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اینآیاتمارابهانجامدادنچهرفتارهایشایستهایسفارشمیکند؟
ازانجامدادنچهرفتارهایناشایستهاینهیمیکند؟

درگروههایخود،یکیازاینرفتارهایناشایستراانتخابکنيدودربارهیآنبهاین
سؤاالتپاسخدهيد:

اینرفتارچهنتایجیرابهدنبالخواهدداشت؟
چگونهمیتوانيمازوقوعاینرفتارناشایستپيشگيریکنيم؟

بهترینبرخورد،زمانیکهکسیاینرفتارراجلویماانجاممیدهد،چيست؟

اینمتنرابخوانيد.

صدایزنگتفریحبلندشد.بّچههاباهمهمهبهسمتدرکالسرفتند.خانممعّلم
کههجومبّچههابهسمتدررادید،منتظرایستادتاهمهیبّچههاخارجشوند.

واردحياطکهشدم،نگاهمبهمریمومعصومهافتادکهگوشهیحياطنشسته
بودند.صدایخندهشانازدوربهگوشمیرسيد.نزدیکرفتموسالمکردم.
آنقدرگرمصحبتبودندکهمتوّجهمننشدند.دربارهییکیازبّچههایکالس

صحبتمیکردندوبهرفتاروحرکاتاومیخندیدند.
اینبارباصدایبلندگفتم:»سالمبّچهها!«

تازهمتوّجهحضورمنشدند.مریمتانگاهشبهمنافتاد،گفت:»چهخوبشد
آمدی،میخواستم…«.هنوزحرفشتمامنشدهبودکهمعصومهگفت:»راستی
عاطفه،منامروزدرکالسبابغلدستیامصحبتمیکردمودرسراخوبیاد

نگرفتم.میتوانیبهمنکمککنی؟«
او به چيزی و برد معصومه گوش نزدیک را سرش مریم هنگام این در
گفت.خيلیدوستداشتمبدانمچهمیگویند.شایدداشتنددربارهیمنحرف

میزدند.شایدهم….
دراینفکرهابودمکهناگهانزنگمدرسهبهصدادرآمد.

اکنونبرایپاسخبهاینسؤاالتبادوستانخوددرکالسگفتوگوکنيد.
چهرفتارهایناپسندیدراینداستانمیبينيد؟

اگرببينيد،دوستــتانکسیرامسخرهمیکند،چهمیکنيد؟

گفت و گو كنيد
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ي درس�ت �خ راه �ت درسیازدهم

چوپان،دستوپایگوسفندیراکهفرارکردهبود،گرفتوبردوشخود
انداختوبهسمتگّلهحرکتکرد.هنوزبهگّلهنرسيدهبودکهچهرهیمهربانمردی
کهدرحالعبورازصحرابود،توّجهاورابهسویخودجلبکرد.نزدیکتررفت.
پيامبرخدا)صّلیالعليهوآله(بود.گوسفندرابهآرامیازدوشخودپایينآوردوبه
پيامبرگفتدیدیبهچهآسانیاینگوسفندراگرفتموآوردم.زورمنبسياراستو
تاکنونکسینتوانستهاستدرکشتیپشتمرابرخاکزند.آیاحاضریبامنکشتیبگيری؟

اگرپشتمرابرزمينبزنی،اینگوسفندرابهشماهدیهمیکنم.
پيامبربالبخندیقبولکرد.هنوزچنددقيقهایازشروعکشتینگذشتهبودکهچوپانخود
رانقشبرزميندید.باورشنمیشد.ازپيامبرخواستکهیکباردیگربااوکشتیبگيرد.
مطمئنبودکهاینبارحتمًاپيامبرراشکستمیدهد؛اّمااینبارزودترازقبلپشتشبهخاک
رسيد.گيجومبهوتماندهبود.بهقولخودعملکردوگوسفندرابهپيامبرهدیهداد.پيامبر

ازاوتشّکرکردوگوسفندرابازگرداند.

پيشوایاندینمابهسالمتوتندرستیخودتوّجهداشتندوبهتيراندازی،شنا،اسبسواری
وحّتیکشتیکهازورزشهایرایجآنزمانبود،سفارشمیکردند.آنانگاهیدرمسابقات

اسبسواریوتيراندازیشرکتمیکردندوبهبرندگاناینمسابقاتجایزهمیدادند.

شمابرایحفظسالمتخودچهکارهاییانجاممیدهيد؟

یعنی باشيم؛ داشته هم مناسب وخواب تغذیه ورزش، کنار در باید برایحفظسالمت 
صبحانه،ناهاروشامراکاملوبهموقعبخوریموشبهنگامنيززودبخوابيمتاصبحرابا

برايم بگو
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نشاطوشادابیشروعکنيم.بیتوّجهیبههریکازاینکارهاباعثمیشودبدنماضعيفو
ناتوانشودوتوانمقاومتدربرابربيماریهایمختلفراازدستبدهد.دردینما،ضعفو
ناتوانیوسستیوتنبلینکوهش،وبهمسلمانانتوصيهشدهاستتابرتوانمندیخودبيفزایند.

امامحسين)عليهالّسالم(میفرمایند:

»درتمامعمربرایتندرستیوسالمتبدنتانتالشکنيد«.

پيشوایاندینیمانيزهموارهبرایسالمتوتوانمندیخوددعامیکردند.
امامسّجاد)عليهالّسالم(دریکیازدعاهایخودمیفرماید:

»خدایا!بهمنسالمتوتواناییجسمیبده«.
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راستیچرادیناسالمبهسالمتوتندرستیارزشدادهاستوپيشوایاندینیمادربارهی
آنهاسفارشکردهاند؟

چراپيشوایانعزیزمادرکناردعابرایتقویتایمانواخالقبرایسالمتوتندرستینيز
دعاکردهاند؟

بدونشککسیکهبيماروناتوانمیشود،مجبوراستبخشیازکارهاوفّعاليتهایدرسی
واجتماعیخودرارهاکندتابهبودیپيداکند.اگربيماریاشطوالنیشود،بخشیازنظمو

برنامهریزیاوبههممیخورد.
انسانبيماروناتواننمیتوانددرجهادبادشمنانخدایاکارهایخيریکهبهتوانمندی
نيازدارد،شرکتکند.ازسویدیگرمامیدانيمکههراندازهسالمتوتندرستیمانبيشتر
باشد،نشاطبيشتریخواهيمداشتوعالقهوانگيزهیمابرایانجامدادنکارهایمختلف

بيشترمیشود؛بنابرایندیناسالمهميشهمارابهحفظسالمتوتندرستیتشویقمیکند.

شکرانه ی سلمتی
بدن،نعمتیاستکهخداوندبهمادادهوحفظسالمتآن،وظيفهیماست؛زیراهرکساز
نعمتیبرخورداراستدربرابرآننعمتوظایفیهمدارد.فکرمیکنيدچگونهمیتوانيماین

وظيفهیخودرابهدرستیانجامدهيموشکرانهیسالمتیرابهجاآوریم؟

باتوّجهبهاینبيتشعرازسعدیبرایپاسخگوییبهپرسشباالبادوستانتانگفتوگوکنيد.

ا�توان ا��ت ن د��ت �خ �ت ر�خ
گ

ا          �ب� وا �خ وی  �ت خه ی   �با�خ را�
ك

� �ش

گفت و گو كنيد
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برایشکرانهیسالمتیچهراههایدیگریمیشناسيد؟

........................................................................................ 1ــوقتیدوستشمابيمارمیشود،

.......................................................................................................... 2ــهنگامغذاخوردن،

3ــ.........................................................................................................................................

4ــ.........................................................................................................................................


پاسخاینسؤاالترابنویسيد؛سپسحرفاّولپاسخهارادرکنارهمقراردهيدوباکلمهای
کهبهدستمیآورید،حدیثراکاملکنيد.

1ــیکیازواجباتنمازکهبعدازرکوعمیآید.........................

2ــنامگلیکهیادآورشهيداناست.........................

3ــقبلازنمازگفتهمیشودواعالمکنندهیوقتنمازاست.........................

4ــنامکسیکههمهیمسلمانانمنتظرآمدنشهستند.........................

5ــاینبيتراکاملمیکند:شکرانهیبازوی................................بگرفتندستناتواناست.

... 6ــیکیازفرزندانحضرتیعقوب)عليهالّسالم(کهموردحسادتبرادرانشقرارگرفت.

رسولاکرم)صّلیالعليهوآله(:»دونعمتاستکه
ارزشآنهانزدمردمناشناختهاست:………………وامنيت«.

بررسي كنيد

كامل كنيد
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بهنظرشماورزشکردنبهجزحفظسالمتیوتندرستیچهفایدههاییبرایمادارد؟

چهارکلمهازدرسانتخابکنيدکهبهحفظسالمتیوتندرستیمربوطباشد؛سپسچهار
جملهیجدیددربارهیسالمتیوتندرستیبنویسيدودرآنهاازاینکلماتاستفادهکنيد.

ايستگاه فكر

بگرد و پيدا كن
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تدّبر کنيم

تحقيق كنيد

دربارهیپوریایولیچهمیدانيد؟مهمتریناّتفاقزندگیاوچيست؟
چهارتباطیميانایناّتفاقوسخنزیرازحضرتعلی)عليهالّسالم(وجوددارد؟

َعلیِخدَمـِتـَکَجواِرحی َقـوِّ
خدایا!بهاعضایبدنمبرایخدمتدرراهخودتتواناییبده.

بخشيازدعايكميل

ميانمحيطزیستوسالمتیماچهارتباطیهست؟
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ماجرااز

ماجراازآنجاآغازشدکهمنوپسرعمویمابوذرتصميمگرفتيمدربارهی
زندگیامامخمينی)ره(گزارشیتهيهکنيم.

امام زادگاه شهر میکنيم؛ زندگی خمين شهر نزدیک روستا دو در ابوذر و من
خمينی)ره(.برایهمينتصميمگرفتيمگزارشخودراازاینشهرآغازکنيم.اراک،

قموتهران،مقصدهایبعدیسفرماخواهدبود.
ـدرميانگذاشتيموبااستقبالاوروبهروشدیم.قرارشد ـپدرابوذرـ موضوعراباعمورضاـ

عموهمدراینسفرهاکنارماباشد.

اّولين سفر
نزدیکظهربهشهرخمينرسيدیم.امامخمينیدراینشهربهدنياآمدهودورانکودکیو

نوجوانیاشرااینجاگذراندهبود.
صدایاذانظهربهگوشرسيد.عمورضابهمنگفت:»شمانمازظهروعصرراچهاررکعتی

بخوان؛اّمامنوابوذربایددورکعتیبخوانيم«.
تعّجبکردموگفتم:»چرا؟«

عموگفت:»روستایشمانزدیکخميناستوفاصلهیآنتاخميناز22/5کيلومترکمتر
است؛بنابرایننمازشماشکستهنمیشود؛اّمافاصلهیروستایماتاخميناز22/5کيلومتر
بيشتراستونمازماندراینجاشکستهاست؛یعنیبایدنمازهایچهاررکعتیظهر،عصروعشا

رادورکعتیبخوانيم«.

دومين سفر
سفردوممابهاراکبود.وقتیبهآنجارسيدیمبهحوزهیعلميهیامامخمينیرفتيمواتاق
امامراپيداکردیم.امامخمينی،مّدتیدرایناتاقزندگیکردهودرآنحوزهیعلميهدرس

خواندهبود.
نزدیکظهرکهشد،عمورضاگفت:»هرسهبایدنمازمانراشکستهبخوانيم؛زیرافاصلهی
روستاهایماتااراکاز22/5کيلومتربيشتراستوقصدنداریمدهروزاینجابمانيم.مسافری
کهازوطنشبيشتراز22/5کيلومتردورشودوبهجاییبرسدکهنخواهددهروزبماند،نمازش

درآنجاشکستهاست«.

�ت 
ر�ك راهي �با�ب س�خ درسدوازدهم
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کمتراز22/5کيلومتر:کامل

بيشتراز22/5کيلومتر

کمترازدهروزآنجامیماند:شکسته

دهروزوبيشترآنجامیماند:کامل 

نمازدرمسافرت
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سومين سفر

ماهرمضانفرارسيدهبود.بهعموگفتم:»بهتراستبقيهیگزارشرابعدازماهرمضان
بنویسيم؛چونازپدرمشنيدماگردرماهرمضانبهسفربرویم،روزهیماباطلمیشود.«عمو
لبخندیزدوگفت:»درستاست؛اّمابهزمانسفرومّدتاقامتبستگیدارد.اگرقبلازاذان
ظهرحرکتکنيم،روزهیماباطلمیشود؛اّمااگربعدازظهرمسافرتکنيم،روزهیآنروزما
صحيحاست.وقتیهمبهمقصدرسيدیم،اگرقصدنداشتهباشيمدهروزآنجابمانيم،نمیتوانيم

آنجاروزهبگيریم«.
روزپنجشنبهبعدازنمازظهروعصر،هرسهبهطرفشهرقمحرکتکردیم.ابتداحضرت
معصومه)سالمالعليها(رازیارتکردیموبعدبرایتهيهیگزارشبهخانهیامامخمينیدر

اینشهررفتيم.
باید چگونه را نمازمان ببينم بگویيد »حاال گفت: عمو بودیم. حرم در عشا و مغرب نماز

بخوانيم؟«
گفتم:»نمازمغربسهرکعتیاستوهيچوقتشکستهنمیشود،اّمانمازعشارابایدهرسه

شکستهبخوانيم«.
عموگفت:»آفرین!میبينمکهاحکامنمازمسافرراخوبیادگرفتهاید«.

بعدازنمازافطارکردیموشببهطرفخمينوروستاهایمانحرکتکردیم.
درراهبهعموگفتم:»سفرکوتاهیبود.ایکاشتاظهر،قممیماندیموبرایافطاربهخمين

بازمیگشتيم!«
بایدحتمًاتاقبلازظهربه عمولبخندیزدوگفت:»اگربخواهيمفرداراروزهبگيریم،
روستاهایمانبرسيم؛زیرامسافریکهقبلازظهربهمحّلزندگیاشبرسد،روزهاشدرست

است؛اّمااگربعدازظهربرسد،آنروزرانمیتواندروزهبگيرد«.
پرسيدم:»اگرکسیبهخاطرمسافرتنتوانستچندروزروزهبگيرد،بایدچهکارکند؟«

عموگفت:»بعدازماهرمضانبایدقضایآنهارابهجاآورد؛یعنیبهتعدادروزهاییکهروزه
نگرفتهاست،روزهبگيرد«.

خيلیخوشحالبودم.روبهابوذرکردموگفتم:»چهسفرهایبابرکتیداشتيم!همبهزیارت
رفتيم؛همبامکانهاییکهامامخمينیدرآنجازندگیکردهبودوهماحکامسفرراخيلیخوب

یادگرفتيم«.
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عشامغربعصرظهرصبح

اگرنمازمسافردرشهریکاملباشد،روزهاشدرآنجا.......................است.

سفردرماهرمضان

بعدازظهرازشهرشحرکتکند:روزهاش...........است.

سفررفتن

پيشازظهرازشهرشحرکتکند:روزهاش...........است.

پيشازظهربهشهرشبرسد:روزهیآنروز...........است.

بازگشتازسفر

بعدازظهربهشهرشبرسد:روزهیآنروز.........است.

عاطفهبههمراهخانوادهاشبرایزیارتمرقدمطهرامامعلی)عليهالّسالم(بهنجفرفتهاند
وقصددارندسهروزدرآنجابمانند.آنهاکدامیکازایننمازهارابایدکاملبخوانندوکدام

راشکسته؟

یکیازدوکلمهی»صحيح«یا»باطل«رادرجایخالیبنویسيد.

ايستگاه فكر

كامل كنيد
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بندر ماهشهر

خرمشـــهر

22/5کيلومتر

 مينوشــهر
آبادان

فرضکنيدخانهیشمادرشهرآباداناست.ازاینشهریکدایرهبهشعاع22/5کيلومتر
کشيدهشدهاست.



باتوّجهبهاینجدولهامشّخصکنيدنمازوروزهیشمادرهرحالتچگونهاست؟

مسافرتشما
وضعيتنماز

کاملشکسته

ازشهرخودبه»خّرمشهر«سفرمیکنيدوپنجروزدرآنجامیمانيد

برایدیدنپدربزرگبهبندرماهشهرمیرویدودوهفتهآنجامیمانيد

٭................................................

مسافرتشما
وضعيتروزه

باطلصحيح

ازشهرخودبه»مينوشهر«سفرمیکنيدوسهروزدرآنجامیمانيد

٭................................................

بهبندرامامخمينیسفرمیکنيدویازدهروزآنجامیمانيد

بررسي كنيد

بندر امام خمينی
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1ــخانوادهیسعيددرتهرانساکنهستند.
درمواردزیر،نمازسعيدشکستهاستیاکامل؟

و رفتهاند مشهد به )عليهالّسالم( رضا امام زیارت برای خود مادر و پدر همراه آنها ــ
میخواهندهفتروزدرآنجابمانند.

ــباخانوادهیخود،پنجکيلومترازشهربرایتفریحخارجشدهاست.
ــبرایدیدنمادربزرگبهاصفهانرفتهاندوقصددارنددوهفتهآنجابمانند.

2ــخانوادهیریحانهدرشيرازساکنهستند.
درکدامیکازمواردزیر،روزهیریحانهصحيحاست؟

بهروستاییدر بههمراهخانوادهیخود ــصبحیکروزجمعهبرایدیدارخویشاوندان
15کيلومتریشيرازمیرود.

ــباخانوادهیخوددراّولينروزماهرمضان،بعدازخواندننمازظهروعصربهسمتقم
حرکتمیکنند.

ــصبحروزبعدبهقممیرسندوتصميممیگيرند12روزدرآنجابمانند.
ــدرپایانسفر،شبهنگامازقمحرکتمیکنندوساعتدوبعدازظهربهشيرازمیرسند.

درسفرمکانهاییهستکهمیتوانيمنمازراکاملبخوانيم؛حّتیاگرکمترازدهروزآنجا
بمانيم.آنمکانهاکداماست؟

گفت و گو كنيد

تحقيق كنيد
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ان  د مسلما�خ ع�ي
درسسيزدهم

اسماعيلکهتازهبهدنياآمدهبود،تشنهبودوبیتابومادرشهاجردرجستوجویآب.
اسماعيلپاشنهیپایشرابهزمينزدوناگهانزمينجوشيدوچشمهیزمزمجاریشد.

لبخندرضایتبرلبهایخشِکسرزمينخالیازگياهمّکهنقشبستوهاجرکهبرای
یافتنآب،هفتباربيندوکوهصفاومروهدویدهبود،شادمانوشتابانبهسویکودکشدوید.

٭٭٭
اسماعيلکمکمبزرگشدوبهسّنجوانیرسيد.حضرتابراهيمباکمکجوانعزیزش
خانهیکعبهراتجدیدبناکرد.کعبه،نگينمسجدالحراموشهرمّکهشد؛خداپرستاناطراف

آنحلقهمیزدندوخداییکتاراپرستشمیکردند.
پسازحضرتابراهيم،مردمکمکمبهجایپرستشخداییکتابهبتپرستیرویآوردند؛

بتهایسنگیوچوبیساختندودرکعبهگذاشتند.
حضرت نسل از که لعليهوآله(، )صّلیا محّمد حضرت سرانجام و گذشت سالها

ابراهيم)عليهالّسالم(بوددرشهرمّکهبهدنياآمد.
حضرتمحّمد)صّلیالعليهوآله(ازسویخدایبزرگبهپيامبریرسيدوبرایراهنمایی

مردمانتخابشد.
اوبهفرمانخدایمهربانبابتپرستیمبارزهکردوباکمکیارانش،تمامبتهایسرزمين

مّکهرانابودکرد.
مّکهمثلزمانحضرتابراهيم)عليهالّسالم(سرزمينخداپرستانشد.

هرسالهمسلمانانبسياریازسراسرجهانبرایزیارتخانهیخدابهمّکهمیآیند.آنها
پيشازورودبهمّکهلباساحراممیپوشندوبالباسییکسانواردمّکهمیشوند؛سپسداخل
مسجدالحراممیشوندوهفتباردورخانهیخدامیگردند.اینعمل،»طواف«نامداردکهاز
زمانحضرتابراهيمبهفرمانخداوندانجاممیشدهاست.بعددورکعتنمازمیخوانندو

آنگاهمثلحضرتهاجر،هفتباربيندوکوهصفاومروهحرکتمیکنند.
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کسانیکهبرایانجامدادنمراسمحجبهمّکهمیروند،روزعيدقربانبهفرمانخداگوسفندی
راقربانیمیکنند.مراسمقربانینيزازیادگارهایحضرتابراهيماست؛زیراحضرتابراهيم

اّولينکسیاستکهدراینسرزمين،گوسفندیرابهفرمانخداقربانیکرد.
بسياریازکسانیهمکهدرمّکهنيستنددرشهرخودگوسفندیراقربانیوگوشتآنرا

مياننيازمندانتقسيممیکنند.
بینظير، و بزرگ مراسم این است. مسلمانان مراسم باشکوهترین از یکی حج مراسم
فایدههایزیادیبرایمسلمانانجهاندارد.مسلمانانجهانبازبانهاورنگهایگوناگون،

یکدلومّتحد،شانهبهشانهییکدیگرخداییکتاراعبادتمیکنند.
آنهاازمشکالتیکدیگرباخبرمیشوندوبرایحّلمشکالتجهاناسالمبایکدیگرهمفکری

میکنند.
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درپایانماهرمضاننيز،روزعيدفطرفرامیرسد.مسلماناندرآنروزبهعنوانزکات،
مستمندان به را قربانی نيزگوشت قربان عيد در گفتيم چنانکه دهند. می نيازمندان به پولی

میدهند.بنابراینعيدمامسلمانانروزیاستکهفقيراننيزشادوخوشحالشوند.
درروزهایعيدفطروعيدقربان،غسلمیکنيم،بهترینلباسهایخودرامیپوشيمودو

رکعتنمازعيدمیخوانيم.

باتوّجهبهآنچهدردرسخواندیم،مراسمحجچهفایدههاییدارد؟

ویژگیعيدهایمسلمانانچيست؟

انجامچهکارهاییموجبمیشودروزهایعيد،خوشحالترباشيم؟

برايم بگو

گفت و گو كنيد

ايستگاه فكر
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خاطرهایازشرکتخوددرمراسمنمازعيدفطردرکالسبرایدوستانتانبيانکنيد.

جمالتزیباییرابرایتبریکعيدقربانبهمسلمانانجهانپيداکنيد.
میتوانيداینجمالتراباخّطزیبابنویسيدوبهصورتقاب،طّراحیودرکالسنصبکنيد.

خاطره گويي

ايستگاه خّلقيت
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�ت �ي �ت را�خ مو�خّ درسچهاردهم

قلمنیرادرمرّکبزدوشروعبهنوشتنکرد:

نگاهیبهخّطشانداخت.
ــچهخّطبدی!خيلیخراباست!دوبارهبنویسم.

اینباربادّقتبيشتریشروعبهنوشتنکردوهماندوبيترانوشت؛اّمابازخوب
نشد.وسایلشراکنارگذاشتوباناُاميدیگفت:»نه!نمیتوانم!اصاًلمندرخوشنویسیموّفق

نمیشوم.بهتراستآنراکناربگذارم«.
مادرشگفت:»اینقلمنیجنسشخوبنيستودرستتراشيدهنشدهاست.کاغذت
هممرغوبنيستوجوهررویآنپخشمیشود.اگرمیخواهیخوشنویسشوی،بایدابزار

مناسباینکارراداشتهباشی.
میتوان مناسب کفش بدون کشيد؟ زیبا نّقاشی میتوان مناسب رنگی مداد بدون

کوهنوردیکرد؟
در هر کاری اگر می خواهی موّفق شوی، باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی«.

رسيد، خانه به که همين خرید. خوشنویسی مخصوص کاغذ و مناسب نی قلم کمال،
وسایلشراجلویشگذاشتوشروعکردبهنوشتن.نوشتونوشتونوشت.چندتاکاغذرا

سياهکرد؛اّمابازهمخّطشزیبانشد.اخمهایشدرهمرفت.
ــاینهمابزارمخصوصخوشنویسی!پسچراخّطمخوبنشد؟!اصاًلمنخوشنویس

نمیشوم،بیجهتخودمرابهزحمتنيندازم!
پدرشازاوپرسيد:»آیاکالسخوشنویسیثبتنامکردهای؟«

ــنه!خودمتمرینمیکنم.
ــبایداستادداشتهباشیتامهارتخوشنویسیرابهتوبياموزد.

دي �ي �ش
ه را �ك رخ گل و س�ب ا     �ب �ي �ش �خ �ت ار �خ به هرخ �

دي ر�ي �خ و �آ همه را �ت ا    وه و رد�ي
�ب و رو�خ و �ك �ش
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میتوان، شنا مرّبی بدون گرفت؟ یاد را ریاضی دانش میتوان ریاضی معّلم بدون آیا
شناگرحرفهایشد؟

در هر کاری اگر می خواهی موّفق شوی، باید استاد ماهر و باتجربه داشته باشی.

کمالدریکآموزشگاهخوشنویسیثبتنامکرد.چندروزبهکالسرفتوخّطشکمی
بهترشد.بعدازیکماهبهاستادشگفت:»مندیگربهکالسنمیآیم؛چونهنوزنمیتوانم

زیبابنویسم!«
استادشپرسيد:»وقتیبهخانهمیرویچهقدرتمرینمیکنی؟«

اصاًل روزها بعضی و کم خيلی روزها بعضی زیاد، خيلی روزها بعضی ــ
حوصلهیتمرینکردنندارم!

استادگفت:»بایددرتمرینهایتنظمداشتهباشی.روزی
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یکساعتتمرینکنولیهرروزاینکارراانجامبده.
در هر کاری اگر می خواهی موّفق شوی، باید نظم و برنامه ریزی داشته باشی«.

امامعلیعليهالّسالممیفرماید:

اوصيـُکم……َوَنظـِمَامِرُکم
»شمارابهرعایتنظمدرکارهایتانسفارشمیکنم«.
نهجالبالغه،نامهی47

کمالبهکارشادامهدادومرّتبروزییکساعتتمرینمیکرد.خّطشخيلیبهترشد؛
اّمابازازخّطخودشراضینبود.

پسازدوماهازشروعکالسبهمادرشگفت:»منازفردابهکالسنمیروم.دوماهاست
مشغولیادگيریوتمرینخطهستم؛اّمابازنمیتوانمعالیبنویسم!«

مادرلبخندزدوگفت:»بعدازدوماهتمرینانتظارداریاستادشوی؟بایدبهتالشت
ادامهبدهیوصبروحوصلهداشتهباشی.هرگزازشکستهاوناکامیهانترسونااميدنشو.

هميناستادخوشنویسیتوبعدازچندسالتالشوتمرینبهایندرجهرسيدهاست.
در هر کاری اگر می خواهی موّفق شوی، باید صبر داشته باشی، تالش کنی و از شکست 

نترسی«.
خدادرقرآنمارابهسعیوتالشسفارشمیکند:

وََاْنلَيَسِلاْلِْنساِنِااّلماَسعی
برایانسانجزآنچهتالشکردهاست

)هيچنصيبوبهرهای(نيست.
سورهینجم،آیهی39
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از بعد پيوسته! و منّظم تمرینمیکرد؛خيلی وحوصله باصبر بعد به روز ازآن کمال
گذشتچندماهخّطشخيلیخوبشدولبخندرضایتبرلبشنقشبست.

اوباخّطبسيارزیبااینجملهرانوشتوبهدیواراتاقشزد:....

فکرمیکنيدکمالچهجملهایرانوشتهبود؟

درهریکازاینچرخدندهها،یکیازگامهایموّفقيترابنویسيد.

اگریکیازچرخدندههاخرابشود،چهاّتفاقیمیافتد؟

بهنظرشماچرابرایرسيدنبهموّفقيتبایدهمهیپنجگامراطیکنيم؟

برايم بگو

ايستگاه فكر
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اهّميت از موّفقيت گامهای از کدامیک شما نظر به است. موّفقيت نردبان زیر، شکل
بيشتریبرخورداراست؟

آنهارابهترتيبازپایينبهباالبنویسيد.
سپسدربارهیدليلانتخابخودبادوستانتانگفتوگوکنيد.



دربارهیویژگیهایافرادموّفق،جملههایزیادیگفتهشدهاست.مانندنمونه،شمانيز
چندموردجمعآوریکنيد.برخیازآنجمالتراباخّطزیبابنویسيدودرکالسنصبکنيد.

1.افرادموّفقکسانیهستندکهیاراهیخواهندیافتیاراهیراخواهندساخت.

............................................................................................................................ .2

............................................................................................................................ .3

گاماّول

گامدوم

گامسوم

گامچهارم

گامپنجم

ايستگاه خّلقيت

كامل كنيد
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آیاتاکنونتجربهیموّفقیداشتهاید؟
تجربهیناموّفقچطور؟

باتوّجهبهنکاتیکهدرایندرسآموختيدوراههایکسبموّفقيتراشناختيد،نقاطضعف
وقّوتشمادراینکارهاچهبودهاست؟



نقاطضعفنقاطقّوتردیف

1

2

3

    

میبينيم. زیادی فاصلهی عالقهمان و بينخود ولی داریم؛ عالقه هنری یا علم به گاهی
چگونهمیتوانيماینفاصلهراکمکنيم؟

دربارهیزندگییکفردموّفقتحقيقکنيدورازموّفقيتاورادرکالسبرایدوستانتان
بيانکنيد.

بررسي كنيد

گفت و گو كنيد

تحقيق كنيد
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رخ ه س�ب �ش ن اهي  هم�ي �ي م سر�خ درسپانزدهم

اتوبوسهاکنارميدانشهداایستادند.آقایشکيباکهچفيهیدوراندفاع
مقّدسشرادورگردنانداختهبود،گفت:»اردویماازهمينجاشروعمیشود«.

بّچههاباتعّجبگفتند:»اینجا؟وسطتهران؟اردوهایراهياننوررامگربهمناطق
جنگینمیبرند؟«

و دیدنی هم اینجا که باشد یادمان اّما میرویم؛ هم »آنجا گفت: شکيبا آقای
بهیادماندنیاست.اینجاميدانژالهیسابقاست.روزهفدهشهریورسالپنجاهوهفتبسياری
باغ اینجا نکنيد. نگاه ميدان این ظاهِر به رسيدند. شهادت به ميدان همين در انقالبيون از

اللههایسرخوسرشارازعطرشهيدانانقالباست«.

نزدیکغروببهپادگاندوکوههرسيدیم.آقایشکيبابهدورتادورپادگاننگاهیانداخت.
رزمندگان ماست. سرزمين جوانان بهترین تجّمع محّل »اینجا گفت: بّچهها به رو سپس
سلحشورازنقاطمختلفکشوربهاینجامیآمدند،سازماندهیمیشدندوبه
سویخّطمقّدمحرکتمیکردند.ارتشصّدام،
کهبهخيالخودمیخواستسهروزهخودرابه
تهرانبرساندوانقالباسالمیرانابودکندبا
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ایستادگیومقاومتهمينرزمندگانروبهروشد.
رّدپایبسياریازشهيدانوسردارانشهيدمانندشهيدهّمت،شهيدزینالّدینودیگران

دراینجادیدهمیشود.دوکوهه،کوهیازخاطراتشنيدنیدرسينهدارد«.
براینمازبهحسينيهیشهيدهّمتمیرویم؛حسينيهایکهبهیاداینشهيدساختهشدهو

سالهاشاهدنمازهاونيایشهایرزمندگانوشهيدانبودهاست.

بهشلمچهرسيدیم؛منطقهایوسيعوبيابانیباخاکریزهاییکوچکوبزرگ.دوطرفجاّده
پوشيدهازسيمخارداروموانعنظامیبودوتعدادیتانکسوختهونيمسوختهاززمانجنگدر

منطقهبهیادگارماندهبود.
منطقهچشمدوخت.گوییخاطرات پهنای به اشتياق و باشور و بیتابشد آقایشکيبا

بسياریازشلمچهداشت.نفسعميقیکشيدوگفت:
»بهسرزمينشقایقهایپرپر،بهگلستانهميشهبهارشلمچهخوشآمدید!

دراینجاتعدادیازبزرگترینعملياتهایدفاعمقّدساّتفاقافتاد؛عملياتهاییکهدر
آنرزمندگانموّفقشدندازبزرگترینميدانهایمينومحکمترینسنگرهایدشمنعبور

کنندوموجبحيرتبزرگترینارتشهایجهانشوند.
دراینجاچهحماسههاییآفریدهشد!

چهجوانهاییجوانمردانهجنگيدندوجانخویشراتقدیمخداکردند«.
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بهطرفحسينيهیشهدایگمنامشلمچهبهراهافتادیم.
و ایمان آموزگاران گرداگرد شاگرد، مثل و ایستادیم گمنام شهيدان برابر در ادب با

شهادتزانوزدیم.
آقایشکيباگفت:»ازاینعزیزانهيچنامونشانیبهدستنيامدهاست.اینهاهمهچيزشان

راتقدیمخداکردند؛حّتینامونشانشانرا!«
دانشآموز، شهدای بود. آراسته شهيدان وصيتنامهی و تصویر به حسينيه دور تا دور

دانشجو،روحانیو....
غرقتماشایتصاویربودیمکهاحمدماراصدازد.

ــبّچهها!بيایيداینجا!
همگیدوریکیازتابلوهاجمعشدیم.نوشتهیزیرتابلو،توّجهمارابهخودجلبکرد:

»سالممارابهامامخمينیبرسانيد.ازقولمابهامامبگویيدهمانطورکهفرمودهبودید،
مانندامامحسين)عليهالّسالم(مقاومتکردیم،ماندیموتاآخرجنگيدیم«.

اینآخرینسخنآنبسيجیقهرمانقبلازشهادتشبود.
ازحسينهبيرونآمدیموچندلحظهدرگوشهاینشستيم.بهآنچهدیدموخواندهبودم،فکر

میکردم.
قطرهی آخرین تا و بودند )عليهالّسالم( حسين امام راه پيرو »شهدا گفت: شکيبا آقای
خونخودازکشوراسالمیمادفاعکردند.آنهاپاداشزیادیپيشخدادارند.خدادرقرآن

میفرماید:

َوَمنُیقاِتلفیَسـبيـِلاِلَفـُيقـَتلَاوَیغـِلْب،َفَسوَفُنؤتيـِهَاجًراَعـظيـًما
»هرکسدرراهخدابجنگد؛کشتهشودیاپيروزگردد،

پاداشبزرگیبهاوخواهيمداد«.

هرلحظهبهشمارجمعيتافزودهمیشد.ازآقایشکيباپرسيدم:»چرامردمهرسالبهاین
مناطقسفرمیکنند؟«

ــشهدادرراهخداازهمهچيزخودگذشتند.آنهاجانشانرافداکردندتاميهناسالمی

سورهینساء،آیهی74
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پایداربماند.فداکاریآنهادشمناناسالمراخواروذليلکرد.مابهاینمناطقمیآیيمتایاد
آنهارازندهنگهداریموازشهدادرسبگيریم.پيامبراسالم)صّلیالعليهوآله(میفرماید:

باالترازهرکارنيک،نيکیدیگریاستو

شهادتدرراهخداباالتریننيکیاست.

شهدابهباالتریننيکیهارسيدندوماهمبادرسگرفتنازآنهامیتوانيمبهتروزیباتر
زندگیکنيم.

بخشی از وصّيت نامه ی يک دانش آموز شهيد

بههمهسفارشمیکنمکهزیادقرآنبخوانيدودعاکنيد.
پدرومادرعزیزم!شمایکعمربرایمزحمتکشيدیدولیمنبرای
شود، پاک گناهت میخواهی »اگر که حدیثیهست کردهام؟ چه شما
بهپدرومادرتکمککن«؛ولیمنبرایشمااینگونهنبودم!ازشما

میخواهمکهمراحاللکنيد.
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دردوراندفاعمقّدس،غيرازشهداچهکساندیگریدرحمالتدشمنصدمهوآسيبدیدند؟

اینجمالتازوصيتنامهییکیازنوجوانانشهيدانتخابشدهاست.
دربارهیهدفایننوجوانازحضوردرجبههبایکدیگرگفتوگوکنيد.

از قلبیسرشار و بهجبهه ازعشق پر قلبی با رامینویسم، اینوصيتنامه هماکنونکه
ایمان،عازمجبههیحقعليهباطلهستم.منندایحسينگونهیاماماّمترابادلوجان

پذیرفتهامودرخّطحسينوپشتسرسّيدالشهداءحرکتمیکنم.
منمیخواهمبهجبههبرومتابهدشمناناسالمبفهمانمکهاسالمتنهانيستوماتاخوندر

رگداریم،اسالموامامرایاریخواهيمکرد.

باتوّجهبهآنچهخواندیمبهنظرشمااگرفداکاریهایشهداورزمندگاننبود،چهوضعی
برایماپيشمیآمد؟

٭بهنظرشما،مادانشآموزانچهدرسهاییمیتوانيمازشهدابگيریم؟

رفتارحسين و عاشورا روز در )عليهالّسالم( قاسم رفتارحضرت ميان چهشباهتهایی ٭ 

فهميدهدرجنگمیشناسيد؟

برايم بگو

ايستگاه فكر

گفت و گو كنيد
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بهجزشهدایدفاعمقّدس،چهشهدایدیگریدراینزمانمیشناسيد؟

دراینجانامتعدادیازشهدایدفاعمقّدسآمدهاست.درزیربخشیازنامآنها،خط
کشيدهشدهاست.اینبخشهارادرجدولپيداکنيدودورآنهاخطبکشيد.حروفباقيماندهرا
بهترتيبکنارهمقراردهيدویککلمهبسازید.اینکلمه،عنوانکسانیاستکهبهشهيدانزنده

معروفهستند.بهنظرشماوظيفهیمادربرابرآنهاچيست؟

محّمد ابراهیم هّمت

عّباس بابایی

مهدی باکری

حسن باقری

مصطفی چمران

محّمد جهان آرا

بهنام محمدی

حسین خّرازی

محمود کاوه

علی صّیاد شیرازی

جیرکابچ٭ هـدایصجمخ ایرقابرر نهـابنااا آمهـواکنز رتیدمحمی اییابابز
..................................................................................  شهید زنده است.

بررسي كنيد

بگرد و پيدا كن
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آیاتابهحالبهزیارتشهدارفتهاید؟

بهدیدارخانوادههایایشانچطور؟

چهاحساسیداشتيد؟

ببين و بگو


