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همکار گرامي، 
معلّم عزيز

سالم عليکم

براي پيشبرد بهتر فرايند ياددهي- يادگيري، توّجه شما را به نکات ذيل جلب مي کنيم:

فّعالّيت هاي دروس، درون کتاب درسي قرار داده شده است، الزم است تدريس محتواي کامل کتاب )به ويژه انجام 

فّعالّيت ها( در کالس صورت پذيرد.

با توّجه به اين که تصاوير نقش مهّمي در تثبيت اهداف درس دارند، الزم است همکاران محترم در راستاي آموزش 

مفاهيم دروس، از شيوه ي تصويرخواني نيز استفاده کنند.

نوع نگارش متن در اين کتاب نسبت به سال هاي گذشته با تغييراتي رو به رو است و به اقتضاي سّن دانش آموزان، 

ادبّيات مستقيم تري به کار گرفته شده است.

هر درس اجزايي دارد که به صورت خالصه به آن ها اشاره مي شود. 

عنوان درس: عنوان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، گوياي چکيده و محتواي اصلي درس است و با ايجاد حّس 

کنجکاوي در دانش آموزان، در جهت تقويت انگيزه ی آن هانسبت به يادگيری به موضوع درس به کار مي آيد.

وروديه: اين بخش که در بيش تر دروس و در آغاز درس قرار گرفته است، به منزله ي ايجاد آمادگي و انگيزه براي آغاز 

تدريس مي باشد. همچنين در پاره اي از دروس، وروديه نقش ارزشيابي تشخيصي از ميزان پيش دانسته هاي دانش آموزان 

در ارتباط با هدف درس را ايفا مي نمايد.

متن و بدنه ی درس: مفاهيم و اهداف اصلي درس، در اين بخش بيان مي شود.

ببين و بگو: اين بخش با انجام يک فّعالّيت عيني و ملموس از سوي دانش آموزان، موجب تثبيت مفاهيم درس و 

تعميق يادگيري مي شود.
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فکر کن و بگو: اين فّعالّيت به منظور تمرين فرايند تفّکر منطقي پيش بيني شده و دانش آموزان آن را به صورت 

فردي انجام مي دهند.

گفت وگو کنيد: با هدايت و نظارت همکاران، دانش آموزان به سؤاالت مطرح شده در اين بخش پاسخ مي دهند و 

معلّم جمع بندي مي کند. دانش آموز در اين قسمت با نظارت معلّم آموخته هاي ديني خود را در جمع دانش آموزان کالس 

تأييد نموده و آمادگي بروز رفتار ديني پيدا می کند. 

کامل کنيد: اين بخش با برقراري ارتباط ميان مفاهيم درس، به تثبيت اهداف کمک مي کند.

همراه با خانواده: اين قسمت با هدف بسط يادگيری و تقويت نگرش دانش آموز به مفاهيم دينی در ميان اعضای 

خانواده، برای بروز رفتار دينی وی قرار داده شده است. 

انتظار می رود والدين گرامی، همراهی الزم را جهت انجام اين بخش از فعاليت ها با دانش آموز مبذول نمايند.

انتظار مي رود همه ي دانش آموزان در بخش هاي گوناگون درس مشارکت داشته باشند و اگر دانش آموزي در بخشي 

نتوانست فّعالّيت و مشارکت مؤثّري داشته باشد، در بخش ديگر به او توّجه شود.

آرزوی گروه تعليم و تربيت دينی توفيق روزافزون همکاران عزيز در رشد و پرورش دينی اميدهای آينده ی کشور است.  

                                                                                        گروه تعليم و تربيت دينی

                                                                                        دفتر تأليف کتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری

dini-dept.talif.sch.ir                                                                         
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                   هماهنگی شگفت انگیز
آیا تا به حال درباره ی رشد یک دانه ی گندم فکر کرده اید؟ 

یک دانه ی گندم وقتی در خاک قرار می گیرد، غذای آن از قبل در خاک آماده شده است. دانه 
برای رشد، به آب هم نیاز دارد. آب مورد نیاز آن، به وسیله  ی ابرها از باالی دریاها به سوی 
مزرعه می آید و به صورت باران، بر زمین می بارد. دانه ی گندم برای رشد، به نور و گرما هم نیاز 

دارد که خورشید آن را تأمین می کند. 
جالب است بدانید که فاصله ی خورشید و زمین دقیق و حساب شده است. اگر فاصله ی زمین تا 
خورشید خیلی زیاد بود، گیاهان به خاطر سرما از بین می رفتند و اگر این فاصله خیلی کم بود، از 

گرمای زیاد می سوختند.
می بینید که برای رشد یک دانه ی گندم، چه هماهنگی شگفت انگیزی میان خاک و خورشید و 
باد و باران وجود دارد. درباره ی هر کدام از پدیده های این جهان که فکر کنید، همین هماهنگی 

و نظم را خواهید دید.
فکر می کنید اگر دو یا چند خدا جهان را اداره می کرد، این هماهنگی به وجود می آمد؟

فرض کنید دو خدا تصمیم داشتند جهان را اداره کنند! یکی می خواست خورشید را از مشرق 
بیاورد، اّما دیگری می خواست طلوع خورشید را از مغرب قرار بدهد!

یکی می خواست دو دست برای انسان بیافریند و دیگری اراده می کرد انسان سه دست داشته باشد!

تنها او درس اّول

                  نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چیست؟ 
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با کمک اعضای خانواده، نمونه ی دیگری از نظم و هماهنگی در جهان آفرینش را بنویسید و در 
کالس برای دوستانتان بخوانید.

ببین و بگو

گفت وگو كنید

همراه با خانواده

هماهنگی  چه  خود،  اطراف  محیط  با  موجودات  این  میان  کنید.  نگاه  تصاویر  این  به  دّقت  با 
وجود دارد؟

به نظر شما در هر یک از موارد زیر چه مشکالتی رخ خواهد داد؟ 

- یک مدرسه دو مدیر داشته باشد.

- یک تیم ورزشی دو سرمرّبی داشته باشد.

- سربازان یک لشکر دو فرمانده داشته باشند.

یکی تصمیم می گرفت هر سال 12 ماه داشته باشد و دیگری سه ماه دیگر به آن اضافه می کرد!
اداره می کند.  را  میان پدیده های جهان نشان می دهد که فقط یک خدا جهان  نظم و هماهنگی 
راستی اگر خدای دیگری هم وجود داشت، چرا برای معّرفی خودش، حّتی یک نفر را برای ما 

انسان ها نفرستاده است؟! 
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این  می گذاریم؟  پشت سر  زندگی خود  در  را  مراحلی  چه  انسان ها  ما  از  یک  هر  می دانید  آیا 
مرحله ها تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟ 

اّولین مرحله ی زندگی، مرحله ی ُنه ماهه ای است که در شکم مادر به سر می بریم. وقتی رشد ما 
کامل شد، به دنیا می آییم و مرحله ی جدیدی را آغاز می کنیم. این مرحله ی جدید دوران کودکی 
را  یاد می گیریم که چه طور کارهایمان  و  افزایش می یابد  ما  نیروی  و  است. رفته رفته قدرت 
خودمان انجام دهیم و به این ترتیب، پا به دوره ی نوجوانی می گذاریم. پس از دوره ی نوجوانی، 
نوبت به جوانی می رسد. این دوره، زمان کار و تالش جّدی است و در آن به آینده بیش تر فکر 

می کنیم. بعد از جوانی، نوبت به بزرگ سالی، پیری و کهن سالی می رسد.
به طور طبیعی، هر کدام از ما این دوره ها را طی می کنیم و سپس زندگی ما در این دنیا به پایان 

می رسد.
آیا زندگی ما با مرگ پایان می یابد؟ پس از مرگ، وارد چه دوره ی جدیدی از زندگی می شویم؟ 

زندگی برتر
پایان  را  مرگ  آسمانی  کتاب های 
پا  از مرگ  زندگی نمی دانند. ما پس 
به جهان جدیدی می گذاریم که خیلی 
این  از  شگفت انگیزتر  و  بزرگ تر 
آن  در  ما  اصلی  زندگی  است.  جهان 

جهان خواهد بود.

جهان دیگر درس دوم
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زندگی دنیا، محدود است و روزی به پایان می رسد؛ اّما زندگی در جهان آخرت، دائمی و همیشگی 
بیاورند و  ایمان  این دنیا فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند. کسانی که  است. مردم در 
به عذاب  و کافران و مجرمان،  بود  برای همیشه در بهشت خواهند  انجام دهند،  نیک  کارهای 

جهنم گرفتار خواهند شد.
بسیاری از گناهان مردم به خاطر از یاد بردن قیامت است. به نظر شما اگر کسی یاد قیامت باشد، 
آیا به راحتی حاضر می شود دروغ بگوید و یا به دیگران ستم کند؟ اگر کسی واقعًا به قیامت ایمان 
داشته باشد، از مال دیگران بدون اجازه ی آن ها استفاده می کند؟ یا این که سعی می کند با انجام 

کارهای نیک به سعادت همیشگی برسد و در روز قیامت به بهشت وارد شود.

برای ساختن یک خانه، مهندس ابتدا باید نقشه ای طّراحی کند و سپس بر اساس آن با تهّیه ی 
مواد و مصالح، خانه را بسازد. اگر ساختمان خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل 

شکل قبلی بسازد، ساختن اولّیه سخت تر است یا دوباره ساختن آن؟

با هم کالسی های خود چگونه  ایمان دارد، در برخورد  دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت 
رفتار می کند؟

فکر كن و بگو

گفت وگو كنید

زندگی آخرت برتر از زندگی دنیاست. زیرا:

١ــ  …………………………………………………………………………………………........................…………………………………… .

٢ــ  …………………………………………………………………………………………........................…………………………………… .

٣ــ  …………………………………………………………………………………………........................…………………………………… .

كامل كنید
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سیمای خوبان درس سوم
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یارانشان  و  خدا  پیامبران  چرا  می دانی  آیا 
محبوب خدا و بندگان او هستند؟ با نگاهی به 
زندگی آنان می توانیم به این سؤال پاسخ دهیم.

خطای  بودند.  اخالق  خوش  و  مهربان  آنان 
کسی  از  می بخشیدند.  راحتی  به  را  دیگران 
را  مردم  اشتباهات  نمی گرفتند.  دل  به  کینه 
سرزنش  را  آنان  و  نمی کشیدند  آنان  رخ  به 
خبردار  کسی  عیب  از  هم  اگر  نمی کردند. 

می شدند، آن را می پوشاندند. 
امتیاز ویژه ای برای خود درنظر نمی گرفتند و 

بر مردم فخرفروشی نمی کردند.  
مبارزه  با ظالمان و ستمگران زمان خود  آنان 

می کردند.
به عهد و پیمان خود وفادار بودند و اگر قولی 
می دادند، به قولشان عمل می کردند. امانت را 

صحیح و سالم به صاحبش باز می گرداندند.
مّنت  ولی  می کردند  نیکی  دیگران  به 
نمی گذاشتند. هدیه های کوچک و کم ارزش را 

نیز می پذیرفتند و آن را جبران می کردند.
و  نمی گفتند  سخن  مغرورانه  کس  هیچ  با 
هیچ گاه متکّبرانه راه نمی رفتند. به کسی دشنام 
نمی دادند و کسی را با نام زشت و ناپسند صدا 
و  نمی زدند  حرف  مردم  سر  پشت  نمی زدند. 
دیگران  غیبت  به  زبان  آنان،  نزد  کسی  اگر 

می گشود، جلوی او را می گرفتند. 



14

هیچ گاه کسی را مسخره نمی کردند. به اندازه سخن می گفتند و حرف کسی را قطع نمی کردند. 
شوخی می کردند؛ اّما شوخی هایشان به اندازه بود و به بهانه ی شوخی، کسی را از خود نمی رنجاندند.

پذیرایی  او  از  شکل  بهترین  به  می آمد،  آن ها  خانه ی  به  مهمان  اگر  بودند.  مهمان نواز  بسیار   
می کردند. به عیادت بیماران می رفتند و با سخنان دلگرم کننده ،  به آنان امیدواری می دادند.

کودکان را دوست داشتند و با آنان با مهربانی رفتار می کردند. اگر فقیرترین مردم به دیدارشان 
می آمد، او را گرامی می داشتند و اگر کسی آنان را به خانه ی خود دعوت می کرد، دعوتش را 

می پذیرفتند. 
بسیار بخشنده بودند. به محّله  های فقیرنشین می رفتند و به فقرا، نان و غذا می دادند. همسایگان 
را نمی آزردند، بلکه تا می توانستند، به آنان نیکی می کردند. با حیوانات خوش رفتار بودند و در 

دادن آب و غذا به آن ها کوتاهی نمی کردند.
با اهل خانه مهربان بودند و به پدر و مادر خود خیلی احترام می گذاشتند.

هنگام غذا، پرخوری نمی کردند و به اندازه می خوردند. صبور و آرام بودند و در هیچ کاری عجله 
نمی کردند. همواره تمیز و آراسته بودند. موی خود را شانه می کردند. مسواک می زدند و پیوسته 

خود را معّطر می ساختند.
را  زندگی  خود  دسترنج  با  و  می کردند  کار  مردم  همه ی  مثل  بودند.  کوشش  و  تالش  اهل 

می گذراندند. 
از اسراف و هدر دادن نعمت ها بیزار بودند، به نان احترام می گذاشتند و حّتی تکه های کوچک 

آن را به درستی مصرف می کردند.
 به عبادت خدا عشق می ورزیدند و به مناجات و دعا می پرداختند.

***

آنچه خواندید،  تنها گوشه ای از رفتارهای پسندیده و صفات نیک پیامبران خدا و پیروان با ایمان 
آن ها بود. دراین باره گفتنی های فراوانی وجود دارد.
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با کمک دوستان خود، در مورد زندگی یکی از پیامبران، یک روزنامه  دیواری تهّیه کنید و در 
راهروی مدرسه نصب نمایید.

روزنامه  دیواری

در موارد زیر بهترین برخورد چیست؟

- کسی شما را مسخره می کند یا به شما ناسزا می گوید.

- در بازی، دوستتان به شما برخورد می کند و روی زمین می افتید.

- در حضور شما از دیگران بدگویی می شود.

- در مسیر شما تّکه نانی روی زمین افتاده است. 

- در هنگام بازی های دسته جمعی، دوست شما ضعیف عمل می کند.

گفت وگو كنید
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آداب زندگی درس چهارم

16
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با هرکس روبه رو می شدند، از بزرگ و کوچک، در سالم کردن بر آن ها پیشی می گرفتند. 
همیشه لبخند بر لب داشتند اّما بلند نمی خندیدند. در کنار مردم می نشستند و برای خود جای 
مخصوصی نداشتند. خوش رو و خوش اخالق بودند. هرکه با ایشان سخن می گفت، به سخنانش 

گوش می دادند تا سخنش پایان یابد. در نزد ایشان همه به نوبت سخن می گفتند.
استقبالش  به  برمی خاستند و چند قدمی  از جا  او  احترام  به  برای آن ها می آمد،  هرگاه مهمانی 

می رفتند.

***  

آنچه در شروع درس خواندید، بخشی از آدابی بود که پیامبران خدا در ارتباط خود با دیگران 
رعایت می کردند. 

چه خوب است که ما نیز سعی کنیم به پیروی از پیامبرانمان، در گفتار و رفتار خود با دیگران 
به خوبی عمل کنیم. 

انجام  آنان  برابر  در  ادب  رعایت  برای  و  دیگران  با  شدن  روبه رو  هنگام  ما  که  رفتارهایی  به 
می دهیم، آداب معاشرت می گویند. رعایت این آداب نشان دهنده ی احترامی است که ما به فرد 

مقابل خود می گذاریم.
درباره ی چگونگی رفتار با دیگران، آداب و دستورات زیادی در همه ادیان وجود دارد؛ آدابی که 
عمل به آن ها می تواند صمیمّیت و مهربانی را در بین ما افزایش دهد و جلوی برخی ناراحتی ها و 

کدورت ها را بگیرد. در این جا به چند نمونه از این آداب اشاره می کنیم:
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1- سکوت به هنگام صحبت دیگران
در هنگام صحبت با دیگران آرام سخن بگوییم، صدای خود را بلند نکنیم و با داد و فریاد حرف 
نزنیم. وقتی کسی با ما صحبت می کند، نیز مراقب باشیم سخن او را قطع نکنیم؛ صبر کنیم تا 

حرف طرف مقابل تمام شود و سپس سخن بگوییم. 

2-  درگوشی صحبت نکردن
مراقب باشیم در حضور دیگران با اطرافیان خود در گوشی صحبت نکنیم. زیرا آن ها فکر می کنند 

که ما درباره ی آن ها حرف می زنیم و این کار موجب ناراحتی آنان می شود. 

3- دوری از مسخره كردن
برخی افراد برای شادی و تفریح، دوستان خود را مسخره می کنند و آن ها را با نام ها و لقب های 

زشت صدا می زنند. آن ها می خندند، اّما دوستشان دل شکسته و غمگین می شود. 

4 - احترام به بزرگ ترها
یکی از کارهای پسندیده، احترام گذاشتن به بزرگ ترها است. به ویژه کسانی که سّنی از آن ها 

گذشته و به دوران پیری رسیده اند. 
چه خوب است سعی کنیم تا جلوتر از بزرگ ترها حرکت نکنیم، هنگام نشستن به آن ها پشت نکنیم، 

پای خود را پیش آن ها دراز نکنیم و از هر کاری که بی احترامی به آن هاست، خودداری کنیم.

1- نمونه هایی از احترام به افراد سالمند در خانواده و جامعه را بیان کنید.
رعایت  شود،  باید  فامیل  و  خانواده  نزد  که  معاشرت،  آداب  از  دیگری  نمونه های  چه   -2

می شناسید؟

فکر كن و بگو
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با کمک خانواده، به این سؤال پاسخ دهید: چرا خدا ما را از مسخره کردن دیگران نهی کرده است؟

گفت وگو كنید

همراه با خانواده

١- رعایت آداب معاشرت، چه فایده هایی در زندگی ما دارد؟
٢- متن زیر را به دقت بخوانید و درباره ی سؤاالت پایانی آن گفت وگو کنید.

به سمت در کالس رفتند. خانم معّلم که هجوم  با همهمه  بّچه ها  بلند شد،  تفریح  صدای زنگ 
بّچه ها به سمت در را دید، منتظر ایستاد تا همه ی بّچه ها خارج شوند.

صدای  بودند.  نشسته  حیاط  گوشه ی  که  افتاد  ستاره  و  پروین  به  نگاهم  شدم،  که  حیاط  وارد 
خنده شان از دور به گوش می رسید. نزدیک رفتم و سالم کردم. آن قدر گرم صحبت بودند که 
او  به رفتار و حرکات  بّچه های کالس صحبت می کردند و  از  متوّجه من نشدند. درباره ی یکی 

می خندیدند.
این بار با صدای بلند گفتم: سالم بّچه ها!

آمدی،  شد  خوب  چه  گفت:  افتاد،  من  به  نگاهش  تا  پروین  شدند.  من  حضور  متوجه  تازه 
می خواستم… هنوز حرفش تمام نشده بود که ستاره گفت: راستی زیبا، من امروز در کالس با 

بغل دستی ام صحبت می کردم و درس را خوب یاد نگرفتم. می توانی به من کمک کنی؟
در این هنگام پروین سرش را نزدیک گوش ستاره برد و چیزی به او گفت: خیلی دوست داشتم 
بدانم چه می گویند. شاید داشتند درباره ی من حرف می زدند. شاید هم… در این فکرها بود که 

ناگهان زنگ مدرسه به صدا درآمد.
الف - چه رفتارهای ناپسندی در این داستان می بینید؟

ب - اگر ببینید دوستانتان کسی را مسخره می کنند، چه می کنید؟
ج - نتیجه ی صحبت کردن در کالس درس چیست؟ و چه مشکالتی را به دنبال دارد؟
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راه تندرستی درس پنجم

20

چوپان، دست و پای گوسفندی را که فرار کرده بود، گرفت و بر دوش خود انداخت و به سمت 
گّله حرکت کرد. هنوز به گّله نرسیده بود که چهره ی مهربان مردی که در حال عبور از صحرا 
بود، توّجه او را به سوی خود جلب کرد. گوسفند را به آرامی از دوش خود پایین آورد و به او 
گفت: دیدی که به چه آسانی این گوسفند را گرفتم و آوردم. زور من بسیار است و تاکنون کسی 
نتوانسته است در کشتی پشت مرا برخاک زند. آیا حاضری با من کشتی بگیری؟ اگر پشت مرا 

بر زمین بزنی، این گوسفند را به شما هدیه می کنم.
آن مرد با لبخندی قبول کرد. هنوز چند دقیقه ای از شروع کشتی نگذشته بود که چوپان خود 
را نقش بر زمین دید. باورش نمی شد. از آن مرد خواست که یک بار دیگر با او کشتی بگیرد. 
مطمئن بود که این بار حتمًا او را شکست می دهد. اّما این بار زودتر از قبل پشتش به خاک رسید. 
گیج و مبهوت مانده بود. به قول خود عمل کرد و گوسفند را به آن مرد هدیه داد. مرد از او تشّکر 

کرد ولی گوسفند را بازگرداند. آن مرد یکی از بندگان خوب خدا بود.
***

پیشوایان دینی ما، به سالمتی و تندرستی خود توّجه داشتند و به ورزش های رایج زمان خود، سفارش 
می کردند. آنان گاهی در مسابقات شرکت می کردند و به برندگان مسابقات جایزه می دادند.
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برای حفظ سالمتی باید در کنار ورزش، تغذیه و خواب مناسب هم داشته باشیم. یعنی صبحانه، 
ناهار و شام را کامل و به موقع بخوریم و به هنگام شب نیز زود بخوابیم تا صبح را با نشاط و 
ناتوان  باعث می شود بدن ما ضعیف و  این کارها  از  به هر یک  شادابی شروع کنیم. بی توّجهی 
شده و توان مقاومت در برابر بیماری های مختلف را از دست بدهد. در دین ما، ضعف و ناتوانی 

و سستی و تنبلی نکوهش شده و به بندگان خدا توصیه شده است تا بر توانمندی خود بیفزایند.
روشن است کسی که ورزش و تفریح را در برنامه ی خود قرار می دهد، در انجام فعالیت های 

درسی و دینی خود موفق تر است.

شکرانه ی سالمتی
بدن، نعمتی است که خداوند به ما داده و حفظ سالمت آن، وظیفه ی ماست. زیرا هر کس از نعمتی 
برخوردار است، در برابر آن نعمت وظایفی هم دارد. فکر می کنید چگونه می توانیم وظیفه ی خود 

را انجام دهیم و شکرانه ی سالمتی را به جا آوریم؟
یکی از آن کارها این است که به افراد ضعیف و ناتوان جامعه کمک کنیم. سعدی در این باره می گوید:

شکرانه ی بازوی توانا                                بگرفتن دست ناتوان  است
چه نیکوست که توانایی جسمی خود را در مسیر درست استفاده کنیم.

به نظر شما ورزش کردن به جز حفظ سالمتی و تندرستی چه فایده هایی برای ما دارد؟

فکر كن و بگو

شما برای حفظ سالمتی خود چه کارهایی را انجام می دهید؟

1- درباره ی اخالق نیک ورزش کاران و پهلوانان بزرگ با یک دیگر گفت وگو کنید.
2- برای شکرانه ی سالمتی چه راه های دیگری می شناسید؟

الف - وقتی دوست شما بیمار می شود، ........................................

ب - هنگام غذا خوردن، .............................................................

ج - ............................................................................................
د - ............................................................................................

گفت وگو كنید

گفت وگو كنید
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کنار حیاط مدرسه ایستاده بودم، ناگهان چشمم به مورچه ای افتاد که دانه ای بزرگ تر از خود را 
به دهان گرفته و از دیوار باال می برد. در وسط راه به زمین سقوط کرد ولی دوباره تالش کرد. بعد 
از ده ها بار افتادن و برخاستن، باالخره موّفق شد به باالی دیوار صعود کند و بارش را به منزل 

برساند.
 با خودم گفتم: من از این مورچه کمتر نیستم. باید تالش کنم تا در امتحانات بعدی موّفق شوم. 

فهمیدم که با کوشش و پشتکار می توان به موّفقّیت رسید. 
          نابرده رنج گنج میسر نمی شود       مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

***

تالش وکوشش از جمله عواملی است که انسان را در رسیدن به اهداف و خواسته هایش کمک 
می کند. دلیل این امر آن است که عاقبت، هر جوینده ای یابنده است و کسی که برای رسیدن به 

چیزی تالش کند، به مقدار تالشش به آن دست خواهد یافت. 
خداوند بزرگ که ما انسان ها را آفریده، عقل و چشم و گوش و دست و پا به ما داده است و 

دوست دارد که ما برای رسیدن به موّفقّیت تالش کنیم.

فکر می کنید برای رسیدن به موّفقّیت، تالش کافی است؟
تالش و کوشش، گرچه اهّمّیت بسیار دارند، اّما در صورتی موّفقّیت را به دنبال دارند که با نظم 
و برنامه ریزی همراه شوند. یعنی ابتدا فّعالّیت هایی را که الزم است برای رسیدن به هدف  انجام 
دهیم، مشّخص کنیم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهیم و ترتیب کارها رعایت شود.

بزرگان دین همه ما را به رعایت نظم در انجام کارها سفارش کرده اند.
البته باید بدانیم عالوه بر کارهای فوق، یاری جستن از خدای بزرگ برای به ثمر رسیدن تالش و 

کوشش هایمان الزم و ضروری است.

راز موّفقّیت درس ششم
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ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های دیگری می توانیم بگیریم؟

فکر كن و بگو

به نظر شما چه عوامل دیگری باعث موّفقّیت می شوند؟

گفت وگو كنید

23

درباره ی راز موّفقّیت دانشمندان تحقیق کنید و نتیجه ی آن را در کالس بازگو نمایید.

تحقیق كنید
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روز 31 شهریور 1359 ارتش صدام با حمایت دولت های زورگو و ستمگر به 
برساند و  تهران  به  را  او می خواست سه روزه خود  ایران حمله کرد.  ما  کشور 

انقالب ما را نابود کند. 
به فرمان امام خمینی )ره( جوانان زیادی به سوی جبهه ها شتافتند و در برابر دشمن 

ایستادند. آن ها از استقالل کشور عزیزمان ایران دفاع کردند و ما امروز به خاطر فداکاری 
آن ها در امنّیت و آرامش کامل زندگی می کنیم. 

***
کنار فرهاد نشسته بودم و به حرف های آقای جمشیدی گوش می دادم که درباره ی آغاز جنگ 

سخن می  گفت. این اّولین باری بود که در اردوی راهیان نور شرکت می کردم.
وقتی حرف های آقای جمشیدی تمام شد، به طرف ساختمان شهدای گمنام شلمچه به راه افتادیم. 

با ادب، مقابل مزار شهیدان گمنام زانو زدیم و دعا خواندیم. آقای جمشیدی می گفت: 
پیکرهای پاک این شهیدان در این منطقه پیدا شده اند ولی نام و نشانی از آن ها 

وجود ندارد، به همین دلیل به آن ها شهدای گمنام می گویند.
دور تا دور ساختمان با عکس ها و تابلوهایی تزئین شده بود. روی یکی از 

تابلوها جمله ای از امام خمینی )ره( نوشته شده بود:
»رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود، با نارنجک 
خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز به شهادت 

رسید.«
آقای جمشیدی گفت: این جمله در مورد شهید حسین فهمیده است. او 

با این شجاعتش جاودانه شده است و روز شهادتش را به نام »روز بسیج 
دانش آموزی«، گرامی می داریم.

با خود گفتم: حسین هم، دانش آموزی هم سن و سال ما بوده است...
در این هنگام فرهاد مرا صدا زد. تعدادی از بّچه ها کنار یک تابلو ایستاده بودند و 

نوشته ی روی آن را می خواندند:
»سالم ما را به امام خمینی برسانید. از قول ما به امام بگویید: همان طور که فرموده بودید، مقاومت 

رهبر كوچك

درس هفتم
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کردیم، ماندیم و تا آخر جنگیدیم.«
به  از شهادت  از بسیجی هاست که قبل  این جمالت، آخرین سخن یکی  آقای جمشیدی گفت: 

فرمانده ی خود گفته است. 
بّچه ها! شهدا تا آخرین قطره ی خون خود از کشور ما دفاع کردند. آن ها پاداش زیادی پیش 

خدا دارند. 
جمعّیت زیادی در آن ساختمان جمع شده بودند. از آقای جمشیدی پرسیدم: چرا مردم هر سال 

به این مناطق سفر می کنند؟
او پاسخ داد: شهدا در راه خدا از همه چیز خود گذشتند. آن ها جانشان را فدا کردند تا کشور 
ایران پایدار بماند. فداکاری آن ها دشمنان را خوار و ذلیل کرد. ما به این مناطق می آییم تا یاد 

آن ها را زنده نگه داریم و از شهدا درس بگیریم. 
و  بهتر  زندگی  می توانیم  آن ها  از  گرفتن  درس  با  هم  ما  و  رسیدند  نیکی ها  باالترین  به  شهدا 

زیباتری داشته باشیم.

١- به نظر شما ما دانش آموزان چه درس هایی می توانیم از شهدا بگیریم؟
٢- در دوران دفاع مقدس، غیر از شهدا چه کسانی در حمالت دشمن مورد صدمه و آسیب قرار 

گرفتند؟

با توّجه به آنچه خواندیم، به نظر شما اگر فداکاری های شهدا و رزمندگان نبود، چه شرایطی برای 
ما پیش می آمد؟

1- بخشی از وصّیت نامه یا خاطرات یک شهید را در کالس برای دوستانتان بخوانید. جمالتی از 

این وصّیت نامه ها را با خّطی زیبا روی مقوا بنویسید و در کالس یا راهرو مدرسه نصب کنید.

2- با کمک معّلم خود نمایشگاهی از عکس ها، خاطرات و وصّیت نامه ی شهدا در مدرسه برپا کنید. 

گفت وگو كنید

فکر كن و بگو

پیشنهاد
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در این جا نام تعدادی از شهدای دفاع مقّدس آمده است. در زیِر بخشی از نام آن ها، خط کشیده 
را  باقی مانده  پیدا کنید و دور آن ها خط بکشید. حروف  را در جدول  این بخش ها  شده است. 
به ترتیب کنار هم قرار دهید و یک کلمه بسازید. این کلمه، عنوان کسانی است که به شهیدان 

زنده معروف هستند. به نظر شما وظیفه ی ما در برابر آن ها چیست؟

..................................................................................  شهید زنده است.

كامل كنید

محّمد ابراهیم هّمت
حمید و مهدی باکری

مصطفی چمران
بهنام محمدی

محمود کاوه

عباس بابایی
حسین خرازی

محمد جهان آرا
حسن باقری

علی صّیاد شیرازی

جیرکابچ٭ هـدایصجمخ ایرقابرر نهـابنااا آمهـواکنز رتیدمحمی اییابابز

27



28

بّچه  ها در گروه  هاي خود با هیجان مشغول صحبت 
درباره ی موضوع درس بودند. خانم معّلم به همه ی 
یک دیگر،  هم فکري  با  تا  بود  داده  وقت  گروه  ها 

ویژگي هاي یک دانش آموز نمونه را بیان کنند. 
گروه  نماینده ي  از  معّلم  خانم  شد،  تمام  که  وقت 
اّول خواست تا نظرات اعضاي گروه را براي سایر 

دانش آموزان بگوید.
ستاره برخاست و با اجازه ی معّلم

شروع به صحبت کرد:
دانش آموز  یک  ما  نظر  به 

به  فرصت هایش  از  نمونه، 
مي کند.  استفاده  خوبي 
كارهاي خود را به ترتیب 

دانش آموز نمونه درس هشتم
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از  برنامه هایي  تماشاي  به  فقط  مدرسه،  تكالیف  انجام  از  پس  و  مي كند  برنامه ریزي  اهّمـّیت، 
تلویزیون مي نشیند که براي او مفید باشد.

خانم معّلم به دانش آموزان رو کرد و گفت: این گروه به نکته ی خیلي خوبي اشاره کرد. اگر شما 
در زندگي بزرگان و دانشمندان مطالعه کنید، متوّجه مي شوید که آنها در نوجواني و جواني از 
وقت خود به خوبي استفاده مي کردند؛ هم اهل مطالعه و علم آموزي بودند و هم به بازي و تفریح 

مي پرداختند. بزرگان دین هم به ما سفارش می کنند که ارزش فرصت ها را بدانیم و می گویند:

بعد از گروه اّول، خانم معّلم از گروه ما پرسید: نظر شما چیست؟
من دستم را باال گرفتم و از روي کاغذي که نظرات دوستانم را روي آن نوشته بودم، خواندم:

دانش آموز نمونه، کسي است که به معّلم خود احترام مي  گذارد و پیش از آمدن او سر کالس 
به  و  نشود  پرت  دیگران  تا حواس  نمي کند  دوستانش صحبت  با  هنگام درس  مي شود.  حاضر 
خوبی به سخن معّلم گوش فرا می دهد. سؤاالت خود را به موقع و با اجازه ي معّلم مطرح مي كند 

تا درس را به خوبي یاد بگیرد.
نوبت به گروه سوم رسید. سارا از طرف گروهشان بلند شد و گفت: دانش آموز خوب کسي است 
که با دانش آموزان دیگر مهربان باشد. مثاًل اگر کسي در درسي ضعیف است، به او کمک کند و 

مراقب دانش آموزان کالس  هاي پایین  تر باشد.
سارا ادامه داد: دانش آموز نمونه از وسایل خود مانند کیف، مداد و دفتر تا جایي که ممکن است 
استفاده مي کند و بي جهت آن ها را دور نمي اندازد؛ زیرا این کار اسراف است و خدا اسراف کاران 

را دوست ندارد.
تنها یک گروه دیگر باقي مانده بود. شادی از طرف آخرین گروه بلند شد و گفت: به نظر ما، 
دانش آموز نمونه حّق دیگران را رعایت نموده و از کارهایي مثل تقّلب خودداري مي کند. زیرا 

مي  داند تقّلب باعث مي شود حّق دانش آموزاني که زحمت کشیده  اند، پایمال شود.
بعد از این که همه ي گروه  ها نظرات خود را دادند، خانم معّلم گفت: آفرین بر شما که نظرات 
زیبا و درستي را بیان کردید. حاال از نمایندگان هر گروه مي خواهم مطالبي را که گفتند، روي 
تابلو بنویسند. همه ي بّچه  ها آن ها را در دفترشان یادداشت کنند و ببینند چندتا از این ویژگي ها 

را دارند؟ 
چقدر خوب است که اگر دیدیم برخي از این ویژگي ها را نداریم، آن ها را در خود ایجاد کنیم. 

فرصت ها مانند ابر )به سرعت( می گذرند. از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.
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یک دانش آموز نمونه، چه ویژگي هاي دیگري دارد که در درس به آن ها اشاره نشده است؟

به نظر شما انجام چه كارهایي براي حفظ احترام معّلم الزم است؟

گفت وگو كنید

فکر كن و بگو

كامل كنید

نتيجه  هاي عدم استفاده ي درست از فرصت  هانتيجه  هاي استفاده ي درست از فرصت  ها
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من مطمئن هستم که همه ي شما با سعي و تالش مي توانید یک دانش آموز موّفق و نمونه باشید.



talif@talif.sch.ir

Email


