درس ششم

تغییر زندگی
سال تحصیلی جدید آغاز شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند .آن روستا کوچک و
زیبا بود .خانم معلم وارد کالس چهارم شد .کالس شلوغ بود .خانم معلم به پسرها گفت:
«سمت راست بنشینید ».و به دخترها گفت« :سمت چپ بنشینید».
او دانش آموزی مردود به نام ساره را دید .ناراحت شد و برای دیدن پروندهاش و برای آگاه
شدن بر گذشتهاش رفت.
در پروندۀ سال نخست :او دانش آموزی بسیار کوشاست .تکلیفهایش را خوب مینویسد .او
فعال است.
در پرونده سال دوم :او دانش آموزی بسیار کوشاست .ولی غمگین است .مادرش در
بیمارستان بستری است.

در پرونده سال سوم :او مادرش را در این سال از دست داد .او بسیار غمگین است.
و در پرونده سال چهارم :او درس خواندن را ترک کرد و مدرسه را دوست ندارد و در کالس
میخوابد.
خانم معلم خودش را سرزنش کرد و روش تدریسش را تغییر داد.
پس از مدتی دانش آموزان در جشن تولد خانم معلم برایش هدیههایی آوردند و ساره برای
خانم معلمش هدیهای در ورقۀ روزنامهای آورد.
آن هدیه شیشه عطر مادرس بود که اندکی عطر در آن بود و دانش آموزان خندیدند؛ خانم
معلم به پسرها گفت :نخندید و به دخترها گفت« :نخندید» خانم معلم با آن عطر به
خودش عطر زد.
ساره نزد معلمش آمد و گفت« :بوی تو مانند بوی مادرم است».
خانم معلم ساره را تشویق کرد و او دانش آموزی موفق شد.
و پس از چند سال؛ خانم معلم نامهای از ساره دریافت کرد که در آن نوشته شده بود« :تو
بهترین معلمی هستی که در زندگیام دیدم ،تو سرنوشتم را تغییر دادی .من حاال پزشک
هستم».
و پس از مدتی ،خانم معلم نامهای دیگر را از خانم دکتر ساره دریافت کرد که در آن از وی
حضور در جشن عروسی اش و نشستن در جایگاه مادر عروس را خواسته بود.

هنگامی که خانم معلم در جشن عروسیاش حاضر شد؛ ساره به او گفت :ای خانم! تو
زندگیام را تغییر دادی .پس خانم معلم به او گفت« :نه ای دخترم؛ تو زندگیام را تغییر
دادری؛ پس فهمیدم که چگونه درس بدهم».


دختران کجا نشستند؟
شیشه عطر مال چه کسی بود؟




ساره در کدام کالس مردود شده بود؟
هدیه ساره به معلمش چه بود؟




آیا هدایا به مناسبت تولد معلم بود؟

روید
ای همکالسیها لطفاً پایین نیایید ،باال ب .

ای همکالسیها لطفاً پایین نیایید ،باال بروید.

ای همکالسیها لطفاً پایین نیایید ،باال بروید.

ای همکالسیها لطفاً پایین نیایید ،باال بروید.

در شب زیر درخت دراز نکشید.
ای خواهرانم ،بدون حجاب ظاهر نشوید.
برادرم ،با صدای بلند نخند.
تنها بیرون نرو ،همراه هم شاگردانت برو.

صَوم
جلوگیری از خوردن غذا و آب برای فریضه دینی.

روزه

مثالی
شخصی که کار را دوست دارد و زیاد تالش میکند.

نمونه

مُزْدَحِم
ویژگی یک مکان پر از اشخاص و اشیاء

شلوغ

راسِب
دانش آموزی که در امتحانات پایان سال موفق نشود.
اجتماع مردم برای شادی.

عیبهای دوستانتان را آشکار نکنید.

مردود

حَفلَه
جشن

آنجا نشینید ،اینجا بنشینید.

از این جا نرو.

در این دنیا و در آخرت برای ما نیکی بنویس.

پروردگارا ما را با قوم ستم کار قرار مده.

خداوند به آدم و حوا فرمود :به این درخت نزدیک نشوید.

و بر آنچه میگویند صبر کن.

و نعمت خداوند را شکر گزار باشید.

از این آب ننوش.

ظَهَرَ

قَذَفْتُم

آشکار شد

انداختید

ما طَبَخَتْ

ما رَسَمْنا

نپخت

نقاشی نکردیم

تَعْرِفین

یَنْفَعُ

میشناسی

سود میرساند

ال یَدرُسُ

ال یَصْرُخُ

درس نمیخواند

فریاد نمیزند

اُترُکْ

اِشرَبْ

ترک کن

بنوش

التَقطَع

التَحْسَبْ

قطع نکن

گمان نکن

سَوفَ یسَکتُ

سَتَحْفَظونَ

سکوت خواهد کرد

حفظ خواهید کرد

به زیادی نمازشان و روزه شان و بسیاری حج نگاه نکنید؛ بلکه به راستگویی و امانت داری نگاه کنید.

بر شما باد شکیبایی زیرا شکیبایی در ایمان همچون سر در بدن است.

به آن چه که گفته شد نگاه کن و به گوینده نگاه نکن.

هیچ فقری مانند جهل (نادانی) نیست و هیچ میراثی همچون ادب نیست.

کسی که خشمش را دفع کند ،خداوند عذابش را از او دفع میکند.

ف عىل ُعیو ِب ِه  ،و َ
أحاط ب ُذنو ِب ِه و ْاس َت َ
یوب .
نفسهُ و َق َ
نوب ْ ،
وأصل ََح ال ُع َ
قال ال ُّذ َ
َمن َ
حاس َب َ
هرکه به محاسبه نفس خود پردازد به عیبهایش آگاه شود و به گناهانش پى ببرد وگناهان را جبران کند

و عیبها را برطرف سازد.

