
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


