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1:زمان آزمون

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪هاي مهم درسمعنی لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
رها:بِرهییک بار:باري

پارچه فروش:بزازپادشاه:سلطان
گداخته:تفتهثروت مند:توانگر

طالیی:زرینسختی:مشقت
تابستان:صیفخواري و پستی:مذلت
زمستان:شتاگستاخ:خیره

ارزشمند:گران مایهباز شدن:شکفتن

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪متنمعنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
:غنچه با دل گرفته گفت

یزندگ«
زخنده گرفتن است لب

»درون خود نشستن استياگوشه
.استتنها نشستنيادر گوشهودنینخندیزندگ: گفتناراحتیبا غنچه

:به خنده گفتگل
شکفتن است ،یزندگ«
»زبان سبز، راز گفتن استبا

ها به راستی که زندگی مانند شکفتن یک گل است و گفتن رمز و راز با زباي سبز مانند برگ گل: گل با خنده گفت
.و درختان است

غنچه و گل از درون باغچه يو گوگفت
.رسدیهم به گوش مباز

شودیمدهیغنچه و گل از درون باغچه شنيگفت و گوهمچنان
؟یکنیچه فکر متو

درست گفته اند؟کیکدام یراست
؟انددرست گفتهآنها ازکینظرت کدام به؟نظر تو چیست

کنم یکه فکر ممن
اشاره کرده است یبه راز زندگگل
چه باشد او گل استهر
رهنیدو پیکیگل

.ز غنچه پاره کرده استشتریب
يشتریبياو گل است و از غنچه تجربهباالخرهبرده و به آن اشاره کرده یپیکنم گل به راز زندگیکه فکر ممن

.دارد یدر زندگ
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
کرده است؟فیرا چگونه تعریگل زندگ: 1سوال 

.و رشد و سرسبز شدن و طراوت داشتن استییشکوفاینظر گل زندگاز
و با گوشه ندیبیميو سرسبزییرا در شکوفایهمانند گل زندگشاعرست؟یچیشاعر از زندگفیتعر: 2سوال 

.کندنشینی و غمگینی مخالف است و ما را به شادي و حرکت و سرزندگی دعوت می
دنیا . حقیقت زندگی انسان و هدف از خلقت او محدود به این دنیا نیستنظر شما راز زندگی چیست؟به: 3سوال 

دنیا محلی براي آزمایش است؛ خداوند انسان را آفریده و او را راهنمایی نمود تا به . براي آخرت آفریده شده است
ها ستقامت در سختیبنابراین راز زندگی را باید در ایمان به خدا و توکل بر او و صبر و ا. کمال مطلوب نایل شود

.عنوان کرد

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪حکایت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
. يبه زور بازو، نان خورديگریو ديخدمت سلطان کردیکیدو برادر، 

.آوردیبه دست ميبا کار و تالش خود روزيگریکرد و دیخدمت میبه سلطانیکیدو برادر بودن که 
؟یتا از مشقّت کار کردن بِرَهیچرا خدمت نکن: را کهشیتوانگر گفت درو،يبار

از از زحمت کار کردن یکنیچرا مانند من به سلطان خدمت نم: خود گفت کهریبار برادر ثروتمند به برادر فقکی
.يراحت شو

نینان خود خوردن و نشستن به، که کمر زر: که خردمندان گفته اندیابیییتا از مذلّت خدمت، رهایتو چرا کار نکن: گفت
:ستادنیبستن و به خدمت ا

شمندانیکه اندیخدمت به سلطان راحت بشيتا از خفّت و خواریکنیتو چرا کار نم:تر گفت ریفقبرادر
سرپا یبستند و در خدمت کساز دست رنج خود استفاده کردن و راحت بودن بهتر است از کمربند طال : اندگفته

.ستادنیا
ریامشیبه پنهیبِه از از دست بر س/  ریدست آهن تفته کردن خمبه

.یستیدر خدمت پادشاه بانهیدست بر سنکهیشکل دادن بهتر است از اریگداخته را با دست مانند خمآهن
و چه پوشم شتافیتا چه خورم ص/ صرف شد نیدر اهیگران ماعمر
.تابستان چه بخورم و زمستان چه بپوشم نکهیرا هدر دادم به خاطر اارزشمند خودعمر

پشت به خدمت، دوتا یتا نکن/ بسازیبه نانره،یشکم خيا
.ینکنمیتعظیخدمت به هر کسيسر کن تا برایشکم گستاخ با تکه نانيا

.میخودرا بارزش تر کنیزندگمیتوانیمچگونه* 
به خاطر زیاده خواهی، تن . اهمیت لحظات گرانقدر عمر خود پی برده و در زندگی قناعت پیشه باشیمبه ارزش و 

طبع بلند و عزت . ي مخلص و حقیقی خداوند تبارك و تعالی باشیمارزش نداده و فقط بندهبه کارهاي پست و بی
.ي نان هیچ وقت پیش دیگران کمر خم نکنیمنفس داشته باشیم و به خاطر لقمه
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ایستگاه اندیشه₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ست؟یداستان چنیاامیپ: 1سوال 

.کمک نخواهد گرانیندارد از دیکه ضرورتیوقتکه انسان کار خود را خودش انجام بدهد ونیا
هاي این فصل دارد؟نظر شما محتواي این داستان چه ارتباطی با عنوان و درسبه: 2سوال 

هاي ي این درس و سایر دروس و داستانآموزد که با مطالعهیکی از مهارتهاي زندگی را به ما میاین داستان نیز
گیرند، هم در هاي مختلف زندگی را آموخته و در زندگی خویش به کار میفهمیم، افرادي که مهارتاین فصل می

.رسندزندگی فردي و هم در زندگی اجتماعی به موفقیت می




