
 قدردانی و سپاسگزاری

 شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند

ددیاان  کران  بسییری  از زو  ار نم  اانند گونن  از ککدکور ددیاان  کنند و پیسرپیوزای زتمرم اا برشند    

تر از کمکک  از یااهر  نزاکک شدن ب  ککدکورای یابط  زنرشنک  اپت  گل    بسیری  از زو  ار اکن اپت ک  

اا گل  ددیاان  نم  شییینند و امسیییرشیییرن برزینیا انهت  ب  انهر نم  ااد  اکن وم م ای زو  ار شیییرک  

  تنانند برویار  اشتهره ا، ک  تشکر بلد نیست بکن   واپیت ایکک  ددیاان ان نیست  اال  پسرپوزای نیست 

 ارن  از پسرپوزای  شنند و برکدشنرپرک  و  اال ح شنند

 درستباورهای نا 

 بری  زو  ار بر اکن برویند ک  ار کس  برکد وظیف  اش یا انجرم ااد و تشکر الزم نیست  

 وادعیت: ایپت اپت ک  ارک  برکد وظیف  اش یا انجرم ااد ول  تشکر ب  انهر الورا  ا  ااد 

 بروی نرایپت: ان اایم ب  وظیف  ام عمل ا  کنا او  کس  از ان تشکر ا  کن  ک  ان بکنا

 یت: اگر کس  از ار ددیاان  نم  کند الیل نم  شنا ک  از اکوران ددیاان  نکنیاوادع

 پیامدهای قدردانی نکردن

ددیاان  نکران برعث السرا شدن ا  شنا و امسر انویزه اش یا از اپت ا  ااد  ارنند: ک  بری نشد ازم تشکر 

 کن   برا  شنار ان اوغ و اوشرب ککی  و   

 روزمرهارهای کقدردانی برای 

ک  انجرم ا  ااند برکد اعمنل  و کر وظرکف یوزاره ا  الزم نیست زو  ار کری شرد  انجرم بدن انهر برا  کریا  

 :از اا تشکر کنند  ارنند

 بربت غذا  ینشمزهامننن  

 از زتمرم شمر امنننا

 اپتت ایا نکن 



 ددیاان  کران برا  بنان

 امین ک   ای کنری ان است  اتشکرم

 حل مشکالت قدردانی در

 بربت امراا  ای تل اشک م پسرپوزایم

 ددیاان  از تمرکت

 از تمرکتت امنننا

 اگر شمر ددیاان   کنید امسرترن اا از شمر کرا ا  گیرا ک  ددیاان برشد

 ای پرپخ ب  ددیاان  امسرترن  تشکر کنید 

 شکر گذاری از خدا

 از یدا ددیاان  کنید و شکر گذای برشید
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