
نفر از نمازگزاران صحبت کنید و بپرسید صدقه  چه منافعی دارد و آیا  3در مسجد محل زندگی خود با -3

است یا خیر؟ در یک فهرست نکاتی از صدقه را که اهمیت دارد و شما آن را  صدقه دادن فقط پول پرداختن

 درزندگی خود مهمّ میدانید بنویسید .

در درس در مورد ویژگی های پیامبر خوانده اید . خود را با این ویژگیها مقایسه  و جدول را کامل کنید-1  

ای اخالقی و رفتار اجتماعی پیامبرویژگی ه مقایسه  ویژگیهای پیامبر با رفتار خود

بزرگواری و محبت من هم .......

عزّت نفس من هم .......

امانت داری من هم .......

شما برای اینکه خود را به صفت امانت داری مشهور کنید چه کارهایی می توانیدانجام دهید؟-2  

دلیل شماچیست؟الگوی شما در زندگی فردی و اجتماعی چه کسانی هستند ؟ -3  

دلیل الگوهای شما

 درس پنجم

پیامبررحمت

اگر شما را حاکم یک جامعه قرار دهند شما با افراد جامعه چه رفتاری خواهید داشت؟-1  

من ..........

 الگوی من در حکومت ......

درآوریدو در نمایشنامه ایی کوتاه از صحنه یک دادگاه بنویسید .  و در کالس این نمایش نامه را به اجرا -2

آن قاضی و شاکی و محکوم داشته باشید . حال از تماشاگران درمورد این نمایشنامه نظر خواهی کنید 

 وبخواهید آنچه که در درس خوانده اند با این نمایشنامه ارتباط برقرار کنند .

چرا او یک  در زندگی خود افرادی را می شناسید که فداکارباشند ؟ یکی را  معرفی و بیان کنید که -3

 فداکار است؟

حتما درس را با دقّت خوانده اید . این درس در تصمیم گیری شما برای زندگی آینده چه تغییراتی ایجاد -4

 می کند؟

من تصمیم گرفتم از همین حاال .......

 درس ششم

أسوه فداکاری و 

عدالت

باشد  در احادیث و روایات و یا آیاتی که نشان دهنده ی یک از خصوصیات حضرت فاطمه زهرا )س( -1

 کالس ارائه نمائید.

یا می  با مطالعه در ویژگی های اخالقی حضرت فاطمه زهرا)س( شما خود را چگونه فردی می بینید-2

؟دلیل خود را بیان کنید.خواهید تغییر کنید   

)دلیل(مقایسه با خود ویژگی های اخالقی حضرت فاطمه زهرا)س( 

حیا و عفّت من هم ..

من هم ...  شدید به پیامبرعالقه  

من هم ...   اهمیت دادن به خانه و خانواده 

من هم ...   ساده زیستی 

 درس هفتم

برترین بانو


