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و آیا در طول این  و چیست(  است حرام از دوری نعمت شکر)  ی جمله مفهوم  بگو تو جان سعید: 1 

.نها را بشمارآیک هفته کارهایی انجام داده ایی که نشان از شکر نعمت باشد .   

 بعد.  چقدر زیباست است داده آنها به خدا که ار نعماتی ببین    و بنگرزندگی خود  به عزیزم حامد:2

را در یک برگه یادداشت کن  و  بگو  شکر این نعمتها را چگونه بجای خواهی   نعمات اینبرخی از 

.وردآ  

گه بنویس و بگو رآنها را  در یک ببعضی ازنشانه های محبت خداوند را در زندگی خود دریاب و  -3

برای جبران محبت  چه می خواهی بکنی ؟ در هفته آینده گزارشی از فعالیت های خود را در جبران 

 محبت های خدا  د مورد انسان بگو.

 معرفی را آنها میکند استفاده بخوبی هوش و علم نعمت از کدامیک دوستانت در خوبم پسر جان  علی:4

دارد؟ آنها بر آثاری چه و چیست نعمت از درست استفاده  این نتیجه بگو و  کن  

اتفاقات که و نمونه هایی از  کن تالوت را( الرّاحِمینَ الرحَمُ هُوَ وَ حافِظاً خَیرٌ فَاهللُ)  ی آیه جان علی:5

 برای تو اتفاق می افته که نشان از محافظت خدا دارد برای ما بیان کن.

 محبت و عظمت از نشان که را الهی نعمات از نمونه چند باید  کدام هر بعد جلسه عزیز آموزان دانش:6

 را آن ارتباط و دهید توضیح آن درمورد و کنید چاپ و بگیرید را تصاویرش یا بیاورید خود با دارد خدا

(کار نمونه.) دهید شرح ما بادرس  

 آموزان دانش. میدهیم گوش را ساعت تیک تیک و دهیم می نمایش کالس در را بزرگ ساعتی-7

 با ای آیه چه ؟ چیست ما درس موضوع با ارتباطش و میکند یادآوری چیزیرا چه ساعت صدای ، عزیز

(ما زندگی لحظه لحظه در خدا بودن همراه و عمر گذر سازی شبیه)؟است ارتباط در آن  

بنویس. لاز کجا می دانی که فرد شکر گزاری درزندگی هستی ؟ نمونه هایی را در یک جدو -8  

خاطره ایی از خود و اطرافیان در مورد اینکه خداوند مراقب ماست و ما را خیلی دوست دارد  را برای  -9

 ما  بگو.


