ّ
ردس اول

تنها او

نظم و هماهنگي كه در جهان اطراف ما وجود دارد ،نشانهي چيست؟

می دانیم همهي نيازهاي دانه براي رشد از پيش انديشيده ،و در طبيعت آفريده شده است .غذاي دانه

از قبل در خاك آماده شده است .باد ،ابرها را از باالي درياها به سوي مزرعه مي آورد و آب مورد نياز

دانه را فراهم ميكند .خورشيد نيز نور و گرماي مورد نياز آن را تأمين ميكند.

هنگامي كه دانه در دل خاك جاي ميگيرد و آب بر آن جاري ميشود ،جوانه ميزند ،خاك را با

قدرت ميشكافد و كمكم به سبزهاي شاديآفرين و با طراوت تبديل ميشود.

جالب است بدانيد فاصلهي خورشيد و زمين نيز بسيار دقيق و حساب شده است .اگر فاصلهي زمين

تا خورشيد ،زياد بود ،گياهان به خاطر سرما از بين مي رفتند و اگر اين فاصله كم بود از گرماي زياد
ميسوختند.
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چه هماهنگي شگفت انگيزي ميان خاك و خورشيد و باد و باران براي رشد گياه وجود دارد!

دربارهي هريك از پديده هاي اين جهان كه فكر كنيد ،همين هماهنگي و نظم را خواهيد ديد.
اين نظم و هماهنگی نشانهي چيست؟

فكر مي كنيد اگر دو يا چند خدا جهان را اداره مي كرد ،اين هماهنگي به وجود مي آمد؟

فرض كنيد دو خدا تصميم داشتند جهان را اداره كنند! يكي مي خواست خورشيد را از مشرق بياورد،

ا ّما ديگري مي خواست طلوع خورشيد را از مغرب قرار بدهد!

يكي تصميم مي گرفت هر سال  12ماه داشته باشد و ديگري سه ماه ديگر به آن اضافه مي كرد!

کنیم
تدبر
فکر
ایستگاه
ّ
به این تصویر د ّقت کنید.

چه هماهنگی هایی در اجزای آن می بینید؟

چه هماهنگی های دیگری در طبیعت
سراغ دارید؟

به ضربان قلب و تپشهای آن د ّقت کنید.

چه هماهنگیهایی میان قلب و دستگاه تن ّفس

هست؟

شما چه هماهنگی های دیگری در بدن خود

می شناسید؟ مثال بزنید.

از این هماهنگی ها چه نتیجه ای می گیرید؟
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ایستگاه ّ
خلقیت
يكي از اين موارد را به صورت نمايش ّ
خلق در كالس بازي كنيد؛ در هر كدام چه مشكالتي پيش ميآيد؟
يك تيم ورزشي دو سرمربّي داشته باشد.

يك لشکر ،دو فرمانده داشته باشد.

ببين و بگو
اين تصوير ،شما را به ياد كدام ضرب المثل مياندازد؟

4

با خانواده
متن زير را بخوانيد.

مورچهها قويترين حيوانات خشکي هستند؛ چرا که ميتوانند چند برابر وزن خود ،بار حمل کنند .مطالعه

در زندگي مورچهها دانشمندان را به شگفتي واداشته است .وقتي آنها انبار غذاي بعضي از مورچهها را
تعجب ديدند آنها دانههاي جمع آوري شده را به طور دقيق و ّ
منظم در کنار هم
بررسي کردند ،با کمال ّ

قرار ميدهند .مورچه ها دانههاي گندم را از وسط به دو نيم ميکنند تا هنگامی که رطوبت به آنها می رسد،
سبز نشود؛ ولي دانههاي خربزه را به چهار قسمت تقسيم ميکنند؛ زيرا ميدانند که دانهي خربزه (تخم

خربزه) اگر به دو نصف تقسيم شود ،باز هم قابليت سبز شدن دارد و به محض تماس با آب ،رشد خواهد
کرد و النهي مورچهها را از بين خواهد برد....

چه هماهنگی های دیگری در زندگی حیوانات می شناسید؟ مثال بزنید.
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ردس دوم

صب
ب
ح روز عد …

بچّ ه ها با شوق به بیرون کالس نگاه می کنند.

معلّم میگوید« :اگر تا فردا همین طور برف ببارد ،می توانیم با کمک هم یک آدم برفی درست کنیم».
ــ هورا!...

فریاد شادی بچّ ه ها بلند می شود.

برف شدّ ت بیشتری میگیرد .بچّ ه ها از خوشحالی روی پای خود بند نمی شوند.

زنگ تفریح ،وظایف بچّ ه ها برای ساختن آدم برفی ،مشخّ ص می شود .سهیل از خوشحالی می خواهد پَر
درآورد؛ زیرا قرار است او و دو نفر دیگر سرِ آن را بسازند!


سهیل در راه خانه ،مدام به فکر فردا و آدم برفی است.

ــ فردا چه روز خوبی است!

نزدیک خانه ،دوستان هم محلّه ای را می بیند .آنها مشغول بازی هستند.

خیلی سریع تصمیم می گیرد!

ــ زود می آیم.



ناهارش را نیمه کاره رها می کند و از خانه خارج می شود.

مادرش موقع رفتن ،به او می گوید« :سهیل لباس گرم بپوش!»

می گوید« :هوا خیلی سرد نیست».
ــ درس هایت…؟

ــ زود برمیگردم.

می رود و با دوستانش مشغول برف بازی می شود.
او جز بازی به چیز دیگری فکر نمی کند.



در خانه احساس می کند تنش می لرزد.
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مادر می گوید« :لباس های خیست را عوض کن!» می گوید« :همین االن» … و مشغول تماشای تلویزیون

می شود .برف همچنان می بارد .سهیل
به فکر آدم برفی است.

ــ جانمی جان!… فردا چه کیفی می کنیم!


سهیل پس از خوردن شام ،خسته است

و می خواهد بخوابد .ناگهان یادش

می آید :آه ،مسئله های ریاضی!… باید
حلّشان می کردم .امّا احساس خستگی

می کند.

ــ وای!… باید وسایل فردا را هم آماده
کنم.



او با بدنی خسته به رختخواب می رود.

احساس می کند بدنش کمی داغ است
و می خوابد.



صبح روز بعد…
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برایم بگو
صبح روز بعد چه اتّفاقی ممکن است بیفتد؟ چرا این طور پیش بینی می کنید؟

ایستگاه فکر
سهیل چگونه می تواند خطاهایش را جبران کند؟

گفت وگو کنید
سهیل تنها زمانی می تواند دانش آموز با نشاط و مو ّفقی باشد که …

کامل کنید

برای اینکه بتوانم برنامه ی مناسبی برای زندگی (بازی ،عبادت ،درس خواندن و …) خودم داشته
باشم الزم است .........................................................................................................................

..................................................................................................................................................
.    ......................................................................................................................................
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