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راهنمای گام به گام هدیه های آسمان ششم

درس چهاردهم :راز موفقیت
فکر کن و بگو صفحه 75
ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های دیگری میتوانیم بگیریم؟
تالش به همراه برنامه ریزی ،پشتکار داشتن و با اراده بودن ،رسیدن به هدف های بزرگ با تالش و صبوری در کارها ،وحدت،
نظم ،آینده نگری و سخت کوشی.
گفت و گو کنید صفحه 75
به نظر شما چه عوامل دیگری باعث موفقیت میشوند؟
استفاده از تجربه های دیگران و مشورت با بزرگتر ها ،توکل بر خدا در همهی کارها ،داشتن پشتکار و صبر در انجام کارها و ...
تحقیق کنید صفحه 75
درباره ی راز موفقیت دانشمندان مسلمان تحقیق کنید و نتیجه ی آن را در کالس بازگو نمایید.
دانشمندان مسلمان به قرآن و احادیث اهمیت می دادند و از طرفی با روی دادن ن هضت ترجمه ،آثار دانشمندان یونانی ،ایرانی و
هندی را به زبان عربی ترجمه و آنها را با قرآن و حدیث آمیخته کردند از طرفی امامان شیعه از جمله امام باقر(ع) و امام جعفر
صادق(ع) نیز در پیشبرد علم و دانش در جهان اسالم تالش های فراوان کردند به طوری که امام جعفر صادق بیش از 0444
شاگرد را تربیت نمودند .از نظر علمای دین اخالص در کار نیز از عوامل موفقیت دانشمندان مسلمان بوده است .و هر قدر نیت ها
خالص تر بوده موفقیت ها هم بیشتر شده است.

درس پانزدهم :رهبر کوچک
گفت و گو کنید صفحه 06
در دوران دفاع مقدس ،غیر از شهدا چه کسانی در حمالت دشمن مورد صدمه و آسیب قرار گرفتند؟
جانبازان که سالمتی خود را از دست داده اند – اسیران جنگی – خانواده هایی که در اثر اصابت موشک و بمب ،خانه و کاشانهی
خود را از دست دادند.بچه هایی که پدران خود را از دست دادند و ...
گفت و گو کنید صفحه 06
 -1به نظر شما ما دانش آموزان چه درس هایی میتوانیم از شهدا بگیریم؟
گذشت و ایثار جان خود برای دفاع از میهن اسالمی ،تالش برای جلب رضایت خداوند ،مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان
اسالم و ...
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-2بجز شهدای دفاع مقدس ،چه شهدای دیگری در این زمان میشناسید؟ شهدای هسته ای
فکر کن و بگو صفحه 06
با توجه به آنچه خواندیم ،به نظر شما اگر فداکاری های شهدا و رزمندگان نبود ،چه شرایطی برای ما پیش میآمد؟
دشمن به سرزمین ما نفوذ می کرد و استقالل و آزادی کشورمان را از دست می دادیم و دیگر نمی توانستیم به این راحتی درس
بخوانیم و زندگی کنیم و دشمنان بر ما حکومت میکردند.
پیشنهاد صفحه 06
 -1بخشی از وصیت نامه یا خاطرات یک شهید را در کالس برای دوستانتان بخوانید .جمالتی از این وصیت نامه ها را با خطی زیبا
روی مقوا بنویسید و در کالس یا راهروی مدرسه نصب کنید.
پاسخ پیشنهادی :بخشی از وصیت نامه ی شهید حسام اسماعیلی فرد :اگر شهادت نصیبمان شد آن را دو دستی می گیریم و خدا
کند زانو هایمان سست نشود ،شهادت چ یزی نیست که نصیب هر کس بشود .هر کس که شهید می شود به کمال رسیده است.
شهدای شما نمرده اند بلکه زنده اند و ناظر اعمال شما هستند.
کامل کنید صفحه 06
در این جدول نام تعدادی از شهدای دفاع مقدس آمده است .در زیر بخشی از نام آنها ،خط کشیده شده است .این بخش ها را در
جدول پیدا کنید و دور آنها خط بکشید .حروف باقیمانده را به ترتیب در 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 آنها چیست؟
وظیفه ی ما در برابر این مردان بزرگ و تالشگر احترام و بز رگداشت مقام آنها و ادامه دادن راه و دفاع از آرمان های آنان و شهدا
است.

جانباز شهید زنده است.

محمد ابراهیم همت

عباس بابایی

حمید و مهدی باکری

حسین خرازی

مصطفی چمران

محمد جهان آرا

بهنام محمدی

حسن باقری

محمود کاوه

علی صیاد شیرازی
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درس شانزدهم :زیارت
فکر کن و بگو صفحه 00
در بخشی از زیارت نامهی حضرت معصومه( سالم اهلل علیها) میخوانیم :سالم بر تو ای دختر امام ،سالم بر تو ای خواهر امام،
سالم بر تو ای عمهی امام ،راستی میدانید نام این سه امام بزرگوار چیست؟
دختر امام موسی کاظم(ع) -خواهر امام رضا(ع) – عمهی امام جواد(ع)
گفت و گو کنید صفحه 05
به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است؟
تا دوستی خود را به این بزرگان نشان دهیم .از زندگی این بزرگان الگو بگیریم .سعی کنیم مانند آنان زندگی کنیم .پس از مرگ
آنها هم به زیارت ما خواهند آمد و ما را شفاعت خواهند کرد.
کامل کنید صفحه 05
تاکنون با تعدادی از آداب زیارت آشنا شده اید ‹ .آداب زیارت› کارهایی هستند که خوب است هنگام زیارت انجام دهیم .آنها را در
جاهای خالی بنویسید.
داشتن وضو و طهارت
برای خود و دیگران دعا کردن

با احترام وارد شدن و اذن دخول گرفتن
خواندن نماز زیارت

خواندن زیارت نامه
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خاطره گویی صفحه 05
اگر خاطره ای از سفر به یکی از این سه امام زاده دارید ،در کالس بازگو کنید.
من همراه با خانواده ام به شهر ری سفر کردم و وارد حرم شاه عبدالعظیم شدیم ،به زیارت رفتیم و نماز زیارت را به جا آوردیم و
بعد از این اعم ال در حیاط امام زاده نشستیم و به مناظر آنجا که بسیار زیبا بود نگاه کردیم.
تحقیق کنید صفحه 05
درباره ی یکی از این سه امام زاده که در این درس با آنها آشنا شدید ،تحقیق کنید و در کالس برای دوستانتان بخوانید.
پاسخ پیشنهادی :حضرت عبدالعظیم حسنی از نوادگان امام ح سن(ع) است .ایشان در جنوب غربی تهران در شهر ری به خاک
سپرده شده اند .ایشان از شاگردان امام هادی و امام جواد(ع) و امام رضا(ع) بودند که برای تبلیغ دین اسالم و مالقات امام رضا(ع)
به ایران آمدند .حضرت عبدالعظیم حسنی دانشمندی آگاه بودند به طوری که مردم سخن ایشان را سخن امام هادی
میدانستند.ایشان در  97سالگی بر اثر بیماری در شهر ری وفات یافتند.
درس هفدهم :دانش آموز نمونه
فکر کن و بگو صفحه 57
با توجه به سخن امام سجاد(ع) انجام چه کارهای دیگری برای حفظ احترام معلم الزم است؟
با او با صدای بلند سخن نگوییم .اگر کسی از او سوال کرد در جواب دادن به آن پیش دستی نکنیم .به حرف های او گوش داده و
با نهایت مهربانی و ادب با او صحبت کنیم و . ...
گفت و گو کنید صفحه 57
یک دانشآموز نمونه ،چه ویژگی های دیگری دارد که در درس به آنها اشاره نشده است؟
در زمان سختی به دوستش کمک کند .به معلم در کارهای کالس کمک کند .نظم مدرسه و کالس را بر هم نزند و سعی کند با
رفتار خوبش برای دانش آموزان دیگر الگو باشد .همیشه درسهایش را خوانده و تنبلی نکند.
کامل کنید صفحه 57
نتیجه های استفادهی درست از فرصت ها

نتیجه های عدم استفادهی درس از فرصت ها

-1زودتر به هدف میرسیم.

-1به هدف نمی رسیم.

-2کمتر دچار سختی و رنج میشویم.

 -2در رسیدن به هدف دچار مشکالت فراوان میشویم.

-3کمتر هزینه صرف میکنیم.

-3برای رسیدن به هدف باید هزینه های کالنی مصرف کنیم.

