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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪متنمعنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
خواهد آمد، يغامبریام که آخر الزمان پدر کتب خوانده«کرد که تیبرادران را وصم،یخوانده ام که چون بزرگمهر حکچنان 

وصیت نیرا چنشتنینخست کس من باشم که بدو گرَوم، شما هم فرزندان خوابم،یاگر روزگار ) ص(ینام او محمد مصطف
.»دیابیتا بهشت دیکن
ام که در آخر زمان ها خواندهدر کتاب«کردد که هیبه برادران خودش توصمیخوانده ام که بزرگ مهر حکییجادر

خواهم بود که به یکسنیاست اگر در آن زمان زنده باشم اول) ص(یکه نام او محمد مصطفخواهد آمديامبریپ
».دیتا به بهشت برودیبکنارهیتو صنیآورد، شما هم به فرزندان خودتان ایممانیاو ا

م،یتا دانا شدینداشتغیدرزیچچیو هيبهره دادشیگفتند که ما را از علم خویو مآمدندیميوکیحکما و علما نزد
.شیده از علم خويادگاریما را ،يکه ما را راه راست نموديستاره روشن ما بود

و ما را زا علم و دانش خودت بهره مند کردي و هیچ که : گفتندیآمدند و به او میو دانشمندان نزد او معالمان
که راه درست را به ما نشان يبودیروشنيما مانند ستارهي، برامیتا ما آگاه شدیما کم نگذاشتيرا برايزیچ
.بدهيادگاریداد، به ما از دانش خود یم

شما يکویکه کردار زشت و ندیو بداندیرا اطاعت داريو ودیشناسیگانگیعزّوجل، به ،يکنم شما را که خداتیوص: گفت
.شما به فرمان اوستیو زندگانداندیمد،یو آن چه در دل دارندیبیم

که دیو بداندیکنپیرويو از دستورات او دیبدانگانهیو بزرگوار را زیکنم که خداوند عزیمسفارشبه شما : گفت
.شما در دست اوستیداند و زندگیمدیو هرچه در دل و فکر خود داشته باشندیبیبد شما را مخوب ويکارها

و از بدان دور دینکنيتا بدنهاریو زدهیآفریکینيبرادهیعزّوجل، که شما را آفريکه خدادیکنيکوکاریو ندییگوییکوین
.دیو چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان دور داردیکوتاه باشد و پارسا باش،یکه بد کننده را زندگاندیباش

و دهیها آفریانجام خوبيو بزرگوار شما را برازیعزيخدارایزدیانجام دهکوینيو کار هادییخوب بگوسخن
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يکند عمر درازیميبدیکه در زندگیکسرای، زدیکنيدورزیبد نيو از آدمهادینکنيکه بددیباشاریهوش
.دیحرام و مال مردم دور نگه داريهاکارو چشم و گوش دست خود را از دیگار باشزینخواهد داشت و پره

هالك نشود و از دروغ يرا دوست دارند و راست گوانیرا روشن دارد و مردمان، راست گويکه رودیریگشهیراست گفتن پ
.رندیراست دهد، نپذیکه دروغ زن ارچه گواهدیگفتن دور باش

شود و مردم هم انسان راست گو را دوست دارند و یشدن چهره میباعث نورانییکه راست گودیگو باشراست
حرف او یکسدییدروغ اگر راست هم بگورایزدیکنيدورانیها نخواهد رفت و از دروغگوادیانسان راست گو از 

.کندیرا قبول نم
بزرگ کینيو خو. شد، نادان تر مردم باشدنایخود ناببیهر که از عست؛ینبیعیکس بچیکه هدینکنبیو مردمان را ع

بد خو در رنج بزرگ باشد و شهیهم،يکه بند گران است بر دل و بر پادیبد دور باشيخدا است عزّوجل، و از خويتر عطاها
و دیرا بزرگ تر داريزاد بزرگ تر باشد، ودو جهان ستوده است و هر که از شما بههردر يخوکویبه رنج و نيمردمان از و

.دیحرمت او نگاه دار
از همه ندیبیخود را نمبیکه عیباشد؛ هرکسبیکه بدون عستینیکسچیکه هدیمردم را نکنییجوبیعو

که مانند دیکنياز اخالق بد دور.و بزرگوار استریبخشش خداوند عزنیگترراخالق خوب بز.نادان تر است
دهد و یهم خود را رنج مشهیهمخالقاانسان بسته شده باشد، انسان بديپاایدل و است که برینیسنگریزنج

شما انیکه از نظر سن و سال در مهر.استشیانسان خوش اخالق در هر دو جهان مورد ستا. راگرانیهم د
.دیو احترامش را نگه داردیبزرگ تر است به او ارزش به ده

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
گار بزرگ مهر به علما و حکما چه بود؟ادی: 1سوال 

کردن از دستورات يرویدانستن خداوند و پگانهی
او سخن راست و درست گفتن 

از حرام يدورويگارزیو پرهگرانیکردن به دیکین
.ترها نکردن از مردم و خوش اخالق بودن و احترام به بزرگییجوبیع

ي دانش آموز است ولی معموالً پدر و بر عهدههایی در انجام کارها دارند؟پدر و مادر شما معموالً چه سفارش: 2سوال 
صبور بودن، مادرها فرزندان را به توکل به خدا در انجام کارها، دوري از تکبر و غرور و خودپسندي، بردباري و

داشتن برنامه ریزي، انعطاف پذیري و سازگاري، گذشت و بخشش، سخت کوشی، صداقت و امانت داري، برقراري 
...ارتباط مناسب با دیگران، احترام به مردم و

در هر دو جهان ستوده است؟يخوکویچرا ن: 3سوال 
به خاطر حسن خُلق خدا به او زینایمردم دوست خواهند داشت و در آن دنایدننیانسان خوش اخالق را در ارایز

.پاداش خواهد داد
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪کارگاه درس پژوهی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.با افراد گروه، گفت و گو کنید» هر که از شما به زاد بزرگ تر باشد، وي را بزرگ تر دارید«ي ي جملهدرباره:1سوال 

.که از شما بزرگترند نگاه دارید و به آنان احترام بگذاریدحرمت کسانی را 
ي دانش آموز استعهدهبه.اي را طراحی کنید و در آن، رفتار دو انسان نادان و دانا را نشان دهیدنمایشنامه: 2سوال 
کسب علم و دانش و با .ي روشنی براي خود و دیگران باشیمتوانیم، ستارهبا توجه به متن درس، چگونه می: 3سوال 

)به کار بستن علم و دانش آموخته شده(هاي اخالقی و یاد دادن آنها به یکدیگر فضیلت

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ایستگاه اندیشه₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
» ممنون«زیرا معتقد بودکرد؟به نظر شما چرا شیخ مکتب خانه ابتدا از آموزش دادن به ممنون خودداري می: 1سوال 

.فایده قلمداد کردداند از این رو حضورش را در مکتب خانه بیهمه چیز را میمدعی است که 
قسمتی که ممنون رو به کودکان کرده و شعر به نظر شما زیباترین بخش این داستان، کدام قسمت است، چرا؟: 2سوال 

هاي پیرامون کنار آفریدهزیرا به این طریق سعی کرد به کودکان بیاموزد که انسان خردمند از . خواندسعدي را می
اي اي از قدرت الهی دانسته و از هر کدام نکتهاي را نشانههر آفریدهکند بلکهتوجهی عبور نمیخویش با بی

.شودآموزد و از این طریق به شناخت بهتر خداوند نایل میمی
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