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همکار گرامي،
معل ّم عزيز

با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمت شما همکار محترم ،به منظور پیشبرد بهتر فرایند یاددهی ــ
توجه به چند نکته الزم است:
یادگیری در آموزش این کتابّ ،
1ــ در سال جاری برای درس هدیه های آسمان ،کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن
در کتاب درسی ادغام شده است.
توجه به مناسبت های گوناگون و یا
2ــ تدریس برخی دروس می تواند پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با ّ
احساس نیاز آموزگار ،برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد.
3ــ ارزشیابی درس هدیه های آسمان ،توصیفی است .برای کسب اطّالعات بیشتر درباره ی شیوه ها و
ابزار ارزشیابی به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید.
مهمی دارد ،همکاران محترم در راستای آموزش
  4ــ با ّ
توجه به اینکه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش ّ
مفاهیم دروس از شیوه ی تصویرخوانی نیز استفاده کنند.
 5ــ محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشکیل شده است که به صورت خالصه به این
اجزا اشاره می شود .تفصیل مطالب در راهنمای معلّم با کد  72/1آمده است:
حس
عنوان درس :عنوان ،مستقیم و غیرمستقیم ،گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد ّ
کنجکاوی در دانش آموزان ،انگیزه ی یادگیری را در آن ها 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 کنندّ ،فعالیت های گوناگونی متناسب با هر درس
پیش بینی شده است که با مشارکت دانش آموزان انجام می شود .انتظار می رود همه ی دانش آموزان در بخش های
گوناگون درس مشارکت کنند و اگر دانش آموزی نتوانست در یک بخش ّفعالیت و مشارکت مؤثّری داشته باشد،
توجه شود .عناوین و شرح ّفعالیت هایی که در جهت تثبیت ،تعمیق ،توسعه و تعمیم مفاهیم
در بخش دیگر به او ّ
طراحی شده از این قرار است:
آموزشی برنامه ی درسی ّ

ردیف

عنوان ف ّعالیت

1

برایم بگو

2

ایستگاه فکر

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدید

3

بررسی کنید

تثبیت ،توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس مرور اطّالعات

4

کامل کنید

تکمیل و تثبیت اهداف بر اساس دریافت رابطه ی بین مفاهیم

5

شرح ف ّعالیت
جمع بندی و نتیجه گیری درس

خلقیت تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده در قالب اجرای نمایشّ ،
ایستگاه ّ
خط خوش و نقّاشی

6

گفت وگو کنید

7

ببین و بگو

8

بگرد و پیدا کن

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با ف ّعالیت عینی و ملموس

9

همخوانی کنیم

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

10

تحقیق کنید

تثبیت ،توسعه و تعمیم مفاهیم درس با جمع آوری ّاطالعات از منابع مختلف

11

به کار ببندیم

تثبیت ،توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس کاربست آموخته ها در موقعیت جدید

12

دعا کنیم

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

13

با خانواده

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

تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظرات و تجربیات در گروه و مشارکت در جمع بندی
تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانی

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 ،بخشنامه ها ،نسخه های الکترونیکی کتاب های درسی ،متون کمک آموزشی ،کتاب های
راهنمای معلّم و ...در خدمت شما آموزگاران گرامی است.

گروه تعلیم و تربیت دینی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
http://qm _ dept.talif.sch.ir

ّ
ردس اول

تنها او

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

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

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

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

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

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

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

تا خورشيد ،زياد بود ،گياهان به خاطر سرما از بين مي رفتند و اگر اين فاصله كم بود از گرماي زياد
ميسوختند.

1

چه هماهنگي شگفت انگيزي ميان خاك و خورشيد و باد و باران براي رشد گياه وجود دارد!

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

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

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

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

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

کنیم
تدبر
فکر
ایستگاه
ّ
به این تصویر د ّقت کنید.

چه هماهنگی هایی در اجزای آن می بینید؟

چه هماهنگی های دیگری در طبیعت
سراغ دارید؟

به ضربان قلب و تپشهای آن د ّقت کنید.

چه هماهنگیهایی میان قلب و دستگاه تن ّفس

هست؟

شما چه هماهنگی های دیگری در بدن خود

می شناسید؟ مثال بزنید.

از این هماهنگی ها چه نتیجه ای می گیرید؟

3

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

يك لشکر ،دو فرمانده داشته باشد.

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

4

با خانواده
متن زير را بخوانيد.

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

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

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

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

چه هماهنگی های دیگری در زندگی حیوانات می شناسید؟ مثال بزنید.
5

ردس دوم

صب
ب
ح روز عد …

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

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

فریاد شادی بچّ ه ها بلند می شود.

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

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


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

ــ فردا چه روز خوبی است!

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

خیلی سریع تصمیم می گیرد!

ــ زود می آیم.



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

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

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

ــ زود برمیگردم.

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



در خانه احساس می کند تنش می لرزد.

6

مادر می گوید« :لباس های خیست را عوض کن!» می گوید« :همین االن» … و مشغول تماشای تلویزیون

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

ــ جانمی جان!… فردا چه کیفی می کنیم!


سهیل پس از خوردن شام ،خسته است

و می خواهد بخوابد .ناگهان یادش

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

می کند.

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



او با بدنی خسته به رختخواب می رود.

احساس می کند بدنش کمی داغ است
و می خوابد.



صبح روز بعد…

7

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

ایستگاه فکر
سهیل چگونه می تواند خطاهایش را جبران کند؟

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

کامل کنید

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

باشم الزم است .........................................................................................................................

..................................................................................................................................................
.    ......................................................................................................................................
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ردس سوم

ماجرای ا ّول

مال مردم

شادی تا نگاهش به روان نویس قرمز افتاد ،چشمهايش برق زد.

 -چه جالب! عجب خوش شانسم!

فوري خم شد؛ آن را برداشت و هيجان زده به دوستش گفت:

«امروز صبح تصميم داشتم از مغازه خودکار قرمز بخرم ،ا ّما يادم
رفت؛ در عوض يک روان نویس قرمز پيدا کردم!

چه روان نویس قشنگی!»

ستاره گفت« :ا ّما اينکه مال تو نيست! زود برو اين را داخل جعبهي اشيای
پيدا شده بگذار تا به دست صاحبش برسد».

شادی روان نویس را در کيفش گذاشت و گفت« :اين را که خودم هم ميدانم .معلوم است که اين براي

صاحبش است .من فقط براي امتحان رياضي از آن استفاده ميکنم و بعد از امتحان ،فوري روان نویس را
در همان جعبه ميگذارم».
ستاره گفت« :نميشود! »

شادی ادامه داد « :اي بابا! خيلي سختگير هستي .من بيشتر از خودکار آبيام استفاده ميکنم .از این

روان نویس فقط براي خط کشي و رسم شکلها استفاده

ميکنم تا برگهي امتحانيام قشنگتر شود؛ همين! با

روان نویس ،شکل ها زیباتر و پررنگ تر کشیده
می شود».

ستاره گفت« :وقتي اين روان نویس مال شما
نيست ،ح ّتي يک ّ
خط کوچک هم با آن
نميتواني بکشي!»
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ماجرای دوم
فریدون که کوچکترين عموي فرهاد است ،ديروز
به خانهي آنها آمد .پدر و مادر فرهاد رفته بودند
بازار.
فریدون به فرهاد گفت:
«فرهاد جان! اگر ميشود دوربين فيلمبرداري
پدرت را برايم بياور .فردا با دوستانم
ميخواهيم برويم کوه نوردي!
ميخواهم از کوهستانهاي اطراف شهر فيلم
بگيرم .دوربينتان خيلي عالي است».
تعجب گفت« :عموجان! دوربين پدرم
فرهاد با ّ
مال خودش که نيست؛ دوربين اداره است .پدرم
هنگام مأموريتهاي کاري از آن استفاده ميکند».
فریدون گفت« :فقط يک روز آن را ميخواهم .قول ميدهم به
خوبي از آن مراقبت کنم و ح ّتي يک خط هم به آن نيندازم».
 الب ّته پدرم خودش بهتر ميداند؛ ولي من مطمئ ّنم بابا قبول نميکند. از کجا ميداني؟ چون روز جشن تولّد من با تلفن همراهش فيلم گرفت .وقتي به او گفتم چرا با دوربين فيلم نميگيري؟گفت:
از دوربين اداره نبايد استفاده ی شخصي کرد.
ماجرای سوم
کنار خيابان پر از صندوقهاي ميوه بود .من و جمشید از خيابان رد شديم تا کمي انگور بخريم .کنار يکي
از فروشندگان رفتيم و من كيسهي نايلوني را از او گرفتم.
جمشید گوشهاي ايستاد و من کنار صندوقها رفتم .همه جور انگور داشت؛ ريز ،درشت ،سبز ،سياه ،قرمز
و . ...
خوشهاي را برداشتم تا داخل كيسه بگذارم؛ با خودم گفتم:
بهتر است امتحان کنم ببينم شيرين هست يا نه؟
يک دانه داخل دهان گذاشتم؛ شيرين نبود! سراغ صندوقي ديگر رفتم و باز يک دانه دهانم گذاشتم؛ آن
هم شيرين نبود .از صندوق انگورهاي سياه هم يک دانه در دهان گذاشتم؛ آن هم شيرين نبود.
به طرف فروشنده رفتم.
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 آقا بفرما اين نايلون را بگير .انگورهايتان شيريننيست.
فروشنده هم چيزي نگفت .به جمشید گفتم:
«برويم جاي ديگر ،اينها شيرين نيست».
جمشید گفت« :پولش را دادي؟»
تعجب کردم.
ّ
 پول چي؟ من که انگور نخريدم!جمشید ادامه داد« :آن چند دانهاي که در دهانت
گذاشتي چطور؟ باید فروشنده راضی باشد».

برایم بگو
احساس شما از اينكه ببينيد شخصي بدون اجازه از وسايل ديگري استفاده ميكند ،چيست؛

با او چه برخوردي ميكنيد؟ چرا؟
کامل کنيد

مادر مريم فراموش كرده بود ظرف همسايه را به آنها بازگردان َد .استفاده از ظرف همسايه براي کارهاي

آشپزي در منزل .................................................................................................................................
. ...............................

سعيد از نانوايي برگشت .نانها را درون سفره گذاشت و دوباره آنها را شمرد .براي بار سوم شمرد.
اشتباه نكرده بود .نانها  11تا بود؛ ا ّما او فقط پول  10نان را داده بود .پدر تا اين ماجرا را شنيد به

پسرش گفت..................................................................................................................................... :
. ..............................................................................................
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پارچه های بریده ی همسایه ها ،کنار چرخ خ ّیاطی مادر برای دوختن آماده بود .سارا از پارچه های اضافی
چند ّ
تکه برداشت و به بهاره گفت :با اینها برای عروسکم لباس بدوز .بهاره گفت................................ :
. .................................................................................................

بچهها بشنوند
امروز پالتوي خود را در مدرسه گم كردم؛ همه جا را گشتم ،ولي آن را پيدا نكردم .از اينكه ّ

يك كالس پنجمي لباسش را گم كرده است ،خجالت ميكشيدم .بزرگترهايم هم ممكن بود از شنيدن

توجهم را به خود جلب كرد .هيچ فرقي با
ماجرا عصباني شوند .يك پالتو روي جا لباسي يكي از كالسها ّ
پالتوي من نداشت ولي مطمئن نبودم مال من باشد............................................................................... ،
................................................................................................................................................
ببين و بگو
كداميك جزء اموال عمومي است؟ چرا؟

بهترین راه های استفاده از هر یک از این اموال عمومی چیست؟

اگر هر یک از اینها جزء اموال شخصی شما یا خانواده تان باشد از آنها چگونه استفاده می کنید؟
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بررسی کنید
«كم فروشي» به چه معناست؟

کم فروشی با موضوع درس چه ارتباطي دارد؟

13

ردس چهارم

دو انهم

فرشید با د ّقت به حرفهاي آقا  معلّم گوش ميداد .فرهاد از انتهاي کالس با خشم به او زل زده بود

و زير   لب ُغر ُغر ميکرد:

حاال دوچرخهي مرا مياندازي! حسابت را ميرسم!

درس تمام شد .فرهاد برگهاي از دفترش کند و روي آن نوشت:

«فکر نمی کردم این قدر حسود و کینه ای باشی و چشم دیدن دوچرخه ام را نداشته باشی»...

تعجب گفت« :منظورت چه كسي است؟
وحید که کنار فرهاد نشسته بود تا چشمش به برگه افتاد با ّ
همين فرشید؟!»

فرهادگفت« :هنوز او را نشناختهاي .به قيافهاش نگاه نکن ،خيلي حسود است .امروز صبح که

ميخواست دوچرخهاش را کنار ديوار بگذارد ،دوچرخهي مرا پرت كرد روي زمين!»

همين که زنگ تفريح را زدند ،فرهاد برگه را جلوي فرشید انداخت و گفت« :حاال خوب است

دوچرخهات مال خودت نيست! مال پسر عمويت است .خودش دوچرخهي نو خريده و اين را
بخشيده به تو!»

فرهاد با اخم به سوي د ِر کالس رفت؛ بعد سرش را برگرداند و گفت« :حاال نوبت دوچرخهات است!»
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بچهها يکي يکي از کالس بيرون رفتند.
فرشید سرش را پايين انداخت و چيزي نگفتّ .
فرشید تنها و غمگين ،برگه را باز کرد و خواند؛ دلش گرفت؛ نزديک بود گريهاش بگيرد؛
کنار پنجره ايستاد؛ چشمش به فرهاد افتاد که با خشم به طرف دوچرخهي او ميرفت.   ...

سر جايش نشست؛ چند لحظه به فکر فرو رفت؛ برگهاي برداشت و چند جمله روي آن

نوشت؛ زنگ آخر با لبخند به طرف فرهاد رفت و برگه را به او داد .فرهاد با خشم برگه را
مچاله کرد و دور انداخت.

وحید خندهاش گرفت و گفت« :اي بابا ! ا ّول بخوان بعد دور بينداز!»
وحید برگه را در کيف فرهاد گذاشت.

فرهاد لبخند تمسخرآميزي زد و گفت« :مياندازمش دور!»

فرهاد يادش رفت برگه را دور بيندازد .آخر شب ،هنگامي که ميخواست کيفش را آماده

کند ،برگه را ديد؛ با اخم آن را برداشت.
 حتماً چيزهايي نوشته تا جوابم را بدهد .برگه را بابيميلي باز کرد:

«به نام خدا .فرهادجان سالم! خيلي ببخشيد
دوچرخهات را انداختم .باور کن دست
خودم نبود .دير به مدرسه رسيده بودم و

ميخواستم سريع به کالس بيايم .پايم به
َجك دوچرخهات گير کرد و افتاد .همين!
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اگر دوچرخهات آسيب ديده خسارتش را ميدهم .باور کن من ،تو را دوست دارم .چند روز پيش دو تا
بچههای کالس میخواستند باد دوچرخهات را خالی کنند تا تو را اذيت کنند؛ ا ّما من نگذاشتم.
از ّ
راستي يادت هست روز ا ّول مدرسه ،نصف ميوهات را به من دادي .پسر ،تو خيلي مهرباني!».

فرهاد مات و مبهوت به متن نامه نگاه ميکرد؛ آهي کشيد و به پنجره چشم دوخت.
فرشید در حياط قدم ميزد.

فرهاد با چشمهايي سرشار از شرم ،نگاهي به او انداخت؛
نميدانست چه کار کند؛ به طرف فرشید برود يا
خود را قايم کند تا نگاه فرشید به او نيفتد.

با صداي بلند فرشید را صدا زد و به طرف او
دويد.   ...

برایم بگو
هريك از اين كارها در كدام رفتار شخصيتهاي داستان ديده ميشود؟
تهمت
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بدگویی

اين كارهاي زشت ،چه نتايجي ميتواند به دنبال داشته باشد؟

بررسی کنید
ّ
توجه به متن درس ،با همکاری دوستانتان
مشخص کنید.
با ّ
ــ چه کسانی رفتار شایسته داشتند؟

ــ در رفتار هر يك از شخصيتهاي داستان چه رفتارهای شایسته ای دیده می شود؟
ــ چه کسانی مرتکب خطا شدند؟

ــ در رفتار هر يك از شخصيتهاي داستان چه خطاهایی دیده می شود؟

گفتوگو كنيد
به نظر شما بهترين روش برخورد با کسي که پيش ما از ديگران بدگويي ميکند ،چيست؟

ایستگاه فکر
اگر كسي لقب زشتي به من نسبت دهد.................................................................................. ،

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

اگر عيب يا اشتباهي در رفتار يكي از دوستانم باشد.............................................................. ،

.................................................................................................................................................
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به کار ببندیم

دوست دارم زبان من دیگران را اذیت نکند؛
بنابراین ...
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کامل کنید
چه كارهايي را خدا نميپسندد؟

آنها را رنگ آميزي كنید.
تهمت
زدن

شکرگزار بودن

راست گویی
بدگویی
کردن از
دیگران

دعوا
کردن با
دیگران

سالم کردن

دعا
برای
دیگران

سخن
بیهوده
گفتن

با   ادب
بودن

دروغ گفتن

عصبانی نشدن
خبرچینی
کردن

مسخره
کردن

ّ
تشکر از
دیگران

طعنه
زدن

سخن
خوب
گفتن

با ادب
سخن
گفتن

حمایت از مظلوم
القاب
زشت
به کار
بردن

عیب جویی نکردن

احترام
به دیگران

ُ
ناشکر
بودن

نرم و خوب سخن
گفتن
دنبال
عیب
دیگران
بودن و
عیب جویی
کردن

جواب
سالم دادن

پرخاش
نکردن
به
دیگران

تشویق کردن ظالم

بد
رفتاری
با پدر
و
مادر

خبرچینی نکردن

در مورد كلمه ی مشاهده شده شعر یا ضرب المثل یا داستانی را برای دوستانتان بیان کنید.

ایستگاه ّ
خلقیت
اگر من به جاي فرهاد بودم....
اگر من به جاي وحید بودم....

اگر شما به جاي يكي از دو شخصيت داستان (فرهاد يا وحید) بوديد ،چه ميكرديد؟
پاسخ خود را به صورت نمايش ّ
خلق در كالس بازي كنيد.
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پنج

ردس م

کوچک اهي زبرگ!
چشمهايم رو به ستارهها بود و سرم روي بالش.
کم کم پلکهايم از بال زدن دست کشيدند!

در همين لحظه ،صدايي ظريف سکوت شب را شکست...

چِ ک چِ ک چِ ک ....

از جا بلند شدم و به طرف آشپزخانه رفتم .از شير ظرفشويي آب ميچکيد.
آن را محكم بستم؛ ا ّما باز ّ
چکه ميکرد .مادرم آمد .او نيز هر چه تالش کرد ،سودي نداشت!

گفت« :فردا که مغازهها باز شد ،تعميرش ميکنيم؛ سپس سطل بزرگي زير شير آب گذاشت تا آب هدر
نرود».

صبح  ،وقتي کنار شير آب آمدم ،ديدم بيشتر از نصف سطل پر شده بود!

مادرم ِ
آب سطل را داخل آب پاش ريخت تا روي گلها بپاشد؛ با لبخند نگاهم کرد:
«قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود!»
اگر اين سطل نبود چه ميشد؟

حدود پنج ليتر آب ،هدر ميرفت.

الب ّته اين آبي است که در شش ساعت جمع شده است؛ اگر يک شبانه روز ّ
چکه کند ،ميشود
بيست ليتر و اگر کوتاهي کنيم و مثالً تا پنج روز شير را تعمير نکنيم ،ميشود صد
ليتر!

اگر در شهر بزرگ ما فقط شیر آب هزار خانه خراب باشد و آن را تعمير
نکنند ،چقدر ميشود؟
 -صد هزار ليتر!

تازه اين براي يک شهر است! اگر فقط ده شهر از کشور

بزرگمان را در نظر بگيريم چقدر مي شود؟

-يک ميليون ليتر!!
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خواهرم سفره را جمع کرد .يک ّ
تکه نان اضافه آمده بود؛ آن را داخل کيسهاي که نان خشک در آن بود،
گذاشت .به او گفتم« :تا حاال حساب کردهاي چقدر مي شود؟»

تعجب به من نگاه کرد« :منظورت چيست؟!»
با ّ

 اگر هر خانهاي هر روز فقط به اندازهي يک سوم نان دور بريزد ،هر سه روز ميشود يک نان و در ماه،ده نان و در سال ،صد و بيست نان!

اگر هزار خانه اين کار را بکنند ،ميشود صد و بيست هزار نان؛ اين براي يک شهر!

اگر فقط پنجاه شهر از كشورمان را حساب کنيم ،چقدر ميشود؟

شش ميليون نان!

هر سال شش ميليون نان دور ريخته مي شود!!

آبی که برای تولید نان ها استفاده شده است و در این هنگام به هدر می رود ،بماند!

چشم هايم را باز کردم.

با اينکه حسابي خوابيده بودم ،حوصله نداشتم از رختخواب برخيزم؛ ساعت را نگاه كردم.

بعد غلتي زدم و به تابلوي ن ّقاشي خيره شدم!
چند دقيقه بعد غلتي به سوي پنجره !....

سپس ،خوابيدن به پشت و تماشاي سقف!....

دوباره نگاهي به ساعت ،نيم ساعت گذشته بود!

مادرم آمد و صدا زد« :سهیل جان! بلند شو!»
 -بيدارم! نيم ساعت است بيدار شدهام!

مادرم لبخندي زد و گفت:

«تا حاال حساب کردهاي چقدر ميشود؟»

 -چه حسابي؟! منظورتان چيست؟!

 فكر كردهاي كه اگر هر روز ،نيم ساعت در رختخواب غلت بخوري و وقت خود را تلف كني ،چه ميشود؟!قطرههاي آب! ّ
تکههاي نان! لحظه هاي عمر! ...

کوچکهايي که بزرگ هستند!
و گاهي خيلي بزرگ!

فکرش را هم نکرده بودم که این چیزهای کوچک ...
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برایم بگو
چه نمونه های دیگری از این کوچک های بزرگ سراغ دارید؟
گفت وگو کنید
با گفت وگو در گروه و کمک آموزگار ،نمونه هایی از اسراف را در مدرسه ی خود فهرست،
و راه حل های جلوگیری از آنها را پیشنهاد کنید.
شماره

نمونه هایی از اسراف در مدرسه

راه ّ
حل پیشنهادی

1
2
3
4

ایستگاه فکر
توجه به جمله ی زیر در هریک از این موارد ،اسراف چگونه روی می دهد؟
با ّ
اسراف نکردن یعنی درست مصرف کردن و درست
مصرف کردن یعنی به جا و به اندازه مصرف کردن

تماشاي تلويزيون

بازيهاي رايانهاي

اسراف در هرکدام چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟

وضو و غسل
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ببین و بگو
از این تصویرها چه برداشت هایی دارید؟

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
. ............................................................................................................................
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بررسی کنید
در هریک از موارد زیر چگونه باید عمل کنیم؟

روز جمعه است و دوست دارم ساعت ها بازی کنم...
تعطیالت تابستان است و می خواهم همه ی برنامه های تلویزیون را تماشا کنم...
مدادم کوچک شده است ولی هنوز در دستم جا می شود؛ دوست دارم از مداد جدیدی
استفاده کنم که پدرم برایم خریده است…

با خانواده
فهرستی از مواردی را که در خانه ی شما از اسراف جلوگیری می شود با کمک اعضای خانواده تهیه کنید
و در کالس بخوانید.
1
2
3
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شش
رد س م

زبرگ مرد اترخی

تلويزيون يکي يکي ،عکسها و فيلمهايي از زندگي امام خميني را نشان ميدهد.
هر سال همين که به نيمهي خرداد ماه نزديک ميشويم ،صحنههاي جالبي از

زندگي امام خميني نمايش داده ميشود.

ميليونها نفر با چشمهاي اشکبار ،امام خميني را تشييع

1

ميکنند و يک صدا فرياد ميزنند:

عزاعزاست امروز ،روز عزاست امروز

خميني بت شکن ،پيش خداست امروز

از پدرم ميپرسم« :چرا مردم اینقدر امام خمینی

را دوست دارند؟ مگر امام خمینی چه کرده بود؟»
پدرم ،که غرق تماشاي چهرهي امام است ،چند
لحظه مکث ميکند؛ نگاهش را از تلويزيون

برميدارد و ميگويد« :سؤال جالب و دقيقي
پرسيدي!

فرزندم! سالهاي قبل از انقالب اسالمي ،سالهاي

سخت و غم انگيزي بود.

با اين همه منابع نفتي و گازي و ثروتهاي

بيشمار خدادادي که سرزمين عزيزمان دارد،

کشوري فقير و محروم بوديم.

قدرت های بزرگ و زورگو ثروت ما را ميبردند
و به دانشمندان ما اجازه ی پيشرفت علمي

نمی دادند».

از پدرم پرسیدم« :پیشرفت علمی به نفع کشور و

26

ّ
محل دفن آن
 -1تشييع :همراهي افراد با جنازه از یک مکان تا

همهی مردم است؛ چرا شاه جلوی آن را میگرفت؟»
پدرم سرش را تکان داد و گفت:

«شاه و مزدورانش همیشه میگفتند ایرانیها توانایی انجام دادن کارهای بزرگ را ندارند و نمیتوانند مستقل
باشند .ما  همیشه باید به قدرتها وابسته باشیم! شا ِه خیانتکار همواره از آمریکا و قدرتهای جهانی دستور
میگرفت و استقالل ما به ضرر آن قدرتها بود».

در این هنگام تلویزیون ،تصاویری از سخنرانی امام برای جمعیت با شکوه مردم را نشان می داد.

پدرم به صفحهی تلویزیون و سپس به من نگاه کرد و ادامه داد:

«شاه ح ّتی اجازه نمیداد دستورات دینی در جامعه اجرا شود؛ کتابها و نشریات دینی مفید بسیار کم منتشر
میشد.

در رادیو و تلویزیون از دین و آموزههای دینی خبری نبود و به عالمان بزرگ دینی اجازهی حضور در این
مراکز را نمیدادند .برنامههایی که آگاهی مردم را افزایش میداد ،ممنوع بود.

معرفی ارزشهای اخالقی ،فساد تبلیغ میشد.
به ارزشهای دینی ّ
توجهی نمیشد و بهجای ّ

آنها که دلشان برای دین و کشور میسوخت از ته دل آرزو میکردند ای کاش فردی پیدا میشد که با

الگوگرفتن از پیامبران عزیز ،رهبری آنان را برعهده گیرد و حکومت ظالم را سرنگون کند.
سال هزار و سیصد و چهل و دو بود که عالِمی بزرگ و دلیر با یاری خدا و حمایت مردم بهپا خاست و پرچم

قیام را بر دوش نهاد؛ نامش روحاهلل خمینی بود.

او بسیار با ایمان ،آگاه و شجاع بود و از شاه و ابرقدرتهای جهان ترسی نداشت.
مردم ایران به ندای امام پاسخ دادند و همهی قشرهای جامعه مخصوصاً جوانان چون رودی خروشان به یاری
او آمدند.

عزت،آزادی و آزادگی را
امام  خمینی پس از پانزده سال مبارزه ،با سرنگون کردن حکومت شاه ،بهار ایمانّ ،
به ایران و ایرانیان هدیه داد.

براي همين است که در روزهاي پرشور انقالب يک صدا فرياد ميزديم:

    «روح مني خميني                  بت شکني خميني»
        برایم بگو
امام خمینی (ره) چه کارهایی انجام دادهاند که نشان دهندهی الگو گرفتن ایشان از پیامبران است؟
27

گفتوگو کنید
جملهاي از امام خميني (ره) در
ابتداي كتاب درسي آمده است؛ آن

را اينجا بنويسید .چگونه می توانیم
به این سفارش امام عمل کنیم؟

بررسی کنید
امام هميشه به من ميگفتند :درساعت

تفريح ،درس نخوانيد و در ساعت درس
خواندن ،تفريح نکنيد؛ هر کدام در جاي

خود .ايشان گفتند :از زمان کودکي ياد ندارم

که هيچ وقت ساعت اين دو را با هم عوض
كرده باشم.

امام ورزش را دوست داشت؛ ولي رشته ی
خاصي را ترجيح نميداد؛ از کودکی
ورزشي ّ

تمرین های ورزشی را انجام می داد .امام
تا اواخر عمر خود روزي يک ساعت   و  نيم

پياده روي ميکرد و حرکتهاي ورزشي را
به راحتي انجام ميداد و مرتّب حرکاتی را که

پزشکان تجویز کرده بودند انجام می داد.
هر يك از اين خاطره ها به كدام
ويژگي امام اشاره ميكند؟
کدام یک از این ویژگی ها را بیشتر
دوست دارید؟ چرا؟

28
28

ايستگاه فكر
توجه به این سخن از مقام ّ
معظم رهبری،
با ّ

چرا مردم رهبری امام خمینی (ره) را پذیرفتند؟
مقام ّ
معظم رهبري:

«عشق به امام خميني،
عشق به همهي خوبيهاست».
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م
هم
ي
ن شه بهار
بچهها بيشتر ميشود؛ مخصوصاً من که قرار است امسال خبرنگار باشم!
هر روز که میگذرد ،هيجان ّ

دو روز ديگر ،بيست و دوم بهمن ماه است.
بچههاي محلّه را تشويق کرده است تا در روز
آقاي شکوهي ،معلّم ما که در محلّهي ما زندگي ميكندّ ،

راهپيمايي ،يک گروه مخصوص راه بيندازند.

چند روز پيش با راهنمايي ايشان تقسيم کار کرديم .هر کس کاري را بر عهده گرفت.

حمید گفت« :من شعار ميدهم؛ شايد خودم هم چند شعار بسازم!»
من گفتم« :من خبرنگار ميشوم؛ عاشق خبرنگاريام!»

سعيد گفت« :من دوربينم را ميآورم و عکس مياندازم».

بهرام گفت« :من هم عکس قهرمانان را مي آورم و بين مردم پخش ميکنم».

تعجب نگاهش کرديم« :کدام قهرمانان؟»
همه با ّ
ِ
قهرمانان شهيد انقالب! بهترين ياران امام خميني (ره) که در پيروزي انقالب نقش بسيار مه ّمي داشتند.
-

معرفي قهرمانان انقالب!
بيست و دوم بهمن فرصت خوبي است براي ّ

ساعت نه صبح ،روز بيست و دوم بهمن است؛ آسمان ،ابري و هوا بسيار سرد است.
ّ
بچهها آمدهاند.
سريع ،خودم را به
محل تج ّمع ميرسانم .آقاي شكوهي و بيشتر ّ

مردم محلّه هم کم کم جمع ميشوند.
طنين ا ّولين شعار در كوچه ميپيچد:

بيست و دو بهمن ماه ،يوم اهلل يوم اهلل

30

بنيان گذار نهضت ،روح اهلل روح اهلل
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حركت ميكنيم و به سوي ميدان مركزي شهر وارد مسير راهپيمايي ميشويم .خيلي از مردم تا ما را

ميبينند با لبخند برايمان دست تکان ميدهند.

بعضيها هم کنار ما ميآيند و همراه ما شعار ميدهند؛ چه صحنهي جالبي! مسلمانان ،مسیحیان،

یهودیان و زرتشتیان همه همدل و همزبان حضور دارند.

حمید که حسابي هيجان زده شده است با فريادهاي بلندتري شعار ميدهد:

بيست و دوم بهمن
بيست و دوم بهمن
22

بهمن

22

بهمن

روز شادي ميهن
غصهي دشمن
روز ّ
22

بهمن

22

بهمن

بهرام به سرعت عکسها را ميان مردم پخش ميکند؛ تصاویری از شهید بهشتی ،شهید رجایی ،شهید باهنر،
شهید مطهری ،شهدای هسته ای و . ...

اطراف مسیر راهپیمایی پر است از غرفه ها و نمایشگاه های گوناگون! نمایشگاهی از روزنامه های سال 57
برپا شده است و مردم خصوصاً جوان ترها که آن روزها نبودند ،با اشتیاق فراوانی خبرها را می خوانند.

سرد ِر مغازه ها و خانه ها با انواع کاغذهای رنگی ،پرچم های بزرگ و کوچک ،شعارها و تصاویری از
شهیدان انقالب آذین بندی شده است .صدای سرودهای گوناگون انقالبی از غرفه ها و نمایشگاه ها در
فضا پیچیده است .شور و شادی فراوانی همه جا را پر کرده است.

من هم ميکروفون را به دست ميگيرم و کارم را شروع ميکنم .سعيد با دوربينش با من همراه ميشود.
سن خودم است ،ميپرسم« :امروز چه روزی است؟»
از پسري که هم ّ

با دست به جمعيت عظيمي که يکصدا شعارهاي حماسي ميدهند ،اشاره ميکند:
«رو ِز اعالم دشمني با دولتهاي زورگو و ستمگر و مبارزه با امريكا و اسرائيل!»

پيرمردي با لبهاي خندان عکس بزرگي از رهبر را به دست گرفته است؛ به او نزديك ميشوم و از علّت

لبخندش سؤال ميكنم.

ميگويد« :با ديدن اين همه شور ،حماسه ،هيجان ،حضور در صحنه و همدلي ،به ياد همبستگي و اتّحاد
مردم در بهمن  1357افتادم».

32

کم کم مسیر خیلی شلوغ می شود .یک بالگرد از باالی جمعیت عبور می کند و به سوی میدان

مرکزی شهر پرواز می کند .سه چترباز از آن بیرون می پرند؛ چترهای خود را باز می کنند و در
میدان فرود می آیند .خیلی ها با شوق و هیجان به آنها چشم دوخته اند.

توجهم را به خود جلب
جانبازي که روي صندلي چرخدار نشسته است و به سختي حركت ميكندّ ،
ميكند؛ به طرفش ميروم و ميپرسم« :با اين وضعیت دشوار ،چرا به راهپيمايي آمدهايد؟»

 براي اعالم آمادگي؛ تا به همهي جهان اعالم کنيم هميشه گوش به فرمان رهبر در صحنهحاضريم.

به خانمي که کالسکهي کودکش را حرکت ميدهد ،ميگويم« :در اين هواي سرد زمستاني چرا به
اينجا آمدهايد؟»

دستش را روي قلبش ميگذارد:
«چون انقالب در قلب ماست!»

مادري که قاب عکس شهيدش را در دست دارد ،تا مرا ميبيند به سويم ميآيد و ميگويد:

«پسرم را به دین و انقالب تقديم کردم و خدا را شکر که امروز ميليونها جوان مؤمن و پر تالش،

راهش را ادامه ميدهند».

بچههاي محلّه در کالس نشستهايم .سعيد با
با ّ
خوشحالي مجلّهاي را ميآورد و عکسي را به ما نشان
ميدهد:

ِ
«تصوير حماسه» را به
«اين عکس ،مقام ا ّول مسابقهي

دست آورد!»

همگي به عکس خيره ميشويم:

جانبازي که روي صندلي چرخدار نشسته است ،دست

کودکي را که در کالسکه نشسته ،به دست گرفته و
هر دو دست در دست هم ،لبخند زنان به دوربين

نگاه ميکنند.

33

برایم بگو
آنچه در این تصویر می بینید با پیروزی انقالب اسالمی ایران چه ارتباطی دارد؟

بررسی کنید
این شعر را بخوانید:
		

ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود،

		

ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک،

خون دل ها خورده ایم
رنج دوران برده ایم

توجه به محتوای درس ،چه کسانی برای پیروزی و حفظ انقالب اسالمی ایران ،رنج و زحمت
با ّ

بسیاری کشیده اند؟
34

تحقیق کنید
این قهرمانان در پیروزی انقالب اسالمی ایران نقش مه ّمی داشتند .درباره ی یکی از آنها و نقش او

در انقالب ،تحقیق کنید و به کالس گزارش دهید.

شهید مح ّمدعلی رجایی

شهید س ّیدمح ّمدحسین بهشتی

شهید حمید نهاوندی

شهید مرتضی مطهری

شهید مگردیچ طوماسیان
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همخوانی کنیم
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بهمن
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گفت وگو کنید
بچه های امروز
تالش و رشادت نوجوانان سال  1357در کنار بزرگ ترها باعث تولّد انقالب شد .نقش ّ
در حفظ این انقالب چیست؟
ایستگاه ّ
خلقیت
اگر قرار باشد در مدرسه ی شما جشنی به مناسبت دهه ی فجر برپا شود ،برای برگزاری آن ،چه

پیشنهادهایی دارید و خود چه نقشی در آن به عهده می گیرید.
با معلّم خود مشورت کنید.

پیشنهادهای گروه ما برای برگزاری جشن:
1ــ. ..................................................................................
2ــ . .................................................................................
3ــ. ..................................................................................
نقش من. ....................................................................... :

با خانواده
از بزرگ ترهای خود سؤال کنید چه شعارهایی را از راهپیمایی سال  57به یاد دارند .چند نمونه را در

کالس ارائه کنید.
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روزانهماهي ديواري
بچههاي کالس را به هشت گروه سه نفره تقسيم کرد و گفت:
آقاي وحیدیّ ،

قرار است به مناسبت دههي فجر ،يك مسابقهي روزنامهديواري بين مدارس برگزار شود.

هر گروه يک روزنامه ديواري با مطالب گوناگون علمي ،تاريخي ،شعر ،داستان ،چيستان؛ همراه با عکس

و ن ّقاشي تهيه کند.

هر روزنامهاي كه مطالبش متن ّوع تر باشد ،امتياز بيشتري ميگيرد .کادربندي و صفحه آرايي ،نام زيباّ ،
خط
زيبا و عکسهاي ّ
جذاب هر کدام امتياز دارد.

روزنامهها را در راهروی مدرسه نصب ميکنيم و بهترين آنها براي مسابقهي بين مدارس انتخاب ميشود.
سه هفته هم فرصت داريد .سپس آقاي وحیدی نمايندهي هر گروه را تعيين کرد.

هفتهي ا ّول؛ صبح شنبه

سينا و فرید به سراغ نادر آمدند و با لبخند گفتند« :سالم آقاي رئيس! از کي شروع کنيم؟»
 چقدر عجله داريد! سه هفته فرصت داريم .نظرتان چيست كه فعالً برويم فوتبال!سينا و فرید لبخند زنان به هم نگاه کردند:

 -راست گفتي جناب رئيس؛ حاال خيلي زود است!

هفته ی ا ّول خيلي زود به پايان رسيد.
هفتهي دوم

نادر ،سينا و فرید كنار هم جمع شده بودند .صحبت از كارهاي روزنامه ديواري به ميان آمد.
سينا گفت« :توانايي ما براي جمع آوري مطالب زياد است؛ فعالً الزم نيست عجله کنیم».

نادر ادامه داد« :درست است .هنوز وقت داريم .تا آقا نادر نمايندهي گروه است ،غمي نداشته باشيد».
فرید هم به نشانهي تأييد سر خود را تكان داد و گفت« :درست است؛ روزنامه ديواري ما حتماً ا ّول

ميشود!»

گروهها حسابي سرگرم تهيه ی روزنامه بودند .مطالعهي گروهي ،مشورت ،خريد وسايل ،تهيهي عکس،
رفتن به کتابخانهي مدرسه و محلّه و  ...؛ ا ّما گروه نادر و دوستانش مرتّب امروز و فردا ميکردند!
هفتهي دوم هم خيلي زود به پايان رسيد.
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هفتهي سوم

«بچهها! فكر جالبي به ذهنم رسيده است .خواهرم پارسال
سينا و فرید به سراغ نادر آمدند .نادر گفتّ :
يک روزنامه ديواري تهيه کرد و ا ّول شد .من هم از روي آن مي نويسم! قول ميدهم ا ّول بشويم!»

فرید ،که حسابي ذوق زده شده بود ،گفت« :عجب نقشهي جالبي! آخر هفته فرصت خوبي براي عملي

كردن نقشهی ما است».

هفته ی سوم؛ صبح جمعه

نادر با خوشحالي به خواهرش گفت« :سمیرا! روزنامه ديواريات کجاست؟»
 خانم معلّم از من خواست آن را دوباره به مدرسه ببرم تا در نمايشگاه مدرسه نصب شود.نادر تا اين را شنيد ،رنگش پريد و هاج و واج شد! سريع به سينا و فرید زنگ زد:

بچهها! نقشهمان خراب شد .زود به خانه ی ما بيایيد تا فكري كنيم و روزنامه را درست کنيم.
ّ -

هر سه نگران و پريشان دور هم جمع شدند؛ نه مطلبي داشتند؛ نه داستان و شعري و نه عکسي!

نميدانستند از کجا شروع کنند!
چند تا کتاب و مجلّه ی قديمي کنارشان گذاشتند؛ تند تند ورق ميزدند و ميخواندند.
كم كم غروب از راه رسيد.

سينا و فرید گفتند« :دير شده ما بايد برويم! »

سه دوست ،ناراحت و نگران از آنچه فردا پيش ميآمد ،با يكديگر خداحافظي كردند.

نادر تا نيمه شب بيدار ماند و با چشمهاي خسته و فکر پريشان ،روزنامه ديواري را پر کرد.
چند بار اشتباه نوشت و خط زد و . ...

روز مسابقه؛ صبح شنبه

هر گروهي با شور و هيجان روزنامهاش را باز کرده بود تا بقيهي گروهها ببينند.

چه روزنامههايي! پر از مطالب گوناگون و خواندني با عکسها و نقشهاي ّ
جذاب و رنگارنگ!
چه نامهاي زيبايي براي روزنامههايشان انتخاب کرده بودند :گلبرگ ،باغ دانش ،پنجره... ،

بچهها موج ميزد.
طراوت و شادماني در چهرهي ّ

نادر گوشهي حياط ايستاده ،و روزنامهاش را محکم گرفته بود تا باز نشود!
فرید و سينا کنار او رفتند.

 -سالم! چي شد؟! چه کار کردي؟

بچهها تا روزنامه را ديدند مانند نادر ناراحت و
بچهها دادّ .
نادر سرش را پايين انداخت و روزنامه را به ّ

خجالتزده شدند.
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 اين چيه؟! چقدر بدخط و خط خطی! نه اسمي ،نه طرحي ،نه عکسي! نه نقش و نگاري! -چه کسي حاضر است اين را بخواند؟ آبرويمان پيش معلّم و دوستانمان ميرود.

 -اي كاش به حرف تو گوش نميكرديم!

 -اي كاش اين قدر كار را عقب نميانداختيم!

مقصر نبودم .شما خودتان هم به فكر نبوديد و با
نادر كه تا آن موقع ساكت بود ،گفت« :تنها من ّ
پيشنهادهای من موافق بوديد.   » ...

آقاي وحیدی به کمک مدیر مدرسه با د ّقت روزنامهها را بررسي کردند و امتياز دادند .از ديدن روزنامههاي
بچهها بسيار راضي و شادمان بودند.
عالي و پربار ّ

ا ّما همين که روزنامهي گروه نادر را باز کردند.   ...

روزنامهها را در راهروي مدرسه نصب کردند .همهي گروهها از اينکه روزنامههايشان ديده ميشد ،بسيار
خوشحال بودند.

ا ّما نادر و گروهش آرزو ميکردند هيچ کس روزنامهشان را نبيند و نخواند!

آنها با خود ميگفتند :اي كاش روز بررسی روزنامه های دیواری به تأخیر می افتاد!

برایم بگو
توسط داوران جلوگیری کنند؟
آیا نادر و دوستانش می توانستند از بررسی روزنامه دیواری خود ّ

ایستگاه فکر
چرا در روز قیامت ،به حساب کارها رسیدگی می شود؟
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گفت و گو کنید
چه ارتباطي ميان داستان «روزنامههاي ديواري» و «روز حسابرسی» وجود دارد؟

كامل كنيد
همان گونه كه وضعیت تحصیلی ما در مدرسه در کارنامه ای ثبت می شود براي زندگي ما در اين دنيا نيز

كارنامهاي وجود دارد .فكر ميكنيد چه چيزهايي در كارنامهي زندگي ما ثبت ميشود؟
خودتان به كارنامهتان امتياز بدهید!

كارنامهي زندگي
رديف

هدفهايدرسي

1

کارهایم را سر وقت انجام می دهم.

2

وظیفهی دینی خود را ميدانم و سعي ميكنم آن را انجام دهم.

3

استفاده از مال ديگران را بدون اجازهي آنها نادرست ميدانم.

4

از اسراف دوري ،و در استفاده از وسایلم صرفه جویی ميكنم.

5

از بدگويي و گذاشتن نام های زشت روي ديگران ،خودداری ميكنم.

6

سعي ميكنم خوب درس بخوانم.

7

سعي ميكنم به سفارش پدر و مادرم عمل كنم.

8

سعي ميكنم هميشه به ديگران در كارها كمك كنم.

9

در نگهداري اموال عمومي نهايت تالشم را ميكنم.

 10پيشوايان دینم را دوست دارم و براي آشنايي بيشتر با زندگي آنها تالش ميكنم.
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11

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

12

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

امـتيـاز
عالی

خوب

متوسط
ّ

ضعیف

دعا کنیم
شما برای آن روز چه دعاهایی می کنید؟

خدایا کمکم کن تا در این دنیا .........................................................................
.......................................................................................................................
ای خدای مهربان! دوست دارم ........................................................................
.......................................................................................................................
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ردس نهم

		

اينها    و آنها

						
اينها

چه روز عجيبي!

اينها چقدر خوشحالند؛ و چهرههايشان از نشاط و
سرور ميدرخشد!

هر آنچه اراده ميكنند از غذاها ،ميوهها و

چيزهاي ديگر ،خدمتكاران برايشان فراهم

ميكنند.

چه قصرها و باغهاي چشم نواز و خيره كنندهاي
برايشان فراهم است!

نهرهايي از آب زالل ،شير و بهترين عسل در آن

باغها و بوستانها جاري است.

صداي دلنشين جويباران و انواع پرندگان و عطر
گلهاي رنگارنگ همه جا را پر كرده است.
چقدر فرشتگان به اينها احترام ميگذارند!
چه جايگاه خوبي دارند!

آنها

چهجايعجيبي!

آنها چقدر پژمرده و افسردهاند و چهرههايشان
غمگينوغبارآلوداست!

چقدرحسرتزدهوپشيماناند!

چقدرباخشموعصبان ّيتبههمنگاهميكنند!چقدربه

همبدميگويند!

چه صداها و فريادهاي وحشتناكي از همه جا به گوش

ميرسد!

ب سوزان و دردناكي براي آنها فراهم شده
چه عذا 
است!

نه آبي و نه غذايي كه از تشنگي و گرسنگي نجاتشان

دهد!

ساكنانش هر روز هزاران بار آرزوي مرگ ميكنند.
چه جايگاه بدي دارند.

آنها هنگامي كه اينها را مي بينند ،بسيار حسرت ميخورند؛ آه ميکشند و فرياد ميزنند:
«اي کاش ما االن پيش شما بوديم!

اي کاش بين ما و شما فاصله نبود!»

راستي چه شد که آنها به این وضع افتادند؟

آنها در زندگي دنيا از دستورهای خدا فاصله گرفتند؛
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از بندگی خدا فاصله گرفتند.

ی آسماني فاصله گرفتند؛
از سفارش های پيامبران و راهنمایی کتاب ها 

به ديگران ستم کردند؛ به فكر نيازمندان نبودند و حقّ مردم را پايمال کردند؛

اگر آنها خود در دنيا از این کارها فاصله نمی گرفتند ،در جهان آخرت در كنار بهشتيان بودند و فاصلهاي

ميانشان نبود.

بررسی کنید
چه شباهتهايي ميان متن درس و تصویر زیر وجود دارد؟
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................
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بگرد و پيدا كن
كدام جمله به كدام گروه مربوط ميشود؟
نعمتها و ّ
لذتهايشان هيچگاه پايان نميپذيرد.

نیکوکاران
هر آنچه دلشان ميخواهد برايشان فراهم ميشود.

هيچ راه فراري از آن ندارند.
بدکاران
از آبي بد بو مينوشند (و سيراب نميشوند).

ایستگاه فکر
تا به حال به نشانه ی ّ
خط فاصله د ّقت کردهايد؟ هدف استفاده از اين نشانه چيست؟

توجه به معناي فاصله ،دربارهي «جدایی» که در قيامت اتّفاق می افتد ،توضيح بدهید.
با ّ
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كامل كنيد
خداوند دو گروه اينها و آنها (نیکوکاران و بدکاران) را بر اساس چه ويژگيها و رفتارهايي از هم جدا

ميکند؟ آنها را در اين جدول بنويسید.

						
نیکوکاران

بدکاران

گفت وگو کنید
اين ضرب المثل را بخوانيد:

«هر چه كني به خود كني؛ گر همه نيك و بد كني»

چه ارتباطي ميان این ضرب المثل و درس «اينها و آنها» وجود دارد؟
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ردس دهم

یک روز

تعطی

ل

یک روز تعطیل است .من و پدر با هم به کوه آمده ایم.

کوه را خیلی دوست دارم .هر وقت به اینجا می آیم ،غرق در شادی و نشاط می شوم.

پدرم ساکت است؛ من هم چیزی نمی گویم.

به پشت سرم نگاه می کنم  ...ما چقدر باال آمده ایم!
چند دقیقه ای در سراشیبی کوه ،می نشینیم.

از اینجا همه چیز شبیه اسباب بازی هایی کوچک است.

عالم خیال ،ساختمان بزرگ چند طبقه ای را که به اندازه ی یک ح ّبه ی قند دیده می شود ،با انگشتم
در
ِ
جابه جا می کنم .پدرم می گوید« :چه کار می کنی؟»
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متوجه نگاه تحسین آمیز او می شوم.
ّ

می گویم« :نگاه کن پدر! چقدر ساختمان های شهر کوچک شده اند!»

می گوید« :از اینجا همه چیز کوچک دیده می شود؛ خاصیت کوه همین است».

می گویم« :چه خاصیتی؟»

می گوید« :اینکه به یاد ما می آورد که جهان آفرینش بسیار عظیم تر از آن است که ما فکر می کنیم».

مدت هاست ذهنم را
احساس می کنم اکنون فرصت خوبی است تا سؤالی را که ّ
مشغول کرده ،از او بپرسم .به او نگاهی می کنم و می گویم:

«راستی پدر وقتی انسان می میرد ،چه می شود؟»

تعجب می کند« :چطور شد که این سؤال به ذهنت
از سؤالم ّ

آمد؟»

می گویم« :راستش چند روز پیش با مادر ،آلبوم عکس

شما را نگاه می کردیم .عکسی را دیدم که شما و عمو

در کوه با هم گرفته بودید .شما و عمو ،زیاد به کوه
می آمدید؟»
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ــ بله یادش بخیر! محمود عاشق کوه بود.

ــ پدر ،کاش من هم آن موقع بودم و عمو را می دیدم.

مدت هاست که می گذرد ا ّما عمو و بق ّیه ی شهدا همیشه در یاد ما هستند.
ــ از زمان جنگ ّ
ــ پدر ،برایم می گویی پس از مرگ چه ات ّفاقی می افتد؟

پدر که کنجکاوی مرا می بیند در پاسخم می گوید:

«همه ی موجودات زنده روزی به دنیا می آیند و روزی از دنیا می روند .همه ی ما روزی دوباره زنده می شویم
و به زندگی جاودانه ی خود ادامه می دهیم .آن روز به همه ی کارهای نیک و بدی که در دنیا انجام داده ایم

رسیدگی می شود .به اعمال نیک ما پاداش و به اعمال بد ما جزا داده می شود .انسان ها در آن روز به فرمان
خرم می شوند».
خدا زنده می شوند .درست مثل وقتی که در فصل بهار ،زمین ها سرسبز و ّ

آهی می کشد و ادامه می دهد« :و خوش به حال کسانی مثل عمو که زندگی شان در این دنیا پر از خوبی و
زیبایی بوده و مسلّماً بعد از مرگ نیز نعمت های خداوند نصیبشان می شود».
سپس می گوید« :دوست داری راه را ادامه بدهیم؟»
به عالمت موافقت لبخندی می زنم.

به راهمان ادامه می دهیم؛ باز هم در سکوت!

به آسمان نگاه می کنم.

چقدر به آن نزدیک شده ایم!

چقدر دوستش دارم!

برایم بگو
همه ی پیروان ادیان الهی به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند .یعنی ...
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ببین و بگو
توجه به تصویرها بگو این افراد چه کرده اند که نام آنها جاوید مانده است و همه به آنها احترام
با ّ
می گذارند؟
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گفت وگو کنید
چه کارهایی به ما کمک می کنند تا انسان هایی خوب و درستکار باشیم؟ چرا؟

همخوانی کنیم
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سال تحصیلی جدید در سراسر کشور ،فروش و توزیع کتاب های درسی به صورت اینترنتی و از طریق سامانه فروش و توزیع
مواد آموزشی به نشانی  www.irtextbook.irیا  www.irtextbook.comانجام می شود.

نحوه خرید کتاب درسی:
١ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی ندارند (سفارش گروهی):

ـ مراجعه به مدرسه محل تحصیل

ـ پرداخت وجه کتاب به مدرسه محل تحصیل

ـ اعالم شماره تلفن همراه (فعال) اولیای دانش آموز برای دریافت پیام کوتاه از سامانه

ـ ثبت سفارش گروهی دانش آموزان در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی توسط مدرسه
2ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی دارند (سفارش انفرادی):

ـ ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

ـ کلیک روی دکمه «   ورود به بخش سفارش دانش آموز»

ـ ثبت کد ملی دانش آموز به عنوان شناسه کاربری و شش رقم سمت راست سریال شناسنامه وی به عنوان رمز ورود

ـ ثبت و پرداخت اینترنتی سفارش براساس راهنمای سامانه
نکته:

ـ برای پرداخت اینترنتی نیاز به کارت بانکی ،رمز دوم ،کد اعتبارسنجی دوم روی کارت ( )CVV2و تاریخ انقضای

کارت بانکی می باشد.

ـ پیشنهاد می شود قبل از فرا رسیدن زمان خرید ،یک بار بصورت آزمایشی با شناسه کاربری و رمز عبور خود وارد

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی شوید و با محیط سامانه آشنا شوید .در صورتی که موفق به ورود به سامانه نشدید ،تصویر

شناسنامه جدید دانش آموز را به مدرسه محل تحصیل وی تحویل دهید تا مدرسه ،اطالعات شناسنامه دانش آموز (سریال
شناسنامه) را در سامانه ثبت نام دانش آموزان (سناد) ،اصالح نماید.

ارائه نظرات ،پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما در هر بخش از فعاليت های سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

به نشانی  info@irtextbook.comو دورنگار  ،88309266ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصوالت
یاری خواهد رساند.
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