
حتما در خانه خود مادربزرگ یا پدربزرگ و یا یکی ازخویشاوندان خود را دیده اید که نشسته و نماز می -2

را به کالس ارائه دهید. دالیلخواند . ازاو بپرسید چرا نسشته نماز میخواند . همان   

نماز در رفتار و اخالق شما چه تاثیری دارد  دریک لیست آنها را بنویسید.  -3  

حال که با ارکان و واجبات نماز آشنا شدید  و اهمیت خواندن نمازرا می فهمید . جدول را کامل کنید. -4  

تاثیر نماز بر جسم خود تاثیر نمازبر روح و شخصیّت خود

اشعار یا آیات یا احادیثی در مورد نماز  و تاثیر ان درزندگی به کالس ارائه دهید. -4  

آیا احساس می کنید که نمازتان مقبول خداوند است؟ چرا این حساس را دارید. -5  

من احسا می کنم نمازم مورد قبول واقع شده زیرا ......

موقعیّت های زیر اشتباه وجود دارد. و پاسخ شما برای رفع این بررسی کنید  و ببینید در کدام یک از  -1

 اشتباه چیست.

موضوع مسأله نکته اشتباه پاسخ شما برای رفع اشتباه

علی درنماز جماعت پیش از امام 

 جماعت سر از رکوع بر می دارد

سعید در نماز جماعت پیش از 

 امام جماعت نیّت کرده است

نمی خواندمحمد حمد وسوره  را   

در کالس با تعدادی از همکالسی هایتان نماز جمعه را بصورت نمایشی اقامه کنید و مراحل آن را رعایت  -2

کنید ولی فقط یک یا دو نفر از نمازگزاران به عمد بخشهایی را از نماز با هماهنگی قبلی اشتباه انجا دهد 

ود بجا نیاورد .حال بعد از نماز از همکالسی مثال حمد وسوره بخواند یا قنوت را اشتباهی و در جای خ

هایتان جویا شوید که آیا نماز جمعه ی ما درست بوده یا خیر ؟ و ببینید چه می گویند و آیا متوجه اشتباه 

 آن دوستان شده اند یا خیر؟

تفاوت نماز جماعت را با نماز جمعه در یک جدول لیست کنید. -3  

در کالس غسل را  با مراحل آن نمایش دهید و دوستان نظر دهند .  -4

 درس یازدهم

نماز جماعت

علی به خواهر کوچکتر خود اصرار دارد که چادر سر کند و حجاب خود را رعایت نماید بنظر تان چرا علی -1

 این درخواست را دارد و دلیل اصرارش چیست؟دو دلیل کافی است.

دلیل اوّل:

دلیل دوّم:

ش مناسب ندارد و  آن را جدّی نمی گیرد و می گوید حجاب مخصوص زنان است و برای شحسن پو -2

 مردان حجاب الزم نیست؟

 الف: آیا کار حسن درست است؟ 

هیچ مسئولیتی ندارند؟ نب: آیا حجاب فقط برای زنان واجب است و حسن و امثال حس  

ثیری در شخصیت او در اجتماع دارد؟ج: اگر حسن حجاب و شئونات اسالمی رارعایت نماید چه تا  

 درس دوازدهم

نشان عزّت



شما در بیرون فرد بد حجابی را می بینید و می خواهید امربه معروف و نهی از منکر کنید. جمالت خود  -3

 را در یک لیست بنویسید که چه می خواهید به او بگوئید.

لطفا ....

زیرا .....

روایات و احادیث و آیات قران چند نمونه جستجو کنید و به کالس در مورد علم و دانش و اهمیّت ان از -1

 ارائه دهید.

فرض کنید با یک  عالم و دانا دوست هستی . این دوستی در  در آینده تو و تغییر زندگی تو چه نقشی  -2

 می تواند داشته باشد؟

ایسه کنید .در جدول زیر نتیجه دوستی با افراد دانشمند را با افراد نادان و جاهل مق-3  

دوستی با افراد عالم و دانا دوستی با افراد جاهل و نادان

در مورد این متن چه برداشتی دارید؟ شعر یا  داستان  کوتاه در ارتباط با مفهوم این شعر به صورت  -4

 گزارشیا پاورپوینت ارائه دهید .

«عالم بی عمل به چه ماند ؟ به زنبور بی عسل » 

سیزدهمدرس   

بربال فرشتگان

از این ابیات چه برداشتی دارید؟ متنی کوتاه یا شعر یا داستانی در ارتباط با این شعر به کالس ارائه  -1

 دهید.

 گلی خوشبوی در حمام روزی           رسید از دست محبوبی بدستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری           که ازبوی دالویز تو مستم  

 بگفتا من گِلی ناچیز بودم             ولیکن مدتی با گُل نشستم

 کمال همنشین در من اثر کرد             وگرنه مه همان خاکم که هستم

سعید یک فرد بد قولی است که همیشه قولی را به دوستانش می دهدو بعد آن را فراموش می کند یا به  -2

شده که دوستانش ازاو رنجیده خاطرباشند و  از او بگریزند.اگر آن عمل نمی کند. این خصوصیات وی باعث 

 شما بجای سعید بودید چه رفتاری پیش می گرفتید که دوستان به شما اعتماد  کنند؟

بهترین دوستت کیست ؟ چرا او بهترین دوست توست ؟ویژگیهای اورا نام ببر . -3  

جدول را کامل کن. -4  

خانواده و اجتماعتاثیر همنشین بد بر رفتار ما در  تاثیر دوست خوب بر رفتار ما در خانواده و اجتماع 

 درس چهاردهم

کمال همنشین


