنیم .ث  



آرام صحبت کردن:  34 موضوع  

( 81آیه لقمان ) سوره اغضُض مِن صَوتِکَ آیه : وَ   

از صدای خود بکاه ) و هرگز فریاد مزن (. ترجمه :  

پایین  گلهای مهربون : داد زدن و باال بردن صدا کار خوبی نیست . خدا به ما فرموده که با صدای

 صحبت کن و هیچ وقت داد نزن . با داد زدن و صدای بلند ممکنه دل دیگران رو بشکنیم و گناه کنیم .

با دقت به غذا نگاه کردن:  35 موضوع  

( 35آیه عبس ) سوره فَلیَنظُرِ اإلنسَانُ إلَی طَعَامِهِ آیه :   

انسان باید به غذای خویش بنگرد. ترجمه :  

به خاطر این که با نگاه به غذا به  -0غنچه های زیبا : موقع غذا خوردن باید به غذامون نگاه کنیم :

نگاه کردن به صورت دیگران وقت غذا خوردن کار خوبی  – 2خاطر این نعمتها خدا رو شکر کنیم . 

 نیست .

دعا:  36 موضوع  

( 60آیه مؤمن ) سوره قَالَ رَبُّکُمُ ادعُونِی اَستَجِب لَکُم آیه : وَ   

و پروردگار شما گفته است : مرا بخوانید تا )دعای( شما را بپذیرم . ترجمه :  

بلبالی خوش صدا : دعا یعنی درخواست از خدا . ما باید برای هر خواسته ای که از خدا داریم دعا 

برای شفای  –برای سالمتی خودمون و خانوادمون  –برای سالمتی و ظهور امام زمان )عج(  –کنیم . 

 مریض ها ..... خالصه دعا برای همه چیز . وقتی دعا کنیم خدا حاجت ما رو زود می ده .

 



جا دادن به دیگران:  37 موضوع  

( 88آیه  مجادله ) سوره إذَا قِیلَ لَکُم تَفَسَّحُوا فِی المَجَالِسِ فَافسَحُوا یَفسَحِ اللَّهُ لَکُم آیه :   

هنگامی که به شما گفته شود : مجلس را وسعت بخشید ) و به تازه واردها جا دهید ( ،  ترجمه :

.پس وسعت بخشید ، خداوند ) بهشت را ( برای شما وسعت می بخشد  

وستای مهربونم : خداوند به ما امر کرده اگه جایی نشستیم و دوستای دیگرمون میان و جایی واسه د

باید بهشون جا بدیم . هر کس این کار رو انجام بده خدا توی بهشت بهش یه  نشستن ندارن ما

.جای خوب می ده به خاطر مهربونی با دوستش   

 

 

 

 

قسم نخوردن به خدا:  38 موضوع  

( 335آیه بقره ) سوره لَا تَجعَلُوا اللَّهَ عُرضَهً لِّأیمَانِکُم آیه : وَ   

خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید. ترجمه :  

قسم نخور عزیزم :  اسم خدا خیلی بزگ و مقدّسه . ما نباید برای این که به بقیه ثابت کنیم داریم 

 راست می گیم قسم بخوری . کافیه که حرفمون درست باشه . یادمون باشه هیچ وقت قسم نخوریم .

 

 



و بد فرشتگان نویسنده ی کارهای خوب:  39 موضوع  

(83-88-80آیه  انفطار) سوره یَعلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ  88کِراماً کَاتِبِینَ  80َإنَّ عَلَیکُم لَحَافِظِینَ وآیه :   

که می دانند شما چه  –واال مقام و نویسنده  –به یقین نگهبانانی بر شما گمارده شده و  ترجمه :

.می کنید   

فرشته ی عتید و رقیب : روی شونه راست و چپمون یه فرشته است . فرشته ای که روی شونه 

راستمون نشسته کارهای خوب ما رو می نویسه حتی اگر فکر انجام کار خوب رو داشته باشیم برامون 

هست . فرشته ی شونه سمت چپ مأمور « عتید » اسم فرشته شونه سمت راست می نویسن . 

بد ماست . بچه های گلم مراقب باشید شیطون همیشه دوست داره ما رو گول بزنه  نوشتن کارهای

که کار بد انجام بدیم. وقتی کار بدی انجام بدیم خدا به فرشته سمت چپ می گه هفت ساعت بهش 

« رقیب » وقت بده اگه پشیمون شد و معذرت خواهی کرد گناه براش ننویس . اسم فرشته شونه چپ 

 است .

 

خود ستایی:  41 موضوع  

( 23آیه نجم ) سوره فَلَا تُزَکُّوا أنفُسَکُم آیه :   

خود ستائی نکنید. ترجمه :  

دوستان عزیز : انسان نباید از خودش تعریف کند باید صبر کند تا دیگران از کارهای خوب او 

. تعریف کنن تا خدا هم از او راضی باشه  

 


