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تو يگانه�اى و دانا      ١ىتو خداى بى�نظير                                
                                تو چه خوب و مهربانى     تو كه پاكى و توانا

د                            تو به گوش ابر خواندى           كه  از آسمان ببار
دمين قدم گذار                          تو به آفتاب گفتى                        به ز

مين بجوشد                    تو به چشمه ياد دادى                             ز دل ز
                به گياه تشنه گفتى                                       كه از آب آن بنوشد

گ گل نشينددى                                         كه به برامر كر ٢            تو به ژاله
ه دادى                                                  كه گل از چمن بچيندان اجاز        به خز

ا كشيدىه رار نقش زيبا                                                            گل و سبز    به هز
٣ا تو آفريدىشب و روز و كوه و دريا                                                            همه  ر
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 . پاسخ بده. . پاسخ بده. . پاسخ بده. . پاسخ بده. . پاسخ بده.١١١١١                                                       
؟تسا��ىعوضوم هچ ى���هرابرد رعش 
ّّ. فع. فع. فع. فع. فع٢٢٢٢٢ ّّ ّّاليالياليالياليّ ّّ ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ّ
ا در چنـد جـمـلـهمعـنـاى شـعـر ر 

بيان كن.
ا بـهاه با دوستانت، شعـر رهمـر  
ت يك سرود زيبا بخوان.صور
ه به معناى شعر، عبارته به معناى شعر، عبارته به معناى شعر، عبارته به معناى شعر، عبارته به معناى شعر، عبارتّ. ����با توج. ����با توج. ����با توج. ����با توج. ����با توج٣٣٣٣٣

را به دل�خواه، در كتاب كار ادامه بدهرا به دل�خواه، در كتاب كار ادامه بدهرا به دل�خواه، در كتاب كار ادامه بدهرا به دل�خواه، در كتاب كار ادامه بدهرا به دل�خواه، در كتاب كار ادامه بده
سسسسسـالـالـالـالـالككككك     ررررردددددو كـامـل كـن، مـتـن خـود را و كـامـل كـن، مـتـن خـود را و كـامـل كـن، مـتـن خـود را و كـامـل كـن، مـتـن خـود را و كـامـل كـن، مـتـن خـود را 

.....ننننناااااوووووخخخخخببببب     تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     ىىىىىااااارررررببببب
…اى خداى مهربان، اگر تو نباشى  



آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،
آن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شود

و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………
تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.

هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………
هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،

به صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگين
يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،

تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.
ِِاى خداىاى خداىاى خداىاى خداىاى خداى ِِ ِِ مهربان مهربان مهربان مهربان مهربانِ ِِ  من! من! من! من! من!ِ

ِِنسيمنسيمنسيمنسيمنسيم ِِ  روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�اتِ
ِِبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواه ِِ ِِ رحمت رحمت رحمت رحمت رحمتِ ِِ  آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�اتِ

، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى١١١١١صخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگ
و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.

تو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويم
ِِهايت از سرهايت از سرهايت از سرهايت از سرهايت از سر٢٢٢٢٢كه عطاكه عطاكه عطاكه عطاكه عطا ِِ  مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است.ِ
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به تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويم
تنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبم

و به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنم
تو كهتو كهتو كهتو كهتو كه

در دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�همانند
در مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�مانند

در بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتا
و در لط^ و نوازش، بى�همتايى.و در لط^ و نوازش، بى�همتايى.و در لط^ و نوازش، بى�همتايى.و در لط^ و نوازش، بى�همتايى.و در لط^ و نوازش، بى�همتايى.

تو كهتو كهتو كهتو كهتو كه
پديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگان
و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.

از هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تر
و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.

اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.
بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،

داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،
خداى يكتاخداى يكتاخداى يكتاخداى يكتاخداى يكتا

خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.
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ّّ. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق١١١١١ ّّ ت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهّ
معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.

 يكى از اصول اعتقادى پيروان
اديان الهى «توحيد» است. توحيـد،
يـعـنـى خـداونـد، يـكـتـاسـت و جـز او

خدايى نيست.
. يك�بار ديگر درس را بخوان. يك�بار ديگر درس را بخوان. يك�بار ديگر درس را بخوان. يك�بار ديگر درس را بخوان. يك�بار ديگر درس را بخوان٢٢٢٢٢

و مواردى را كه به قدرت و مهربانىو مواردى را كه به قدرت و مهربانىو مواردى را كه به قدرت و مهربانىو مواردى را كه به قدرت و مهربانىو مواردى را كه به قدرت و مهربانى
خــدا اشــاره  دارد زيــر آن�هــا خــطخــدا اشــاره  دارد زيــر آن�هــا خــطخــدا اشــاره  دارد زيــر آن�هــا خــطخــدا اشــاره  دارد زيــر آن�هــا خــطخــدا اشــاره  دارد زيــر آن�هــا خــط

بكش.بكش.بكش.بكش.بكش.
. چــه چــيــزهـــاى ديـــگـــرى را. چــه چــيــزهـــاى ديـــگـــرى را. چــه چــيــزهـــاى ديـــگـــرى را. چــه چــيــزهـــاى ديـــگـــرى را. چــه چــيــزهـــاى ديـــگـــرى را٣٣٣٣٣

مى�شـنـاسـى كـه نـشـانـه�ى قـدرت ومى�شـنـاسـى كـه نـشـانـه�ى قـدرت ومى�شـنـاسـى كـه نـشـانـه�ى قـدرت ومى�شـنـاسـى كـه نـشـانـه�ى قـدرت ومى�شـنـاسـى كـه نـشـانـه�ى قـدرت و
مهربانى خداست؛ چند مورد را ناممهربانى خداست؛ چند مورد را ناممهربانى خداست؛ چند مورد را ناممهربانى خداست؛ چند مورد را ناممهربانى خداست؛ چند مورد را نام

ببر.ببر.ببر.ببر.ببر.
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 با شوق به بيرون كالس نگاه مى�كنند.ها�هّبچ
ست كنيم.فى درمى�توانيم با كمك هم يك آدم�برد، ف بباردا همين�طور برم مى�گويد: اگر تا فرّمعل

… ! اروه
ا بلند مى�شود.ه�هّبچفرياد شادى 

 از خوشحالى روى پاى خود بند نمى�شوند.ه�هاّبچد. ى مى�گير بيش�ترتّ شدفبر
̂ ز ص مى�شود. سهيل از خوشحالى مى�خواهدّفى، مشخاى ساختن آدم�بربره�ها ّبچنگ تفريح، وظاي
ند!ا بساز آن رِار است او و دو نفر ديگر سرا قرد؛ زيرآورر درَپ

                                                
فى است.دا و آدم�براه خانه، مدام به فكر فرسهيل در ر

دا چه روز خوبى است!ــ فر
ى هستند.ا مى�بيند. آن�ها مشغول بازه�اى رّديك خانه، دوستان هم�محلنز

د!خيلى سريع تصميم مى�گير
ــ زود مى�آيم.

                                                
ها مى�كند و از خانه خارج مى�شود.ه را نيمه�كارش رناهار
م بپوش!فتن، به او مى�گويد: سهيل لباس گرش موقع رمادر

د نيست.مى�گويد: هوا خيلى سر
س�هايت …؟ــ در

دم.ــ زود بر�مى�گر
ى مى�شود.ف�بازمى�رود و با دوستانش مشغول بر

ى فكر نمى�كند.ى به چيز ديگراو جز باز
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د.در خانه احساس مى�كند تنش مى�لرز
ا عوض كن!مادر مى�گويد: لباس�هاى خيست ر

گويد: همين اآلن …�مى
و مشغول تماشاى تلويزيون مى�شود.

د.ف هم�چنان مى�باربر
فى است.سهيل به فكر آدم�بر
دا چه كيفى مى�كنيم!: جانمى جان! … فر
                                    

.دباوخب دهاوخ�ىم و تسا هتسخ ،ماش ندروخ زا سپ ليهس
ناگهان يادش مى�آيد: آه، مسـئـلـه�هـاى ريـاضـى! …

دم.شان مى�كرّبايد حل
 احساس خستگى مى�كند.ّاام

ا هم آماده كنم.دا رــ واى! … بايد وسايل فر
                                    

ختخواب مى�رود.او با بدنى خسته به ر
احساس مى�كند بدنش كمى داغ است.

و مى�خوابد.
                                    

صبح روز بعد …
��٢٣��

.�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده.١١١١١
ـفـاقــىّ «صـبـح روز بــعــد» چــه ات

ممكن است بيفتد؟
ا ايــن طـــور پـــيـــش�بـــيـــنـــىچـــر 

مى�كنى؟
 ســهــيـــل چـــگـــونـــه مـــى�تـــوانـــد

ان كند؟ا جبرخطاهايش ر
. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.٢٢٢٢٢
مانـىبه نظر من، سـهـيـل تـنـهـا ز 

قىّمى�تواند دانش�آموز با نشاط و موف
باشد كه …

نـامـه�ىاى ايـن كـه بـتـوانـم بـربـر 
ى، عبادت،گى (بـازنداى زمناسبى بـر

س خـوانـدن، و …) خــودم داشــتــهدر
م است …باشم، الز


