
دان بودند، با يك�ديگـر دشـمـنـىگراه و سـردم، گمـرى كه مـرگاردر روز
ى به جـزگاردا آفريده�ى� پـرورستيدنـد و جـهـان ردند، بت مـى�پـرمى�كـر

كار،خداى يكتا مى�دانستند، خداى مـهـربـان از مـيـان انـسـان�هـاى نـيـكـو
سانند.دم برا به مرگزيد تا پيام�هاى او را برانى رپيامبر
ا به آنان نشان مى�دادند.است راه رساندند و رگان خدا مى�را به بندان، پيام الهى رپيامبر
اسم خوب زيستن راه و ردند و رگو مى�كردم بازاى مرا بران، نشانه�هاى روشن و آيات الهى رپيامبر

به آنان مى�آموختند.
ى ازى، امانت و پاك�دامنى و خوددارستكاراست�گويى و درا به عبادت خداى يگانه، ردم رآن�ها مر

دند.شت دعوت مى�كرهاى زكار
ا از وظيفه�ى دشمنان، آنان رِاوانىد و فرا نااميد و سست نكران خدا رگز پيامبران، هر تعداد يارِكمى

خويش باز�نداشت.
                                                                     

ه�مند ساخت.ان بهرا از نعمت پيامبردم ره مراين چنين بود كه خداى مهربان هموار
ند.ا بيابند و در آن قدم بگذاراست راه رستاد تا ر آسمانى فرِاى آنان كتاباو بر
انجام …و سر
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ا بره عليه و آله ــ نعمت خود رّدصلى اللّت محمترين پيامبر خويش ــ حضرستادن آخرين و بربا فر
د.همه ى انسان ها كامل كر

                                                                          
ان پيشـيـن واه پيامـبـرگزيده شد تا كـامـل كـنـنـده ى ره عليه و آلـه ـــ بـرّه ــ  صـلـى الـلّسول الـلد رّمحـم

ى دعوت كند.كارا به نيكى و نيكودم رتمام كننده ى وظيفه ى آنان باشد و مر
ه عليه و آله- در خاندانى با عظمت و شايسته، ديده به جهان گشود.ّد -صلى اللّمحم

دم بود.گ سالى شايسته ترين مرگار و در بزرد روزكى بهترين فردر كود
ه او شد.ّاين چنين بود كه قلب انسان ها متوج

فت و شعله ى آشوب ها خاموش شد.كينه ها به وسيله ى او از بين ر
ا به سوى حق دعوت كند. اودم رستاد تا مرا فره عليه و آله- رّد- صلى اللّت محمگ، حضرخداى بزر

س با دشمنـاناه خدا بدون تـرسانيد و در ردم را بدون سستى و كاستى بـه مـرگار ردمان پرورنيز فـر
د.ه كرخدا مبارز

ه عليه و آله-ّد - صلى اللّمحم
ان،كارهيزهبر پرر

حمتمژده دهنده ى ر
و آخرين پيامبر الهى است.

  ٤٠  



ّّ. �با توج. �با توج. �با توج. �با توج. �با توج١١١١١ ّّ ه به متن، پاسخ بده.ه به متن، پاسخ بده.ه به متن، پاسخ بده.ه به متن، پاسخ بده.ه به متن، پاسخ بده.ّ
ا به سوىان را خداوند، پيامبرچر 

ستاد؟دم فرمر
گى�هايـىان خدا چـه ويـژپيامـبـر 

داشته�اند؟
. عبارت�ها را كامل كن.. عبارت�ها را كامل كن.. عبارت�ها را كامل كن.. عبارت�ها را كامل كن.. عبارت�ها را كامل كن.٢٢٢٢٢
ه عليهّد ــ صلى اللّت محمحضر 

اى همه�ىحـمـتـى بــرا «رو آلــه ــ ر
ا او …جهانيان» ناميده�اند؛ زير

حمات پيامبراى قدر�دانى از زبر 
خدا …

ّّ. مــتــن را بــا دق. مــتــن را بــا دق. مــتــن را بــا دق. مــتــن را بــا دق. مــتــن را بــا دق٣٣٣٣٣ ّّ ــت بــخــوان و بــهــت بــخــوان و بــهــت بــخــوان و بــهــت بــخــوان و بــهــت بــخــوان و بــهّ
معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.

 يــكـــى از اصـــول اعـــتـــقـــادى مـــا
ى) اسـت؛ (پـيـامـبـرتّومـسـلـمـانـان، نـب

ا ازانى ريعنى، خداوند مهربان، پيامبر
مـيـان انـسـان�هـاى خـوب و نـيـكــو�كــار

دماهنمايى مرگزيد تا به هدايت و ربر
ات الهـىا با دسـتـورند و آنـان ردازبپـر

آشنا كنند.
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 الـــلَِّنا

ّّyــــالَ مَو َـــه� ßÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
ُـــهَـــتَـــكِئ

ِّىـِـبَّـى الـنَـلَ عَنـوُّـلَـصُي
اـنــوَ ءامَـنيـِــذَّـا الَــهُّ
يَــا اَي


َو ِـهْيَـلعـَ اــوُّـلَص
 
اـوُـمِّســلَ
ـاًـلـيـمْـسَت

گرزبربمايپ رب وا ناگتشرف و دنوادخ
هيلع هّللا�ىلص ـ�دّمحم ترضح ،ادخ
دم اى مر ؛دنتسرف�ىم دورد  ـ هلآ و

د وبا ايمان، شما نيز بر او درو
ستيد.ان بفراوسالم فر

                  ÅÅ                                              ٥٦اب ـ آيه�ى ه�ى احز(سور(
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كتابىكتابىكتابىكتابىكتابى
پر از روشنى است و نورپر از روشنى است و نورپر از روشنى است و نورپر از روشنى است و نورپر از روشنى است و نور

كتابىكتابىكتابىكتابىكتابى
كه بوى خدا مى�دهدكه بوى خدا مى�دهدكه بوى خدا مى�دهدكه بوى خدا مى�دهدكه بوى خدا مى�دهد

خداخداخداخداخدا
در تمام ورق�هاى آندر تمام ورق�هاى آندر تمام ورق�هاى آندر تمام ورق�هاى آندر تمام ورق�هاى آن

 دوباره به ما مى�دهد دوباره به ما مى�دهد دوباره به ما مى�دهد دوباره به ما مى�دهد دوباره به ما مى�دهد٢٢٢٢٢حياتىحياتىحياتىحياتىحياتى
در آن برگ�هاى سپيدشدر آن برگ�هاى سپيدشدر آن برگ�هاى سپيدشدر آن برگ�هاى سپيدشدر آن برگ�هاى سپيدش

خدا،خدا،خدا،خدا،خدا،
گل و نور و زيبايى انباشتهگل و نور و زيبايى انباشتهگل و نور و زيبايى انباشتهگل و نور و زيبايى انباشتهگل و نور و زيبايى انباشته

ِِهزاران گل و بذرهزاران گل و بذرهزاران گل و بذرهزاران گل و بذرهزاران گل و بذر ِِ  شور و اميد شور و اميد شور و اميد شور و اميد شور و اميدِ
ِِميان دلميان دلميان دلميان دلميان دل ِِ  صفحه�ها كاشته صفحه�ها كاشته صفحه�ها كاشته صفحه�ها كاشته صفحه�ها كاشتهِ

در آن، جاى دادهدر آن، جاى دادهدر آن، جاى دادهدر آن، جاى دادهدر آن، جاى داده
ــ چه زيبا و خوب ــــ چه زيبا و خوب ــــ چه زيبا و خوب ــــ چه زيبا و خوب ــــ چه زيبا و خوب ــ

خدا،خدا،خدا،خدا،خدا،
ََيك طيك طيك طيك طيك ط ََببببَبََ  هديه از آسمان هديه از آسمان هديه از آسمان هديه از آسمان هديه از آسمان٣٣٣٣٣ققققَقََ

∏

ه�اى با تغييرــ شعر از رودابه�ى حمز١
گىند زحيات:حيات:حيات:حيات:حيات:ــ ٢
دگ و گرف چوبى بزر ظر طبق: طبق: طبق: طبق: طبق:�ــ٣ ��٤٢��



همههمههمههمههمه
پر ستاره،پر ستاره،پر ستاره،پر ستاره،پر ستاره،

پر از نور ماهپر از نور ماهپر از نور ماهپر از نور ماهپر از نور ماه
همههمههمههمههمه

آبىآبىآبىآبىآبى
و روشنو روشنو روشنو روشنو روشن

و مهربانو مهربانو مهربانو مهربانو مهربان
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قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.
ّّكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توسكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توسكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توسكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توسكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توس ّّ ط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسان�هاط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسان�هاط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسان�هاط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسان�هاط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسان�هاّ

آمده است.آمده است.آمده است.آمده است.آمده است.
خداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما نـشـان داده و تـمـامـى دسـتـورهـاىخداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما نـشـان داده و تـمـامـى دسـتـورهـاىخداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما نـشـان داده و تـمـامـى دسـتـورهـاىخداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما نـشـان داده و تـمـامـى دسـتـورهـاىخداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما نـشـان داده و تـمـامـى دسـتـورهـاى
الهى و فضيلت�هاى اخالقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق والهى و فضيلت�هاى اخالقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق والهى و فضيلت�هاى اخالقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق والهى و فضيلت�هاى اخالقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق والهى و فضيلت�هاى اخالقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق و
صدقه و راست�گويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآنصدقه و راست�گويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآنصدقه و راست�گويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآنصدقه و راست�گويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآنصدقه و راست�گويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآن

را مى�خوانيم، مى�فهميم و در عمل به آن مى�كوشيم.را مى�خوانيم، مى�فهميم و در عمل به آن مى�كوشيم.را مى�خوانيم، مى�فهميم و در عمل به آن مى�كوشيم.را مى�خوانيم، مى�فهميم و در عمل به آن مى�كوشيم.را مى�خوانيم، مى�فهميم و در عمل به آن مى�كوشيم.
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لذ َّا َنـوُِنمـؤُمْلَ اَـحَْلَف اْـدَق
ß

  ْـمُ هَـني
ß




صـالَفى 
Å ß

ْـمِِهت
اخ
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)٢و١ ى�هيآمنون ـ مؤ ى�هروس( َنوُشعِ
سيدندى رستگارمنان به سعادت و ر مؤًحقيقتا

تن هستند.اضع و فروشان متوكسانى كه در نماز

ِلـيـِفْـلا ِباـحـْصَاـِب َكـُّب َر َلـَعـَف 6َْـيـَك َرـَت 
ْمَـلَا
)١ى�هيآ ـ��ليف ى�هروس(

ت بـا اصـحـاب فــيــلدگـارآيـا نـديـدى كــه پــرور
د؟ش) چه كرهه و لشكر(ابر



���٤٥

)٢٠ـ لمزم(  ِنآرـُقـْلا َنـِم َرـَّسـَيـَت اـَم او
ُءَرـْقاـَف

انيد.آن بخود، از قرپس، هر چه ميسر شو

َو 'ـىمـاـتــَـيْلا َو'ـىبْــرُـقْلا ِىـذِب
َو ـاًنـاـسْحِاِ ــنيَـدِلاـوْلـاِب َو
اسـَمْلا )٣٦ى�هيآ ـ��ءاسن ى�هروس(  ِِنيكَ

و نـاگـدنـامرد و ناـمـيـتي و ناـشيـوخ ـهب و ردام و رـدپ ـهب و
.دينك ىكين ناگياسمه

. متن�ها را بخوان.. متن�ها را بخوان.. متن�ها را بخوان.. متن�ها را بخوان.. متن�ها را بخوان.١١١١١
ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ّ. به تصويرها توج. به تصويرها توج. به تصويرها توج. به تصويرها توج. به تصويرها توج٢٢٢٢٢

هـر يـك از تـصـويـرهـا دربـاره�ى يــكــى از
موضوعاتى است كه در قرآن به آن پرداخته

شده است.
 كدام موضوع به كدام تصوير

مربوط است؟
ا به تصوير مربوط بههر متن ر 

آن ��������وصل كن.
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گى درندى، زد كه در اين دورى ندارّ      شك
ايش سخت و دلگير خواهد بود.مدينه بر

دسالىهايى مى�افتد كه طفل خربه ياد روز
اا روى سينه�اش مى�نهاد؛ او رسول خدا او ربود؛ ر

مى�بوسيد و لقمه در دهانش مى�گذاشت.
ى� مهربان،هايى�كه�پيامبر خدا هم�چون��پدرروز

ا ��در آغوش مى�كشيد و  قدم��به��قدم به دنبالاو ر
د.خود مى�بر

ا در دامان پر�مهركى و نوجوانى خويش راو كود
انده و شيوه�ى گفتارد گذرّعموى مهربانش، محمپسر

ا از او آموخته است.گى� و … رندفتار و آداب زو ر
در اين سال�هاى طوالنى، هر�بار كه آتش جنگى شعله�ور شده، در

كنار او بوده است.
د، تنها كسىستى دعوت كرل خود به خداپرا در منزديكانش رآن روز كه پيامبر خدا، خويشان و نز

د. آن روز نوجوانى بيش نبود.بود كه به او ايمان آور
سول خدا،  شجاعانهمان را كشيدند، تنها كسى بود كه به فرآن شب كه دشمنان، نقشه�ى قتل پيامبر ر

ه بود.ستَردر بستر او خوابيد، آن هنگام جوانى نو
ى از خانه وخم زبان�ها، دورها، زخم شمشيرا چشيده است؛ زى راو، طعم تلخ سختى�هاى بسيار

ى، تنهايى و …ندان، خستگى، بيمارن و فرزى از زكاشانه، دور
ا …ّام

ساست.ايش بسيار سخت و طاقت�فرى براين دور

π
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ى است كه بـه هـنـگـامليـن بـارّبا خود مـى�گـويـد: ايـن او
مان اوستسول خدا نيستم ولى اين فرجنگ در كنار ر

و من …
مان پيامبر خدا، بايد در مدينه بماند.اين بار به فر

ه است و او بـى�هـيـچ چـون وّسول الـلمـان رى اين، فـرآر
د.ا مى�پذيرايى آن رچر

د!گرم،… به مدينه بازادرــ على جان، … بر
سول رِت زيبا و مهـربـانچشمان پر از اشكـش بـه صـور

د.َه مى�مانخدا خير
سول خدا با نگاه او به يك�ديگر دوخته مى�شود.نگاه ر

ه عليه و آله ــ نمى�خواهدّگ خدا ــ صلى اللپيامبر بزر
احت و غمگين ببيند.ا نارعلى ر

پس، بار ديگر لب به سخن مى�گشايد.
اى حفظ مدينه در مقابـلا برد… ؛ زيرگربه مدينه بـاز ــ

د…توطئه�ى دشمنان، كسى جز من و تو شايستگى ندار
على سكوت مى�كند.

اىــ على�جان، آيا خشنود نمى�شوى كه بـگـويـم تـو بـر
…؟ىتسه ىسوم ىارب ١نوراه لثم ،نم
.ىنم نيشناج زين وت ،دوب ىسوم نيشناج وا هك روط�نامه

المّت موسى عليه�السادر و جانشين حضر بر هارون: هارون: هارون: هارون: هارون:ــ١
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. ����بينديـش، مـشـورت كـن و بـه. ����بينديـش، مـشـورت كـن و بـه. ����بينديـش، مـشـورت كـن و بـه. ����بينديـش، مـشـورت كـن و بـه. ����بينديـش، مـشـورت كـن و بـه١١١١١
كمك دوستانت پاسخ بده.كمك دوستانت پاسخ بده.كمك دوستانت پاسخ بده.كمك دوستانت پاسخ بده.كمك دوستانت پاسخ بده.

ىّم ما بـراى انـجـام�دادن كـار مـهـمّمـعـل 
تى در كالسّبايد به سفر برود؛ بنابراين، مد

ـا كـالس مـا تـعـطـيــلّحـاضـر نـخـواهـد شــد ام
نمى�شود. بايد منتظر بمانيم و ببينيـم كـه او
كدام يك از افراد زير را براى جانشينى خود

انتخاب مى�كند.
آيا او يك پزشك را انتخاب مى�كند؟

يا يك مهندس را …؟
اشّآيا ممكن است جانشين او يـك نـق

ماهر باشد؟
ى يك نفر از دانش�آموزان؟ّيا حت

چه كسى مى�تواند جانشين شايسته�اى
م ما باشد؟ّبراى معل

اى انــتـــخـــابـــم بـــرّيــك مـــعـــل 
اگـى�هـايـى رجانـشـيـن خـود، چـه ويـژ

د؟بايد در نظر بگير
. ����با دوستت گفت��و�گو كن و از. ����با دوستت گفت��و�گو كن و از. ����با دوستت گفت��و�گو كن و از. ����با دوستت گفت��و�گو كن و از. ����با دوستت گفت��و�گو كن و از٢٢٢٢٢

او بخواه عبارت را كامل كند.او بخواه عبارت را كامل كند.او بخواه عبارت را كامل كند.او بخواه عبارت را كامل كند.او بخواه عبارت را كامل كند.
 به نظر تو چرا پيامبر خدا، حضرت على

الم ــ را بـه جـانـشـيـنـى خـويـشّــ عـلـيـه الـس
برگزيد؟

 من فكر مى�كنم …



ه عليه وآله���ــّى است كه با حضورو دستور پيامبر خدا ــ صلـى�الـلّاسم حجاين، با شكوه�ترين مـر
ار شده است.گزبر
اها به همـرده�اند. افتخار آن�ها اين است كـه اعـمـال حـج ركت كـراسم شـردم زيادى در اين مـرمر

پيامبر محبوبشان انجام داده�اند.

ان پيامبـر، دوره خارج مى�شونـد. يـارّاسم تمام شده است و كاروان�ها يكى�يـكـى از مـكاكنون مـر
ند.ه مى�برايشان جمع شده�اند و از حضور در كنار وى بهر

d��UOÄ À«dO�
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ل مى�شود.ئيل بر پيامبر نازناگاه… گويى جبر
ده است.شته�ى وحى از سوى خداوند پيامى آوراه، فرى! در اين ميانه�ى رآر

.١ل شدسول خدا نازى از آيات الهى بر رــ آيه�ى ديگر


َّرـهـا الـُّ
يَـا اَي
 …َكـِّبَر ْنـِ مَكـْـيَِل اَِلنـزُـا اَ مْغـِّـلَ بُلـوُس
)٦٧ى �ه�ى مائده ـ آيه  (سور

سان،دم برد آمده است، به مرى تو فروت به سودگارا كه از جانب پرورسول خدا، پيامى راى ر
ا انجام نداده�اى!يش رسالت الهى خوو اگر چنين نكنى، در حقيقت، ر

٢د. دشمنان نگه مى�دارّرا از شخدا تو ر

                                                                                                                

سيده است؟ايطى، از جانب خدا رــ اين چه پيامى است كه اين�جا و در چنين شر
                                                                 

ه�ى اين آيه مى�انديشند و با خود مى�گويند:ان پيامبر خدا درباريار
ى است!ّبى�شك، پيام بسيار مهمــ 

مان خدا عمل مى�كند.ساند و به فرا به مسلمانان مى�ر و پيامبر خدا به زودى آن ر
                                                               

سيد. از جانب خدا رنازل شد:نازل شد:نازل شد:نازل شد:نازل شد:ــ ١ 
ه�ى مائده سور٦٧فته از آيه�ى گرــ بر٢ 



سند. مكـانـى كـه��خم» مـى�ر١ى به نـام «غـديـرّاه خود ادامه مى�دهند تـا بـه مـحـلانش بـه رپيامـبـر و يـار
سد. كاروا�ن�ها يكى�يكى مى�آيند و در كنار غديردم برموده تا آن پيام مهم به مر فر٢ّرقرُ مخداوند

ا با پيامبر مى�خوانند. پـس از نـمـاز … ازار نفر جمع مى�شوند و نمـاز ظـهـر رند. ده�ها هزبار مى�انـداز
ا شروعلى رّانى مفصامى بر منبر مى�ايستد و سخنرى ساخته مى�شود. پيامبر گـران منبر شتر٣هازَج

مايد:دم مى�فرمى�كند؛ سپس، در انتها با صدايى بلند، خطاب به مر
هبر و پيشواى شما نيستم؟آيا من رــ 

هبر و صاحب اختيار ما هستيد.سول خدا، شما رهمه يك صدا مى�گويند: اى ر
د و بلنـدا در دست مى�گيـرالم ــ� رّدر اين هنگام، پيامبر اسالم دست على�بن�ابى�طالب ـــ عـلـيـه الـس

مايد:دم نشان مى�دهد، با صداى بلند مى�فرا به مرمى�كند و در حالى كه او ر
هبر و موالى اوست.هبر و موالى او هستم، اين على نيز ر«هر��كس كه من رــ 

ا، با دوستان على دوست باش و با دشمنان او دشمنى كن.گاردپرور
دان.»ا خوار گرى كن و بدخواهان او را ياران على را، يارگارد پرور

پيامبر خدا از منبر پايين مى�آيد.
ا به خوبى انجام داده است.ا وظيفه�ى الهى خود راو خوشحال و خشنود است؛ زير

                                                                             
ا كهالم ـــ رّت على ــ علـيـه الـسمسلمانان گروه گروه ��، مى�آيند و با شور و اشتـيـاق ، دسـتـان حـضـر

ند؛ به او تبريك مى�گويند و اين گـونـه بـا اوهبر آن�هاست، مى�فـشـارجانشين پيامبر خـدا و امـام و ر
 مى�كنند.٤بيعت

 آبگيرغدير:غدير:غدير:غدير:غدير:ــ ١
ّّّّّن، معيّّّّّصمشخر: ر: ر: ر: ر: ّّّّّرررررمقمقمقمقمقــ ٢
اى حمل بار يا انسان روى شتر مى�بندند. وسيله�اى كه برجهاز:جهاز:جهاز:جهاز:جهاز:ــ ٣
عهد و پيمان بستنبيعت كردن : بيعت كردن : بيعت كردن : بيعت كردن : بيعت كردن : ــ ٤
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ّّ. ����به متن درس توج. ����به متن درس توج. ����به متن درس توج. ����به متن درس توج. ����به متن درس توج١١١١١ ّّ ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ّ
مـشـورت كـن و بـا كـمـك دوسـتـانـتمـشـورت كـن و بـا كـمـك دوسـتـانـتمـشـورت كـن و بـا كـمـك دوسـتـانـتمـشـورت كـن و بـا كـمـك دوسـتـانـتمـشـورت كـن و بـا كـمـك دوسـتـانـت

پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.
 بـه نـظـر تـو، مـهـم�تـريـن پـيـامـى كـه

خود به ّجحپيامبر خدا در آخرين سفـر 
ساند، چه بود؟مسلمانان ر

اى مــــاا واقـــعـــه�ى غـــديـــر، بــــرچـــر 
د؟ت دارّيـّمسلمانان، اين قدر اهم

. �������عـبـارت را تـكـمـيــل كــن و بــراى. �������عـبـارت را تـكـمـيــل كــن و بــراى. �������عـبـارت را تـكـمـيــل كــن و بــراى. �������عـبـارت را تـكـمـيــل كــن و بــراى. �������عـبـارت را تـكـمـيــل كــن و بــراى٢٢٢٢٢
دوستانت بخوان.دوستانت بخوان.دوستانت بخوان.دوستانت بخوان.دوستانت بخوان.

 عيد غدير يكى از …     
ّّ.����� فع.����� فع.����� فع.����� فع.����� فع٣٣٣٣٣ ّّ ّّاليالياليالياليّ ها را انجام بده.ها را انجام بده.ها را انجام بده.ها را انجام بده.ها را انجام بده.     تتتتّتّّ
ه كن.ّها توجبه تصوير 
ار ـهسرــدم رد ــريـدغ ــنـشج ى��ــهمـانــرب 

.ناوخب
نـامـه�ى جـشـن عـيـدهـا و بـرتـصـويـر 

ا با يك��ديگر مقايسه كن.غدير ر
ا به دلخواه تكميل كن.نامه ربر 

��٥٣��



ّّ  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات ّّ فاقى مى�افتد.فاقى مى�افتد.فاقى مى�افتد.فاقى مى�افتد.فاقى مى�افتد.ّ
ø«dÇ øt�u~Ç øÈeOÇ tÇ ì

°·«d,«ّّنوشته�هايى از بچنوشته�هايى از بچنوشته�هايى از بچنوشته�هايى از بچنوشته�هايى از بچ ّّ ه�هاه�هاه�هاه�هاه�هاّ

يگانه� توحيدى
ه�هاى طبيعت)ّ(كالس بچ

ان بهمن ــ تهر٢٢سه�ى مدر

برگ�هاى دفتر وحيدبرگ�هاى دفتر وحيدبرگ�هاى دفتر وحيدبرگ�هاى دفتر وحيدبرگ�هاى دفتر وحيد
گ دفتر وحيدم.لين برّمن او
گى خريده است.ا به تازاو ما ر

من و دوستانم، با خوش�حالى مى�گوييم:
!دنك ىراد�هگن ام زا زيمت و هقيلس اب و دسيونب طخ شوخ ار ام گرب نيرخآ ات ديحو تسا بوخ هچ

                                                    
… مه ار مّود گرب ؛دسيون�ىم طخ شوخ ار لّوا گرب ديحو هك نيا لثم … !بوخ هچ

د.ى خواهد كرا شكر! مثل اين كه از ما به خوبى نگه�دارما با هم مى�گوييم: خدا ر
ما بسيار خشنوديم.

                                                                        
م دفتر وحيدم.ّگ سومن بر

اشى آمد!ى روى ما خواهد نوشت كه ناگهان صداى دلخردر اين فكر بودم كه وحيد چه چيز
م كنده شدم.گ چهاراه برآه! من همر

ديم.ما با وحشت به يك��ديگر نگاه كر
د؟ ما مى�آورِخدايا، وحيد چه باليى به سر

د.تاب كره�ى خانه به بيرون پرد و از پنجرآورا به شكل موشك دراو، من و دوستم ر
مين كوبيده شديم.در اين موقع، بادى وزيد و هر دوى ما محكم به ز

                                                                        
ه شد.فرگ پنجم نيز فربر

گ ششم …و بر

��٥٤��
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ا كه چند روز پيش خوانده�ام،ه�اى رّى بنويسم اما قصاستش خودم نتوانستم چيز… ر
م خوشتان بيايد.ستم. اميدوارايتان مى�فربر

ادهد�على كريم�زّسي
 آبان (انديمشك)١٣سه�ى مدر

 آيا سميرا هم اسراف مى�كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى�كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى�كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى�كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى�كند؟  نظر تو چيست؟

سميراسميراسميراسميراسميرا
ى مى�كند.ست مى�كنند ولى او با كيفش بازدستى درهم�كالسى�هايش كار

اشد.ا بى�دليل مى�ترنگى�هايش ردوستانش روى گياهان مطالعه مى�كنند ولى او مداد ر
انى مى�كند!ت مى�كنند، او وقت�گذرّاليّوقتى همه فع

ّّ با خواندن قص با خواندن قص با خواندن قص با خواندن قص با خواندن قص                ّّ ه، فكر كن كه با مصرف درست و به�جا چگونه مى�توان از نعمت�هاى خدا بهتر استفاده كرد.ه، فكر كن كه با مصرف درست و به�جا چگونه مى�توان از نعمت�هاى خدا بهتر استفاده كرد.ه، فكر كن كه با مصرف درست و به�جا چگونه مى�توان از نعمت�هاى خدا بهتر استفاده كرد.ه، فكر كن كه با مصرف درست و به�جا چگونه مى�توان از نعمت�هاى خدا بهتر استفاده كرد.ه، فكر كن كه با مصرف درست و به�جا چگونه مى�توان از نعمت�هاى خدا بهتر استفاده كرد.ّ

ميوه�هاى نيم�خوردهميوه�هاى نيم�خوردهميوه�هاى نيم�خوردهميوه�هاى نيم�خوردهميوه�هاى نيم�خورده
مـيـن انـداخـتـه�انـد، چـشــمده�اى كـه روى زده بـه مـيـوه�هـاى نـيـم�خــورخـجـالـت�ز

ند.مى�دوز
انم …ش مى�كند و مى�گويد: «عزيزا نوازبا دستان مهربانش آن�ها ر

ى محتاج�اند.»دم بسيارا مرّشايد شما سير و بى�نياز باشيد ام
نند، با چشمانشان از امام عذر�خواهى مى�كنند.فى بزبى آن كه حر

آن�گاه به هم مى�گويند:
ا به كسانى كه محتاج�اند، بدهيم.»ه�ى اين ميوه�ها رّ«بياييد برويم و بقي

الم ــ با لبخندى به تصميم آن�ها آفرين مى�گويد.ّضا ــ عليه�السامام ر

��٥٥��
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خداوند چه مى�گويد؟خداوند چه مى�گويد؟خداوند چه مى�گويد؟خداوند چه مى�گويد؟خداوند چه مى�گويد؟

ى ــ امين عابدىحسام اختر
جايى ــ كرجسه�ى شهيد رمدر

وقت طالست!وقت طالست!وقت طالست!وقت طالست!وقت طالست!
ا نمى�تواند؛ در حالى كه وقت رار پيدا كرا مى�شود در بازهمه مى�گويند وقت طالست ولى طال ر

ااف است؛ چون وقت خود رانى هم نوعى اسراز جايى خريد. به همين دليل، از نظر ما وقت گذر
هدر مى�دهيم و از آن به خوبى استفاده نمى�كنيم.

س خوب استفاده كند؛ مى�گويد حوصله�اش سر مى�رود.ا نمى�خواهد از وقت درسمير
ا با نشاط كند.احت او رديك است؛ شايد كمى استرا شكر، تعطيالت عيد نزخدا ر

                                                                         
تعطيالت عيد نوروز رو به پايان است.

ا با بى�حوصلگى آهى مى�كشد و مى�گويد: «خدايا، چه قدر سخت است!»سمير
ا هدر مى�دادى.»مادر مى�گويد: «وقت زيادى داشتى؛ نبايد آن ر

: اين همه تكلي�! … كم نيست؟
: دو هفته هم وقت كمى نيست.

احت كنيم.ند ما استر: آن��ها نمى�گذار
انى؟احت يا وقت گذر: استر

ا فكر مى�كنم اگر مثل او بودم، چه قدر بد مى�شد!ّه�ام نيستم امّاى قصمن مثل سمير
ضايىا رسمير

سه�ى فروغ نورمدر

٤٤٤٤٤

)١٤١ه�ى انعام ـ آيه�ى (سور       

٥٥٥٥٥

الَو ßß ßß ßُـهَّنِا اـوُِفرـْسـُت

 الو

ÅÅÅÅÅßÅÅÅÅÅßÅÅÅÅÅßÅÅÅÅÅßÅÅÅÅÅß
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅُّبـِـحُي





َـيـنِِفرـْسـُـمْال

د.ست ندارا دوان راف كارند اسرا خداويراف نكنيد؛ ز… و اسر

��٥٦��



ّّاماماماماممى�توانى …مى�توانى …مى�توانى …مى�توانى …مى�توانى … ّّ ا چگونه؟ا چگونه؟ا چگونه؟ا چگونه؟ا چگونه؟ّ

ى.دستى�هاى زيبايى بسازمى�توانى كار
،لزنم رد( هاگشيامن كي تياه�ىتسدراك اب ىناوت�ىم�

.ىنك ىزادنا��هار )هسردم اي هّلحم
ر باشى.ّمى�توانى در زيبا�تر شدن محيط زيست مؤث

فه�جويى كنى.ها صرى از چيزمى�توانى در بسيار
و مى�توانى …

هنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريح            در مدرسه            در مدرسه            در مدرسه            در مدرسه            در مدرسه       در خانه       در خانه       در خانه       در خانه       در خانه ٤٤٤٤٤

٥٥٥٥٥

��٥٧��

. تو نيز  داستان يا خاطره�هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره�هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره�هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره�هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره�هـايـى را١١١١١
كـه دربـاره�ى اسـراف مــى�دانــى، بــراىكـه دربـاره�ى اسـراف مــى�دانــى، بــراىكـه دربـاره�ى اسـراف مــى�دانــى، بــراىكـه دربـاره�ى اسـراف مــى�دانــى، بــراىكـه دربـاره�ى اسـراف مــى�دانــى، بــراى

دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.
.���عـبـارت�هـا را كــامــل كــن و بــراى.���عـبـارت�هـا را كــامــل كــن و بــراى.���عـبـارت�هـا را كــامــل كــن و بــراى.���عـبـارت�هـا را كــامــل كــن و بــراى.���عـبـارت�هـا را كــامــل كــن و بــراى٢٢٢٢٢

دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.
       چرا اسراف بد است؟

فتن …اف باعث هدر راسر 
 خداوند …

 �با كمك دوستانت پاسخ بده. �با كمك دوستانت پاسخ بده. �با كمك دوستانت پاسخ بده. �با كمك دوستانت پاسخ بده. �با كمك دوستانت پاسخ بده......٣٣٣٣٣
؟درك ىرود فارسا زا ناوت�ىم هنوگچ             

هايـىدن چيـزف كـر هنگام مـصـر 
مثل آب، نان، كاغذ، سوخت و …، چه

د؟عايت كرا بايد رنكاتى ر
ف صحيح به چه معناست؟ مصر 

ه چــه مــى�دانــى؟ چــگــونـــهدر ايــن بــار
مى�توانيم از امكانات خود به بهـتـريـن

شكل استفاده كنيم؟
.���جدول را كامل كن..���جدول را كامل كن..���جدول را كامل كن..���جدول را كامل كن..���جدول را كامل كن.٤٤٤٤٤

       � نمونه�هايى از مصرف صحيح در
خانه، در مدرسه و هنگام بازى و تفريح

براى دوستانت ذكر كن.
. پاسخ بده.. پاسخ بده.. پاسخ بده.. پاسخ بده.. پاسخ بده.٥٥٥٥٥

ىمك ،ىـزيرب رود ار ىزيچ ىهاوخ�ـىم هك راب هر
…و نك ركف تدوخ اب ،نك ربص

چگونه مـى�تـوان از چـيـزهـاى دور�ريـخـتـنـى
 مناسب كرد؟استفاده�ى


