را ده نیک بختی (صفحه )49
-1من با این سخن درپی خوشبخنی تو هستم پس آن چه را که می گویم به خاطر بسپار
-2درطول عمر خود سحر خیز باش واز خوابیدن درهنگام صبح دوری کن
-3با مادر خود مهربان باش وبا جانو دل آماده خدمتکردن به او باش
-4با ادب واحترام به پدرت نگاه کن واز سخن او اطاعت کن وسرپیچی نکن
-5وقتی پدر ومادر از تو رازی باشند خداوند از تو راضی خواهد بود
-6تالش من که هرچه استاد می گویند آن را به سرعت یاد بگیرید
-7آگاه باش که سخنی به جز راست نگویی فقط راست بگ .حتی اگر به زیان تو باشد
-8هرشب که به رختخواب می روی دراین مورد خوب باندیش
-9که آن روز چه چیزی به علم تو اضافه شده واز کارهای خود چه سودی برده ای
-10روزی را که در آن انجام نداده ای جزء خودت به حساب نیاور (زیرا ارزشی ندارد)

خودارزیابی درس ششم آداب نیک صفحه :51
 -1سه درس که بهلول به جنید آموخت  ،چه بود ؟ درخوردن اصل آن است که لقمه ی حالل باید و اگر حرام را صد از این گونه
آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود .در سخن گفتن نیز باید ت درست باشد وآن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه
سکوت و خاموشی پاک باشد و نی  ،دل  ،او بهترونیکوتر باشد ودرآداب خواب ،اصل این است که دردل توبغض و کینه و حسد
مسلمانان نباشد ودر ذکرحق باشی تا به خواب روی.
 -2درزندگی امروزی  ،چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند ؟ استفاده از فناوری های پیشرفته هرچه ا اگراز آن ها درست استفاده
نشود همان قدر که کمک می کند ما را تهدید هم ّ ام  ،که ما را کمک می کند می کند  .استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که
فراهم آمده است  .شکستن شکوه وحرمت  .ن ماشینی و علم زده ی غرب است ّ رهاورد تمد  ،انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخالق
 - 3به نظرشما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی  ،چه هنگامی است ؟
زمانی که از شخص سؤالی پرسیده می شود جواب دهد و هنگامی که دیگران شخن می گویند وازاوسؤال نشده است
 -4چرا حریم قانون  ،دین وهنجاری های اخالقی  ،فرهنگ و آداب جوانمردی را رعایت کنیم ؟ چون رعایت آن به نفع ماست و

درس هفتم:
آزادگی
-1ازنظر پیر خارکش عزت وآزادگی چیست چیست؟قانع بودن و محتاج دیگران نبودن  ،خوارنشدن در مقابل دیگران .
-2باتوجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید .جوان مغرور و پرادعا  ،پیر فروتن و پیر ارزش ها بی ادعا .جوان
زیاده خواه ولی پیر قانع .جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت می دید ام را در قانع بودن و بی نیازی نسبت به دیگران می
دید .
-3چگونه می توان به عزت آزادگی رسید؟ باید ابتدا فکر خود راتغیر داد زندگی انسان ها درگروه فکر آنها است یعنی ما آنچنان .
که فکر می کنیم زندگی می کنیم

 -4شعر این درس به چه شیوه ای خوانده می شود؟ به شیوه ی داستانی .به طوری که شنونده به شنیدن ادامه ی آن مشتاق باشد.
وظیفه ی هر شهروند را رعایت آن هاست  .گذشته از آن اگر ما رعایت نکنیم ممکن است به آتش همان بی حرمتی خود  ،بسوزیم.

درس هشتم:
آزادگی (صفحه 59و)60
-1شخص پیری لباس پشمی خشنی پوشیده بود وکوله باری از خار را باخود حمل می کرد.
-2آن پیرمردبا هر قدمی که بر می داشت خدارا شکر می کرد
-3ای خدایی که این روزگار واسمان رابرافراشته ای وای کسی که آرامش دهنده ی دل های غمگین هستی
-4وقتی که از سر تا پای خودرانگاه می کنم می بینم که همه نوع بزرگواری درحقم کرده ای
-5خوش بختی وسعادت رادرمقابل چشمان من قرارداده ای وارجمندی وبزرگی رامانند تاج برسر من نهادی
-6من درحدی نیستم که بتوانم از عهده ی شکرگزاری وسپلس های تو برآیم
-7نوجوانی ستایش پیمرد را شنید وبه او گفت:ای پیر کودن خاموش شو
-9تو خار برپشت نهاده ای وبه سختی راه می روی !بخت واقبال وعزتت کدام است؟
 -10تو عمرت رادرخارکشی به سربرده ای وهنوز تفاوت خواری وسربلندی رانمی دانی زندگی را تلف کرده ای وبیهوده گذرانده ای
-11پیرگفت چه سربلندی ازاین بهتر که محتاج به کسی چون تو نیستم
-12که ای فالنی به من صبحانه یا شام بده ویا نان وآبی بخورم
-13خداراشکر می گویم که مرا خوار وذلیل نساخت وبه شخصی پستی تو گرفتار نکرد
 -14با وجود فقر ونداری خداوند به من آزاری وآزادگی بخشید (آزادی :درگذشته به معنی :شکر گزاری وآسودگی)

خودارزیابیدرس هشتم:
نام ها ویادها
-1سواالت قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ این شعر از کیست؟ستاره ای  1بدرخشید و ماه مجلس شد/دل رمیده ی
ما را انس و مونس شد کاشف الکل که بود؟
-2ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟ هر زو به مقام صدر اعظمی  2رسیند .آنها باهوش و ذکاوت بودند و با
تالش و کوشش خود به دانش و مقام باالیی دست پیدا کردند .آنها توانستند با جهل موجود در جامعه مبارزه کنند
 -3خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بود؟ قائم مقام قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران بست .امیرکبیر برای
اولین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه بهئمدارس حال بود تأسیس کرد .گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از
کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش درباریان را گرفت .

 -4اگر به جای امیر کبیر بودید چه می کردید؟ به جای فرستادن اندک دانشجویان به خارج ،دانشگاهی در ایران تأسیس کرده و
استادان فرهیخته را به آن می آوردم تا دانشجویان بیشتری به تحصیل بپردازند.

