
یاری خدا می دانید؟دالیل خود را با ذکر نمونه هایی از  آیا خودتان را شایسته ی بهره مند شدن از -3

 زندگی روزمره خو د ذکر کنید.

)اگر خدا را یاری کنید او « اِن تنصراهللَ یَنصُرکُم و یُثَبِّت أَقدامَکُم»به این آیه تفکر کرده اید  آیا  تا بحال -4

 هم شما را یاری می کند و قدمهایتان را استوار می گرداند.(

آیا خدا نیازبه یاری دارد؟الف(   

 ب( شما کدام کارهایی را درزندگی انجام می دهید که نشان از یاری کردن خداست؟

 ج(اگر شما در  زندگی فردی و اجتماعی راههای یاری خدا را ندانید  چه رخ خواهد داد؟

ارتباط بااستعانت از  در یک پاورپوینت  یا گزارش یا تصاویری مرتبط با درس آیاتی را مثال بزنید  که در-5

 خدا باشد .

نمایشنامه ایی با کمک دبیر خود طراحی کنید که با درس تلخ وشیرین در ارتباط باشد و آن را در کالس -1

اجرا کنید و از دانش آموزان بخواهید  آنچه را که از نمایش دریافته اند بطور خالصه  بیان کنند و  در ضمن 

نمایشنامه و دنیای واقعی ارائه دهند.مقایسه ایی با این   

بنظر شما انسانها به چند دسته تقسیم شده اند و شما جزو کدام دسته هستید؟ دالیل خود را از رفتارها و -2

زندگی واقعی انجام می دهید، در یک جدول بیان کنید. دراعمالی که   

سعادتمندان و بهشتیان قرار گیرید؟ و آینده خود شما برای آینده خود چه برنامه هایی دارید تا در گروه -3

 را چگونه پیش بینی می کنید؟چرا؟

کنید و نکاتی که  مطالعهوی  ا انتخاب کنید و در مورد رفتارها وزندگانیر شخص مشهور و مومن یک  -4

 نشان دهنده ی سعادت اخروی وی  می باشد دریک فهرست ذکر کنید و به کالس ارائه دهید.

جدول را کامل کنید.تصویر زیر ه به با توج -5  

کارهایی که شما را به بهشت زیبا می رساند کارهایی که  شما را به عذاب الهی گرفتار می کند

 درس سوّم

تلخ و شیرین

در کالس پلی را بطور مختصر بسازید و از چند نفر از دانش اموزان که قبال هماهنگ شده اید بخواهید   -1

بایستند. نام پل را هم پل مرگ بگذارید . حال آن دانش اموزان برخیبا حالتی خندان و در یک طرف پل 

سریع رد می شوند و  برخی نمی خواند رد شوند و ناراحتند و با ناراحتی و آرام با اضطراب رد می شوند.حال 

ارند؟ با این از همکالسی های خو  نظرشان را بخواهید که چرا اینها در رد شدن از پل با هم تفاوت د

 نمایشنامه به یادگیری درس بیشتر عمق ببخشید .

شما خود را جزو کدام دسته از افراد نمایشنامه می دانید ؟ چرا این احساس را دارید؟-2  

 درس چهارم

عبور آسان


