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اگر بخواهىد عزىز و سربلند باشىد باىد از سرماىه هاى عمر و استعداد جوانى 
استفاده کنىد و با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بىنش 

حرکت نماىىد.
                                                                              »امام خمىنى«
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دانش آموزان گرامى!

دوستان عزىز! سالم بر شما 

اىن سرماىه  به وجود  ما  مبتکر و خالق شماست.  پوىا و ذهن هاى  اندىشه هاى  ما،  سرماىٔه 
اىمان دارىم و با تکىه بر همىن اىمان آمادٔه مشارکت شما در چهارچوب اىن کتاب هستىم. مى دانىد که 
خداى بزرگ در قرآن کرىم اطمىنان داده است که راه هاى هداىت را به  آنان که در راه او مى کوشند 

نشان مى دهد.
کسانى که در راه ما مجاهدت کنند         َوالَّـذىـَن جاَهـدوا فـىـنا 

به راه هاى خوىش هداىتشان مى کنىم.         لَـنَـهـدِ  َىـنَّـُهـم ُسـُبـلَـنا  عنکبوت،69 
آرى، قرآن کرىم کتاب هداىت است؛ هداىت انسان به سوى زندگانى توأم با رستگارى. پس 
ضرورى است که براى شناخت اىن زندگى به پىشگاهش بروىم و در آىات آن بىندىشىم. همچنىن شاىسته 

است راه و روش معصومىن بزرگوار صلوات اللّه علىهم را فراگىرىم و در پىروى از آنان بکوشىم.
شما در سال هاى گذشته، در درس قرآن، تواناىى خواندن اىن کتاب الهى و درک معناى 
بسىارى از آىات ارزشمند آن  را به دست آورده اىد و در درس دىنى نىز با اصول دىن، اخالق اسالمى 
و برخى از احکام آشنا شده اىد. اىنک که به دورٔه متوّسطه آمده اىد، با پىوستن اىن دو درس به ىکدىگر 
»راه زندگى بر مبناى قرآن« را خواهىد آموخت. به تدرىج آىاتى از اىن کتاب آسمانى را مطالعه خواهىد 
کرد و از هداىت هاى آن بهره مند خواهىد شد. مى توان گفت دو جوىبار آموزشى »قرآن« و »دىنى« 
که در دوره هاى ابتداىى و راهنماىى جارى بودند، در اىن کتاب به ىکدىگر پىوسته اند و قرآن کرىم 
چراغ هداىت شما به سوى معرفت دىنى شده است. امىدوارىم اىن چراغ همواره فرا راه شما باشد.

اکنون توجه شما را به توضىحاتى پىرامون اىن کتاب جلب مى کنىم:
1ــ قسمت هاىى از کتاب با مشارکت شما در کالس درس تکمىل مى شود؛ اىن قسمت ها 

عبارتند از:
ــ معنا کردن برخى از آىات شرىفه؛ با اىن کار، احساس خواهىد کرد که با اندکى تالش مى توان 

معناى آىات را فهمىد و در آن ها تفّکر و تدبّر کرد.
ــ تدبّر در آىات ىا احادىث برخى از درس ها بر عهدٔه شماست.

ــ نتاىج مورد نظر در برخى درس ها، با فعالىت فردى ىا گروهى شما در کالس به دست مى آىد.



ــ بخش »اندىشه و تحقىق« در پاىان هر درس با تفّکر، تحقىق و مطالعٔه شما به انجام خواهد رسىد.
2ــ در ابتداى هر درس مقدمه اى آمده است که هدف و موضوع اصلى آن درس را بىان مى کند 

و ارتباط آن درس را با درس قبلى روشن مى نماىد.
3ــ در پاىان بىشتر درس ها، با عنوان »پىشنهاد«، فعالىت هاى تحقىقى، ادبى و هنرى خواسته 
شده که با وجود اهمىت بسىارى که دارند، انجام آن ها داوطلبانه است. با اىن حال، هر دانش آموزى 
که تعدادى از اىن پىشنهادها را انجام دهد، حداکثر تا دو نمره به نمرٔه مستمر وى، هم در نوبت اول و هم 

در نوبت دوم، افزوده خواهد شد.
4ــ خداى جمىل، خالق زىباىى ها و هنر، وسىلٔه بىان زىباىى هاست. پس کتابى هم که مى خواهد 
شما  نوجوانان عزىز را  با زندگى دىنى آشنا کند، نمى تواند »عارى از هنر« باشد. از اىن رو کوشش ما 
بر آن بوده که با الهام  از قرآن کرىم، محتواى علمى کتاب را همراه با طراحى هاى ادبى و هنرى به شما 

عرضه کنىم؛ امىدوارىم در آىنده، اىن کتاب با پىشنهادهاى شما زىباتر گردد.
نىازمند  گىرد،  نشاط صورت  با  و  پوىا  فّعال،  کتاب در فضاىى  اىن  آموزش  که  اىن  براى  5  ــ 

حرمت  نهادن به کالس و صمىمىت متقابل شما و دبىر گرامى است، بنابراىن:
ــ  برنامٔه دبىر را براى هداىت کالس کامالً اجرا کنىد.

ــ  به اظهارنظرهاى دوستان خود، احترام بگذارىد.
ــ  نظرات دوستان خود را با تجزىه و تحلىل دقىق ارزىابى کنىد.

ــ  بىش از اندازه تحت تأثىر چند نفرى از کالس که احتماالً بىشتر نظر مى دهند، قرار نگىرىد. 
شما هم با وارد شدن در گفت و گوها نشان دهىد که در فکرکردن توانا هستىد.

6  ــ  به منظور تقوىت تواناىى شما در قرائت قرآن کرىم، دبىر محترم مى تواند بخشى از قرآن را 
براى تمرىن قرائت انتخاب کند. در اىن صورت ارزش ىابى مستمر و پاىانى قرائت، عالوه بر آىات کتاب، 

از اىن بخش نىز به عمل خواهد آمد.
7 ــ اىن درس عرصٔه حضور احساسات درونى و خالقىت هاى فکرى شماست و موفقىت شما در 
اىن درس، به مىزان تفکر، اندىشه، ذوق و ابتکار شما بستگى دارد؛ کتاب نىز اگر فرصتى براى اندىشىدن 
فراهم کند، موفق خواهد بود. در  واقع ما هرگز نخواسته اىم درس ها به گونه اى باشند که مطالب کتاب را 
با چند بار خواندن و حفظ کردن به خاطر بسپارىد تا در امتحان موفق شوىد. پس شما هم به آن امتحانى 
ارزش دهىد که امکان فهمىدن، فکرکردن و تحقىق را براىتان فراهم مى سازد. با توجه به آنچه گفته شد، 

ارزش ىابى اىن درس در دو بخش انجام مى گىرد:

بخش اول: ارزش ىابى مستمر؛ شامل موارد زىر:
1ــ قرائت صحىح آىات شرىفه؛4 نمره

2ــ معنا کردن آىاتى که در کتاب ترجمه نشده است؛ 3 نمره



3ــ انجام فعالىت هاى داخل درس و پرسش از متن؛ 5 نمره
4ــ مشارکت در گفتگو و کار گروهى؛ 3 نمره

5  ــ پاسخ به سؤال هاى بخش هاى »اندىشه و تحقىق«؛ 3 نمره
6  ــ داشتن دفتر کار منظم و کامل؛ 2 نمره

توجه: انجام پىشنهادها، نگارش مقاالت تحقىقى و ارائٔه ابتکارهاى ادبى و هنرى تا دو نمره 
به معدل نمرهٔ مستمر اضافه مى کند.

انجام  بخش  دو  در  و  سال  نىم  هر  پاىان  در  ارزش ىابى  اىن  پاىانى؛  ارزش ىابى  دوم:  بخش 
مى شود:1ــ قرائت آىات )4 نمره(  2ــ آزمون کتبى )16 نمره(. در آزمون کتبى دبىر محترم، سؤال هاىى 
را از قسمت هاى مختلف دروس، مانند معناى آىات، محتواى دروس و بخش اندىشه و تحقىق طرح 
مى کند. اىن سؤال ها بىش تر به گونه اى خواهد بود که نىازمند تفکر و تجزىه و تحلىل باشد و قدرت تعقل 
و استنباط شما را نشان دهد. بنابراىن شاىسته است کتاب را به نحوى مطالعه کنىد که پاسخگوى اىن 

گونه سؤال ها باشىد.
8  ــ شما مى توانىد با مراجعه به شبکٔه اطالع رسانى رشد )شبکٔه ملى مدارس اىران( به مجموعه 
ىابىد و همچنىن نظرات خود را دربارٔه  مطالبى غنى تر و جامع تر پىرامون مطالب اىن کتاب دسترسى 
کتاب، از طرىق شبکه ارسال کنىد. براى دسترسى به شبکٔه رشد    از   طرىق اىنترنت مى توانىد به آدرس 

www.roshd.ir مراجعه کنىد.

9ــ آن چه با عنوان »بىشتر بدانىم« و »پىشنهاد« آمده و در پاورقى ذکر شده براى توسعٔه اطالعات 
شماست و دبىر محترم مى تواند در توضىح درس ها از آن استفاده کند و نمرٔه تشوىقى براى آن ها درنظر 
بگىرد. اّما در ارزش ىابى هاى مستمر و پاىانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نباىد از اىن قسمت ها 
سؤال طرح شود. آىاتى که ترجمٔه آن ها در کتاب آمده نىز شامل همىن حکم است. هم چنىن فعالىت هاىى 

که با عالمت ستاره مشخص شده اند، فقط براى ارزش ىابى مستمر است.
10ــ سخن آخر اىن که، شما در اىن کتاب اولىن درس هاى »راه زندگى« را مى آموزىد،  درس هاى 
دىگر را نىز در سال هاى بعد خواهىد آموخت. اگر اىن کتاب را روزنه اى به روشناىى حقىقت ىافتىد، 
آن را نگه دارىد تا در آىنده، در کنار کتاب هاى سال هاى بعد، مجموعه اى از شىؤه زندگى اسالمى را 
در اختىار داشته باشىد، خصوصاً که در بخش هاىى از کتاب، رّد پاىى از فکر بدىع خودتان به جا مانده 

است. باشد که فردا نسبت به کار امروز خود احساس سربلندى کنىد.

خداوند ىار و نگهدارتان باد     
            مؤلفان



راز 
شکفتن گل

چىست؟ 

1ــ  غاىت: آن هدف نهاىى است که در درون هر موجودى 
هست و به سوى آن در حرکت مى باشد.  

چه سّر ى در دانٔه گىاه نهفته است که زمىن را مى شکافد و به آرامى از دل خاک 
سر بر مى کشد؟

قابلىتى جست و جو کرد که  باىد در  را  اىن شکفتن و سر  برکشىدن  بى تردىد راز 
خداوند در دل دانه به امانت نهاده است. دانه از همان هنگام که در خاک قرار مى گىرد، 
آماده است که رشد کند، شکوفا شود و بر زىباىى آفرىنش بىفزاىد. به دىگر سخن، دانه با 
رشد و شکوفاىى و کسب زىباىى و طراوت، به کمال مى رسد و قابلىت ها و استعدادهاى 
خود را ظاهر مى سازد تا بدىن ترتىب به مقصود و غاىتى1 که خداوند براىش مقّدر کرده 

است، نائل شود.

اکنون شاىسته است از خود بپرسىم:
1ــ کمال ما در چىست و مقصود و غاىت 

ما کدام است؟
2ــ استعداد و قابلىت چه کماالتى در ما 

وجود دارد؟
را  استعدادها  آن  مى توان  چگونه  3ــ 

شکوفا کرد؟


