ردس شازندهم

روزانهماهي ديواري

بچههاي کالس را به هشت گروه سه نفره تقسيم کرد و گفت:
آقاي کريميّ ،

قرار است به مناسبت دههي فجر ،يك مسابقهي روزنامهديواري بين مدارس برگزار شود.

هر گروه يک روزنامه ديواري با مطالب گوناگون علمي ،تاريخي ،حديث ،شعر ،داستان ،چيستان؛ همراه
با عکس و ن ّقاشي تهيه کند.

هر روزنامهاي كه مطالبش متن ّوع تر باشد ،امتياز بيشتري ميگيرد .کادربندي و صفحه آرايي ،نام زيباّ ،
خط
زيبا و عکسهاي ّ
جذاب هر کدام امتياز دارد.

روزنامهها را در راهروی مدرسه نصب ميکنيم و بهترين آن ها براي مسابقهي بين مدارس انتخاب

ميشود .سه هفته هم فرصت داريد .سپس آقاي کريمي نمايندهي هر گروه را تعيين کرد.
هفتهي ا ّول؛ صبح شنبه

سينا و حامد به سراغ نادر آمدند و با لبخند گفتند :سالم آقاي رئيس! از کي شروع کنيم؟
 -چقدر عجله داريد! سه هفته فرصت داريم .نظرتان چيست كه فعالً برويم فوتبال!

سينا و حامد لبخند زنان به هم نگاه کردند:

 -راست گفتي جناب رئيس؛ حاال خيلي زود است!

هفته ی ا ّول خيلي زود به پايان رسيد.
هفتهي دوم

نادر ،سينا و حامد كنار هم جمع شده بودند .صحبت از كارهاي روزنامه ديواري به ميان آمد.
سينا گفت :توانايي ما براي جمع آوري مطالب زياد است؛ فعالً الزم نيست عجله کنیم.

نادر ادامه داد :درست است .هنوز وقت داريم .تا آقا نادر نمايندهي گروه است ،غمي نداشته باشيد.
حامد هم به نشانهي تأييد سر خود را تكان داد و گفت :درست است؛ روزنامه ديواري ما حتماً ا ّول ميشود!

گروهها حسابي سرگرم تهيه ی روزنامه بودند .مطالعهي گروهي ،مشورت ،خريد وسايل ،تهيهي عکس،
رفتن به کتابخانهي مدرسه و محلّه و  ...؛ ا ّما گروه نادر و دوستانش مرتّب امروز و فردا ميکردند!
هفتهي دوم هم خيلي زود به پايان رسيد.
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هفتهي سوم

بچهها! فكر جالبي به ذهنم رسيده است .خواهرم پارسال
سينا و حامد به سراغ نادر آمدند .نادر گفتّ :
يک روزنامه ديواري تهيه کرد و ا ّول شد .من هم از روي آن مي نويسم!  قول ميدهم ا ّول بشويم!

حامد ،که حسابي ذوق زده شده بود ،گفت :عجب نقشهي جالبي! آخر هفته فرصت خوبي براي عملي
كردن نقشهی ما است.

هفته ی سوم؛ صبح جمعه

نادر با خوشحالي به خواهرش گفت :نجمه! روزنامه ديواريات کجاست؟

  مربّي پرورشيمان از من خواست آن را دوباره به مدرسه ببرم تا در نمايشگاه مدرسه نصب شود.نادر تا اين را شنيد ،رنگش پريد و هاج و واج شد! سريع به سينا و حامد زنگ زد:

بچهها! نقشهمان خراب شد .زود به خانه ی ما بيایيد تا فكري كنيم و روزنامه را درست کنيم  .
ّ -

هر سه  نگران و پريشان دور هم جمع شدند؛ نه مطلبي داشتند؛ نه داستان و شعري و نه عکسي!

نميدانستند از کجا شروع کنند!
چند تا کتاب و مجلّه ی قديمي کنارشان گذاشتند؛ تند تند ورق ميزدند و ميخواندند.
كم كم غروب از راه رسيد.

سينا و حامد گفتند :دير شده ما بايد برويم!

سه دوست ،ناراحت و نگران از آنچه فردا پيش ميآمد ،با يكديگر خداحافظي كردند...
نادر تا نيمه شب بيدار ماند و با چشمهاي خسته و فکر پريشان ،روزنامه ديواري را پر کرد.
چند بار اشتباه نوشت و خط زد و . ...

روز مسابقه؛ صبح شنبه
هر گروهي با شور و هيجان روزنامهاش را باز کرده بود تا بقيهي گروهها ببينند.
چه روزنامههايي!  پر از مطالب گوناگون و خواندني با عکسها و نقشهاي ّ
جذاب و رنگارنگ!
چه نامهاي زيبايي براي روزنامههايشان انتخاب کرده بودند :گلبرگ ،باغ دانش ،پنجره... ،
بچهها موج ميزد.
طراوت و شادماني در چهرهي ّ
نادر گوشهي حياط ايستاده ،و روزنامهاش را محکم گرفته بود تا باز نشود!
حامد و سينا کنار او رفتند.
  سالم! چي شد؟! چه کار کردي؟بچهها تا روزنامه را ديدند مانند نادر ناراحت و
بچهها دادّ .
نادر سرش را پايين انداخت و روزنامه را به ّ
خجالتزده شدند.
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 -اين چيه؟! چقدر بدخط و خط خطی! نه اسمي ،نه طرحي ،نه عکسي! نه نقش و نگاري!  

 -چه کسي حاضر است اين را بخواند؟ آبرويمان پيش معلّم و دوستانمان ميرود.

 -اي كاش به حرف تو گوش نميكرديم!

 -اي كاش اين قدر كار را عقب نميانداختيم!

مقصر نبودم .شما خودتان هم به فكر نبوديد و با پيشنهادهای
نادر كه تا آن موقع ساكت بود ،گفت :تنها من ّ
من موافق بوديد...

آقاي کريمي به کمک مدیر مدرسه با د ّقت روزنامهها را بررسي کردند و امتياز دادند .از ديدن روزنامههاي
بچهها بسيار راضي و شادمان بودند.
عالي و پربار ّ

ا ّما همين که روزنامهي گروه نادر را باز کردند.   ...

روزنامهها را در راهروي مدرسه نصب کردند .همهي گروهها از اينکه روزنامههايشان ديده ميشد ،بسيار
خوشحال بودند.

ا ّما نادر و گروهش آرزو ميکردند هيچ کس روزنامهشان را نبيند و نخواند!

آن ها با خود ميگفتند :اي كاش روز بررسی روزنامه های دیواری به تأخیر می افتاد!
            برایم بگو
توسط داوران جلوگیری کنند؟
آیا نادر و دوستانش می توانستند از بررسی روزنامه دیواری خود ّ
        ایستگاه فکر
این حدیث را بخوانید.

السالم ميفرمايد:
امام علي عليه ّ

ـل و ال ِحـساب؛ و َغ ً ِ
ـساب َو ال َع َم َل
ـوم َع َ
َلـی َ
ا َ
َ َ
ـم ٌ َ
ـدا ح ٌ

این دنیا ،جای انجام دادن کارها است و حسابرسی در آن وجود ندارد؛

ا ّما روز قیامت ،روز حسابرسی اعمال است و کار کردن در آن وجود ندارد.

چرا یکی از نام های روز قیامت« ،یوم الحساب» است؟
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گفت و گو کنید
چه ارتباطي ميان داستان «روزنامههاي ديواري» و «يوم الحساب» وجود دارد؟
      كامل كنيد
همان گونه كه وضعیت تحصیلی ما در مدرسه در کارنامه ای ثبت می شود براي زندگي ما در اين دنيا نيز

كارنامهاي وجود دارد .فكر ميكنيد چه چيزهايي در كارنامهي زندگي ما ثبت ميشود؟
خودتان به كارنامهتان امتياز بدهید!

كارنامهي زندگي

       
رديف

هدفهايدرسي

1

نمازم را سر وقت ميخوانم.

2

چگونگي غسل جمعه را ميدانم و سعي ميكنم آن را انجام دهم.

3

استفاده از مال ديگران را بدون اجازهي آنها حرام ميدانم.

4

از اسراف دوري ،و در استفاده از وسایلم صرفه جویی ميكنم.

5

از بدگويي و گذاشتن القاب زشت روي ديگران ،خودداری ميكنم.

6

سعي ميكنم هر هفته ،صفحهاي از قرآن را بخوانم.

7

سعي ميكنم به دستورهای قرآن عمل كنم.

8

سعي ميكنم هميشه به ديگران در كارها كمك كنم.

9

در نگهداري اموال عمومي و بيت المال نهايت تالشم را ميكنم.

 10پيشوايان مهربانم را دوست دارم و براي آشنايي بيشتر با  زندگي آنها تالش ميكنم.
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11

...............................................................................................................................................

12

...............................................................................................................................................

                   امـتيـاز
عالی

خوب

متوسط
ّ

ضعیف

     بررسی کنید
اين حديث را بخوانيد:

رسول خدا صلّي اهلل عليه و آله          :

ِ
ـحاسـبوا
ـسـ ُكم َق َ
حاسبـوا َا نـ ُف َ
بـل اَن ُت َ

پيش از اینکه به حساب شما رسيدگي شود ،به حساب خود برسيد.
چه ارتباطي ميان اين حديث و ف ّعاليت قبل ،وجود دارد؟
       دعا کنیم
اين دعاي قرآني را بخوانيد:

ربنا ِا ِ
غفر لی و لِوالِ َد َّی و لِلم ِ
ؤمنين يوم ي ُقوم ِ
الحساب
َ َّ
َ ُ
َ َ َ َ ُ
َ

پروردگارا! مرا و پدر و مادرم و همهي مؤمنان را در روز حساب ،ببخش و بيامرز                    .
قمر49 ،

شما برای آن روز چه دعاهایی می کنید؟
خدایا کمکم کن تا در این دنیا .........................................................................
.......................................................................................................................

ای خدای مهربان! دوست دارم ........................................................................

.......................................................................................................................
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ردس هفدهم
		

اين اه و آن اه

								
اينها

چه روز عجيبي!

اين ها چقدر خوشحالند؛ و چهرههايشان از نشاط

و سرور ميدرخشد!

هر آنچه اراده ميكنند از غذاها ،ميوهها و

چيزهاي ديگر ،خدمتكاران برايشان فراهم

ميكنند.

چه قصرها و باغهاي چشم نواز و خيره كنندهاي
برايشان فراهم است!

نهرهايي از آب زالل ،شير و بهترين عسل در آن

باغها و بوستانها جاري است.

صداي دلنشين جويباران و انواع پرندگان و عطر
گلهاي رنگارنگ همه جا را پر كرده است.

چقدر فرشتگان به اينها احترام ميگذارند!
چه جايگاه خوبي دارند!

ـهـو فی َ ٍ ِ
ـيـةٍ ٭
عيـشـة راض َ
َف ُ َ
فی جـ َّنـةٍ عالِـيـةٍ
َ
َ

اين ها در بهشتي عالي مرتبه ،زندگي
كامالً رضايت بخشي دارند		 .
                                       حا ّقه 21 ،و22
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آن ها

چهجايعجيبي!

آنها چقدر پژمرده و افسردهاند و چهرههايشان
غمگينوغبارآلوداست!

چقدرحسرتزدهوپشيماناند!

چقدرباخشموعصبان ّيتبههمنگاهميكنند!چقدربه
همبدميگويند!

چه صداها و فريادهاي وحشتناكي از همه جا به گوش

ميرسد!

ب سوزان و دردناكي براي آنها فراهم شده
چه عذا 
است!

نه آبي و نه غذايي كه از تشنگي و گرسنگي نجاتشان
دهد!

ساكنانش هر روز هزاران بار آرزوي مرگ ميكنند.
چه جايگاه بدي دارند.

ـم
ـهـ َّن ُ
َو َمأوا ُهم َج َ
جـزاء بِـما كانوا ي ِ
كـسـبو َن
َ
َ ً

جه ّنم جايگاه بدكاران است؛ به خاطر
كارهاي زشتي كه در دنيا انجام دادهاند       .

                                               توبه95 ،

آن ها هنگامي كه اين ها را مي بينند ،بسيار حسرت ميخورند؛ آه ميکشند و فرياد ميزنند:
اي کاش ما  االن پيش شما بوديم!

اي کاش بين ما و شما فاصله نبود!

راستي چه شد که آن ها به این وضع افتادند؟

آن ها در زندگي دنيا از دستورهای خدا فاصله گرفتند؛
از نماز و عبادت خدا فاصله گرفتند.

از سفارش های پيامبران و راهنمایی های کتاب آسماني فاصله گرفتند؛

به ديگران ستم کردند؛ به فكر نيازمندان نبودند و حقّ مردم را پايمال کردند؛

اگر آن ها خود در دنيا از این کارها فاصله نمی گرفتند ،در جهان آخرت در كنار بهشتيان بودند و

فاصلهاي ميانشان نبود.
تدبّر کنیم

ِ
وم الـ َف ِ
صـل كا َن ميـقا ًتا
ا َّن َي َ

          

روز جدايي نيكوكاران و بدكاران ،ميعاد همگان است         .
نبأ17 ،

چه شباهتهايي ميان مفهوم این آیه و تصویر زیر وجود دارد؟
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      بگرد و پيدا كن
كدام آيه به كدام گروه مربوط ميشود؟
نعمتها و ّ
لذتهايشان هيچگاه پايان نميپذيرد.
واقعه33 ،

      بهشتيان
هر آنچه دلشان ميخواهد برايشان فراهم ميشود.
ُخرف71 ،
ز ُ

هيچ راه فراري از آن ندارند
نساء121 ،

      جه ّنميان
از آبي بد بو مينوشند (و سيراب نميشوند)
ابراهيم16 ،

        ایستگاه فکر
تا به حال به نشانه ی ّ
خط فاصله د ّقت کردهايد؟ هدف استفاده از اين نشانه چيست؟

توجه به معناي فاصله ،دربارهي«روز فصل» که يکي از نامهاي روز قيامت است ،توضيح بدهید.
با ّ
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               بررسی کنید
در روز قيامت بهشتيان از دوزخيان ميپرسند«:چه چيزي اينگونه شما را به سوي جه ّنم کشاند؟»
مدثّر ،جواب اين سؤال را پيدا ،و در کالس دربارهي
شما ميتوانيد با مراجعه به آيات  43تا  46سورهي ّ
آن گفت وگو کنيد.

                  كامل كنيد
خداوند دو گروه اين ها و آن ها (اهل بهشت و جه ّنم) را بر اساس چه ويژگيها و رفتارهايي از هم  جدا

ميکند؟ آن ها را در اين جدول بنويسید.

						
                               بهشتيان

جه ّنميان

           گفت وگو کنید
اين ضرب المثل را بخوانيد:

«هر چه كني به خود كني؛ گر همه نيك و بد كني»

چه ارتباطي ميان این ضرب المثل و درس «اين ها و آن ها» وجود دارد؟
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