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1آرمان 
و شکرگزارممن یاد خدا هستم

:فرمودخداوند متعال
مرا یاد کنید "و "شودباشید که به ذکر خدا قلبها مطمئن میآگاه "

."تا شما را یاد کنم

خداوند متعال فرمود: 
"کنمزیاده میرااگر شکر گزار باشید، شما"

هر دانم خدادر همه کارهایم یاد خدا هستم، همیشه میپس: من 
براي اینکه بدانم داند.بیند و آنچه در دل من است میمرا میلحظه

کاري یا فکري که او را او چه گفته است، هر روز قرآن می خوانم.  
زنم و نماز می هر روز با او حرف میدهم. ناراحت کند انجام نمی

همیشه براي نعمتهاي کنم نمازم را سر وقت بخوانم.سعی میخوانم. 
هر وقت مشکل دارم از کنم.داده از او تشکر میازیادي که به م
خواهم، مطمئنم او به من در کارهاي خوب کمک خدا کمک می

کند. می
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2آرمان 
و براي خوب بودن مصمم و ،ز خدا پروا می کنمامن 

مراقبم

خداوند متعال فرمود:
پس از خدا بهترین توشه ها پرواي از خداست؛و؛توشه برگیرید"

."پروا کنید اي خردمندان 

خداوند متعال فرمود:
"به خودتان بپردازیداي کسانی که ایمان آورده اید،"

دانم او من و من همواره خود را در حضور خدا می بینم. میپس:
اعمال مرا می بیند. پس آن کاري  که خدا را خوشنود می کند، 
انجام می دهم و از اینکه کاري کنم که خدا از آن خشنود نیست، 

من مصمم هستم که انسان خوب و کاملی باشم. بنا بر پروا می کنم. 
دائما اعمال خودم را زیر نظر دارم. این مراقب اعمال خود هستم و 

(به شرطی دانم که خواهم و میاگر اشتباه کردم از او معذرت می
بخشد.او مرا میکه قصد داشته باشم دیگر آن اشتباه را تکرار نکنم) 
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3آرمان 
من مودب، خوش اخالق و مهربانم

امام صادق علیه السالم فرمودند:
."ترین مردم از نظر عقل، خوش اخالق ترین آنها استکامل"

پس: من اخالق خوبی دارم، من مودبم، هیچ حرف زشتی از دهانم 
کنم. زنند دوستی نمیشود؛ با کسانی که حرف زشت میخارج نمی

ام، با دوستانم و هر کسی که با پدر و مادرم، با معلمینم، با خانواده
گذارم. همچنین کنم، به آنها احترام میمیمی بینم، مودبانه صحبت

کنم و انتظار دارم که آنها هم به من احترام به گونه اي رفتار می
پدر و بگذارند. همانطور که خدا با من مهربان است، من نیز با 

مهربانم. ، و همه بندگان خداو دوستانممادرم، برادران و خواهرانم،
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4آرمان 
فداکار و ایثارگرم، یانقالبيجهادگرمن 

خداوند متعال فرمود:
؛"در راه خدا جهاد می کنند، و از طعنه عیبجویان ترسی ندارند"

خداوند متعال فرمود:
خود بدان نیازمندحتی اگر و دیگران را بر خود مقدم می دارند، "

."باشند

نم، از وطنم یکنم، از دیبا تمام توانم، در راه خدا جهاد مپس: من 
یکنم، در مقابل ظالمان سر خم فرود نمیاز خانواده ام دفاع مو

یع ولیآورم، با دشمنان خدا دشمن، و با دوستان خدا دوستم، مط
معایب خود و جامعه خوداصالح يبرایدائمیخدا هستم، در انقالب

از دیگران و نیازهاي آنان آگاهم. کنم. یاز انقالبم دفاع مو هستم، 
زشتی می دانم. خود را برتر از دیگران نمی خودخواهی را کار

دانم. به دیگران کمک می کنم. در تامین نیازهاي خود و دیگران، 
دیگران را مقدم می دارم.تا حد ممکن 
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5آرمان 
و وقت شناسم،دارمتیب من نظم و تر

اند:امیرالمومنین علی علیه السالم فرموده
."و نظم امورتانکنم به تقواي الهی شما را توصیه می"

امیر المومنین علی علیه السالم فرمودند:
کند. پس براي استفاده از فرصت مانند ابر با شتاب حرکت می"

."فرصت خیر شتاب کنید

،وسایلم،اتاقمبراي کارم برنامه و نظم دارم.من منظم هستم.:پس
تمیز و پاکیزه هستم و مسواك نظم است. ممهایو نوشتهیم، کتابها

هر کاري را سر موقع انجام می دهم. به وعده هاي خود زنم. می
گذارم وقتم تلف شود. از وقت براي یاد گرفتن عمل می کنم. نمی

کنم. وقت خودم را صرف کارهاي و کارهاي خوب استفاده می
به موقع می خوابم، و به موقع بیدار می شوم و کنم.ارزش نمیبی

ر خیزم. سح
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6آرمان 
مسئولمدر انجام کارها جدي و من 

اوند متعال در قرآن کریم فرمود:خد
نسبت به آنچه باید در اعمالتانو شما (و لتسئلن عما کنتم تعملون"

."یا نباید انجام دهید مسئولید)

ام است، با جدیت انجام می دهم.  من هر کاري که بر عهده:پس
کنم و آن کارهاي واگذار شده به من را در اولین فرصت آغاز می

من وظایفی را که بر عهده دهم. را تا پایان بطور متوالی انجام می
کارهاي مربوط به خودم را خودم انجام می دهم. دارم می شناسم.

کارها و انه نیز بر عهده من است.بخشی از کارهاي مدرسه و خ
ام را به خوبی انجام می بر عهده گرفتهمدرسه درهایی که مسئولیت

مدرسه و کنم. در کارهاي خانه به پدر و مادرم کمک میو ؛دهم
خانواده از انجام کارهایی که به عهده من گذاشته شده، خیالشان 

.هستمبا پشتکار و استقامت ،در انجام کارها صبورراحت است.
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7آرمان 
من فکور و طالب علم هستم 

رسول خدا صلی اهللا و علیه و آله فرمودند:
."بدون تفکر) بهتر استعبادت (یک ساعت تفکر، از هفتاد سال "

رسول خدا صلی اهللا و علیه و آله فرمودند:
آن علم (مفید) را بجوئید حتی اگر در چین باشد (دستیابی به"

."خیلی سخت باشد)

نشانه هاي خداوند متعال، و عملکرد من فکر می کنم. در خود،پس: 
خود اندیشه می کنم. کارهایم را با فکر انجام می دهم. علمی را که 
به آن نیاز دارم جستجو می کنم؛ و براي بدست آوردن آن تالش 

من همیشه به دنبال یادگیري چیزهاي خوب هستم. قرآنمی کنم. 
خواندن و  کتاب خواندن را دوست دارم. از هر فرصتی براي 

کنم. براي هاي خوب استفاده میخواندن قرآن، کتاب و نوشته
ها کنم. در هنگام تالش براي یادگرفتن، سختییادگرفتن تالش می

برایم آسان است.
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سوگند آرمانی دانش آموزان مدرسه حکمت

مهربان را، به نامهاي من، دانش آموز مدرسه حکمت، خداي
نیکویش ستایش می کنم، و تالش می کنم، تا من نیز به این نامهاي 

بینم، او نیکو، نامیده شوم. من، همواره خود را، در حضور خدا می
کنم. بر نعمتهاي را خشنود می کنم، و از ناخشنودي او پروا می

می فراوانی که به من داده است، شکر گزارم. تنها بندگی او را 
جویم، و در این راه استقامت می کنم. و کنم، و تنها از او یاري می

پیامبر گرامی اش، و امامان معصوم را، راهنما و  الگوي قرآن کریم،
دهم. خود قرار می
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من مودبم، و اخالق خوبی دارم. براي خدایم بنده اي 
روي براي رهبرم پیپرهیزگار، براي امام زمانم سربازي مطیع و دلیر،

براي والدینم فرزندي صالح، براي معلمینم شاگردي مطیع و فهیم،
پر ثمر، براي دوستانم یار و همراهی صمیمی، براي وطنم 

و براي بندگان براي انقالبم مجاهدي استوار،خدمتگذاري فداکار،
خدا انسانی مهربان هستم. 

من در کارها و زندگی خود پاکیزه، منظم، وقت شناس، جدي، 
صبور، و با پشتکار هستم. و تالش می کنم تا وظیفه شناس، مسئول،

دانشمند، آگاه، بصیر، و مجاهد، مهربان، فردي با فرهنگ خوب،
حکیم باشم. من با دوستان خدا دوست، و با دشمنان خدا دشمنم. 

قدمهاي ما را استوار بدار، یاري کن؛خداوندا ما را در این راه 
آمین یا رب العالمین.. و عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان
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و شکرگزارممن یاد خدا هستم:  1آرمان 

من از خدا پروا می کنم، و براي خوب بودن مصمم و :2آرمان 
مراقبم

من مودب، خوش اخالق و مهربانم: 3آرمان 

فداکار و ایثارگرممن :4آرمان 

من نظم و ترتیب دارم، و وقت شناسم:5آرمان 

من در انجام کارها جدي و مسئولم:6آرمان 

من فکور و طالب علم هستم:7آرمان 


