خودازیابی درس سوم صفحه 33
-1برترین و گرامی ترین ارمغان((ایران))به دیگر سرزمین ها چست؟
جواب:اندیشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاریخ کهن
-2دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببربد که برای سربلندی ایران کوشیده اند.
-3امیر کبیر که برای استقالل کشور تالش فراوانی کرد.
جواب :شهید مهدی باکری،شهید همت،شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا  2اهالن نرسد .
-3آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کرد.
-3به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فرسی پاسداری کرد؟
-1با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده
جواب: 2اجرای عملی فرهعنگ و ادب فارسی
-3آموزش،یاددهی و یادگیری

درس چهارم:
شرح انتظار (صفحه )42
ای مهدی (عج) روزهای زیادی گذشت وبه غروب رسید وتو نیامدی وبغض های زیادی در گلوی ما ماند وتو نیامدی تو مانند
تو مانند حضرت ابراهیم سخنان تاثیر گذاری ومانند اوبرای شکستن بت های بدی وگناه آمده ای بیا ببین که درنبود خدای ما دوباره
مانند بت های زمان ابراهیم تا ثیر گذاری ومانند اوبرای شکستن بت های بدی وگناه آمده ای بیا ببین که درنبود تو خدای ما مانند بت
های زمان ابراهیم (ع) تبدیل به سنگ وچوب شد

بسیاری از انسان ها دوست ندارند تو بیایی وحق طلبی کنی نیامدن تو برای آن ها خوب است نه برای ما به خاطر ظلم وستم ودل
شکسته واندوهگینیم
-4درتمام طول هفته منتظر آمدن جمعه هستم اما این جمعه هم گذشت وتو نیامدی .

خودآزمایی درس چهارم صفحه :39

 -1علت اصلی بحران های زندگی چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این محارت هابه کمک
اطرافیان وبزرگترها کامل می شود .واگرانسان دریادگیری امور تالش نکندزندگی بحرانی خواهدشد .
 -2چرازندگی به یک سفرتشبیه شده است؟زیرامانندیک سفرمی گذرد .گاهی این سفرکوتاه مدت وگاهی بلندمدت است اماهمیشگی
نیست .
 -3برای حل مشکل کم رویی یاگستاخی چه بایدکرد؟حل مشکل کم رویی این است که ارتباط موثری بادیگران داشته باشیم.برای حل
مشکل گستاخی متوان گفت که فردچیرگی براساس هیجانات ومهار احساسات گوناگون مانندخشم وترس راداشته باشد .
 -4منظورازاین سخن<<افسوس که جوان نمی داندوپیرنمی تواند>> چیست؟جوانان چون هیچ تجربه ای ندارندنمی توانندازکارهای
خودبربیا یندولی پیران می دانند که باید چه کارکنندامانمی توانندازپسش بربیایند .

درس 5صفحه :45
-1شاعربرای سعادت وخوشبختی چه کارهایی می کند؟
 -1بامادرش مهربانی کندودرخدمتش باشد.
-2سحرخیزباشد.
 -3حرفهای پدر را گوش کند.
 -4با ادب وتمیز باشد.
-2این جمله <<جزراست نباید گفت:هر راست نشاید گفت>>باکدام قسمت شعرتناسب  2دارد؟
زنهارمگوسخن به جز راست

هرچند تورا در آن ضررها ست

 -3برای پر بار کردن روز های زندگی چه باید کرد؟
باید اندیشید وهرروزکارمفیدی انجام دادچون روزی که درآن کارانجام نگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی شود .
روزی که در آن نکرده ایکار آن روز ز عمر خویش مشمار
-4به نظر شما چه کارهای دیگری باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟
توکل به خدا ،نظم و برنامه ریزی در کارها ،تالش مستمر در زندگی ،آرامش

