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 کن. بار تجربهای حتما آن را یکانجام ندادهاین آزمایش علوم را احتماال باید انجام داده باشی، اگر آن را خودت 

ز گری را ا، و دیسه ظرف آب بردار؛ یکی را از آب یخچال پر کن، یکی را از آبی که مدتی روی آتش گرم شده باشد

 شیر آب خانه یا آبی که مدتی در دمای اتاق مانده باشد.

 ف آبی کهدر ظر ای قرار بده و دست دیگرت راهایت را در ظرف آبی که آن را از یخچال پر کردهحاال یکی از دست

زمان ورت همصروی آتش گرم شده باشد. بیست تا سی ثانیه در همان حالت باقی بمان و سپس هر دو دستت را به 

 در ظرف آبی قرار بده که دمای معمولی دارد.

 نتیجه جالب است:

 که این آب گرم است. گویدگوید که این آب سرد است و دست دیگرت میهایت مییکی از دست

 حاال حقیقتا این آب سرد است یا گرم است؟

*** 

دارد.  های ما بستگیهایی که تشخیص خوب یا بد بودن در آن صحنه کامال به مقایسهصحنهزندگی ما پر است از 

یز چشود که در خصوص درست بودن یا نبودن یك کنیم سبب میاینکه چه چیزی را با چه چیزی مقایسه می

تا  توان نظر داد. در حقیقت در مورد خوب یا بد بودن یك کار در یك موقعیت مشخص نمیگیری نماییمیمتصم

 اینکه معلوم شود آن کار در کنار چه کارهای دیگری مورد نظر است. به مثال زیر توجه کنید:

خر سریال آسمت قیون آورید که تلویزاید و کاری برای انجام دادن ندارید، یکهو به خاطر میدر خانه نشسته -

 ...................کند، شما در این حالت ....................................تان را پخش میمورد عالقه

این اید، بنابرکردهشوید که فردا آزمونی دارید که هنوز خودتان را برای آن آماده ندر همین زمان متوجه می -

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

شود، یترتان بلند مدر حال انجام دادن یکی از کارهای فوق هستید که صدای جیغ خواهر یا برادر کوچك -

 ....ای رخ داده است و شما باید .........................................برای او حادثه

ست و های دیگر اترین کار در هر موقعیتی وابسته به گزینهکنید تشخیص بهترین و درستمیهمانطور که مالحظه 

 .ی کنیدتوانید کار درست را در یك موقعیت مشخص شناسایتا شما میان کارهای مختلف مقایسه نکنید، نمی

ما و سود بینیم نفع می کنیم.بتوانیم کار درست را تشخیص دهیم و انتخاب کنیم، مقایسه میدر واقع برای اینکه 

تلخی دارو خوردن را مدنظر قرار داده توانیم ایم؛ میمثالً بیمار شده .ما در کدام کار استو زیان و ضرر  ،در کدام کار

و گوییم اگر داربا خودمان می تواند موجب سالمتی ما بشود.، در حالیکه تحمل تلخی دارو میدارو نخوریمو در نتیجه 
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ی؛ پس باید از من در سالمتی است و نه در مریض مانم. سود حقیقیورم مریض میوم و اگر دارو نخشبخورم خوب می

  دارو استفاده کنم، هر چند خوردن آن برایم خوشایند نباشد.

 نیم. مثالًکخاب میبیشتر و ضرر کمتری دارد و آن را انت زینه برای ما سودبینیم کدام گهمچنین با مقایسه می

کمك  ن بیماریگیریم برای بهتر شدن دارو بخوریم، از بین سه دارویی که همگی به بهتر شدن آمیوقتی تصمیم 

 کنیم که اثرات منفی کمتری داشته باشد.کنند، دارویی را انتخاب میمی

ه ب ایسهاندازه مق یزی بههمین قدر که ساده است، همین قدر هم مهم و حیاتی است. شاید هیچ چ مقایسه

 وضرر مهم  وای تشخیص نفع مقایسه کردن به همان اندازه که برامّا در زندگی کمك نکند. تشخیص نفع و ضرر 

 ر اشتباهدرست، دچاهای ناها به خاطر مقایسهها آدمساز است، به همان اندازه هم خطرناک است! خیلی وقتسرنوشت

 ند، وقتیکا انتخاب میمثالً کسی دردی دارد. دارو نخوردن رشود. به ضرر ما ختم می ها مقایسهاند. خیلی وقتشده

روز  ی روز بهگوید دوستم که چنین دردی داشت، دارو نخورد و خوب شد. بعدی از مدتپرسی، میدلیل آن را می

رد او دمین دلیل هفهمد بیماری او چیز دیگری بوده است! به کند میشود. به دکتر که مراجعه میدردش بیشتر می

   کند.به نقاط دیگر بدنش هم سرایت می

  گفتگو 

ی نادرست هاقایسههایی هستند که ما را به انجام کارهای خوب و سودمند برسانند و مهای درست مقایسهمقایسه

 هایی هستند که به خاطر آنها کارهای بد و ضرر رسان انتخاب و انجام شود.مقایسه

ب هایی سبشت کنید. با دوستان خود گفتگو کنید که چه مقایسهفهرستی از کارهای خوب خودتان را یاددا

تان خوب شود که این کارهایی سبب میتان بیشتر و بهتر شود و چه مقایسه کردنشود که این کارهای خوبمی

 کمتر و بدتر شود.

 های نادرستمقایسه های درستمقایسه عنوان کار خوب

های دیگر در کمك کردن به بچه

 خواندندرس 

هایی که دیگران در قبال من خوبی

 اند.داشته

 

 انجام دادن کارهای خانه
ها و لذت فرصت بازی کردن با بچه 

 فراوانی که دارد.

 

 

  

 

 

  

 

 حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره
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سر تماً در خحماً و حت» :ها باور کنیمدر سوره مبارکه عصر خداوند به عصر قسم خورده است تا من، تو و همه انسان

 «ایم....هستیم. خسر جوری ما را در آغوش گرفته که ما در بغل او گم شده

، مبلغ ی دارداآید؛ درست مثل تجارت. تاجری را در نظر بگیر که سرمایهدر خسر پای سود و زیان به میان می

 خرد:اش کاال میزیادی پول دارد. با سرمایه

 ت.رده اسکد با قیمت باالتری به فروش برساند، در این صورت سود ممکن است کاالها را بتوان 

  ل ه همین دلیببا قیمت باالتری به فروش برساند، کاالها را نتواند به دالیل مختلفی ممکن است

در  انی کهدر این صورت حتماً زیان کرده است. شبیه فروشندگ ،تری بفروشدراضی شود با قیمت پایین

 «آتش زدم به مالم!»: زنندحراجی فریاد می

ین صورت اشد؛ در به این تصمیم برسد که فعالً دست نگه دارد و کاالهایش را نفرو یممکن است تاجردر این میان 

 ند؟ن هم نکشود یك تاجر به سود نرسد و زیاآیا می توانیم بگوییم تاجر نه سود کرده است و نه زیان؟ می

 پرورش تفکر

 بدهآن قرار  را جای شخصیتخود خوانده و  داستان زیر را: 

درِب  ،ته بودفبرای سرکشی به سردخانه رکه به تنهایی کرد یك روز مردی در کارخانه توزیع گوشت کار می

ا ت داد کرد ووع به جیغ او شرن که با ایآخرِ وقتِ کاری بود.  .سردخانه گیر افتاددر داخل او سردخانه بسته شد و 

 ...نجاتش بدهد ولی هیچ کس متوجه گیر افتادنش در سردخانه نشدبلکه کَسی صدایش را بشنود و 

مانده  کرد. اوینفس مدیگر از همه جا ناامید شده بود. او مانده بود و سرمایی که با هر دم و بازدمی آن را ت

چون  کرد؛یهر لحظه را به خوبی احساس م کرد. گذشتِبود و سرمایی که لحظه به لحظه در وجودش نفوذ می

 شد. اش در دنیا بیشتر نزدیك میهر لحظه یك قدم به پایان زندگی گذشتنِ با

 مت مرگ؛، یعنی رفتن به ستحرّکینفوذ بیشتر سرما؛ بییعنی  ،نشستن»به خودش آمد و زیر لب گفت: 

  .شروع کرد به حرکت کردن تا شاید بیشتر زنده بماند و راه نجاتی بیابد..« یعنی زودتر مردن

 یك تاجر به سود نرسد و زیان هم نکند؟ ممکن استتو  نظربه استان باال با توجه به د 

 ی است که، چنین زیانی صرفا یك ضرر ساده نیست، بلکه ضرر«رسدنی است که به اصل سرمایه میزیا»خسر 

سیلی فهای وختس وقتی از !تجدیدناپذیرهای تجدیدپذیر و انرژیچیزی شبیه به  توان آن را جبران کرد.دیگر نمی

نابراین بهند بود. نخواما  و دیگر در دسترس دنشوتمام می هاآن ،ید بدانیم با استفاده ماکنیم؛ بامثل نفت استفاده می

ست که اا رسیده ی به مایم، بلکه خسارتاگر با استفاده از آنها توان دیگری برای ما ایجاد نشود، ما فقط ضرر نکرده

 غیرقابل جبران خواهد بود.
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مار یان به شد که زهای فسیلی )نفت و گاز و بنزین و گازوئیل( اشاره کنیهایی از مصرف سوختتوانید به نمونهمی

 رود:می

 کنیم.میای از آن نایم در حالیکه هیچ چیزی روی گاز نیست و هیچ استفادهوقتی گاز خانه را روشن کرده -

- ............................................................................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................................................................... 

روند، ولی میهدر ن هایمان استفاده کنیم، البته که آنهاهای فسیلی تنها برای گرم کردن خانهوقتی که ما از سوخت

ه بیشنهادی شوند. شما چه پسالی گرم کرده و بدین ترتیب برای همیشه تمام میده های ما را برای چند خانه

ر خصوص د هیم؟دسیلی را به صورت بهتر و ماندگارتری مورد استفاده قرار های فرسد که بتوانیم سوختتان میذهن

 این مسئله با دوستان خود گفتگو کرده و تحقیق کنید.

 ه به لحظه به؛ لحظکردن هستیم زیاندر حال کنیم که به طور طبیعی دنیایی زندگی میها در همه ما انسان 

ست کم مان عمرمان اهکه مان از اصل سرمایهداریم. لحظه به لحظه  توانیم زمان را نگهنمیشویم؛ تر میمرگ نزدیك

 .اردوی معنا ندتسایك مسابقه شویم؛ در فینال اگر برنده نشویم؛ حتماً و حتماً بازنده میشود. می

نی کنی! یع رد تبدیلافتد که بازی باخته را به بترین نوع برنده شدن وقتی اتفاق میالبته یادمان باشد شیرین

 ،کنیحرکتی می جنبانی،هستی؛ دستی می بینی اگر شرایط بازی به همین صورت ادامه پیدا کند، بازندهوقتی می

 دوی تا بتوانی بازی را ببری. بیشتر می

ش عقب یند تیمبای که وقتی میرا ببریم. درست مثل یك مربی حرفهسوره مبارکه عصر آمده تا ما بازی باخته 

ما شمگر »: هددسر میدر کنار زمین فریادهای تکان دهنده . را به حرکت بیشتری وادارد کند تیماست، سعی می

 د، از دستایاشتهدن هایی که تا اآلدوید! این طوری همه تالشکه بیشتر نمی برای قهرمان شدن چه چیزی کم دارید

 «رود...می

نیم. در ا تحمل کشتری رن به سود، باید فشار بیبرای اینکه از این زیان خارج شویم، باید بیشتر بدویم. برای رسید

ما  دن ویژگی. تا جایی که عصاره ششویمبلکه عصاره می ،شویماین صورت است که نه تنها از خسر خارج می

 .شویممی« عصر»شویم، بشود، وجودمان ارزشمندتر و ارزشمندتر می شود، تا جایی که قسم خوردنی می

  از نگاه کتاب درسی

د تواننمی ن هرگزخواهد از وی درخواستی داشته باشد و بهلول با خواسته هایی که هاروبهلول می هارون از

ه همین ب .ستندخواهد نشان دهد همه ی موجودات به طور کامل نیازمند خدای متعال هآنها را انجام دهد می

 «ایاک نعبد و ایاک نستعین» : روزی ده بار در نماز می گوییماست که دلیل 
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ها جهت نانسامه هکمك دیگران است.  و نیازمند تواند به تنهایی نیازهایش را برطرف کندیچ انسانی نمیه 

 رفع نیازهای خود به یاری خدای یکتا محتاج و نیازمندند .

 مند شود؟انسان چگونه می تواند از یاری خدا وند بهره

 نگ احد جرزان مانند مباناهان دوری کردن هر موقعیتی از گ الف( با صبردر برابر سختیها وتقوا یعنی در

 ب ( با یاری دین خدا و انجام دستوراتش در انجام واجبات و ترک محرمات    

 ترین راه جلب یاری خداستترین و سادهج( با دعا که از مهم

یچ ه "د وده اندهد همان طور که  حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله فرمخداوند به همه ی دعاها جواب می

ت روز قیام ایش درنرا برخداوند آ خواند مگر اینکه دعایش یا در دنیا مستجاب می شود یامسلمانی خدا را نمی

 "آمرزد.بر آن دعا بخشی از گناهانش را میکند و یا در براذخیره می

با  نیز داوندونماز بهترین حالت استجابت دعاست چون انسان در نماز به خداوند توجه بیشتری دارد و خ

 لطف و محبت بیشتری با او رفتار می کند.

 رای رهاییبنسانی تواند از خسر رهایی یابد و به عصر و مقصدش نزدیك شود. هر اهر انسانی به تنهایی نمی

 م ما را ازخواهییمخوانیم از خدا ما وقتی سوره مبارکه عصر را میاز خسر نیازمند یاری و کمك خداوند است. 

توانیم تی میحکنیم. همین دلیل برای اینکه از ضرر دور شویم و به نفع برسیم، دعا می خسر نجات دهد. به

 سوره مبارکه عصر را در نمازهایمان بخوانیم.

 عملی تمرین 

استفاده  فع بیشتردهیم و از آنها برای رسیدن به نبهای خودمان را از دست خواهیم سرمایههیچ کدام از ما نمی

ضی از د. اما بعبه دست آورتوان دوباره آن را مثل پول که می ،های ما جایگزین دارندسرمایهنکنیم. بعضی از 

از  تفاده ماد. نوع اسشوگردد و تکرار نمیگذرد، دیگر برنمیمثل عمر که هر لحظه که می ها جایگزین ندارند،سرمایه

 تر است.هایی که جایگزینی ندارند، بسیار مهماین سرمایه

 کنیم:ای آنها را سپری میهایی در طول روز داریم، که بدون هیچ استفادهما زمان هر یك از

 رسد.های یك روز در مدرسه که مجموعا به یك ساعت هم میزنگ تفریح 

 .مدت زمانی که در مسیر هستیم تا به خانه برسیم 

 کنیم.ایم یا برای خرید یك چیز صرف میفرصتی که در صف نانوایی ایستاده 

  و... 
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م دهید. برای م را انجاو اقدام الزریزی یك یا دو مورد از موارد فوق را در نظر گرفته و برای استفاده بهتر از آن برنامه

 این منظور:

 آوری کنید.ها و پیشنهادات مختلف را جمعبا دوستان خود گفتگو کرده و برای یکی از موارد فوق ایده -

o چنین کارهایی را انجام داد: توان در زنگ تفریحبه عنوان مثال می 

 ا ههای تفریح )این نرمشل زنگریزی شده در طوهای مشخص و برنامهانجام نرمش

 (.تواند گروهی باشدمی

 امه ری برنجو دتوانیمی) های خود به همراه دوستان و احوالپرسی از آنهاخوردن خوراکی

وز از رر یك و د دباشی دهای خوکالسییح در کنار بخشی از همکه هر زنگ تفر دبریزی

 (احوال همه با خبر بشوید.

 یاط و هایی که در ح، مثل برداشتن زبالهتالش در جهت زیباسازی هرچه بیشتر مدرسه

 شود.راهروها دیده می

 رود یاد، مثل نقاشی یا سهایی که در حال یادگیری آنها هستیتمرین بخشی از مهارت 

 ه زبان  ملمکا

 ارجیمثل آیات قرآن کریم، ابیات شعر و یا کلمات زبان خهای مطالعاتی مرور فیش 

 های مطرح شده را با هم مقایسه کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنید.ایده -

 د.به مدت یك ماه این کار را ادامه داده و نتایج بدست آمده را به دیگران هم انتقال دهی -

زرگانی بواالت السالم ذکر شده و یا از میان احهایی که در خصوص زندگی اهل بیت علیهم از میان داستان -

ت از ه درسهایی در خصوص استفادچون امام خمینی ره، شهید چمران، پرفسور حسابی و مانند آن، حکایت

 زمان و فرصت شناسایی کرده و آن را در اختیار دوستان خود قرار دهید.

ها رهین خاطتوانید با توجه به اکنید. )میسالگی خود یادداشت ای از این کارها در دفتر سیزدهخاطره -

جرا ان را آها طراحی کرده و در کالس، مسجد و یا در جمع دوستان نمایشی طنز برای استفاده از فرصت

 کنید.(

  


