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همکار گرامي، 
معلّم عزيز

با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم؛ برای پیشبرد هرچه بهتر فرایند یاددهی ــ یادگیری در 
آموزش این کتاب، توّجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

1ــ برای تحّقق اهداف دروس، آیات و احادیث بسیاری به کار گرفته شده است تا دانش آموزان به تدریج دریابند که دین را 
باید از منابع معتبر آن )کالم خدا و معصومان( دریافت کنند و این منابع از هر خطا و اشتباهی به دورند.

2ــ برای تثبیت و تعمیق مطالب در پایان برخی از دروس، بخشی با عنوان نیایش آمده است.
3ــ مراجعه به راهنمای معّلم برای تدریس این کتاب ضروری است.

4ــ تدریس برخی دروس می تواند به صورت پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توّجه به مناسبت های گوناگون یا احساس نیاز 
آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد.

ابزار  بیشتر درباره ی شیوه ها و  اّطالعات  برای کسب  به صورت توصیفی است.  ــ ارزشیابی درس هدیه های آسمان   5
ارزشیابی به کتاب راهنمای معّلم مراجعه کنید.

6ــ با توّجه به اینکه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهّمی دارند، الزم است همکاران محترم در جهت آموزش مفاهیم 
دروس از شیوه ی تصویر خوانی نیز استفاده کنند.

7ــ محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشکیل شده است. به صورت خالصه به این اجزا اشاره می شود. 
تفصیل مطالب در راهنمای معّلم آمده است:

عنوان درس: عنوان، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد حّس کنجکاوی در 
دانش آموزان، انگیزه ی یادگیری را در آنها تقویت می کند.

 متن درس: شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس است.
عالوه بر این دو بخش، که مفاهیم درس را مطرح می  کند، فّعالیت های گوناگونی متناسب با هر درس پیش بینی شده است 
کنند.  مشارکت  درس  گوناگون  بخش های  در  دانش آموزان  همه ی  می رود  انتظار  می شود.  انجام  دانش آموزان  مشارکت  با  که 
اگر دانش آموزی نتوانست در یک بخش فّعالیت، به صورتی مؤّثر مشارکت کند، در بخش دیگر به او توّجه شود. عناوین و شرح 

فّعالیت هایی که در جهت تثبیت، تعمیق، توسعه و تعمیم مفاهیم آموزشی برنامه درسی طّراحی شده، به این قرار است:



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

7

شرح فّعالیتعنوان فّعالیتردیف

جمع بندی و نتیجه گیری درسبرایم بگو1

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدیدایستگاه فکر2

جمع بندی و نتیجه گیری مفاهیم درس در قالب آیات و احادیث کوتاهتدّبر کنیم3

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم براساس مرور اّطالعاتبررسی کنید4

تکمیل و تثبیت اهداف براساس دریافت رابطه ی مفاهیمکامل کنید5

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده در قالب اجرای نمایش، خّط خوش، نّقاشی و نامه نگاری ایستگاه خاّلقیت6

تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظرات و تجربه در گروه و مشارکت در جمع بندیگفت وگو کنید7

تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانیببین و بگو8

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با فّعالیت عینی و ملموسبگرد و پیدا کن9

تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسبهمخوانی کنیم10

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم با جمع آوری اّطالعات از منابع مختلفتحقیق کنید11

تثبیت، توسعه و تعمیق یادگیری با ایجاد ارتباط میان مفاهیم درس و تجربیات دانش آموزخاطره گویی12

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با راز و نیاز یا بیان درخواست و احساساتدعا کنیم13

از با خانواده14 تازه  از طریق جست وجوی مصداق های  دینی  بروز رفتار  برای  دینی،  مفاهیم  به  نگرش دانش آموز  تقویت  و  یادگیری  بسط 
مفاهیم، با کمک و همفکری اعضای خانواده

آرزوی گروه قرآن و معارف اسالمی، توفیق روزافزون همکاران عزیز در رشد و پرورش دینی امیدهای آینده ی کشور است.
پایگاه اینترنتی گروه با قرار دادن اخبار، بخش نامه ها، نسخه های الکترونیکی کتاب های درسی، متون کمک آموزشی، کتاب های 

راهنمای معلّم و... در خدمت شما آموزگاران گرامی است.
گروه قرآن و معارف اسالمی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه  نظری
http://qm _ dept.talif.sch.ir
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آنگاهکهشبدرآیدوتاریکیآنبرجهانچيرهشود،
آنگاهکهستارهایبدرخشدوچشمهاازدیدنشخيرهشوند

وآنگاهکه……
تورامیستایم.

هرگاه……
هرگاهبهآسمانوزمين،

بهصخرههاوکوههایسنگين
یابهدرختانوگلهایرنگينمینگرم،

توراسپاسمیگویم.
ایخداِیمهرباِنمن!

نسيِمروحافزانشانیازمهربانیات
بادهایبارانزاگواِهرحمِتآسمانیات

صخرههایِسُترگ1،کوههایبزرگ،رودهایجاریودریاهایپهناور،نشانداناییوتواناییات.

توراسپاسمیگویم
کهعطاهایتازسِرمهربانیونعمتهایتهمگانیاست.

بهتوایماندارموازتوراهمیجویم
تنهاازتویاریمیطلبم

وبهتوتکيهمیکنم
توکهدردوستی،بیهمانند

درمهربانی،بیمانند
دربخشش،یکتا

                1ــ ِسُترگ: بزرگ

درساّول

ا �ت
�ك �ي
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ودرلطفونوازش،بیهمتایی.
توکهپدیدآورندهیآفریدگان

ومالکزمينوآسمانی.
ازهرکسبهمننزدیکتر

وازهردوستیبامنآشناتری.
ایخدایمهربان!

بيناترینبينا،زیباترینزیبا،
داناتریندانا،

خداییکتا
خداییگانهوبیهمتا.

تورااینگونهسپاسمیگویم:

الـعالَـميـَن« »َالـَحمـُدِلَِربِّ

»توحيد«یکیازاصولدینیواعتقادیمامسلماناناست.توحيدیعنیخداوندیکتاستوجز
اوخدایینيست.همهیمسلمانانخداییکتارامیپرستند؛ازدستورهایشاطاعتمیکنندو

خواستههایخودراتنهابهدرگاهاومیبرند.
را او و میدهند شهادت پروردگار یگانگی و یکتایی به نماز و اقامه اذان، در روز هر آنها
ستایشمیکنند.خداییکهمهربانترینمهربانان،بخشندهترینبخشندگان،داناتریندانایان

وتواناترینقدرتمنداناست؛یکتاویگانهایکههيچمثلومانندیندارد.

بدانيم
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همخواني
 كنيم

1ــ ژاله: قطره ي شبنم

درشعربهکدامصفاتخداونداشارهشدهاست؟
پيامشعررادرچندجملهبرایدوستانتانبيانکنيد.

چهارتباطیميانپيامشعروموضوعدرسوجوددارد؟

دا!  �خ

ا خه  اي    و     دا�خ گا� و    �ي �ت ري      �ي �خ ي  �خ داي    �ب و �خ �ت

ا وا�خ ي    و    �ت
ك

ا� ه    �پ و    �ك �ت ي     ه  �خو�ب و  مهر�با�خ و  �پ �ت

ارد �ب سمان     �ب ه    ا�خ    �آ �ك دي     ر �خوا�خ و�ش ا�ب
به  �گ و  � �ت

ارد دخ دم   �گ ن   �ت �ي م به   �خ � ي    �ت �خ ا�ب     �گ �ت �خ به     �آ و    � �ت

د و�ش �ب ن  �ب �ي م �خ   دل   �خ اد   دادي     مه   �ي �ش به    �پ و  � �ت

د و�ش �خ ن   �ب �ب  �آ ه  ا�خ  �آ �ك ي     �ت �خ �خه     �گ �ش اه       �ت �ي
به     �گ �

د �خ �ي    گل   �خ�ش
گ

ر� به   �ب ه  � �ك ردي    
ك

ا�ه١   امر  � به   �ش و  � �ت

د �خ �ي �پ ن �ب م ه  ُگل  ا�خ �پ �ك ه دادي    ا�خ ان  ا�ب رخ به �خ �

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

ناصر علي اكبر سلطان با اندكي تغيير
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بهنامخداوندبخشندهمهربان

بگواو…………………………)1(
خداوند……………………است)2(
فرزندینداردو…………………)3(
وهمتاوهمانندی………………)4(

اینسورهرابخوانيدوترجمهیآنرابنویسيد.

ناماینسورهچيست؟

دراینسورهبهکدامصفتهایخداونداشارهشدهاست؟

بهنظرشماچرااینسورهبهاینناممعروفشدهاست؟

درکالس بادوستانخود دارد؟ وجود موضوعدرس و اینسوره معنای ميان ارتباطی چه 
گفتوگوکنيد.

تدّبر کنيم
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باکلمههایزیر،چندجملهدرستایشخداوندبنویسيدوبااوگفتوگوکنيد.

دوستآرزو آفریننده مهربان

بخشندهصميمیروشنایی  دانا

یگانه  توانا زیبایی

كامل كنيد
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! وندا خدا

با مهربانی ات، سپیده ی صبح را نشان دادی

و با زبرگی ات، اتریکی شب را هب روشنایی روز تبدیل ساختی

و از دل سنگ اهی سخت، آب اهی گوارا   روان کردی

و از ارباه، آبی فراوان فرو فرستادی

و خورشید و ماه را چراغ ردخشان قرار دادی.

یم را بشنو و دعایم را اجابت فرما! صدا

ای مهربان رتین مهرباانن!
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»از >ازمسيراصلیمیرویم؛نهازبيراهه.مراقبيمدرپرتگاهنيفتيم.اگرکسیــ
ازحرکتبازماند،اوراتنهانمیگذاریموهمهبهاوکمکمیکنيم.تکروی
از و نمیزنيم آسيب طبيعت به میکنيم. حرکت راهنما پشتسر همگی نمیکنيم.

شتابزدگیپرهيزمیکنيم…«.
آقایرحمتینکاتضروریراپایکوهبهگروهماتذّکرمیدهدوحرکتراآغاز
میکنيم.اومرّبیقرآنماست.اینهفتهقراراستجلسهراباالیکوهنزدیکشهرتشکيل

دهيم.

ازدامنهیکوهباالمیرویم.
چههوایپاکی!چهمنظرهیباشکوهوبینظيری!

سراسردشتهاودامنههادربرابرماناستوتمامشهررابایکنگاهمیبينيم!
بعدازساعتیحرکت،کنارهممینشينيم.آقایرحمتیمیگوید:

»موضوعاینجلسهیما»بهترینراهنمایان«است.خيلیهامارادرزندگیراهنماییمیکنندو
بهماکمکمیرسانند؛اّمایادمانباشدکهراهنمایاناصلیوحقيقیماکسانیهستندکهخدای

مهربانآنهاراانتخابکردهاست.پيامبرانوامامانبهترینراهنمایانماهستند«.
بعدازاینمقّدمه،بّچههایکییکیصحبتکردند:

او انتخابشدهاست. ازسویخدا که پيامبرکسیاست ــ
پرستش به را آنها و میآورد مردم برای را خدا »پيام«

خداییگانهدعوتمیکند.
ــپيامبرانازبينخودمردمانتخابمیشدندوزندگیآنان
مثلهمهیمردمبود.کارهاییمانندچوپانیوکشاورزی

انجاممیدادندوبرایخانوادهشانزحمتمیکشيدند.
ــبعضیازپيامبرانکتابآسمانیداشتند؛مثلتورات،

انجيلوقرآن.

ما�ياندرسدوم ن راه�خ ر�ي ه�ت �ب
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ــگاهیپيامبرانبرایاینکهثابتکنندپيامبرهستند،از»ُمعِجِزه«استفادهمیکردند؛یعنی
کارهاییمیکردندکهمردمعادینمیتوانستندآنهاراانجامدهند.اینمعجزات،دالیلروشنی

بودکهنشانمیدادآنهاازسویخدافرستادهشدهاند.
ـاّولينپيامبرخدا،حضرتآدم)عليهالّسالم(بودوآخرینپيامبر،حضرتمحّمد)صّلیالعليهوآله( ـ

است.
آقایرحمتیکهازحرفهایبّچههابهوجدآمدهبود،گفت:»آفرین!نکتههایارزشمندیراگفتيد.
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زندگیمثلکوهپيماییاستکهاگرنقشهیراهوراهنمانداشتهباشيم،نمیتوانيمبهراحتیبه
قّلهبرسيم.راهنمایآگاه،مسيررسيدنبهقّلهراخيلیخوبمیداند؛میداندکهچهپرتگاهها
وچهخطرهاییدربرابرماست.پيامبرانبهترینراهنمایانزندگیهستند.آنهابادلسوزیو

مهربانی،مراقبهمهبودندوبهبهترینشيوهانسانهاراهدایتمیکردند«.
بعدازصحبتهایآقایرحمتی،قرارشدبّچههاازچيزهاییکهدربارهیزندگیهریکاز
پيامبرانشنيدهاند،صحبتکنند.بحثباشوروشعفخاصیدرهوایدلپذیرباالیکوهادامهپيدا

کرد….

یکیدیگرازاصولدینیمامسلمانان،نبّوت)پيامبری(است؛یعنیخداوندمهربان،پيامبرانی
راازميانانسانهایخوبونيکوکاربرگزیدتامردمراهدایتوراهنماییکنندوآنانرا
باز بدیها از و میکردند بهخوبیهادعوت را انسانها آنها کنند. الهیآشنا بادستورهای

میداشتند؛باظلمظالمانوستمگرانمبارزهمیکردندویارمظلومانونيکوکارانبودند.

پيامبرانبهمردمکمکمیکردندتا….

اینآیاتوترجمهیآنهارابخوانيد.هرآیهبهچهمطلبیدربارهیپيامبراناشارهمیکند؟

ـُهَعَلیالـُمؤِمـنيـَنِاذبَـَعـَثفـيـهمَرسواًلِمنَانـُفِسـِهْم اللّٰ لَـَقدَمـنَّ
خداوندبرمؤمنانمّنتگذاشت)ونعمتبزرگیبهایشانبخشيد(؛هنگامیکه

برایآنهاپيامبریازميانخودشانفرستاد.
سورهیآلعمران،آیهی164

بدانيم

برايم بگو

تدّبر کنيم
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لَـَقدَارَسـلـناُرُسـَلـناِبالـَبيِّـناِتَوَانـَزلـناَمـَعـُهـُمالـِکـتاَب...
مارسوالنخودرابادالیلروشنفرستادیموباآنهاکتابآسمانینازلکردیم...

سورهیحدید،آیهی25

ـَه ُأمٍَّئَرسواًلَاِناعـُبـُدوااللّٰ َولَـَقـدبَـَعثـنافیُکـلِّ
مابرایهراّمتی،پيامبریفرستادیمکه)میگفت(:»خداییکتارابپرستيد«.

سورهینحل،آیهی36

اولوالعزمچهمیدانيد؟درگروههایخودگفتوگوکنيدو پيامبران از دربارهیهریک
نتيجهیآنرادرکالسگزارشدهيد.

برایآشناشدنباآموزههایپيامبرانچهراههاییرامیشناسيد؟

بهجزپيامبراناولوالعزم،داستانزندگیکدامیکازپيامبراندرقرآنآمدهاست؟یکی
راانتخاب،وخالصهیآنرابرایدوستانتانبيانکنيد.

گفت و گو كنيد

ايستگاه فكر

تحقيق كنيد
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درسسوم

عصرعاشورابود
وسرزمينکربالآمادهیثبتحماسهایدیگر!اینبارنوبتکهبود؟

گامهایشاستواربودوقلبشبیقرار.
نوجوانیچهاردهسالهباچهرهایتماشاییکهچونپارهیماهمیدرخشيد.

او و بود نهروان و ِصّفين جنگهای قهرمان پدرش بود. پدر تمامنمای آینهی
قهرمانکربال!

کنارعموآمد.چشمهایشگواهیمیدادکهحرفدلشچيست!
امامحسين)عليهالّسالم(نگاهیسرشارازتحسينبهقامتقاسمانداخت؛قطرهیاشکیبر

گونهیامامغلتيدوبرزمينچکيد.
چهلحظهیجانسوزی!برایشسختبودبرادرزادهاشراکهتازهبهسّن

نوجوانیرسيدهبود،بهمبارزهباکسانیبفرستدکههيچرحمینداشتند.
ــقاسمجان!اییادگاربرادرم،بهخيمههابرگرد!



اّماقاسمتصميمخودراگرفتهبود؛میخواستبهميدانجنگبرود.دستانعمورامحکمدر
دستگرفتوغرقبوسهکردوباچشمانخيسبرخواستهیخویشپافشاریکرد.

پسازاصرارفراوان،امامبهاواجازهدادوقاسمرابهسویميدانجنگبدرقهکرد؛
سپسدستهارابرایدعاباالبردواورابهخداسپرد.

قاسم،شمشيربهدستوالاکبرگویانبردشمنتاختولرزهبراندامشانانداخت.

قهرمان یک اویکنوجوان، حيران همه ، عالم

بود مهتاب از اوزیباتر تابان چهرهی آن

شد ترس سراپا اودشمن ایمان قدرت از

ادگان �خ سرور �آ
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قاسمازاینسوبهآنسوحملهمیکردوجوانمردانهمیجنگيد.بسياریرابههالکت
رساندودشمنرابرخاکذّلتنشاند.

ناگهانازهمهسوبراوهجومآوردندوسرِوقامتشرابرخاکانداختند.
صدایقاسمبلندشدوعموراصدازد.

امامحسين)عليهالّسالم(شتابانخودرابهبالينقاسم
رساند؛درکنارشزانوزدوپيکرشرادرآغوشگرفت.
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بدنگلگونشبویگلهایبهشتمیداد.امامبامهربانیوعطوفتیتوصيفناپذیرنگاهش
کردوفرمود:

»بهخداقسمبرایعمویتسختاستکهتواوراصدابزنیواونتواندجواببدهد«.

قيام امام حسين )عليه الّسالم(
انتخابشد، پيامبری به ازسویخداوند )صّلیالعليهوآله( محّمد اینکهحضرت از پس
ظالمانوستمگرانیکهحاضرنبودنددستورخدارابپذیرند،تصميمگرفتندازهرراهی،دین
به نتوانند دشمنان این شد باعث پيامبر مقاومتهای و تالشها اّما ببرند؛ بين از را اسالم

خواستههایخودبرسند.
بعدازپيامبر،معاویهبهجنگباامامعلی)عليهالّسالم(،کهجانشينپيامبربود،برخاست.بعداز

امامعلی)عليهالّسالم(،فرزندشامامحسن)عليهالّسالم(نيزبانقشهیمعاویهبهشهادترسيد.
درسال60هجریقمری،معاویهازدنيارفتوفرزندشیزیدبهحکومترسيد.یزیداهل
کارهایزشتوناپسندبود؛بهنمازچنداناهّميتنمیدادواحکامدینخدارارعایتنمیکرد.
اوآشکارادیناسالموحضرتمحّمد)صّلیالعليهوآله(رامسخرهمیکرد.فساداودرمردم

نيزاثرگذاشتهبود.یزیدمیخواستدیناسالمراریشهکنکندوآنرانابودسازد.
وقتیبهامامحسين)عليهالّسالم(خبردادندکهیزیدبهحکومترسيدهاست،فرمود:

»وایبراسالمکهبهحاکمیچونیزیدگرفتارشدهاست«.

امامحسين)عليهالّسالم(دربرابریزیدقيامکردوبافرزندانوخانوادهاشازمدینهخارج
شد.اماممردمرابهمبارزهبایزیددعوتمیکردودربارهیهدفخودازقياممیفرمود:

»همانامنبرایاصالحاّمتجّدمقيامکردهام.
منمیخواهمامربهمعروفونهیازمنکرکنم«.
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اّماعّدهیکمیبااوهمراهشدندواورایاریکردند.سرانجامدرروزدهممحّرمسال61،
امامحسين)عليهالّسالم(وهفتادودوتنازیارانشدرصحرایکربالدرمقابللشکریزید

ایستادندوبهشهادترسيدند.
پسازشهادتامامحسين)عليهالّسالم(،مردمازخوابغفلتبيدارشدندوباالگوگرفتن

ازقيامامامحسين)عليهالّسالم(درمقابلیزیدایستادند.

چهقيامهاییرامیشناسيدکهباالگوگرفتنازقيامامامحسينعليهالّسالم،عليهظلموستم
انجامشدهاست؟

رفتارحضرتقاسم)عليهالّسالم(شمارایادچهچيزهاییمیاندازد؟

پاسخسؤاالتزیررابهترتيباعداددادهشده،ازراستبهچپدرجدولقراردهيد؛سپس
حروفرابهترتيبکنارهمبخوانيد.رمزجدول،یکیازسخنانامامحسين)عليهالّسالم(است.

1ــنامخواهرامامحسين)عليهالّسالم(؛پيامرسانکربال)4ــ7ــ12ــ13(
2ــجاریشدناشکازچشمها)3ــ2ــ17ــ1(

3ــوقتیبههممیرسيم،بهیکدیگرمیگویيم……….)16ــ20ــ14ــ8(
4ــتعدادجزءهایقرآنکریم)6ــ21(

5ــچهبساباخواستخداعّدهای…برعّدهایزیادپيروزشوند)سورهیبقره،آیهی249(
)15ــ11(

برايم بگو

كامل كنيد

بگرد و پيدا كن
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6ــدعاییازامامعلی)عليهالّسالم(کهمعموالًشبهایجمعهخواندهمیشود)5ــ18ــ23ــ10(

امامحسين)عليهالّسالم(میفرماید:

………………………………………………بيعتنمیکند.

بهنظرشمااینجملهباموضوعدرسچهارتباطیدارد؟

برای اّتفاقی چه نبود، پيامبر خاندان فداکاری و عاشورا اگر بنیامّيه، زمانحکومت در
اسالممیافتاد؟

پيامبراسالم)صّلیالعليهوآله(:امامحسين)عليهالّسالم(چراغهدایتوکشتینجاتاست.

ز

د

ث

ث

*

**

ايستگاه فكر

بررسي كنيد
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برایاینکهیککشتیبتواندازجانانسانهادردریاهایطوفانیمحافظتکندوآنهارابهمقصد
برساند،چهویژگیهاییبایدداشتهباشد؟

بهنظرشماچراامامحسين)عليهالّسالم(کشتینجاتمعّرفیشدهاند؟
چهکسانیمیتوانندسرنشيناناینکشتیباشند؟

شمابهعنوانیکنوجوانمسلمانبرایزندهنگهداشتنناموقيامامامحسين)عليهالّسالم(
چهکارهاییانجاممیدهيد؟

گزارشیازبرگزاریبرنامههایعزاداریماهمحّرمدرمحّلهیخودتهيه،وآنرادرکالس
برایدوستانتانبازگوکنيد.

دربارهیکودکانونوجواناندیگریکهدرحماسهیکربالحاضربودند،تحقيقکنيدوآن
رابرایدوستانتاندرکالسبخوانيد.

تحقيق كنيد

خاطره گويي

گفت و گو كنيد
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تابستان

تابستانآمدهاست…
چندبّچهبدونتوّجهازخانهیخوددورمیشوندوبهسراغماجراجوییمیروند.

آنهاداخلدیواریکهبينبرگهاپنهانشدهاست،یکدرکوچکمیبينند.
باتعّجببههمنگاهمیکنند.گوییمیخواهندبپرسندایندربهکجابازمیشود…

وبرایبازکردندرتالشمیکنند!
مهدیوهادی،بازیخودراقطع،وآنهاراتماشامیکنند.

بّچهها،زوربازویشانرابهکارمیگيرندوباالخرهدرباصدایجيغمانندیبازمیشود.
هادیجلومیرودوبهآنهامیگوید:»بّچههاورودبهاینباغممنوعاست«.

ولیآنهابدونتوّجهبهحرفهادی،واردباغمیشوند.
مهدیمیگوید:»بّچههاشمانبایدبدوناجازهیصاحبباغواردآنبشوید«.

آنهابازهمتوّجهینمیکنند.
آنجایکباغکوچکاست؛بادیوارهایینسبتًابلندوحوضچهایپرازآبدروسطآن.

هيچکسیآنجانيست.
مهدیدوبارهازبيرونباغباصدایبلندبهآنهامیگوید:»شمااجازهنداریددرآنباغبازی

کنيد…آنجایکمکانخصوصیاست«.

درسچهارم

ا�خ ِسّري�با�خ ِسّري �ب
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اّماآنهابهگشتوگذارخوددرباغادامهمیدهند.
مهدیوهادیباتعّجببهیکدیگرنگاهمیکنندومیگویند:»آنهابهتذّکرماتوّجهنمیکنند.

چگونهآنهارامتوّجهخطایشانکنيم؟«

بّچههادرگوشهایازباغیکدوچرخهپيدامیکنند؛دوچرخهقدیمیوخراباست؛ولیراه
میرود.آنطرفتریکنيمکتاستودرکنارشدرختیباانجيرهایرسيده.تماماطرافپر

ازعلفاستوبویگلهایمعّطرهمهجابهمشاممیرسد؛گلهایقرمزوزردو….
بّچههافریادمیزنند:»جانمیجان…اینباغجایخوبیبرایبازیاست!«

لهمیکنند!سپس پا وشروعمیکنندبهخوردنانجيرها!آنهاتعدادزیادیازگلهارازیر
چندنفریسواردوچرخهمیشوندودرحالیکهباعجله،نزدیکبهدیواردورمیزنند،فریاد

میکشند:»اینباغماست…باغسّریما…!«

ناگهانصاحبباغازراهمیرسدوباابروهایگرهخوردهبّچههارانگاهمیکند....آنهااز
دردبهخودمیپيچند.
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هادیومهدیبرایآگاهکردنبّچههاچهکارهایدیگریمیتوانستندانجامدهند؟

اینآیهرابخوانيد.

َولـَتـُکنِمنـُکمُامٌَّئَیدعوَنِاَلیالـَخيـِر
ِئَکُهُمالـُمفـِلـحوَن ـٰ َوَیأُمـروَنبِـالـَمعروِفَوَیـنـَهوَنَعـِنالـُمنـَکـِرَوُاول

بایدازميانشما،جمعیباشندکه……………رابه……………دعوت
…………… از و فرابخوانند …………… کارهای به را آنها و کنند

بازدارند.آنهاهمانرستگارانهستند.
سورهیآلعمران،آیهی104

بااینکلمهها،ترجمهیآیهراکاملکنيد:خوب؛نيکی؛دیگران؛زشتیها
باتوّجهبهمعنایآیه،بهکارهادیومهدیدردینچهمیگویند؟

تشویقکردندیگرانبهکارهایخوبچهاثریدارد؟
تذّکردادنبهدیگراندربارهیکارهایبدچهضرورتیدارد؟

برايم بگو

تدّبر کنيم
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کدامیکازجمالت،به»امربهمعروف«وکدامیکبه»نهیازمنکر«مربوطاست؟

اگرکسیخطاییکند،شماچهمیکنيد؟
اگرشماخطاکنيد،دوستداریدچگونهشمارامتوّجهخطایتانبکنند؟

بررسي كنيد

بهنمازنگوکاردارم؛بهکاربگو
وقتنمازاست.

خوشقولوخوشرفتارباشيدتا
همهشمارادوستداشتهباشند.

مدرسه،خانهیدومماست؛درحفظ
تميزیوزیباییآنبکوشيم.

درکاردیگرانتجّسسنکنيد.

امربهمعروف

نهیازمنکر 

غيبت

گفت و گو كنيد

ببين و بگو

اگرامربهمعروفهممیخواهیبکنی،خيلیآهسته،
مثلآینهباش!

آینهدادنمیزند:»یقهاتبداست!«
وقتیروبهرویآینهمیایستی،جيغنمیکشد:»چرامویسرتاینجوریاست؟!«

سکوتمحضاست،
هيچکسخبردارنيستجزتووآینه....

بهکدامیکبایدلبخندزدوبهکدامیکبایداخمکرد؟
کدامیکرابایدتشویقکرد؟بهکدامیکبایدتذّکرداد؟

استادحسنزادهآملی
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ماندرسپنجم ر�بان �با ا�ي �ت سش
نامشصفوانبودوکارشکرایهدادنشتربهمسافران.

ازیارانامامکاظم)عليهالّسالم(بودودرزمانهارونعّباسیمیزیست؛
همانخليفهایکهمثلهمهیخلفایعّباسیبهستمگریوکينهتوزیوزراندوزی

عادتکردهبود!
آنسال،هارونمیخواستبادرباریانشبهسفرحجبرود.اومیخواستباسفر

حج،فریبکارانه،خودرافردیدیندار،نشاندهد.
هارونبهیکیازمأمورانشگفت:»تعدادمازیاداستوشترانمانکم.برووچندشتراز

صفوانکرایهکن«.
مأمورهاروننزدصفوانآمدودرخواستخليفهرابهاوگفت.

صفوانلحظهایباخوداندیشيد.ازسوییهارونازدشمنانموالیش
امامکاظم)عليهالّسالم(بودوازسویدیگرازاینمعاملهی

پرسودنيزنمیتوانستبگذرد؛زیراهارونشتران
زیادیمیخواست؛آنهمبرایچندماه.
عيبی »چه گفت: خود با صفوان
برایسفرحج را هارونشتران دارد؟
ارزشمند عبادتی هم حج میخواهدو
هم زیادی سود به راه این از و است

خواهمرسيد!«
چندروزبعدخدمتامامکاظم)عليهالّسالم(

رسيد.امامبهاوفرمود:»صفوان!کارپسندیدهای
نکردی!«

صفوانشگفتزدهشد.
ــکدامکار؟!

ــکرایهدادنشترانبههارون.
زیارتخانهیخدا برای را آنها وهارون دادهام برایسفرحجکرایه را ــمنشتران

میخواهدنهبرایتفریحوشکار!
ــآیادوستنداریهارونتازمانپرداختکرایهزندهبماند؟
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ــآریآری!دوستدارمزندهبماندتابرگرددوکرایهامرابپردازد.
امامکاظم)عليهالّسالم(فرمود:

»هرکسزندهماندنستمگرانرادوستبدارد،ازآناناستودرآتشدوزخجایخواهد
داشت«.

صفوانازاینهشدارمهمبهخودآمدوسربهزیرافکند.براینجاتازننِگیاریکردن
ستمگر،همهیشترانشرافروختتابههارونکرایهندهد.
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خدادرقرآن،همهیمامسلمانانرابرادریکدیگرشمردهوبهماسفارشکردهاستکه
بهیکدیگرمحّبتبورزیموانسانهایباایمانونيکوکاررادوستبداریم.همچنينازکسانی
کهبادینخداوپيامبراوواهلبيتش)عليهمالّسالم(دشمنیمیورزند،دوری،وراهخودرااز

آنهاجداکنيم.
خداونددرقرآنمیفرماید:

ـٌدَرسوُلاِلَوالَّـذیـَنَمَعهوَاِشـّداُءَعـَلیالـُکّفـاِرُرَحـماُءبَيـَنـُهم ُمـَحمَّ
محّمدرسولخداویارانش،دربرابردشمنانکافر،
سرسختواستوار،وبایکدیگرمهربانونيکرفتارند.

سورهیفتح،آیهی29

دربارهیپيامآیهایکهخواندیدبادوستانتانگفتوگوکنيد.
براساساینآیه،یکیازوظایفدینیمامسلمانان،»َتوّلی«و»َتبّری«است.

»توّلی«یعنیمابایدمؤمنانراکهدوستانخداهستند،دوستبداریم.
دشمن هستند، خدا دشمنان که را، ستمکار کافران باید ما که معناست این به »تبّری«
بداریموازآنهابيزاریبجویيم؛چنانکهحضرتابراهيم)عليهالّسالم(وقتیفهميدسرپرست

اوبتپرستاستوحاضرنيستازکارخوددستبردارد،ازاوبيزاریجست:

َأِمنـُه ـِهَتَبـرَّ لِلّٰ َفَلـّماَتـَبـيََّنَلهوَانَّـُهَعُدوٌّ
هنگامیکهابراهيمفهميد،سرپرستشدشمنخداستازاوبيزاریُجست.

سورهیتوبه،آیهی114

تدّبر کنيم
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درکشورمابعدازانقالباسالمی،روزسيزدهآبان،»روزمّلیمبارزهبااستکبار«نامگرفته
است.دراینروزهمهیمردمبهویژهدانشآموزانودانشجویان،یکدلویکصداباشعارهایی
مانند»مرگبرآمریکا«و»مرگبراسرائيل«بيزاریخودراازدولتهایزورگووستمگراعالم

میکنند.
اینتبّریواعالمبيزاری،موجباّتحادویکرنگیمسلماناندرجامعهمیشودوآنهارادر

برابردشمنانشانمقاومترمیسازد.

ویژگیهایدشمنانخدا   ویژگیهایدوستانخدا

1ــستمگر……………   1ــ……………………

2ــ……………………   2ــ……………………

3ــ……………………  3ــاطاعتازدستورهایخدا

كامل كنيد
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توّلی

تبّری

توّلی

تبّری

جملهیمربوطبههرمفهومرامشّخصکنيد.

  دوستیبادوستانخدا

راهپيماییعظيم22بهمنو13آبان

دشمنیبادشمنانخدا

دوستیبااهلبيتپيامبر)صّلیالعليهوآله(

حمایتازمردمستمدیدهیفلسطين

مبارزهبااستکبارجهانی

ساکتنماندندربرابرظالمان

رفتنبهزیارتامامرضا)عليهالّسالم(

هرآیهبهکدامیکازایندومفهوماشارهمیکند؟

َئِفیالُقربٰی الـَمَودَّ ُقلالَاسَئـُلُکمَعـَليـِهَاجـًراِاالَّ   
)ایپيامبربهمؤمنان(بگوبرایرسالتمازشماپاداشی

جزدوستداشتناهلبيتمنمیخواهم.

سورهیشورٰی،آیهی23

الَیتَّـِخـِذالُمؤِمـنوَنالکاِفریَنَاولِياَء
افرادباایمان،نبایدکافرانرابهدوستیخودانتخابکنند.

سورهیآلعمران،آیهی28

تبّری 

بگرد و پيدا كن

توّلی 

بررسي كنيد



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

33

توّلی

تبّری

توّلی

تبّری

ُقلِانُکنـُتمُتِحّبوَناَلَفاتَّـِبـعونی
)ایپيامبربهمؤمنان(بگو

»اگرخدارادوستدارید،ازمنپيرویکنيد.«

ِانََّماالُمـؤِمـنوَنِاخـَوٌئ
مؤمنانبرادریکدیگرند.

امامحسين)عليهالّسالم(چهویژگیهاییداشتند؟
یزیدچهویژگیهاییداشت؟

چراامامحسين)عليهالّسالم(فرمودند:»هرگزکسیمثلمنباکسیمثلیزیدبيعتنمیکند«.

چهارتباطیميان»توّلیوتبّری«و»امربهمعروفونهیازمنکر«وجوددارد؟


چهحادثهایموجبشدروز13آبانراروز»دانشآموز«بنامند؟اینحادثهباموضوع
درسچهارتباطیدارد؟

درکدامیکازمراسماسالمیبهموضوع»تبّری«بسياراهّميتدادهشدهاست؟

ايستگاه فكر

تحقيق كنيد

گفت و گو كنيد

با خانواده

سورهیآلعمران،آیهی31

سورهیُحُجرات،آیهی10
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سالهاآرزوداشتبتوانددرمزرعهیامامکاظم)عليهالّسالم(مشغول
بهکارشود.اومیدانستکهآنحضرتدرآمدکشاورزیخودرادراختيار

فقيرانقرارمیدهد.
هنگامناهار،سفرهیبزرگیپهنشدهبودوهمهیکارگراندورآننشستهبودند؛
اّماکسیدستبهغذانمیبرد.گویامنتظرکسیبودند.چندلحظهایگذشتکهامام

بالبخندیبرلب،واردشد،سالمکردوکنارسفرهنشست.
باورشنمیشد!آیاامامباکارگرانخودبرسریکسفرهمینشيند؟امامنامخدارابرزبان
آوردوهمگیمشغولخوردنغذاشدند.غذاکهتمامشد،امامخداراشکرگفتوسپسروبه
کارگرانکردوفرمود:»اگرممکناستکمیبنشينيد،مشکلیپيشآمدهاستکهمیخواهم

دربارهیآنباشمامشورتکنم«.
اوروبهسویامامکردوگفت:»آیاشمابااینعلمومقاممیخواهيدباماکهکارگریم،

مشورتکنيد؟«

س�يماي �خو�باندرسششم
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امامکاظم)عليهالّسالم(بامهربانینگاهیبهاوکردوفرمود:»شایدچيزیکهخدابهذهن
شمامیآورد،راهحّلاینمشکلباشد«.

اینرفتار،عشقوعالقهیاورابهامامبيشترکردوتازهفهميدکهچراخداوندایشانرا
اماموپيشوایمسلمانانقراردادهاست.

فکرمیکنيدامامان)عليهمالّسالم(چهویژگیهاییداشتندکهخداوندایشانراپيشوایما
قراردادهاست؟

اهل بيت در قرآن
قرآن،کتابهدایتوراهنماییمردماستوبهترینراههدایت،معّرفیالگوهایبرترو

انسانهاینمونهاست.دریکیازآیاتقرآنمیخوانيم:

َرُكـمَتطـهيـًرا جـَسَاهَلالـَبيـِتَوُیَطهِّ ِانَّماُیـریـُداُللِـُيذِهـَبَعنـُكـُمالرِّ

هماناخداارادهكردهاستكههمهیپليدیهاوناپاكیهاراازشما
اهلبيتدورسازدوشماراپاکومطّهرگرداند.

سورهیاحزاب،آیهی33

از دوری و نيک رفتار با آنها هستند. انسانها پاکترین )عليهمالّسالم( پيامبر اهلبيت
کارهایزشتوناپسند،پاکشدهاندومیتوانندالگویمسلمانانباشند.

ایشاندربرخوردبامردم،بسيارمهربانوخوشاخالقبودند.خطایدیگرانرابهراحتی
میبخشيدندوآنانراسرزنشنمیکردند.باهيچکسمغرورانهسخننمیگفتندوکسیرابا
لقبهایزشتوناپسندصدانمیزدند.اگرکسینزدآنانبهغيبتدیگرانزبانمیگشود،جلوی
اورامیگرفتند.باشوخیهایسالمومفيد،دیگرانراشادمیکردندومیفرمودندهرکسی
مؤمنیراشادکند،خداراخشنودکردهاست؛اّمابهبهانهیشوخی،کسیرامسخرهنمیکردند.
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بهفکردوستانویارانخودبودند؛اگرمسافربودند،دعایایشانبدرقهیراهشانبودواگر
بيماربودندبهعيادتآنانمیرفتندوباسخناندلگرمکنندهبهآناناميدواریمیدادند.

ایشانهمچنيندانشمندترینوباایمانترینمردمزمانخودبودند،ازهرگونهخطاواشتباه
بهدوربودندومردمراباآگاهیکاملازدستوردین،هدایتوراهنماییمیکردند.باظالمان
وستمگرانزمانخودمبارزهمینمودندوهمگیدراینراهتاپایجانایستادگیمیکردند.

همين ماست. دینی پيشوایان نيک صفات و پسندیده رفتارهای از گوشهای تنها اینها
ویژگیهاباعثشدخداوندآنانراپيشوایمسلمانانقراردهد.

»امامت«،یکیدیگرازاصولاعتقادیمااست.مامعتقدیمکهخداوند،جانشينانپساز
حضرتمحّمد)صّلیالعليهوآله(رانيزتعيين،وازطریقپيامبربهمردممعّرفیکردهاست.
ایشانکهدوازدهنفرند،باعنوان»امام«شناختهمیشوند.امامکسیاستکهبهفرمانالهیوبا
آگاهیکاملازآموزههایدین،بعدازپيامبر،رهبریجامعهاسالمیرابرعهدهمیگيرد.همهی
مسلمانانایشانرابهعنوانامامورهبرخودپذیرفتهاندوازدستورایشاناطاعتمیکنند.
پيامبراسالم)صّلیالعليهوآله(بارهاجانشينانوپيشوایانبعدازخودرابهمردممعّرفی
کردهاست.درحدیثیازایشانمیخوانيم:»جانشينبعدازمن،علیوبعدازاودونوهام،
حسنوحسينهستند؛سپسنهنفرازفرزندانحسينبهترتيب،وصیوجانشينایشانهستند.

آخرینآنهامهدیاستکهازدیدمردمغایبمیشود«.
هریکازامامانقبلازشهادت،امامبعدازخودرابهمردممعّرفیمیکردتامردمدر
و اوچراغهدایتهمهیمردم و نشوند یاگمراهی تردید ورهبرخوددچار امام تشخيص

پرچمدارمبارزهباظلمحاکمانباشد.

باکمکدوستانتاننامدیگریبرایدرسبيابيد.دليلانتخابخودرانيزبگویيد.

بدانيم

گفت و گو كنيد
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هریکازاینتصویرهاباکدامیکازویژگیهایاهلبيت)عليهمالّسالم(ارتباطدارد؟

امامعلی)عليهالّسالم(میفرماید:

َمنَاَحبَـّـناَفلـَيعـَملبِـَعـَمـِلـنا1
هركسمارادوستدارد،
پسشبيهماعملمیكند.

ببين و بگو

تدّبر کنيم

1ــاصولكافی،جلد6،صفحهی389
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كامل كنيد

باتوّجهبهمعنایاینحدیث،درمواردزیربهترینبرخوردچيست؟
ــکسیشمارامسخرهمیکندیابهشماناسزامیگوید.شماازدستاوخيلیناراحتوعصبانی

هستيدوتصميممیگيرید...

زخمی پایتان و میافتيد زمين روی میکند. برخورد شما به ناخواسته دوستتان بازی، در ــ
میشود.بهسرعتبلندمیشوید،بهطرفاومیرویدو....

ــیکیازصميمیتریندوستانتاندرحضورشماازدیگرانبدگوییمیکند؛شما....

نامامامانعزیزمانرابهترتيببنویسيدوجاهایخالیراپرکنيد.

 

اماماّول:………………

امامدوم:………………

امامسوم:………………

امامچهارم:……………

امامپنجم:……………

امامششم:……………

امامهفتم:……………

امامهشتم:……………

امامنهم:………………

امامدهم:………………

امامیازدهم:……………

امامدوازدهم:…………

آنچهدربارهیایشانمیدانيم امامانعزیزما…
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ايستگاه خّلقيت

تحقيق كنيد

بررسي كنيد

نيايش

بهنظرشما،ماچهوظایفینسبتبهامامانمهربانمانداریم؟
ــسعیکنيمبازندگیوسخنانایشان.....

ــدربرگزاریمراسمجشنميالدیامراسمعزاداریشهادتایشان....
ــدرصورتامکان،زیارِت....

ــدرزندگی.....

بهکمکدوستانتاندرگروه،دوحدیثازاهلبيت)عليهمالّسالم(انتخابکنيد؛آنهارابا
خّطخوشبنویسيد.تزیين،وسپسدرکالسنصبکنيد.

داستانهاییاززندگیامامان)عليهمالّسالم(راازکتاب»داستانراستان«نوشتهیدانشمند
شهيدمرتضیمطهری،انتخابکنيدودرکالسبرایدوستانتانبخوانيد.
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غروبحيرتانگيزیاست.
آسمانحالتدیگریدارد.

پرندگانهرکدامراهِیالنهیخودشدهاند.
روشناییروزکمکمدرحالبیرمقشدناست.

انگاراّتفاقعجيبیدرراهاست.
شبشگفتیاست.
حّسدیگریدارم.

سواربراسببهسمتحرمسّيدالّشهدا)عليهالّسالم(،پيشمیروم.
تنهایی،
تاریکی،
سکوت،

نسيمخنکیدرحالوزیدناست.
حالدیگریدارم.

گویاکسیمرابهخودمیخواند.

د ��ت  رد د ��ت دو ��ت درسهفتم
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مگرقراراستچهاّتفاقمهّمیبيفتد؟
صدایباد،همدممندرآنفضایتاریکاست.

اّمامن،آراموبیصدادردلذکرمیگویم.
الاکبر،الاکبر...
الحمدل،الحمدل...

سبحانال،سبحانال...
ازفاصلهاینهچنداندور،صداییتوّجهمرابهخودجلبمیکند.

گوشخودرابهبادمیسپارم.
گوییصدایپایکسیاست.

آرامآرامنزدیکمیشود.
نزدیکونزدیکتر،
باوقار،سنگينونرم،

دیگرفاصلهاینماندهاست،چهرهاشرابهخوبیمیبينم.
مردیشگفت،بلندباال،خوشسيماودوستداشتنی،

ازدیدنچهرهیزیباوروحانیاووهمچنينلبخندشيرینش،آرامشیدرمنایجادشده
است.

ماندهامچهبگویم،واژههاتابعظمتاوراندارند.
سالممیکندومرابهنامصدامیزندومیپرسد:»دراینشبجمعهبهکجامیروی،ایشيخ

حسنحّلی؟«
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خدایا،اوکيست؟
ناممراازکجامیداند؟

دراینوقتشببامنچهکاردارد؟
شکوهوعظمتشمانعمیشودکهنامشرابپرسم.

میگویم:»برایزیارتبهحرمآقاوموالیمامامحسين)عليهالّسالم(میروم«.
چيزینمیگوید؛اّماچهرهونگاهشبيانکنندهیرضایتقلبیاوازاینکاراست.

سکوتیمعنادارحکمفرماشدهاست.
درکناریکدیگربهسمتحرمحرکتمیکنيم.

بهدّقت،حرکاتورفتارشرانظارهمیکنم.
حالمدگرگوناست.

نمیدانمچهبگویموچگونهبراینحالتخودمسّلطشوم.
سخنانیکوتاهبينمنواوردوبدلمیشود.

چقدردوستدارماینگفتوگوادامهپيداکند.
سؤاالتیچندازآنبزرگوارمیپرسم.

باکمالحيرت،سؤاالترایکبهیکوبهآسانیهرچهتمامترپاسخمیگوید.احساس
میکنمبامردفاضلودانشمندیروبهروهستم؛لذافرصتراغنيمتمیشمرموسؤاالتدیگری

کهذهنمرابهخودمشغولکردهوتاآنزمانبرایآنهاجوابمناسبینيافتهام،میپرسم.
پرسشهاوپاسخهایروشندرپیهمتااینکهمسئلهایمیپرسمواوپاسخیمیدهد.به

نظرمسندسخنرادرکتابوروایتیندیدهام.
بامهربانیبهمنمیفرماید:»هنگامیکهبهمنزلبازگشتیفالنکتابرابازکن،فالنصفحه

وفالنسطرآنرابخوان«.
ناگهانبهخودمیآیموباخودمیگویم،شایداینشخصکهدرکنارممیآیدوچنينمّطلعو
معلوم برایم واقعيت اینکه برای باشد. َلالَُفَرجه( )َعجَّ زمان امام عزیزم موالی است، آگاه

َلالَُفَرجه(راببينمیانه؟« شود،میپرسم:»آیامنمیتوانمحضرتصاحبالّزمان)َعجَّ
درهمينحالکمیبهمننزدیکترمیشودودستشرادردستممیگذاردواینجملهی

بهیادماندنیرابرزبانمیآوردکه:
َلالَُفَرجه(رانمیتواندیدوحالاینکهدستاودردستتوست؟« »چگونهصاحبالّزمان)َعجَّ

باشنيدناینسخنبیاختيارازشّدتشوقازحالمیروموبيهوشمیشوم.
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وقتیبههوشمیآیمباحيرتوشگفتیبهاطرافمینگرمتاشایدرویزیبایاورادوباره
ببينم.ماتوحيرانماندهام،دستیبهسروصورتممیکشمودقيقتربهدوروبرخودنگاه

میکنم؛اّماکسیرانمیبينم.
افسوسکهاورفتهاست.

باراناشکامانمنمیدهد.
لحظهایچهرهیزیبایاورافراموشنمیکنم.

..................اینکمنماندهاموحسرتدیداردوباره.

پاسخسؤاالتزیررابهترتيباعدادجدولبنویسيد؛سپسحروفرابهترتيب،کنارهم
بگذاریدوبخوانيد.جملهیبهدستآمده،یکیازسخنانامامزمان)عليهالّسالم(است.

میدهيم. انجام را آن وضو جای به خواندن نماز برای نداشتيم آب جایی اگر 1ــ
)16ــ5ــ17ــ12(

2ــشهرامامرضا)عليهالّسالم(است.)1ــ11ــ14ــ7(
3ــباگرفتنآن،نمازآیاتواجبمیشود.)9ــ13ــ8(
4ــتعدادامامانبعدازامامحسين)عليهالّسالم()2ــ4(

5ــحيوانیکهبانامذوالجناحمیشناسيم.)6ــ15ــ3(

امامزمان)عليهالّسالم(میفرماید:
»…………………………………………………………«

بهنظرشمااینجملهباموضوعدرسچهارتباطیدارد؟

1

2

3

4

6

5

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

هـ

کامل كنيد



نامه ای به دوست
َلالَُفَرجه(بنویسيدوهرچهمیخواهيدبهاوبگویيدو نامهایبهامامزمان)َعجَّ

هرچهدوستداریدازاوبخواهيد.

ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

44



عهد با دوست 
َلالَُفَرجه(بستيد. سالگذشتهدردرس»خورشيدپشتابر«،عهدهاییباامامزمان)َعجَّ

آیاعهدهایخودرابهخاطرمیآورید؟فکرمیکنيدچقدردرانجامدادنآنهاموّفقبودهاید؟
َلالَُفَرجه(تجدیدکنيد،چهعهدهاییبا اگرامسالبخواهيدعهدخودراباامامزمان)َعجَّ

اومیبندید؟

امروز……………………………………………… که میبندم عهد

.……………………………………………………………………

…………………………………………………… تا میکنم تالش

.……………………………………………………………………

َلالَُفَرجه( فکرکنيدوبامشورتدوستانتانبگویيدماچگونهمیتوانيمازتوّجهامامزمان)َعجَّ
ودعاهایایشانبهرهمندشویم؟

درموردزندگیعاّلمهحّلیتحقيقکنيدوبگویيداوچهویژگیهاییداشتکهبهدیدار
َلالَُفَرجه(موّفقشد؟ امامزمان)َعجَّ

گفت و گو كنيد

تحقيق كنيد
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چهروزگارسختی!

خليفهیعّباسیبهتمامجاسوسانومأموراندستوردادهبودتاهمهجارازیرنظربگيرند

وهرجااماممهدی)عليهالّسالم(رادیدند،دستگيرکنندوبهدرباربياورند.

جاسوسی،تعقيب،دستگيری،زندان،آزارواذیتوبهشهادترساندن؛اینهاعادت

وروشهميشگیخلفایعّباسیدربرابرامامانمعصوم)عليهمالّسالم(بود.بهویژهاززمانامام

کاظم)عليهالّسالم(بهبعدکهباشّدتبيشتریاینروشدنبالمیشد.

باهمهیاینستمهابازبهنتيجهنرسيدهبودندودرختسربلندامامتروزبهروزبالندهتر

وثمربخشترمیشدوسایهیگستردهاشسرپناهیامنبرایاهلایمانبود.

دشمنانخداپيشازاین،قبلازتوّلداماممهدی)عليهالّسالم(میخواستندازوالدتایشان

جلوگيریکنندولیبهلطفخدانقشهیآنهانقشبرآبشد.

دردورانکودکینيزنتوانستندبهایشاندسترسیپيداکنند.

بعدازشهادتامامحسنعسکری)عليهالّسالم(،اماممهدی)عليهالّسالم(اماموپيشوای

مردمشدوخليفهکهازاینرویدادبسيارناراحتوپریشانشدهبود،تمامنيروهایخویشرا

بهکارگرفتتاهرچهسریعتراماممهدی)عليهالّسالم(رادستگيرکند.

اماممهدی)عليهالّسالم(بهفرمانخداوندازدیدمردمپنهانشدتاکسینتواندبهایشان

دسترسیپيداکند.ازاینزمان،»دورانغيبت«ایشانشروعشد.اینغيبت،غيبتکوتاهمّدت

یاغيبتُصغرٰیناميدهمیشودکه69سالطولکشيد.

درایندوران،اماممهدی)عليهالّسالم(برایارتباطبامردم،افرادخاّصیراانتخابکردند

تاجانشينایشانبينمردمباشند.

دیگری از پس یکی سال، 69 این طول در بود نفر چهار تعدادشان که امام، جانشينان

ومورد ایمان با دانا، بسيار انسانهایی آنها )عليهالّسالم(شدند. اماممهدی بهنوبتجانشين

اعتمادامامبودندووظایفبسيارمهّمیبهعهدهداشتند.

آنهاباگروههایمختلفمردمارتباطبرقرارمیکردند.ازمشکالتفردیواجتماعیونيز

پرسشهایمختلفیکهمردمدربارهیاحکامومعارفدینیمیکردند،آگاهمیشدند.

�ت �ب �ي دوران �خ درسهشتم
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سپسآنهارابهاّطالعاماممهدی)عليهالّسالم(میرساندندوتوصيههاییراکهامامبرای

مردم گوش به بودند داده پرسشها جواب در که را پاسخهایی و میکردند مشکالت رفع

میرساندند.

معّرفی جانشين عنوان به را خاّصی فرد )عليهالّسالم(، مهدی امام نفر، چهار این از بعد

نکردند.ازآنزمانبهبعد،دورانغيبتبلندمّدتامامیعنیغيبتُکبریفرارسيدکهتاهمين

امروزادامهدارد.

یکپرسش:

درایندوران،کهاماممهدی)عليهالّسالم(جانشينخاّصیرابهمردممعّرفینکردند،
چهکسیبهپرسشهایدینیمردمپاسخمیدهد؟جامعهیاسالمیراچهكسیبایدمدیریت

کند؟
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بهعنوان را افرادخاّصی یا فرد کبرٰی، غيبت دورهی در )عليهالّسالم( مهدی امام اگرچه
فقيهان و عالمان به ایندوران در که بهمردمسفارشکردند نکردند، معّرفی جانشينخود

پرهيزکاریمراجعهکنندکهبااحکامومعارفدینیآشناییکاملدارند.
عنوانجانشينان به که دینیهستند تقليد مراجع زمانحاضر، در پرهيزکار عالمان این
امامزمان)عليهالّسالم(شناختهمیشوند.مابرایآگاهیازاحکامدینبایدبهآنهامراجعه،و
ازدستورهایآنانپيرویکنيم.البّتهرهبریجامعهیاسالمیبرعهدهییکیازایشاناست
کهبهعنوانولّیفقيهشناختهمیشود.ولّیفقيهباآگاهیکاملازدستورهایدینیواوضاع

اجتماعیوسياسی،جامعهراادارهمیکند.
یکیازاینجانشيناندرروزگارما،امامخمينی)ره(بود.مردمایرانبهرهبریاینعالم
ومرجعبزرگدینیتوانستندحکومتضّدمردمیوضّددینیشاهراسرنگونکنندوجمهوری
)عليهالّسالم( زمان امام جانشين را )ره( خمينی امام چون آنان آورند. وجود به را اسالمی

میدانستند،ازاوپيرویمیکردند.

اگربرایشناختوظایفدینیبهمراجعتقليدمراجعهنکنيم،چهمشکالتیبرایماپيشمیآید؟

اینجملهازامامخمينی)ره(رابخوانيد.
اینسخنامامخمينی)ره(باموضوعدرسچهارتباطیدارد؟

گفت و گو كنيد

بررسي كنيد
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اینتصویربهکدامقسمتازدرسارتباطدارد؟

ببين و بگو
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زندگیخود در را مراحلی چه انسانها ما از یک هر میدانيد آیا

پشتسرمیگذاریم؟اینمرحلههاتاچهزمانیادامهپيدامیکند؟
اّولينمرحلهیزندگی،مرحلهیُنهماههایاستکهدرشکممادربهسرمیبریم.
این میکنيم؛ آغاز را جدیدی مرحلهی و میآیيم دنيا به شد، کامل ما رشد وقتی
مرحلهیجدید،دورانکودکیاست.رفتهرفتهقدرتونيرویماافزایشمییابدو
یادمیگيریمکهچهطورکارهایمانراخودمانانجامدهيموبهاینترتيببهدورهی

ر
گ

هان د  �ي� �ب درسنهم



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

51

نوجوانیپامیگذاریم.پسازدورهینوجوانی،نوبتبهجوانیمیرسد.ایندوره،زمانکارو
تالشجّدیاستودرآنبهآیندهبيشترفکرمیکنيم.بعدازجوانی،نوبتبهبزرگسالی،پيریو

کهنسالیمیرسد.
بهطورطبيعی،هرکدامازماایندورههاراطیمیکنيموسپسزندگیمادرایندنيابه

پایانمیرسد.
آیازندگیمابامرگپایانمییابد؟پسازمرگ،واردچهدورهایاززندگیمیشویم؟

زندگی برتر
قرآنکریمبهاینپرسشپاسخمیدهدومیگویدمرگپایانزندگینيستوپسازمرگ
بهجهانجدیدیپامیگذاریمکهخيلیبزرگتروشگفتانگيزترازاینجهاناست.زندگی

اصلیمادرآنجهانخواهدبود.
زندگیدنيا،محدوداستوروزیبهپایانمیرسد؛اّمازندگیدرجهانآخرت،دائمیو
هميشگیاست.مردمدرایندنيافرصتدارندتاآخرتخودراآبادکنند.کسانیکهایمان
بياورندوکارهاینيکانجامدهند،برایهميشهدربهشتخواهندبودوکافرانومجرمانبه

آتشجهنمگرفتارخواهندشد.

درزمانپيامبراسالم)صّلیالعليهوآله(یکیازکافران،استخوانپوسيدهایرانزدپيامبر
خداآورد.آنگاهاستخوانرابادستانخودنرموخردکردوبهپيامبرگفت:»ایمحّمد!آیا
پسازاینکهُمردیموبهُمشتیاستخوانتبدیلشدیم،دوبارهزندهمیشویم؟«خدادرقرآن،

اینماجراراآورده،وبهسخنآنمردچنينپاسخگفتهاست:

ٍئ َلَمـرَّ قاَلَمنُیحـِيیالِعـظاَمَوِهَیَرميـٌم؛ُقلُیحـييـَهاالَّـذیَانـَشَأهاَاوَّ
اوگفتچهکسیاستخوانهایپوسيدهرازندهمیکند؟

بگوهمانکسیکهآنهارادرآغازآفریدهاست.
سورهییس،آیات78و79
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آری!کسانیکهبهقيامتشکدارند،قدرتخدارادستکممیگيرند.تعّجبآناناین
استکهخداچگونهمیتواندمردههارادوبارهزندهکندوجانتازهایبهآنهاببخشد.خدادر

پاسخاینافرادنيزمیفرماید:

ماُءبَـناها َخلـًقاَاِمالـسَّ َاَانـُتمَاَشـدُّ
آیاآفرینشدوبارهیشما)درقيامت(،دشوارتراستیاآفریدنآسمانکه

خداآنراایجادکردهاست؟
سورهینازعات،آیهی27

اعتقادبهمعادوجهانآخرت،یکیدیگرازاصولدینیمامسلماناناست.مااعتقادداریم
کهزندگیانسانبامرگپایاننمیپذیردوبعدازمرگبهجهانجدیدیپامیگذاریم.درآن
جهانبهحسابرفتارمادرایندنيارسيدگیمیشود.نيکوکاراندربهشتجایمیگيرندواز

نعمتهایهميشگیپروردگاربهرهمندمیشوند.

و مواد تهيهی با کند؛سپس طّراحی نقشهای باید ابتدا خانه، ساختن برای مهندس یک
مصالح،خانهرابسازد.اگراینخانهخرابشودوآنمهندسبخواهددوبارهآنرامثلشکل

قبلیبسازد،ساختناّوليهسختتراستیادوبارهساختنآن؟

برايم بگو

بدانيم

بيعَفاْکِثرُواِذْکَرالنُّشُوَر ِاذاَرَأْیـُتُمالرَّ
هرگاهبهاررادیدید،بسيارازقيامتیادکنيد.
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رد ي م�ي ه م و�ته ای �ك �ب

خه ای دارد �بار و دا�
ي  خه را دس�ت �با�خ دا�

ي کارد   م
ك

ا� �توی �خ

    

�يس�ت  رخ �خ
گ

ته هر� و�  �ب
گ

مر�
ا�يان  ته را �پ و� عمر �ب

ن، �پ� ا�خ مردن ل �آ م�ش

ود ا�خسان ي �ش ده م �خ �خ
      ٭ ٭ ٭

ود  ن �ب ر ا�ي
گ

ي ا�
گ

د� �خ �خ
هوده ود و �ب�ي �پس�ت �ب

ود  ي ما �ب دگا�خ �خ �خ
�وده  م �آ صّه ای �خ �ت

گ    
عد ا�خ مر� ته  �ب و� ل �ب م�ش

م ری دار�ي
گ

د د�ي� ر�ش
رخ �ي ا�خ هار رس�ت رد �ب

ری دار�يم ه�ت عمر �ب

    

مًا  دی، ح�ت و�ته ی �ب �ب
دی  دارد وه ی �ب م�ي

ه � �ك
ن �ك به �ال �آ �خو�ش �

ي کارد ر �خو�ب م دخ �ب
                    مصطفی رحماندوست

ببين و بگو

باتوّجهبهسخن:

دربارهیتصاویرزیرباهمگفتوگوکنيد.

بيعَفاْکِثرُواِذْکَرالنُّشُوَر ِاذاَرَأْیـُتُمالرَّ
هرگاهبهاررادیدید،بسيارازقيامتیادکنيد.

همخواني
 كنيم
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ازآنچهدرسالهایگذشتهخواندهاید،آیاداستانیرابهخاطرمیآوریدکهدربارهیزنده
شدنمردگاندرایندنياباشد؟ازآنچهدرسیمیگيرید؟

خدادرسورهیحمدباچهنامیازقيامتیادکردهاست؟

اینآیاترابههمراهترجمهیآندركالسبخوانيدودربارهیپيامهایآنهابادوستانتان
گفتوگوكنيد.



َواآلِخَرُئَخيـٌرَوَابـقٰی
وزندگیآخرت،بهتروپایدارتراست.
سورهیاعلی،آیهی17

اَلَسـریـُعالـِحساِب َنفٍسِبماَکـَسـَبتالُظلـَمالـَيوَم،ِانَّ َالـَيوَمُتجـزٰیُکلُّ
امروز)روزقيامت(هرکسدربرابرکاریکهانجامدادهاست،پاداشدادهمیشود.

امروزبههيچکس،ظلمنمیشود؛خداوندسریعبهحسابهمگانمیرسد.

بررسي كنيد

ايستگاه فكر

تدّبر کنيم

سورهیغافر،آیهی17
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زندگیآخرتاززندگیدنيابرتراست؛زیرا:

1ــ……………………………………………………………

2ــ……………………………………………………………

3ــ……………………………………………………………

رفتار چگونه خود همکالسیهای با دارد، ایمان آخرت جهان و خدا به که دانشآموزی
میکند؟

بگرد و پيدا كن

گفت و گو كنيد

نيايش

ن!  دای م �خ
د.  �خ

ي �ك ار م �ب ن ا�خ �ئ طم م
ي  رد و رد مکا�خ ي �ب خه م به ال� خه را � د دا� و�ش

ي �ك ی �خود م رای رو�خ ه �ب دی �ك ر�ي �خ ان �آ �خ ه را حپ مور�پ

ن!  دای م �خ
د؛  �خ

راهم �ك و�ته �خ �خ ان �خود �آ م��ت رای �خ ان �ب ا�ب��ت ه رد �ت ي �ك موحخ�ت ه �آ به مور�پ �

م.  راهم �ا�خ ن رو�خ �خ رای �آ ه ای �ب و�ش م و �ت ر�ت �خو�ي�ش �با�ش �خ ر �آ
ك

� به �خ ون � �خ ا ا�خ هم ا�ك ن �ت
ك

رخ �ياری � �ي مرا �خ

برگرفتهازکتاب»یادشيریندوست«،نوشتهیناصرنادری
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من معتقدم

حسن امام نوادگان از و باایمان و دانشمند مردی حسنی، عبدالعظيم حضرت
در او مرقد1 و میگویند عبدالعظيم شاه او به ایرانیها است. بوده )عليهالّسالم( مجتبٰی
شهرری2زیارتگاهمؤمناناست.عبدالعظيمازشاگردانویارانحضرتامامجوادوحضرت
)عليهالّسالم( هادی امام با وی گفتوگوی ماجرای و است بوده )عليهمالّسالم( هادی امام

دربارهیاعتقاداتدینیشنيدنیاست.
اینماجرارااززبانخوداوبشنویم.

روزیخدمتحضرتامامهادی)عليهالّسالم(رسيدموعرضكردم:
ــایفرزندرسولخدا،منمیخواهماعتقاداتدینیخودرادربرابرشمابهزبانبياورم

تاببينمآیاپسندیدهاستویابایدآنرااصالحكنم.
اماماجازهدادندكهمناعتقاداتمرایكییكیبگویم.

گفتم:
و است یكی بزرگ، خدای كه دارم اعتقاد »من ــ

مثلومانندیندارد.اوپروردگاروصاحبهمهی
محّمد   حضرت كه معتقدم است. موجودات
و خدا فرستادهی و بنده )صّلیالعليهوآله(
آخرینپيامبراوستودینآنحضرت،یعنی

اسالم،آخریندیناست.

1ــ آرامگاه، قبر
2ــ ری: شهری تاریخی در جنوب تهران کنونی

بدانيم
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مناعتقاددارماميرمؤمنانعلی)عليهالّسالم(جانشينپيامبرخداوولّیمسلماناناستوبعد
ازایشان،حضرتامامحسن)عليهالّسالم(وپسازایشان،حضرتامامحسين)عليهالّسالم(و
فرزنداناو،امامانوراهنمایانمردمهستند؛سپسنامفرزندانامامحسين)عليهالّسالم(یعنی
امامسّجاد،امامباقر،امامصادق،امامكاظم،امامرضا)عليهمالّسالم(رایكییكیبردموگفتم:
ــوپسازامامرضا)عليهالّسالم(پدرگرامیشمااماممحّمدتقی)عليهالّسالم(اماموسرور

مامسلمانانهستندوبعدازاینبزرگواران،شماپيشوایماهستيد«.
دراینهنگامامامهادی)عليهالّسالم(بهمنفرمود:

ــوبعدازمن،حسن،پسرمناستوپسازاو،مهدیاست؛
امامیكهباقيامخودزمينراپرازعدلودادخواهدكرد.

مننيزگفتم:
ــمنبهامامتحضرتامامحسنعسكری)عليهالّسالم(وفرزندآنحضرتنيزایماندارم

ومیگویمدوستیاینبزرگواران،دوستیباخداستونافرمانیآنهادشمنیبااوست.
وادامهدادم:

ــمناعتقاددارمكهروزقيامتهمهیمادوبارهزندهمیشویموبهزندگیجاویدخودادامهمیدهيمو
میگویمكهواجباتدینیبعدازوالیت1،نمازاستوزكاتوروزهوحجوجهادوامربهمعروفونهیازمنكر.

آنگاهحضرتهادی)عليهالّسالم(بهمنفرمود:
ــبهخداسوگند،دینخداایناست.برهميناعتقادثابتبمان.

1ــ »والیت« یعنی دوست داشتن خدا و رسول و امامان معصوم )علیهم الّسالم( و اطاعت کامل از آنها.

منمعتقدم

توحيد

عدل

نبّوت

امامت

معاد

یعنی………………………………………………………………………

یعنیبراساسوعدهیخداوندهرکسبهاندازهیعملخوبوبدشپاداشوجزامیگيرد.

یعنی………………………………………………………………………

یعنی………………………………………………………………………

یعنی………………………………………………………………………

كامل كنيد
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ي
گ

د� �خ دا�ب �خ �آ درسدهم

باهرکسروبهرومیشد،ازبزرگوکوچک،درسالمکردنبرآنهاپيشیمیگرفت.
هميشهلبخندبرلبداشت؛اّماباصدایبلندنمیخندید.درکنارمردممینشست

وبرایخودجایمخصوصینداشت.خوشرووخوشاخالقبودومیفرمود:
»خداوندکسیراکهباترشروییبادیگراندیدارکند،دوستندارد«.

هرکهبااوسخنمیگفت،بهسخنانشگوشمیدادتاسخنشپایانیابد.نزدایشانهمه
بهنوبتسخنمیگفتند.

هرگاهمهمانیبرایویمیآمد،بهاحتراماوازجابرمیخاستوچندقدمیبهاستقبالشمیرفت.

آنچهخواندیم،گوشهایازآدابیبودکهپيامبردرارتباطبادیگرانرعایتمیکرد.
چهخوباستکهمانيزسعیکنيمبهپيرویازپيامبرماندرگفتارورفتارخودبادیگران

بهخوبیعملکنيم.
بهرفتارهاییکهماهنگامروبهروشدنبادیگرانوبرایرعایتادبدربرابرآنهاانجام
میدهيم،آدابمعاشرتمیگویند.رعایتاینآداب،نشاندهندهیاحترامیاستکهمابه

دیگرانمیگذاریم.
دربارهیآدابمعاشرتبادیگران،دستورهایزیادیدرقرآنکریمهست.

ایندستورهاهمدربارهیگفتارپسندیدهوهمدربارهیرفتارپسندیدهاست.عملکردنبه
ایندستورهایارزشمند،مهربانیوصميميتراافزایشمیدهد.
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آیاتدهتادوازدهسورهیحجراترابخوانيدوترجمهیآنهاراکاملکنيد.
ِانَّـَماالـُمـؤِمـنـوَنِاخـَوٌئ:مؤمنان............................................

َفـَاصـِلـحـوابَيَنَاَخـَویُکم:پسميانبرادرانتانصلحبرقرارکنيد.
َواتَّـُقوااَل:وتقواراپيشهکنيد.

لَـَعـلَّـُکمُترَحـموَن10:تااوبهشمالطفورحمتکند.
یاَایُّـَهاالَّـذیَنآَمـنوا:…….…………………

الَیسـَخرَقوٌمِمنَقوٍم:گروهی)ازشما(گروهدیگریرا……….
َعـسیَانَیـکونواَخيًراِمنـُهم:چهبساآنهاازاینهابهترباشند.

َوالنِـساٌءِمننِـساٍء:و…….…………………….
:چهبساآنهابهترازاینهاباشند. َخيًراِمنـُهـنَّ َعـسیَانَیـُکـنَّ
َوالَتلـِمـزواَانـُفـَسـُکم:………………………………

َوالَتـنابَـزواِباالَلـقاِب:……………………………..
بِئـَسااِلسـُمالـُفـسوُقَبعـَداالیماِن:بسياربداستکهبرکسیبعدازایمان،نامکفرآميز

بگذارند.
َوَمنَلمَیـُتب:وآنهاکهتوبهنکنند،

َفـُاولـِئـَکُهـُمالّظالِـموَن11:ظالموستمگرهستند.
یاَایُّـَهاالَّـذیَنآَمـنوا:………………

:از……………زیادبپرهيزید. ـنِّ ِاجـَتـِنـبواَکـثيًراِمـَنالظَّ
ِاثـٌم:چراکهبرخیازگمانهاگناهاست. ـنِّ َبعـَضالظَّ ِانَّ

ـسوا:وهرگزدرکاردیگران…………… َوالَتـَجـسَّ
َوالَیـغـَتببَـعـُضـُکمبَـعـًضا:و…………………………….

َمّيـًتا:آیاکسیازشمادوستداردگوشتبرادر َاخيِه َلحـَم َیأُکـَل َان َاَحـُدُکم  َاُیـِحـبُّ
مردهاشرابخورد؟

َفـَکـِرهـُتـموُه:حتمًاشماچنينکاریراناپسندمیشمارید.
َواتَّـُقوااَل:پستقوایالهیپيشهکنيد.

 اَلَتـّواٌبَرحيٌم12:قطعًاخداتوبهپذیرومهرباناست. ِانَّ

تدّبر کنيم
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اینآیاتمارابهانجامدادنچهرفتارهایشایستهایسفارشمیکند؟
ازانجامدادنچهرفتارهایناشایستهاینهیمیکند؟

درگروههایخود،یکیازاینرفتارهایناشایستراانتخابکنيدودربارهیآنبهاین
سؤاالتپاسخدهيد:

اینرفتارچهنتایجیرابهدنبالخواهدداشت؟
چگونهمیتوانيمازوقوعاینرفتارناشایستپيشگيریکنيم؟

بهترینبرخورد،زمانیکهکسیاینرفتارراجلویماانجاممیدهد،چيست؟

اینمتنرابخوانيد.

زنگتفریحکهبهصدادرآمد،بّچههاباهمهمهبهسمتدرکالسرفتند.منهم
همراهآنهابهحياطرفتم.درحياطنگاهمبهمریمومعصومهافتادکهگوشهای
نشستهبودند.صدایخندهشانازدوربهگوشمیرسيد.نزدیکرفتموسالم
از یکی دربارهی نشدند. من متوّجه که بودند زدن حرف گرم آنقدر کردم.

بّچههایکالسصحبتمیکردندوبهرفتاروحرکاتاومیخندیدند.
دوبارهباصدایبلندگفتم:»سالمبّچهها!«

هردوروبهمنبرگشتند.مریمتانگاهشبهمنافتاد،گفت:»چهخوبشد
آمدی،میخواستم…«،هنوزحرفشتمامنشدهبودکهمعصومهگفت:»راستی
بابغلدستیامحرفمیزدمودرسراخوبیاد عاطفه،منامروزدرکالس

نگرفتم.میتوانیبهمنکمککنی؟«
دراینهنگاممریمسرشرانزدیکگوشمعصومهبردوچيزیبهاوگفت.
خيلیدوستداشتمبدانمچهگفت.شایدداشتنددربارهیمنحرفمیزدند.

شایدهم….
دراینفکرهابودمکهناگهانزنگمدرسهبهصدادرآمد.

اکنونبرایپاسخبهاینسؤاالتبادوستانخوددرکالسگفتوگوکنيد.
چهرفتارهایناپسندیدراینداستانمیبينيد؟

اگرببينيددوستتانکسیرامسخرهمیکند،چهمیکنيد؟

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

چوپان،دستوپایگوسفندیراکهفرارکردهبود،گرفتوبردوشخود
انداختوبهسمتگّلهحرکتکرد.درراهمردیرادیدکهازصحرامیگذشت.اوچهرهی
مهربانیداشت.چوپاننزدیکتررفت.اوراشناخت؛پيامبرخدا)صّلیالعليهوآله(بود.
گوسفندرابهآرامیازدوشخودپایينآوردوبهپيامبرگفت:»دیدیبهچهآسانیاین
گوسفندراگرفتموآوردم.زورمنبسياراستوتاکنونکسینتوانستهاستدرکشتیپشت
مرابرخاکزند.آیاحاضریبامنکشتیبگيری؟اگرپشتمرابرزمينبزنی،اینگوسفندرابه

شماهدیهمیکنم«.
پيامبربالبخندیقبولکرد.هنوزچنددقيقهایازشروعکشتینگذشتهبودکهچوپانخود
رانقشبرزميندید.باورشنمیشد.ازپيامبرخواستکهیکباردیگربااوکشتیبگيرد.
مطمئنبودکهاینبارحتمًاپيامبرراشکستمیدهد؛اّمااینبارزودترازقبلپشتشبهخاک
رسيد.گيجومبهوتماندهبود.بهقولخودعملکردوگوسفندرابهپيامبرهدیهداد.پيامبر

ازاوتشّکرکردوگوسفندرابهاوبازگرداند.

پيشوایاندینمابهسالمتوتندرستیخودتوّجهمیکردندوبهدیگرانسفارشمیکردند
کهتيراندازی،شنا،اسبسواریوحّتیکشتیراکهازورزشهایرایجآنزمانبود،یاد
بگيرند.آنانگاهیدرمسابقاتاسبسواریوتيراندازیشرکتمیکردندوبهبرندگاناین

مسابقاتجایزهمیدادند.

شمابرایحفظسالمتخودچهکارهاییانجاممیدهيد؟

برایحفظسالمتبایددرکنارورزش،بهتغذیهوخوابمناسبخودهمتوّجهکنيم؛یعنی
صبحانه،ناهاروشامراکاملوبهموقعبخوریموشبهنگامنيزبهموقعبخوابيمتاصبحرابانشاط

برايم بگو
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وشادابیشروعکنيم.بیتوّجهیبههریکازاینکارهاباعثمیشودبدنماضعيفوناتوانشود
وتوانمقاومتدربرابربيماریهایمختلفراازدستبدهد.دردینما،ضعفوناتوانیوسستی

وتنبلی،نکوهششدهوبهمسلمانانتوصيهشدهاستتابرتوانمندیخودبيفزایند.
امامحسين)عليهالّسالم(میفرمایند:

»درتمامعمربرایتندرستیوسالمتبدنتانتالشکنيد«.

پيشوایاندینیمانيزهموارهبرایسالمتوتوانمندیخوددعامیکردند.
امامسّجاد)عليهالّسالم(دریکیازدعاهایخودمیفرماید:

»خدایا!بهمنسالمتوتواناییجسمیبده«.
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راستیچرادیناسالمبهسالمتوتندرستیارزشدادهاستوپيشوایاندینیدراینبارهبه
ماسفارشکردهاند؟

چراپيشوایانعزیزمادرکناردعابرایتقویتایمانواخالق،برایسالمتوتندرستی
نيزدعاکردهاند؟

بدونشککسیکهبيماروناتوانمیشود،مجبوراستبخشیازکارهاوفّعاليتهایدرسی
واجتماعیخودرارهاکندتابهبودیپيداکند.اگربيماریاشطوالنیشود،بخشیازنظمو

برنامهریزیاوبههممیخورد.
انسانبيماروناتواننمیتوانددرجهادبادشمنانخدایاکارهایخيریکهبهتوانمندی
نيازدارد،شرکتکند.ازسویدیگرمامیدانيمکههراندازهسالمتوتندرستیمانبيشتر
باشد،نشاطبيشتریخواهيمداشتوعالقهوانگيزهیمابرایانجامدادنکارهایمختلف

بيشترمیشود؛بنابرایندیناسالمهميشهمارابهحفظسالمتوتندرستیتشویقمیکند.

شکرانه ی سلمتی
بدن،نعمتیاستکهخداوندبهمادادهوحفظسالمتآن،وظيفهیماست؛زیراهرکساز
نعمتیبرخورداراست،دربرابرآننعمتوظایفیهمدارد.فکرمیکنيدچگونهمیتوانيماین

وظيفهیخودرابهدرستیانجامدهيموشکرانهیسالمتیرابهجاآوریم؟

باتوّجهبهاینبيتشعرازسعدی،برایپاسخگوییبهپرسشباالبادوستانتانگفتوگوکنيد.

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


پاسخاینسؤالهارابنویسيد؛سپسحرفاّولپاسخهارادرکنارهمقراردهيدوباکلمهای
کهبهدستمیآورید،حدیثراکاملکنيد.

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

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

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

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

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

6ــیکیازفرزندانحضرتیعقوب)عليهالّسالم(کهبرادرانشبهاوحسادتکردند.

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

بررسي كنيد

كامل كنيد
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بهنظرشماورزشکردنبهجزحفظسالمتیوتندرستیچهفایدههاییبرایمادارد؟

چهارکلمهازدرسراانتخابکنيدکهبهحفظسالمتیوتندرستیمربوطباشد؛سپسچهار
جملهیجدیددربارهیسالمتیوتندرستیبنویسيدودرآنهاازاینکلماتاستفادهکنيد.

ايستگاه فكر

بگرد و پيدا كن



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

67

تدّبر کنيم

تحقيق كنيد

دربارهیپوریایولیچهمیدانيد؟مهمتریناّتفاقزندگیاوچيست؟
چهارتباطیميانایناّتفاقوسخنزیرازحضرتعلی)عليهالّسالم(وجوددارد؟

َعلیِخدَمـِتـَکَجواِرحی َقـوِّ
خدایا!بهاعضایبدنمبرایخدمتدرراهخودتتواناییبده.

بخشيازدعايكميل

ميانمحيطزیستوسالمتیماچهارتباطیهست؟
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ماجرااز

ماجراازآنجاآغازشدکهمنوپسرعمویمابوذرتصميمگرفتيم
دربارهیزندگیامامخمينی)ره(گزارشیتهيهکنيم.

مندریکروستاکهنزدیکشهرخميناست،زندگیمیکنم؛شهرزادگاه
امامخمينی)ره(.ابوذرهمدرروستایدیگریزندگیمیکندکهبهخميننزدیک
است.برایهمينتصميمگرفتيمگزارشخودراازاینشهرآغازکنيم.اراک،

قموتهران،مقصدهایبعدیسفرماخواهدبود.
موضوعراباعمورضاــپدرابوذرــدرميانگذاشتيم.اوازپيشنهادمااستقبالکردوقرار

شدهمراهمابياید.

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.وقتیبهآنجارسيدیم،بهحوزهیعلميهیامامخمينیرفتيمواتاق
امامراپيداکردیم.امامخمينی،مّدتیدرایناتاقزندگیکردهودرآنحوزهیعلميهدرس

میخواندهاست.
نزدیکظهرکهشد،عمورضاگفت:»هرسهبایدنمازمانراشکستهبخوانيم؛زیرافاصلهی
روستاهایماتااراکاز22/5کيلومتربيشتراستوقصدنداریمدهروزاینجابمانيم.مسافری
کهبيشتراز22/5کيلومترازوطنشدورشودوبهجاییبرسدکهنخواهددهروزبماند،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
دور وطنش از کيلومتر 22/5 از بيش مسافری رمضان ماه در اگر شنيدهام چون بنویسيم؛
و ″زمانسفر″ به اّما است؛ »درست گفت: و زد لبخندی عمو میشود«. باطل روزهاش شود،
″مّدتاقامت″همبستگیدارد.اگرقبلازاذانظهرحرکتکنيم،روزهیماباطلمیشود؛اّما
اگربعدازظهرمسافرتکنيم،روزهیآنروزماصحيحاست.وقتیهمبهمقصدرسيدیم،اگر

قصدنداشتهباشيمدهروزآنجابمانيم،نمیتوانيمآنجاروزهبگيریم«.
روزپنجشنبهبعدازنمازظهروعصر،هرسهبهطرفشهرقمحرکتکردیم.ابتداحضرتمعصومه
)سالمالعليها(رازیارتکردیموبعدبرایتهيهیگزارشبهخانهیامامخمينیدراینشهررفتيم.
نمازمغربوعشارادرحرمخواندیم.عموگفت:»حاالبگویيدببينمنمازمانراچگونهباید

بخوانيم؟«
گفتم:»نمازمغربسهرکعتیاستوهيچوقتشکستهنمیشود؛اّماهرسهنفرمانبایدنماز

عشاراشکستهبخوانيم«.
عموگفت:»آفرین!میبينمکهاحکامنمازمسافرراخوبیادگرفتهاید«.

بعدازنمازافطارکردیموشببهطرفخمينوروستاهایمانحرکتکردیم.
درراهبهعموگفتم:»سفرکوتاهیبود.ایکاشتاظهر،قممیماندیموبرایافطاربهخمين

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

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

عموگفت:»بعدازماهرمضانبایدقضایآنهارابهجاآورد؛یعنیبهتعدادروزهاییکهروزه
نگرفتهاست،روزهبگيرد«.

خيلیخوشحالبودم.روبهابوذرکردموگفتم:»چهسفرهایبابرکتیداشتيم!همبهزیارت
رفتيم؛همبامکانهاییکهامامخمينیدرآنجازندگیکردهبود،آشناشدیموهماحکامسفر

راخيلیخوبیادگرفتيم«.
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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



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

73

1ــخانوادهیسعيددرتهرانساکناند.
درمواردزیر،نمازسعيدشکستهاستیاکامل؟

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

ــباخانوادهیخود،برایتفریحپنجکيلومترازشهرخارجشدهاند.
ــبرایدیدنمادربزرگبهاصفهانرفتهاندوقصددارنددوهفتهآنجابمانند.

2ــخانوادهیریحانهدرشيرازساکنهستند.
درکدامیکازمواردزیر،روزهیریحانهصحيحاست؟

بهروستاییدر بههمراهخانوادهیخود ــصبحیکروزجمعهبرایدیدارخویشاوندان
15کيلومتریشيرازمیرود.

ــباخانوادهیخوددراّولينروزماهرمضان،بعدازخواندننمازظهروعصربهسمتقم
حرکتمیکنند.

ــصبحروزبعدبهقممیرسندوتصميممیگيرند12روزدرآنجابمانند.
ــدرپایانسفر،شبازقمحرکتمیکنندوساعتدوبعدازظهربهشيرازمیرسند.

درسفرمکانهاییهستکهمیتوانيمنمازراکاملبخوانيم؛حّتیاگرکمترازدهروزآنجا
بمانيم.آنمکانهاکداماند؟

گفت و گو كنيد

تحقيق كنيد
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ان  د مسلما�خ ع�ي
درسسيزدهم

اسماعيلکهنوزادیکوچکبود،بهشّدتتشنهوبیتابشدهبودومادرشهاجردرجستوجوی
آببهاینسووآنسومیدوید.

اسماعيلپاشنهیپایشرابهزمينزدوناگهانآباززمينجوشيدوچشمهیزمزمجاریشد.
لبخندرضایتبرلبهایخشِکسرزمينخالیازگياِهمّکهنقشبستوهاجرکهبرای
یافتنآب،هفتباربيندوکوهصفاومروهدویدهبود،شادمانوشتابانبهسویکودکشدوید.

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

آنحلقهمیزدندوخداییکتاراپرستشمیکردند.
بهجایپرستشخداییکتاُبتپرستشدند.آنها پسازحضرتابراهيم،مردمکمکم

بتهایسنگیوچوبیساختندودرکعبهگذاشتند.
سالهاگذشتوسرانجامحضرتمحّمد)صّلیالعليهوآله(،کهازنسلحضرتابراهيم

)عليهالّسالم(بود،درشهرمّکهبهدنياآمد.
حضرتمحّمد)صّلیالعليهوآله(ازسویخدایبزرگبهپيامبریرسيدوبرایراهنماییمردم

انتخابشد.
اوبهفرمانخدایمهربانبابتپرستیمبارزهکردوباکمکیارانش،تمامبتهایسرزمينمّکه

رانابودکرد.
مّکهمثلزمانحضرتابراهيم)عليهالّسالم(سرزمينخداپرستانشد.

هرسالهمسلمانانبسياریازسراسرجهانبرایزیارتخانهیخدابهمّکهمیآیند.آنهاپيشازورود
بهمّکه،لباساحراممیپوشندوبالباسییکسانواردمّکهمیشوند؛سپسداخلمسجدالحراممیشوندو
هفتباردورخانهیخدامیگردند.اینعمل،»طواف«نامداردکهاززمانحضرتابراهيمبهفرمانخداوند
انجاممیشدهاست.بعددورکعتنمازمیخوانندوآنگاهمثلحضرتهاجر،هفتباربيندوکوهصفاو

مروهحرکتمیکنند.



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

75

ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

75

کسانیکهبرایانجامدادنمراسمحجبهمّکهمیروند،روزعيدقربانبهفرمانخداگوسفندی
راقربانیمیکنند.مراسمقربانینيزازیادگارهایحضرتابراهيماست؛زیراحضرتابراهيم

اّولينکسیاستکهدراینسرزمين،گوسفندیرابهفرمانخداقربانیکرد.
بسياریازکسانیهمکهدرمّکهنيستند،درشهرخودگوسفندیراقربانیوگوشتآنرا

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،
پولیبهنيازمندانمیدهند.چنانکهگفتيم،درعيدقرباننيزگوشتقربانیرابهمستمندان

میدهند.بنابراینعيدمامسلمانانروزیاستکهفقيراننيزشادوخوشحالشوند.
درروزهایعيدفطروعيدقربان،غسلمیکنيم؛بهترینلباسهایخودرامیپوشيمودو

رکعتنمازعيدمیخوانيم.

باتوّجهبهآنچهدردرسخواندیم،مراسمحجچهفایدههاییدارد؟

ویژگیعيدهایمسلمانانچيست؟

انجامچهکارهاییموجبمیشودروزهایعيد،خوشحالترباشيم؟

برايم بگو

گفت و گو كنيد

ايستگاه فكر
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خاطرهایازشرکتخوددرمراسمنمازعيدفطررادرکالسبرایدوستانتانبيانکنيد.

جمالتزیباییرابرایتبریکعيدقربانبهمسلمانانجهانپيداکنيد.
میتوانيداینجمالتراباخّطزیبابنویسيدوبهصورتقاب،طّراحیودرکالسنصبکنيد.

خاطره گويي

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

قلمنیرادرمرّکبزدوشروعبهنوشتنسرمشقزیرکرد:

نگاهیبهخّطشانداخت.
ــچهخّطبدی!خيلیخراباست!دوبارهبنویسم.

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

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

مناسباینکارراداشتهباشی.
بدونمدادرنگیمناسبمیتواننّقاشیزیباکشيد؟بدونکفشمناسبمیتوانکوهنوردی

کرد؟
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:»آیادرکالسخوشنویسیثبتنامکردهای؟«

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!
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استادگفت:»بایددرتمرینهایتنظمداشتهباشی.
روزییکساعتتمرینکن؛ولیهرروزاینکارراانجامبده.

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؟

بهنظرشماچرابرایرسيدنبهموّفقيتبایدهمهیگامهاراطیکنيم؟

برايم بگو

ايستگاه فكر
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شکلزیر،نردبانموّفقيتاست.بهنظرشماکدامیکازگامهایموّفقيت،اهّميتبيشتری
دارد؟

آنهارابهترتيبازپایينبهباالبنویسيد.
سپسدربارهیدليلانتخابخودبادوستانتانگفتوگوکنيد.



نيزچندجمله دربارهیویژگیهایافرادموّفق،جملههایزیادیگفتهشدهاست.شما
پيداکنيدوبعضیازآنهاراباخّطزیبابنویسيدودرکالسنصبکنيد.

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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اودان ان �ب ر�ي�خ �خ �ما�ه �آ درسپانزدهم

اتوبوسهاکنارميدانشهداایستادند.آقایشکيباکهچفيهیدوراندفاع
مقّدسشرادورگردنانداختهبود،گفت:»اردویماازهمينجاشروعمیشود«.

به نور″را ″اردوهایراهيان تهران؟مگر »اینجا؟وسط باتعّجبگفتند: بّچهها
مناطقجنگینمیبرند؟«

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
تهرانبرساندوانقالباسالمیرانابودکند،با
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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.نوشتهیرویتابلو،توّجهمارابهخودجلبکرد:

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

اینآخرینسخنآنبسيجیقهرمانقبلازشهادتشبود.
ازحسينيهبيرونآمدیموچندلحظهدرگوشهاینشستيم.بهآنچهدیدهوخواندهبودیم،

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

میفرماید:

َوَمنُیقاِتلفیَسـبيـِلاِلَفـُيقـَتلَاوَیغـِلْب،َفَسوَفُنؤتيـِهَاجًراَعـظيـًما
»هرکسدرراهخدابجنگد؛کشتهشودیاپيروزگردد،

پاداشبزرگیبهاوخواهيمداد«.

هرلحظهبهشمارجمعيتافزودهمیشد.ازآقایشکيباپرسيدیم:»چرامردمهرسالبه
اینمناطقسفرمیکنند؟«

ــشهدادرراهخداازهمهچيزخودگذشتند.آنهاجانشانرافداکردندتاميهناسالمی

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

باالترازهرکارنيک،کارنيِکدیگریاستو

شهادتدرراهخداباالتریننيکیاست.

شهدابهباالتریننيکیهارسيدندوماهمبادرسگرفتنازآنهامیتوانيمبهتروزیباتر
زندگیکنيم.

بخشی از وصيت نامه ی يک دانش آموز شهيد

بههمهسفارشمیکنمکهزیادقرآنبخوانيدودعاکنيد.
پدرومادرعزیزم!شمایکعمربرایمزحمتکشيدید؛ولیمنبرای
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؟

درکتابفارسیسومدبستانباداستانفداکاریشهيدفهميدهدردفاعمقّدسآشناشدید.
٭ آیاجملهیتاریخیامامخمينی)ره(دربارهیاین»رهبرکوچک«رابهخاطردارید؟

٭ بهنظرشماچهشباهتهاییميانرفتارحضرتقاسم)عليهالّسالم(درروزعاشوراورفتار
شهيدحسينفهميدهوجوددارد؟

برايم بگو

ايستگاه فكر

گفت و گو كنيد
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بهجزشهدایدفاعمقّدس،چهشهدایدیگریدراینزمانمیشناسيد؟

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

معروفاند.بهنظرشماوظيفهیمادربرابرآنهاچيست؟

محّمد ابراهیم هّمت

عّباس بابایی

مهدی باکری

حسن باقری

مصطفی چمران

محّمد جهان آرا

بهنام محّمدی

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
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بخشهاییازوصيتنامهیدوشهيددفاعمقّدسرادرایندرسباهمخواندیم.کدامیک
ازجملههایاینوصيتنامههارابيشتردوستداشتيد؟یکیازاینجمالتراباخّطیزیباروی

مقّوابنویسيدودرکالسیاراهرومدرسهنصبکنيد.

دربارهییکیازشهدایاجانبازانیااسيرانمحّلزندگیخودتان،کهدرجنگایرانو
عراقحضورداشتهاند،تحقيقکنيد.

ايستگاه خّلقيت

تحقيق كنيد

بهنظرشما،مادانشآموزانچهدرسهاییمیتوانيمازشهدابگيریم؟

كامل كنيد

شجاعت
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�يار�ت �خ درسشانزدهم

زائران،باهرسنوسالیازچهارگوشهیحياطحرمداخلمیآمدند.شورواشتياق
ویژهایدرچهرهشانپيدابود؛درستمثلپرندههایمهاجرکهبهساحلدریامیرسند.
گنبدحرممثلخورشيدمیدرخشيدوکبوتران،دورصحنوگنبدوگلدستههاپرواز

میکردند.
رویفرشهایصحننشستهبودیم.مرضيهکهغرقتماشایحرمشدهبود،گفت:

»اینجاچهقدرزیباوباصفاست!بهمنکهخيلیخوشگذشت!«
خانممرّبیلبخندزدوگفت:

معلوم باشد، )سالمالعليها( معصومه مثلحضرت بزرگواری بانوی مهمان انسان، »وقتی 
استکهبهاوخوشمیگذرد«.

ليالازخانممرّبیپرسيد:»حضرتمعصومهکيست؟«
خانممرّبیگفت:»ليالسؤالخوبیکرد.انسانهرگاهبهزیارتکسیمیرود،

خوباستدربارهیاوشناختداشتهباشد.
و زشت کارهای از دوری دليل به معصومه. لقبش و است فاطمه او نام
پرهيزازگناهانبهاولقبمعصومهرادادند.معصومهیعنیپاک.اوفرزند

امامموسیکاظم)عليهالّسالم(است.
دهسالبيشترنداشتکهپدرگرامیاشتوّسطخليفهیستمگرعّباسی
بهشهادترسيدوبرادرعزیزشامامرضا)عليهالّسالم(سرپرستیاو

سایهی در او گرفت. عهده به را
هر که برادر، و پدر تربيت
بهدرجات دوامامبودند،
دانش و ایمان از باالیی
احکام و عقاید رسيد.
دیناسالمراخيلیخوب
شهر بانوان و میدانست
مدینهراراهنماییمیکرد«.
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سمّيهگفت:»مگرحضرتمعصومه)سالمالعليها(درمدینهزندگینمیکرد؟چرامرقدش
درقماست؟«

خانممرّبیگفت:»چهپرسشدقيقی!زمانیکهبرادرگرامیاشامامرضا)عليهالّسالم(در
دشوار، و طوالنی سفر آن در اّما شد؛ خراسان عازم برادرش با دیدار برای بود، خراسان

نزدیکشهرساوهبيمارشد؛سپسبهقمآمدوبعدازچندروزدرهمينشهرازدنيارفت«.
خانممرّبینگاهیبهساعتحرمکردوگفت:»یکساعتتااذانظهرفرصتداریم.اّولبه
زیارتمیرویموبعددرنمازجماعتحرمشرکتمیکنيم.البّتهیادمانباشدکهزیارتآدابی
دارد.بهتراستباوضوباشيم،آراموبااحترامواردحرمبشویم،زیارتنامهبخوانيموبرای

دیگرانوخودماندعاکنيم«.

دربخشیاززیارتنامهیحضرتمعصومه)سالمالعليها(میخوانيم:

سالم بر تو ای دختر امام؛ سالم بر تو ای خواهر امام؛ سالم بر تو ای عّمه ی امام.

آیامیدانيدناماینسهامامبزرگوارچيست؟

همه شویم. خارج حرم از میخواستيم و بودیم ایستاده حرم حياط گوشهی نماز، از بعد
خوشحالوشاداببودند.خانممرّبیبهمانگاهکردوگفت:

»زیارت،آثاروبرکاتزیادیدارد.وقتیمابهزیارتامامانیایکیازفرزندانپاکایشان
میرویم،بهآنهااحترامگذاشتهایمواززحمتهاییکهبرایهدایتمردمکشيدهاند،قدردانی

کردهایم.همچنينباآنهاپيونددوستیبرقرارکردهایم.خداهمبهمادربهشتپاداشمیدهد«.

ايستگاه فكر
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شاهچراغ)عليهالّسالم(ازدیگرفرزندانامامموسیکاظم)عليهالّسالم(استکهحرماودر
شهرشيرازقراردارد.

ناماو»احمد«وبرادرامامرضا)عليهالّسالم(وحضرتمعصومه)سالمالعليها(است.
اومردیدانابودومسائلدینیراخيلیخوببرایمردمبيانمیکرد.خّطزیباییداشت.
قرآنکریمراباخّطخوشمینوشتودراختيارمردممیگذاشت.اوبسياربخشندهبود.زمين

بزرگیداشتکهآنرافروختوپولشرابهنيازمندانداد.
آمد. ایران به مدینه از )عليهالّسالم( رضا امام گرامیاش برادر دیدن برای نيز ایشان
نزدیکشيرازکهرسيد،حاکمفارس،کهازدستنشاندگانمأمون،خليفهیستمگرعّباسیواز
دشمناناهلبيت)عليهمالّسالم(بود،سپاهیراآمادهکردودربرابراحمدویارانشایستاد.
بهزودینبردینابرابرشروعشد.احمدویارانباشهامتشبااینکهکمبودند،باشجاعت
بسيارجنگيدندوسرانجامپسازنبردیطوالنیبهشهادترسيدندوروحبلندشانبهآسمان

پرکشيد.

حضرتمعصومه
)سالمالعليها(

نام
..........................

محّلمرقدمطّهر
..........................

نامپدر
..........................

نامبرادر
..........................

نامبرادر
..........................

عّلتمسافرتبهایران
..........................

محّلتوّلد
..........................

بدانيم

برايم بگو
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چندویژگیمشترکازحضرتمعصومه)سالمالعليها(وشاهچراغ)عليهالّسالم(رابنویسيد.

روینقشهیایران،شهرهاییکهاینسهمرقدمطّهردرآنهاقراردارند،پيداکنيدوعالمتبزنيد.


مرقدحضرتمعصومه)سالمالعليها(

مرقدحضرتشاهچراغ

حرمامامرضا)عليهالّسالم(

بررسي كنيد

بگرد و پيدا كن

نقشه ی استان های ایران

دریــای خــزر

ایالم

اهواز

خرم آباد
کرمانشاه

سنندج

قم
اراک

همدان

البرز
تهران

قزوین
زنجان

تبریز
ارومیه اردبیل

رشـت

سـاری

گرگـان

بجنورد

دریــای عـمــان

خـلیــــج فــــارس

زاهدان

مشهد مقدس
سمنان

یاسوجکرمـان

یزد

اصفهان
شهرکرد

بیرجند

شیراز
بوشهر

جزیرٔه تنب کوچک
جزیرٔه تنب بزرگ

جزیرٔه قشم

تنگـه هرمـز
جزیرٔه ابوموسی

بندرعباس

دریاچه
ارومیه
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»آدابزیارت«،کارهاییاستکهخوب ازآدابزیارتآشناشدهاید. بعضی با تاکنون
استهنگامزیارتانجامدهيم.آنهارادرجاهایخالیبنویسيد.

1.بااحترام…………………………………………………………………

2.برایخودودیگران………………………………………………………

………………………………………………………………………….3

………………………………………………………………………….4

بهنظرشماچرازیارتاینبزرگاندینبهماسفارششدهاست؟

تصّورکنيددرکنارحرمحضرتمعصومهیاشاهچراغهستيد.دراینمکانهایشریفچه
دعاهاییمیکنيد؟

اگرخاطرهایازسفربهحرمحضرتمعصومهیاشاهچراغدارید،درکالسبازگوکنيد.

دربارهییکیازامامزادگانیکهدردرسباایشانآشناشدید،تحقيقکنيدودرکالس
برایدوستانتانبخوانيد.

كامل كنيد

گفت و گو كنيد

 دعا كنيد

خاطره گويي

تحقيق كنيد
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معّلمبّچههارابهپنجگروهتقسيمکردورویتابلویکالسنوشت:
»ویژگیهاییکدانشآموزنمونه«

-این،موضوعبحثگروهیماست.15دقيقهفرصتدارید.بایکدیگرهمفکری
کنيدوبعدنمایندهیهرگروه،نظرگروهرابرایدیگرانبگوید.

ذهنهابهکارافتاد؛اندیشههاُگلکردوهيجانوهمهمه،کالسراپرکرد.
خانممعّلمرویصندلینشستوغرقتماشایپژوهشگران

کوچکشد.
نمایندهی »ابتدا گفت: معّلم رسيد. پایان به وقت
در و کنيد دّقتگوش با بقيه کند. هرگروهصحبت
پایاِنحرفهایاواگراشکالیبهذهنتانرسيد،بيان

کنيد«.
مریمبهنمایندگیازگروهاّولازجابرخاستو

گفت:

خه مو� مو�خ �خ دا�خ�ش �آ
درسهفدهم
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»دانش آموز نمونه کسی است که برنامه ریزی می کند و از فرصت هایش بیشترین استفاده 
را می برد. وقت خود را تلف نمی کند و به جای تماشای تلویزیون درس می خواند؛ حّتی هنگام 

زنگ تفریح هم مشغول کتاب خواندن است«.
ُهدٰیبلندشدوگفت:»تلویزیونمگربداست؟

که است معلوم اسمش از هم تفریح زنگ
برایتفریحاستنهبرایدرس.بهنظرمن
نمیکندودرزنگ نگاه تلویزیون کسیکه

تفریحدرسمیخواند،نمونهنيست!«
خانممعّلمگفت:»گروهاّولنکتهیخوبی
راگفتند؛اّمااشکالُهدیهمدرستاست.

دانش آموز نمونه کسی است که برنامه ریزی 
می کند و از فرصت هایش خیلی خوب استفاده 

می کند. 
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حضرتعلی)عليهالّسالم(میفرماید:

فرصتهامانندابر)بهسرعت(میگذرند،ازفرصتهابهخوبیاستفادهکنيد.

دانش آموز نمونه هر کاری را در زمان خودش انجام می دهد. وقت درس، درس می خواند 
و وقت بازی، بازی می کند. برای سرگرمی، تلویزیون تماشا می کند؛ اّما به اندازه! نه اینکه 

بیشتر وقتش را با تلویزیون بگذراند«.

ليال،نمایندهیگروهدومبود.ایستادوگفت:
»دانش آموز نمونه کسی است که منّظم باشد. هنگامی که با هم کالسی هایش قرار می گذارد، 
بدقولی نمی کند. به موقع به مدرسه می رود و پیش از معّلم وارد کالس می شود. وقتی مدرسه 

تعطیل شد، به موقع به خانه برمی گردد«. 
ریحانهگفت:»تماماینچيزهاییکهشماگفتيد،بيشتردربارهینظمدرمدرسهبود؛درصورتیکه
دانشآموزنمونهدرکارهایدیگرشهمبایدنظمداشتهباشد؛نظمدرخوابيدنوبيدارشدن،

غذاخوردن،ورزشوکارهایدیگر«.
خانممعّلمگفت:»ریحانهنظرگروهدومراکاملترکرد.نظم خوب است؛ اّما یادمان باشد که 

در همه ی کارها باید نظم داشته باشیم«.

نوبتگروهسومبود.پروانهبلندشدوگفت:
با ادب است و به همه احترام می گذارد؛ پدر و مادر،  »دانش آموز نمونه کسی است که 

معّلم، همسایه ها و بزرگ ترها«.
هاجرروبهپروانهکردوگفت:»بهدوستانوهمکالسیهایشچی؟«

و دوستان »به گفت: و شد بلند جایش سر از دوباره پروانه خندیدند. کالس بّچههای
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همکالسیهایشهماحتراممیگذارد«.
خانممعّلمگفت:»گروهسوماحترامبهدیگرانرامطرحکردندکهبسيارمهماست. یادمان 

باشد به همان اندازه که درس مهم است، اخالق و ادب هم مهم است«.

زینب،نمایندهیگروهچهارمایستادوگفت:
»دانش آموز نمونه کسی است که خجالتی نیست. بدون ترس و نگرانی، هر سؤالی دارد، 
با معّلم در میان می گذارد. حواسش را خوب جمع می کند تا درس را بفهمد و اگر نکته ای را 
به  در درس ها  و  است  دلسوز  و  مهربان  دهد.  برایش توضیح  تا  می گوید  معّلم  به  نفهمید، 
دور  بدون جهت  را  آنها  و  می کند  استفاده  به  خوبی  لوازم خود  از  می کند.  کمک  دوستانش 

نمی ریزد.
او همچنین حّق دیگران را رعایت و از کارهایی مثل تقّلب خودداری می کند؛ زیرا می داند 

تقّلب باعث می شود حّق دانش آموزانی که زحمت کشیده اند، پایمال شود«.

تنهایکگروهدیگرباقیماندهبود.
مرضيه،نمایندهیگروهپنجمازجایشبرخاستوگفت:»ماهمهیحرفمانرادریکجمله

خالصهکردهایم:
دانش آموز نمونه کسی است که همیشه و همه جا و در همه ی کارها بهترین است«. 

خانممعّلمروبهبّچههاکردوگفت:
»البّته شاید ما نتوانیم کسی را پیدا بکنیم که همیشه و در تمام کارهایش نمونه باشد. 
مهم این است که ما باید تالش کنیم هر کاری را درست و دقیق انجام دهیم و تا اندازه ای که 

می توانیم، در هر کاری نمونه باشیم«.
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شماهمباتوّجهبهشکلزیر،ویژگیهایدیگریکدانشآموزنمونهرادرگروههایخود
فهرست،ودرکالسبيانکنيد.

1ــ………………
………………
2ــ………………
………………

ویژگیهاییک
دانشآموزنمونه

بادوستان

درارتباط
باخدا

درارتباط
باخود

درارتباطبا
پيشوایاندینی

درارتباطبا
محيطزیست

باخانواده

درارتباطبا
اطرافيان

با
همسایگان

كامل كنيد

1ــ………………
………………
2ــ………………
………………

1ــ………………
………………
2ــ………………
………………

1ــ………………
………………
2ــ………………
………………

1ــ………………
………………
2ــ………………
………………

1ــ………………
………………
2ــ………………
………………

1ــ………………
………………
2ــ………………
………………
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بررسي كنيد

هریکازمطالبزیربهکدامیکازویژگیهاییکدانشآموزنمونهارتباطدارد؟

ؤال«:»پرسش،کليدگنجينهی رسولخدا)صّلیالعليهوآله(:»َالِعلُمَخـزائُنوِمفتاُحهاالسُّ
دانشاست«.

امامسّجاد)عليهالّسالم(:»حّقکسیکهبهتوعلممیآموزد،ایناستکهاحترامشرانگهداری،
درحضوراوبادیگرانسخننگوییوبهسخنانشگوشفرادهی«.

امامخمينی)رحمئالعليه(:»اميدوارمخداوندبهشماعزیزانکهکودکانیبامحّبتهستيد،
توفيقدرتحصيلعلمواخالقمرحمتفرماید«.
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شعرزیررابخوانيد.

اینشعرباکدامیکازویژگیهایدانشآموزنمونهارتباطدارد؟

حاالبامشورتدوستانتان،جاهایخالیراکاملکنيد.

ايستگاه فكر

نتيجهیاستفادهینادرستازفرصتها نتيجهیاستفادهیدرستازفرصتها

1ــ ………………………………

2ــ ………………………………

3ــ ………………………………

1ــ ………………………………

2ــ ………………………………

3ــ ………………………………
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