
1درس 

اید با نظم و هماهنگی کار کنند؟باریدن باران چه عواملی ببراي :دانید کهآیا می

هستی، خود به خود پدید آمده است؟ايآیا این نظم و هماهنگی پدیده ه

اهداف  :
خداوندیگانگیبردلیلیعنوانبهخلقتهايپدیدههماهنگیونظمباآشنایی
خداوندقدرتباآشنایی
ي درس و نکاتخالصه:

به عنوان مثال براي رشد یک . باشدیکتا میو عظمت خداوند ي قدرت نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه
ي خشک به یک گندم سبز تبدیل انگیزي میان خاك و آب و باد و خورشید وجود دارد تا یک دانهي گندم هماهنگی شگفتدانه
. نداشتهاي مختلف دیگر این نظم و هماهنگی وجودها و تصمیمکرد، به دلیل خواستاگر دو یا چند خدا جهان را اداره می. شود

.کندي این است که فقط یک خداي قدرتمند جهان را اداره میدهندههاي اطراف ما نشانپس این نظم و هماهنگی در پدیده
1ينکته :

.یکی از اصول دین استو شود هاي جهان دریافت مییگانگی خداوند که از نظم و هماهنگی پدیدهتوحید یعنی
2ينکته :

.در آن جمع آوري شده است) ع(است که سخنان و نامه هاي امام علی نهج البالغه کتابی 
 درس اولاحادیثآیات و:
َلْو کاَن فيِهما آِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتا : 22ي ي انبیا، آیهسوره

» ریختهم میزمین، غیر از اهللا خدایان دیگري بود، آسمان و زمین بهاگر در آسمان و.«
 بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت، پیامبران او نیز نزد ! پسر عزیزم«: فرمود)ع(به فرندش امام حسن مجتبی)ع(امام علی

».آمدندتو می
جهانيیگانه بودن خداوند براي ادارهدالیلی مبتنی بر یگانگی خداوند، ضرورت : پیام آیات و احادیث
کار در کالس:

.هاي خود تبادل نظر کنیدهاي جهان هستی در زیر بیان شده، در رابطه با نظم و هماهنگی آن با همکالسینمونه از پدیده3
ي آن خواندیدي آب که در کتاب علوم سوم دربارهچرخه.
زندگی زنبور عسل
ي گندممراحل رشد دانه

اولاولدرسدرس
تنها او
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فعالیت:
ي عواقب نبودن نظم و هماهنگی بیان کنیدالمثلی دربارهضرب.
هاي نظم و هماهنگی در ساخت یک بنا را به همراه اعضاي خانواده به بازدید از مراحل ساخت یک ساختمان بروید و نمونه

.ها بخوانیدیادداشت نموده و براي همکالسی

کنیدگزینه صحیح را از داخل پرانتز انتخاب.

.رفتندمیبیناز)سرما/گرما (خاطربهگیاهانبود،زیادخیلیزمین تا خورشیدياگر فاصله- 1
.کندمیادارهراجهان)چند خدا/ خدا یک(کهدهدمینشانجهانهايپدیدهمیانهماهنگیونظم-2

دیکنپرمناسبي کلمهبارای خالي جاها.
.نیاز دارد................و ................، ................، ................ي گندم براي رشد بهیک دانه-1
.است................و ................ي زمین تا خورشید فاصله-2
.کندجهان را اداره می................دهد که فقط میهاي جهان نشاننظم و هماهنگی پدیده-3
.فرستادمی................ش،خود................داشت براي اگر خداي دیگري وجود-4
دیدهقرار) غ(غلطعبارتمقابلدرو) ص(حیصحعبارتمقابلدر.

(........). سوختندخاطر گرما میي زمین از خورشید خیلی زیاد بود، گیاهان و موجودات بهاگر فاصله-1
(........).شودباشد، بهتر اداره میاگر یک مدرسه دو مدیر داشته-2
(........).فرستاداگر خداوند دیگري وجود داشت، حتماً براي معرفی خودش پیامبرانی می-3
(........).البالغه استنهج) ع(نام کتاب سخنان حضرت علی -4
دیدهکوتاهپاسخریزسؤاالتبه.

ي چیست؟نظم و هماهنگی جهان هستی نشانه-1
---- --------------------------------------ي گندم براي رشد و سرسبزي به چه چیزهایی نیاز دارد؟یک دانه-2
------ -----------------شد؟اگر در آسمان و زمین غیر از اهللا خداي دیگري بود، چه می،ي انبیاءسوره22ي طبق آیه-3
------- ----------------------------------گوید؟ ي یگانگی خداوند سخن میبه چه کسی درباره) ع(امام علی -4
------ ---------------------------------، سخن می گوید؟امام علی در کجا به فرزندش درباره یگانگی خداوند-5
دیبدهکاملپاسخریزسؤاالتبه.

.ي گندم را توضیح دهیدمراحل رشد یک دانه-1
 ----------------------------------------------------------------------------------
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گیریم؟میايها چه نتیجهي نظم و هماهنگی پدیدهاز مشاهده-2
 ----------------------------------------------------------------------------------

.یک دلیل بیان کنید که جز خداي یکتا، خداي دیگري وجود ندارد-3
 ----------------------------------------------------------------------------------

.فرمودند بیان کنید) ع(ي یگانگی خداوند که به امام حسن دربارهرا ) ع(سخن امام علی -4
 ----------------------------------------------------------------------------------

کند؟اش را اثبات میي انبیاء خداوند چگونه یکتاییسوره22ي در آیه-5
---------------------------------------------- ------------------------------------

دیکنمشخّص) ×(عالمتبارادرستي نهیگز.
ي کدام مفاهیم زیر دهندهنشان» .ریختاگر در آسمان و زمین، غیر از اهللا خدایان دیگري بود، آسمان و زمین به هم می«ي آیه-1

؟است

نبوت) 4عدل) 3توحید) 2معاد) 1
؟شودیک از موارد زیر، نشانگر این واقعیت است که جهان توسط یک خدا اداره میکدام-2

آفرینش شب و روز) 2آفرینش انسان) 1

هانظم و هماهنگی میان پدیده) 4آمدن رسوالن) 3
ي چیست؟دهندهها نشاننظم و هماهنگی میان پدیده-3

عظمت خداوند) 2رحمت خداوند) 1

قدرت خداوند) 4عدل خداوند) 3
این سخن خطاب به کیست و از کیست؟-4
».آمدندپروردگار تو شریکی داشت، پیامبران او نیز نزد تو میبدان که اگر «

) ع(امام حسین–) ع(امام علی ) 2) ع(امام حسن–)ع(امام حسین) 1

) ع(امام علی–)ص(پیامبر) 4)ع(امام حسن–) ع(امام علی) 3
؟گویداش سخن میي یکتاییکدام سوره خداوند دربارهدر-5

3و 1هاي گزینه) 4انبیاء) 3حمد) 2توحید) 1
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تحقیق کنید
:ي انبیاءي سورهدرباره
 دارد؟سوره چند آیهمکی است یا مدنی؟شأن نزول آن؟
ببین و بگو

.گیري کنیدهاي زیر بحث و نتیجهي نظم و هماهنگی پدیدهدرباره
)…هماهنگی زبان، دهان، دندان، مري، معده، روده و (

گو کنیدوگفت
.گو کنیدوي موارد زیر گفتبا دوستان و اعضاي خانواده درباره

افتد؟ مدیر داشته باشد، چه اتفاقی می2اگر یک مدرسه -1
؟استها شدهکدام ویژگی خداوند باعث ایجاد نظم و هماهنگی پدیده-2
جهان را تصویر کنید که چند خدا دارد، چه مشکالتی خواهیم داشت؟-3

.پایانی را با چند جمله مناسب کامل کنیدبا توجه به آنچه در این درس آموختید، به خود امتیاز دهید و جمله 
4= خیلی خوب 3=خوب 2= قابل قبول 1=نیاز به تالش بیشتر

نظم و هماهنگی جهان آفرینش به یگانگی خداوند پی بردميبا مشاهده.
پدیده ها با قدرت خداوند آشنا شدميبا مشاهده.
با انجام فعالیت ها فهمیدم که...

خود ارزیابی
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یک گام فراتر از کتاب
؟ي کدام موضوع استي انبیاء دربارهسوره22ي آیه-1

توحید) 2عدل الهی) 1

ها و زمینآفرینش آسمان) 4نظمی آفرینشبی) 3
؟خداوند استي یگانگی کدام آیه از آیات زیر درباره-2

»خَیراً یرَهٍةفَمن یعمل مثقالَ ذَر«) 2»قُل سیروا فی االَرض«)1

»إنا أعطَیناك الکَوثَر«) 4»لَو کانَ فیهما ءالهۀٌ الّا اهللاُ لَفَسدتا«)3
؟ي چندم استدر کدام کتاب آمده و نامه» .آمدندبدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت، پیامبران او نیز نزد تو می«عبارت -3

18-البالغه نهج) 312-الفصاحه نهج)1

31-البالغه نهج) 214-ي سجادیه صحیفه)3
؟استفاوتمتیک از موارد زیر با بقیه کدام-4

وجود دو آفریدگار براي ایجاد نظم در جهان)1

داشتن دو مدیر موفق در یک مؤسسه) 2

ي یک شرکت توسط چند مدیرعاملاداره)3

ریاست یک تیم ورزشی توسط یک مربی باتجربه) 4
؟البالغه مربوط به چه کسی است و چه موضوعی داردکتاب نهج-5

یگانگی خدا–)ع(امام حسن)1

هاسخنان و نامه–)ع(امام علی) 2

یگانگی خدا–)ع(امام علی)3

هاسخنان و نامه–)ع(امام حسن) 4


