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صفحه7

( با ورود به کالس درس مراحل علم آموزی) از دیدگاه پیامبر)ص(( را رعایت کن و آن ها را در پایان ساعت درسی یا جلسه 2

 آینده بصورت یک نمودار رسم و در تابلوی کالس نصب کن.

درس چهاردهم ) کمال همنشین (

 و ن پیش بینی کن.آو پس از  خودت فتار و اخالق جوانیر دوستی با فردی که در رعایت اوقات نماز بی توجه است را در( تاثیر 1

 در کالس ارائه بده. شت کن ودارا یاد آن آسیب ها احتمالی

 .............................................................................................................................................................................................

 هریک را جداگانه بنویس و با دوستانت در این زمینه برای اینکه این اخالق در تو تاثیر نگذارد چه کارهایی انجام می دهی.

 ئه کن.ارایزنی کن و نتیجه را در کالس ار

  .............................................................................................................................................................................................

تحویلم بده. خصوصیبه صورت و  ( دروغ هایی را که در طول چند سال گذشته به عنوان شوخی گفته ای را فهرست کن.2

 ....................................................................................................................................................................................................................

  در صورت تکرار این عمل تاثیر آن را بر شخصیت آینده خود بیان کن ............................................................

 با توجه به این تاثیرات چه تصمیمی می گیری؟ ............................................................

ارائه کنرا ات بر رفتارت  تصمیم این در یکماه آینده گزارشی از تاثیرات

 .............................................................................................................................................................................................

درس پانزدهم )مزدوران شیطان(

اولویّت بندی برای انجام کارهای خانه و مدرسه ات طراحی و در محل مناسبی در خانه نصب ( یک برنامه هفتگی با رعایت اصل 1

 کن و پس از آن مراحل زیر را انجام بده

  .یک عکس از برنامه تهیه کن و آن را در معرض دید دانش آموزان کالس قرار بده ............................................................ 

 .گزارشی از چگونگی اجرای برنامه در کالس ارائه کن  ............................................................ 

  ای را مشخص کن. نشدهمواردی که موفق به انجام آن ............................................................ 

  انت همفکری کن. با دوست ناموفقجهت انجام کارهای ............................................................ 

( تاثیر عادت به تنبلی را در سطح اقتصاد آینده ات پیش بینی کن و پس از نوشتن نتایج آن راه های درمان را مشخص کن2

 ..................................................................................................................................................................

در پناه حضرت حق موفق و پیروز باشید
بارم بندی هر سؤال به صورت توصیفی و بر مبنای زیر است:

در حد انتظار  خوب   بسیار خوب  عالی

مراحل علم آموزی

.......... ......... .......... ........ .........


