
   7درس  الي 1پاسخ خود ارزيابي ها از درس  
  
  "درس اول  "
  چه كساني در كالس جنگل سبز، آرزوهاي خود را مطرح كردند ؟ -1

  ، جوجة پرستو ، جوجه گنجشك و شبنم كوچك ، جوجه كبوتران دانة جواب :
  
  چيست ؟ "مي خواهم آفتاب شوم  "منظور شبنم از جملة  -2

روم و در آنجا تبديل به  ابر شوم و ببارم و مفيد واقع شوم و به ديگران زندگي دوباره يعني مي خواهم به آسمان ب جواب :
  ببخشم .

  
  اگر شما در جنگل سبزبوديد ، چه آرزويي داشتيد ؟ -3 

  به عهده ي دانش آموز جواب :
  
  "درس دوم  "

  در كالس طبيعت چه زيبايي هايي را مي توان درك كرد ؟ -1
است ، زيبايي هايي مانند : آواز پرندگان ، زمزمة نسيم ، صداي آبشارها ، آرامش كوه هاو همة عناصر طبيعت زيب جواب :

  صخره ها ، عظمت آسمان ، عظمت و بزرگي درياها و رنگ هاي گياهان و ...................
 

 با كدام بخش از درس ارتباط دارد ؟  "مولوي"اين دو بيت   -2
  ها بر كرده اند از خاكدان اين درختانند همچون خاكيان        دست

   با زبان سبز و با دست دراز         از ضمير خاك مي گويند راز
سال ديگر كه به روستا برگشتم ، بر روي سبزه ها و كشته هاي سيراب ، درختان سر سبز باغ و صحرا را ديدم كه  جواب:

ودكان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان اميدوار شاخة دست هاي خويش را به آسمان برافراشته بودند و دعا مي كردند و ك
  ذرت ها در گوش نسيم آمين مي گفتند .

  
  نمونه هاي ديگري از زيبايي هاي آفرينش را بيان كنيد  .  -3

باران  كه مي بارد هوا پر از طراوت مي شود . گل ها رنگ مي گيرند و رنگ ها  شفاف مي شوند . پروانه ها با لذّت  جواب :
كنند . پرندگان آواز   مي خوانند. آب ها به هيجان در مي آيند و آبشار ها ترانه مي خوانند . آسمان آبي مي شود پرواز مي 

  وزمين را رنگارنگ مي سازد و زمين جان دوباره مي گيرد .
  
  "درس سوم  " 
  . امتيازات يك نو جوان و جوان خوب را از ديدگاه رهبر معظّم انقالب بيان كنيد - 1



  پاكدل ،هوشمند ، مؤمن  ، پاكدامن ، بانشاط ، اهل فكر كردن و تحليل كردن  :جواب 
   

  چيست ؟ "آينده با حرف ساخته نمي شود "رت از عبامنظور - 2

آينده را در عمل بايد ساخت نه اينكه بنشينيم و در مورد آن حرف بزنيم . با حرف زدن آينده اي ساخته نمي شود  جواب :
  ار كنيم و به افكارمان جامة عمل بپوشانيم .بايد براي ساختن آينده ك

  
  ايراني بستگي به چه عواملي دارد ؟ جوانان به نظر شما موفقيت-3

  به پشتكار و تالش آنها بستگي دارد .  جواب :
  

    "درس چهارم  "
  چيست ؟  "آسمان مثل يك تبسم شد  "منظور شاعر از  -1

ف شد و بهار از راه رسيد وهمه چيز در عالم  زندگي  دوباره  را از سر ابر هاي تيره و تار كنار رفت و آسمان صا جواب :
  گرفتند .

  
به نظر شما چرا بزرگ ترها از دورة نوجواني و جواني خود معموآل با حسرت و آه ،  -2

  ياد مي كنند ؟
بعضي ها ممكن است از اين دوره خوب استفاده نكرده باشند و چون ديگر راه برگشت به آن دوران وجود ندارد   :جواب 

  آنها بسيار دوست دارند به همان دوران برگردند و آن را جبران كنند .
  
  چه كنيم كه زيباتر شود ؟ "نوجواني زيباست  " -3

  آيد حد اكثر استفاده را بكنيم . يت هايي كه براي ما پيش ميبايد قدر لحظه لحظة آن را بدانيم و از موقع :جواب 
  
  "درس پنجم  " 
  چه كساني مي توانند در قلب ما جا بگيرند ؟ -1

اول خداوند كه خالق ما است. سپس ، پدر،مادر ، دوستان ، اقوام و آشنايان و همة آدم هاي خوب و مهربان و  جواب :
  اخالقشان را خوب كنند .همة آدم هاي بد به شرطي كه قول بدهند 

  چرا قلب آدم نبايد خالي بماند ؟-2
چون قلب جايگاه مهر و محبت است و انسان همواره به اطرافيان خود عشق مي ورزد . بنابراين قلب خالي يعني  جواب :

  .هيچ گونه عشق و مهر و محبتي در آن وجود ندارد. به همين دليل هيچ گاه قلب نبايد خالي بماند 
  
  تشبيه مي كنيد ؟ چرا قلب به دريا تشبيه شده است ؟ شما قلب را به چه چيز هايي-3



قلب به دليل وسعت و گستردگي آن و گرماي عشق و محبتي كه در آن وجود دارد به دريا تشبيه مي شود و مي توان  جواب :
  يه كرد .وسيع و بي انتهاست تشبچه كه يانوس ، جنگل ، آسمان و نيز هر آنآن را به اق

  
   "درس ششم  "
  چرا گيتي به چشم كبوتر بچه تاريك شد ؟  -1

چون راهي را كه پرواز كرده بود در نظرش طوالني آمد ؛خسته شد و ديگر توانايي برگشتن اين راه را نداشت .به  جواب :
   همين خاطر دنيا در چشم او تيره و تار شد

  
  د مادر داده باشد ؟ به نظر شما كبوتر بچه ممكن است چه پاسخي به پن -2

  .ممكن است پند و نصيحت مادر را گوش كند يا گوش نكند  جواب :
  
  پيام اصلي درس چيست ؟  -3

انسان براي آن كه بتواند از عهدة سختي ها و مشكالت برآيد ، بايد سعي و تالش كند و در اين راه تجربه به دست جواب :
   مر ميسر نمي شود مگر با راهنمايي بزرگ تر هاآورد و راه و رسم زندگي كردن را بياموزد و اين ا

   "درس هفتم  "
  ؟ "وقت از طال گران بها تر است  "چرا مي گويند :  -1

به دست آورد اما دقايق تلف شده را با هيچ چيزي نمي توان باز زيرا طال را مي توان دوباره با زحمت و تالش  :جواب 
  گرداند .

  
 ، چيست ؟ "ما تعيين نمي كند عمر حقيقي را شناسنامة"منظور از  -2

زيستن و زندگي زيبا تنها همان فرصت هايي است كه با رفتار هاي زيبا و كار هاي بزرگ مي گذرد . زندگي  :جواب 
  دانش و يا كار مفيد و سازنده بگذرد .  حقيقي آن است كه در جست و جوي

  
  پيام اصلي درس چيست ؟ -3

  در فرصت ها را بدانيد .فرصت ها همچون ابر مي گذرند پس ق جواب :

  


