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

 
می دانيم همه ي نيازهاي دانه براي رشد از پيش انديشيده، و در طبيعت آفريده شده است. غذاي دانه 
از قبل در خاك آماده شده است. باد، ابرها را از باالي درياها به سوي مزرعه مي آورد و آب مورد نياز 

دانه را فراهم مي كند. خورشيد نيز نور و گرماي مورد نياز آن را تأمين مي كند. 
با  را  بر آن جاري مي شود، جوانه مي زند، خاك   هنگامي كه دانه در دل خاك جاي مي گيرد و آب 

مي شود. تبديل  با طراوت  و  شادي آفرين  سبزه اي  به  كم كم  و  مي شكافد  قدرت 
جالب است بدانيد فاصله ي خورشيد و زمين نيز بسيار دقيق و حساب شده است. اگر فاصله ي زمين 
تا خورشيد، زياد بود، گياهان به خاطر سرما از بين مي رفتند و اگر اين فاصله كم بود از گرماي زياد 

مي سوختند.

ردس اّول 

تنها او



             تّدبر كنيم

 به اين تصوير دّقت كنيد.
چه هماهنگی هايی در اجزای آن می بينيد؟

چه هماهنگی های ديگری در طبيعت
 سراغ داريد؟

چه هماهنگي شگفت انگيزي ميان خاك و خورشيد و باد و باران براي رشد گياه وجود دارد! 
درباره ي هريك از پديده هاي اين جهان كه فكر كنيد، همين هماهنگي و نظم را خواهيد ديد.

اين نظم و هماهنگی نشانه ي چيست؟
فكر مي كنيد اگر دو يا چند خدا جهان را اداره مي كرد، اين هماهنگي به وجود مي آمد؟

فرض كنيد دو خدا تصميم داشتند جهان را اداره كنند! يكي مي خواست خورشيد را از مشرق بياورد، 
اّما ديگري مي خواست طلوع خورشيد را از مغرب قرار بدهد!

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

ايستگاه فكر
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 به ضربان قلب و تپش های آن دّقت كنيد.
تنّفس  دستگاه  و  قلب  ميان  هماهنگی هايی  چه 

هست؟

خود  بدن  در  ديگری  هماهنگی های  چه  شما 
می شناسيد؟ مثال بزنيد.

از اين هماهنگی ها چه نتيجه ای می گيريد؟
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              ببين و بگو

اين تصوير، شما را به ياد كدام ضرب المثل مي اندازد؟

             ايستگاه خّلقيت

يكي از اين موارد را به صورت نمايش خّلق در كلس بازي كنيد؛ در هر كدام چه مشكلتي پيش مي آيد؟

  يك تيم ورزشي دو سرمربّي داشته باشد.                   

 يك لشكر، دو فرمانده داشته باشد.
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                          با خانواده

متن زير را بخوانيد.
مورچه ها قوي ترين حيوانات خشكي هستند؛ چرا كه مي توانند چند برابر وزن خود، بار حمل كنند. مطالعه 
در زندگي مورچه ها دانشمندان را به شگفتي واداشته  است. وقتي آنها انبار غذاي بعضي از مورچه ها را 
بررسي كردند، با كمال تعّجب ديدند آنها دانه هاي جمع آوري شده را به طور دقيق و منّظم در كنار هم 
قرار مي دهند. مورچه ها دانه هاي گندم را از وسط به دو نيم مي كنند تا هنگامی كه رطوبت به آنها می رسد، 
سبز نشود؛ ولي دانه هاي خربزه را به چهار قسمت تقسيم مي كنند؛ زيرا مي دانند كه دانه ي خربزه )تخم 
خربزه( اگر به دو نصف تقسيم شود، باز هم قابليت سبز شدن دارد و به محض تماس با آب، رشد خواهد 

كرد و النه ي مورچه ها را از بين خواهد برد....

چه هماهنگی های ديگری در زندگی حيوانات می شناسيد؟ مثال بزنيد.
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ردس دوم

صبح روز بعد …

بّچه ها با شوق به بيرون كلس نگاه می كنند.
معلّم می گويد: »اگر تا فردا همين طور برف ببارد، می توانيم با كمك هم يك آدم برفی درست كنيم«.

ــ هورا!...
فرياد شادی بّچه ها بلند می شود.

برف شّدت بيشتری می گيرد. بّچه ها از خوشحالی روی پای خود بند نمی شوند.
زنگ تفريح، وظايف بّچه ها برای ساختن آدم برفی، مشّخص می شود. سهيل از خوشحالی می خواهد پَر 

درآورد؛ زيرا قرار است او و دو نفر ديگر سِر آن را بسازند!


سهيل در راه خانه، مدام به فكر فردا و آدم برفی است.
ــ فردا چه روز خوبی است!

نزديك خانه، دوستان هم محلّه ای را می بيند. آنها مشغول بازی هستند.
خيلی سريع تصميم می گيرد!

ــ زود می آيم.
 

 ناهارش را نيمه كاره  رها می كند و از خانه خارج می شود.
مادرش موقع رفتن، به او می گويد: »سهيل لباس گرم بپوش!«

می گويد: »هوا خيلی سرد نيست«.
ــ درس هايت…؟

ــ زود برمی گردم.
می رود و با دوستانش مشغول برف بازی می شود.

او جز بازی به چيز ديگری فكر نمی كند.
  

در خانه احساس می كند تنش می لرزد. 
مادر می گويد: »لباس های خيست را عوض كن!« می گويد: »همين االن« … و مشغول تماشای تلويزيون 
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می شود. برف همچنان می بارد. سهيل 
به فكر آدم برفی است. 

ــ جانمی جان!… فردا چه كيفی می كنيم!

   

سهيل پس از خوردن شام، خسته است 
يادش  ناگهان  بخوابد.  می خواهد  و 
می آيد: آه، مسئله های رياضی!… بايد 
حلّشان می كردم. اّما احساس خستگی 

می كند. 
ــ وای!… بايد وسايل فردا را هم آماده 

كنم.

     

او با بدنی خسته به رختخواب می رود. 
احساس می كند بدنش كمی داغ است 

و می خوابد. 

      

صبح روز بعد…
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كامل كنيد

برايم بگو

گفت وگو كنيد

ايستگاه فكر

صبح روز بعد چه اتّفاقی ممكن است بيفتد؟ چرا اين طور پيش بينی می كنيد؟

سهيل چگونه می تواند خطاهايش را جبران كند؟

سهيل تنها زمانی می تواند دانش آموز با نشاط و موّفقی باشد كه …

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

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


