
من هم ...   ایثار و بخشندگی 

من هم ...   حضور دراجتماع 

توصیه شما به زنان  در رابطه با این درس چه می تواند باشد ؟ در دو جمله بیان کنید. -3

فکر می کنید به بلوغ رسیده اید یا خیر؟شما  چند سال دارید ؟ آیا -1  

در یک جدول نشانه های بلوغ جسمی و شخصیّتی را که در خود احساس می کنید بنویسید. -2  

نشانه های بلوغ جسمی  خود نشانه های بلوغ شخصیتی خود

بلوغ و شرایط در مسجد محله خود در نماز جماع حاضرشوید و با امام جماعت خود یک بحث در مورد -3

رسیدن به بلوغ و کارهایی که بعد از رسیدن به بلوغ باید انجام شود ، انجام دهید و به صورت کلیپ یا صوت 

 درآورید ودر کالس ارائه نمائید.

برادر خود به سنی رسیده است که باید تکالیف دینی خود را انجام دهد . او را راهنمایی نمائید که چه -4

 باید انجام دهد.

ادر عزیزم تو باید ....بر

یکی از شرایط اجرای تکالیف دینی انتخاب مرجع برای خود است . آیا برای انجام تکایف خود مرجعی را -5

انتخاب کرده اید؟ چگونه به این انتخاب رسیده اید و چه کسی را درحال حاضر شایسته تقلید کردن برای 

 خود می دانید؟چرا؟

 درس هشتم

افتخاربندگی

خود  دفترچه  راهنمای یک از وسایل منزل را بخواهید و لزوم  وجود این راهنما ار از آنها ازبزرگتر های -1

بپرسید ؟ حال آن دفترچه را به کالس بیاورید و نکاتی را که بنظرتان مهم و اساسی است بیان کنید و به 

 موضوع درس)به سوی پاکی( ارتباط دهید.

د دارد :در حیاط خانه شما حوضی بزرگ پر از آب وجو-2  

 الف: این چه نوع آبی است :

ب: اگر گنجشکی از باالی درخت مدفوعی درآب حوضبیندازد  حکم ان آب چیست؟ آیا نجس است یا خیر؟ 

 چرا؟

 ج: در چه صورتی این آب نجس خواهد شد که قابل استفاده نخواهد شد ؟

ی خون به داخل آن لیوان افتاد علی  هنگام خورد آب با یک لیوان ناگهان لیوان دستش را برید و  کم -3

 ولی رنگ یا مزه  آن تغییری نکرد . شما هم شاهد این ماجرا بودید . حال عکس العمل شما چیست؟

پدرو مادر شما  زائر کربال بودند و االن برمی گردند و قصاب  یک گوسفند را سر می بُرد هنگام رد شدن -4

د پاکش کنید  و به آب هم دسترسی ندارید . چه از روی گوسفند ته کفش شما خونی شد و می خواهی  

می کنید؟

 درس نهم

به سوی پاکی

در کالس درس هستید و صدای مؤذن از مسجد بلند می شود و معلم  ازدانش آموزانش می خواهد که -1

وضو بگیرند و به نمازخانه بروند و آماده  اقامه نماز شوند . حال  نماز به جماعت برگزار می شود . و امام 

یک سوال می پرسد . علی جان بنظر تو واجبات و ارکان نماز چیست؟ پاسخ علی چه خواهد بود. جماعت    

 درس دهم

ستون دین


