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 استان سیستان وبلوچستانتهیه کننده: راضیه خزاعی سرگروه قرآن و معارف  اسالمی  

 

 

 

 

 

  

 سّومردس 

 

 را انتخاب الف( به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای اکر و زمحت یک ساهل، خوشگذراین و زندیگ راحت در قرص

 بود؟ یم کرد، چه رساجنایم در انتظار او یم 

 ودر آن جزیره به استقبال مرگ یم رفت انتظارش نبود رسنوشیت جز رسنوشت پادشاهان قبیل در

 

این شباهتها را پیدا  .یابیم که داستان زیرک شباهتهای زیادی با زندیگ خود ما در دنیا دارد ب( اگر کیم فکر کنیم در یم
 د.کنید و مانند نمونه، جاهای خایل زیر را پر کنی

 .ایی نیاز داشتـ زیرک که اولنی باربه آن شهرآمده بود، به راهنم1

 .آییم، برای خوشبخیت نیازمند راهنمایی پیامربان هستیم ما نزی که تنها یک بار به این دنیا یم

 

 .توانست تمام وقتش را به اسرتاحت در قرص برپدازد ـ او یم2

 دنیا رصف کنیم در   خوشگذراین رسگریم و تمام عمر خویش را به  ما نزی ممکن است

 

 .خییل زود سرپی شداش  ـ زمان پادشایه3

 هم خییل زود سرپی خواهد شد ومرگ به رساغ ما خواهد آمد   زمان زندیگ ما

 

 .ـ گمان نیم کرد که نگهبانان ناگهان نیمه شب به رساغش بیایند4

 گمان نیم کنیم که ناگهان فرشته مرگ به رساغ ما بیاید ما نزی

 



 

  

 .ندادند را اکری هیچ اجازه  ـ نگهبانان هناگم رفنت به او5

  مرگ به ما اجازه اجنام هیچ اکری را خنواهد دادبه هناگم رفنت ما نزی

 

 .بود ساخته خودش که کرد یم زندیگ جایی در زیبا جزیره ـ او در آن 6

  ما هم در آن دنیا در جایی زندیگ خواهیم کرد که خود ما با اعماملان ساخته ایم

 

 

 .شود آن ساکنان و زیباجزیره  توانست روزی پادشاه  نیم شد، هرگز ـ اگر زیرک وارد این شهر نیم7

وسعادت جهان  نیم توانستیم با اعمال صالیح که اجنام یم دهیم به جایاگه بهشتیان دست یابیمما هم اگر متودل نیم شدیم 
 آخرت را به دست آوریم 

 

 

 سایر شباهتها را با مشورت دوستان و راهنمایی معلمتان بنویسید

 تعداد زیادی در جزیره منتظر ورود دوستشان )زیرک ( بودند (1

 ما هم اگر انسانهای شایسته ای باشیم پیامرب و فرشتاگن وبنداگن صالح خدا به استقباملان یم آیند    

 . قرص زیبای او درمیان بایغ بزرگ وزیبا قرار داشت ( 2

 قرص مومنان و انسانهای خوب هم در بهشیت زیبا و وسیع  قرار دارد 

 

 
 



  

 

  

 

 

  در دل نداشت؟ تریس چیه رهیاز رفنت به جز رکیــ چرا پادشاه ز١

 چون تمام اماکنات رفایه را با تالش وزیریک خود درآن جزیره فراهم نموده بود

 

 است؟ چرا؟ ندیوحشتناک و ناخوشا چه کساین یــ مرگ برا2

 یا توشه خود سفر یو برا پردازند یم ایدر دن حیو تفر خود را به خوشگذراین تمام زندیگبرای اکفران وبداکران وافرادی که 
 هاست و رس آاغز سخیت هایخوش انیپا یآنها به معنا یمرگ برا دانند یم رایز کنند، آماده نیم

 دیده حیــ حالت مؤمنان را در هناگم مرگ توض3

به  : درود بر شما باد،ندیگو ]و به آنان[ یم  ستانند، که پاکند ــ یم که فرشتاگن جانشان را ــ درحایل همان کساین
 دیبه بهشت وارد شو دیداد ]پاداش[ آچنه اجنام یم

 

 


