
  
  
  
 

هاي رفع اين نيازها را هم  خداوند همه موجودات را با نيازهايي متفاوت و متنوع آفريده است و راه دانيد كه: آيا مي
 قرار داده است. در حقيقت خداوند بر همه چيز تواناست و علم او به همه چيز احاطه دارد.  ها آندر اختيار 

  ايد؟ هاي قرآن با زندگي فكر كرده آيا تا به حال به ارتباط ميان آيه 

 :  درس اهداف
  ها آن ي هاي برطرف كننده هو جانوران و را نايي با نيازهاي گياهانآش - 1
  خداوند در آفرينشباور به علم و قدرت  - 2
  مقايسه نيازهاي انسان در دوره نوزادي و بزرگسالي - 3
  طرف كننده ي نياز انسانشناخت پديده هاي مختلف بر - 4

ي درس و نكات: خالصه  
ترسيد. دانه نگران اين بود كه وقتي از  مي نخواست جوانه بزند و از روييد اي آشنا شديد كه دلش نمي در اين درس با دانه

سرگذشت درخت  ،هاي درخت هلويي كه در نزديكي او بود غذا و گرسنه بماند. يكي از ريشه بي آب و ،بيرون برودخاك 
ي كوچك بود كه در زير خاك خانه داشت بعد جوانه زد  زي يك هستهاين درخت رو«را برايش توضيح داد و به او گفت: 

سپس قد كشيد و حاال براي خودش درختي بزرگ و  ،ده بودو از خاك بيرون آمد و نور، گرما، آب و هوا براي رشدش آما
اي تولدش را تبريك گفت و  عد كه از خاك بيرون آمد و پروانهترس دانه ريخت و جوانه زد و چند روز ب». زيبا شده است

  گياه كوچولو خيلي خوشحال شد. ،شود ميبه او گفت كه همه نيازهايش توسط خورشيد، چشمه، خاك و نسيم برطرف 
ي را در طبيعت قرار داده هاي راهامكانات و  ها آنانواران نيز داراي نيازهايي هستند كه خداوند براي برطرف كردن ج

  .  كنند ميهاي مختلف به برطرف كردن آن كمك  زيادي هستند كه پديدهنيز داراي نيازهاي مختلف و  ها اناست. انس
به انسان توانايي هاي انسان متفاوت آفريده شدند تا  تي دندانش انسان به حدي است كه حدقت و نكته سنجي در آفرين

   .داده شودخوردن هر چيزي 
  
  

 اولاول  درسدرس
 خواست برويد! ي كه نميا انهد
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  برطرف كردن آن گفتگو كنيد. هاي راهي نياز انسان به محبت و  درباره

 

  

  * جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
  به گياه غذا مي دهد. ........................  - 1
  .شود ميبرطرف  ........................ گروه مواد غذايي از طريق  نياز نوزاد انسان به چهار - 2

  در مقابل عبارت صحيح (ص) و در مقابل عبارت غلط (غ) قرار دهيد.
          كنند. ميدرختان نياز به مسكن طوطي را برآورده  - 3
        خداوند براي حركت ماهي به او پوست لغزنده داده است.  - 4

  مشخص كنيد.  )( ي صحيح را با عالمت * گزينه
  ؟نداردكدام پديده در وجود انسان براي برطرف كردن نياز انسان شكل يكسان  - 5

   ها ) دنداند  ج) گوش  چشم ب)   الف) انگشت
  كدام صفات خداوند است؟ نشانگر ،قرار دادن عوامل برطرف كننده نيازهاي انسان در وجودش - 6

  د) قادر و عالم       ج) قادر و رحيم    ب) جبار و عالم       الف) قادر و ستار
  * به سؤاالت زير پاسخ كامل هيد. 

 با موضوع درس چه ارتباطي دارد؟   ،»خداوند بر هر چيز تواناست و علم او به همه چيز احاطه دارد« ي آيهميان  - 7

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

  هاي انسان چه اتفاقي مي افتاد؟ در صورت هم شكل بودن همه ي دندان - 8

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
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  آزمون درس اول      

   ........................................................................................................................................................   ؟كنند ميهايي نياز انسان به خواب و غذا را برطرف  چه پديده - 1

   .......................................................................................................................................  ؟ شود مينيازهاي نوزاد انسان به مواد غذايي مختلف چگونه برطرف  - 2

   .............................................................................................................    برطرف شدن چهار نياز آن را توضيح دهيد؟ هاي راهيك جانور را نام ببريد و  - 3

   .........................................................................................................................................................................  هر يك از شكل هاي دندان انسان چه كاربردي دارند؟  - 4

    ..................................................................................................................................................................................................  گياهان براي رشد به چه چيزهايي نياز دارند؟ - 5

 

  
  

 .با توجه به آنچه در اين درس آموختيد، به خود امتياز دهيد

  1تالش بيشتر= نياز به  2قابل قبول=   3 خوب=  4خيلي خوب= 

         را مي دانم.  ها آننيازهاي گياهان و راه برطرف شدن  - 1

         به علم و قدرت  خداوند در آفرينش باور دارم.  - 2

       توضيح دهم.  نياز هاي چند جانور را مي توانم، برطرف كردن هاي راه - 3

       نيازهاي انسان در دوره نوزادي و بزرگسالي را مي توانم مقايسه كنم.  - 4

       طرف كننده ي نياز انسان را مي توانم بيان كنم. هاي مختلف بر پديده - 5
  

  

  

 

 خود ارزيابي
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يك گام فراتر از كتاب 

  ي آسياب براي چه چيز كاربرد دارند؟ها اندند - 1

  ب) بريدن                الف) جويدن غذا      

  د) تكه تكه كردن     ج) گاز زدن         

  ارند؟ها براي بريدن كاربرد د كدام دندان - 2

  ي پيشين   ها ناب) دند     نيش  ي ها اندندالف)  

  هاي آسياب ) دنداند     عقل ي ها اندندج)  

  قرآن بر احاطه بودن علمش بر همه چيز تاكيد كرده است؟ ي سورهخداوند در كدام آيه و  - 3

  طالق    ي سوره 12 ي آيهب)   ابراهيم ي سوره 12 ي آيهالف) 

  طالق ي سوره 13 ي آيهد)   نوح ي سوره 12 ي آيهج) 

  

  
  


