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ارسال کردم و دانش   یسوره انشقاق را در کالس مجاز  سیسوره انشقاق ابتدا در چند جلسه و سیتدر یبرا 

سوره   نیسوره را گذاشتم و گفتم :حاال ا سیبعد و یکردند، سپس درجلسه ی آموزان با گوش کردن ،تکرار هم م

خوب   یبا انجام کارها  د یگویسوره به ما م نیا ست؟یچ   شقاقسوره ان  امیپ د ی بدان د یخواه  یدارد م یامیما پ یبرا

که دانش آموزانم   دیکن انیچند تا کار خوب ب د یتوان یهستند شما م ادیخوب ز یکارها میشاد و با نشاط شو

،نماز خواندن ،مهربان بودن ،قرآن خواندن ،احترام به   گرانیکردند ،مانند کمک به د انیرا ب یادیخوب ز یکارها

تالش   شتری ب یها یبه شاد دن یرس  یخواهندخوشحال باشند و برا یمادر و....... سپس گفتم همه انسانها م وپدر 

ماندگار   یشاد نیخوب ا یشوند با انجام کارها یو ماندگار م ی شگیهم ی تالش ها باعث خوشحال  یبعض کنند یم

درس پنجم   ه یدر زنگ هد  بعد خواهد داشت در جلسه   یکار خوب انجام دهد حال بهتر شتر یس بشود هرک یم

از فرصت استفاده کردم و گفتم   کردند یرنگ م  د یانسان خوب را دانش آموزان با ک ی یها یژگیگل صد برگ و

  امیدهند پ ی انجام م یاریخوب بس یخوب کارها یانسانها  دیشو  یانسان خوب آشنا م کی یها یژگیحاال با و

کند که دانش   یم ی خوب یخوب و مسلمان چه کارها  سانجدول است ان ن یسوره انشقاق هم در رابطه با هم

که   یگذارد و.......... در جلسات بعد  یخواند، به پدر و مادر احترام م یکند ،نماز م  یآموزانم پاسخ دادند سالم م 

را   ییکارها د ی بود که دانش آموزان با  یزیابطه با جدول رنگ آمدرس در ر انیرا درس دادم پا ه یدرس هشتم هد 

دوست ندارد رارنگ بزنند مثل دروغ گفتن ،تهمت زدن ،مسخره کردن ،و........که انسان خوب و مسلمان    اکه خد 

  تیفصلها را ازسا پ یسوره انشقاق راگذاشتم و سپس کل سیبعد ابتدا و  یدهد در جلسه  یکارها را انجام نم نیا

از فرصت   د یدهد که ما با  یها و گذشت زمان را نشان مشدن فصل  یسپر  پیکل نیا امیفهم قرآن ارسال کردم پ

آشنا شدند و در جلسه آخر شعر خودم   پیکل نیا امیودانش آموزان با پ  م یخوب استفاده کن یها  در انجام کارها

انجام کار   نیقوان نیاز مهمتر یکیخوب ارسال کردم و بچه ها هم خواندند و به آنها گفتم  یه با کارهارا در رابط
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