
  
  
  

  هاست؟! هاي خداوند، استفاده صحيح از آن بهترين راه شكرگزاري نعمت دانيد كه: آيا مي
  افتد؟ چه اتفاقي مي ،ما به درستي كار نكنداگر يكي از اعضاي بدن  تأمل: ميك

  :اهداف  

هاي خدا آشنايي با نعمت  
هاي آن درك مفهوم شكرگزاري و روش  
ي درس و نكات: خالصه  

مادر، آبي كه از آسمان  و ها، پدر كوه درختان،  بينيد، هاي خداوند را مي جا نعمت اگر خوب به اطراف خود نگاه كنيد، همه
  هاي خداوند هستند. مند هستيم، نعمت ها بهره از آنبارد و همه چيزهايي كه ما  مي

بينيم كه هر چيز در جاي درست خود قرار دارد؛ مثالً اگر دست نداشتيم چگونه  اگر در آفرينش خود دقت كنيم، مي
  ديديم؟ داديم؟ اگر چشم نداشتيم چگونه اطراف را مي كارهايمان را انجام مي

ها استفاده كنيم.  ز آنها شكر كنيم و در راه درست ا آن خاطر ه بايد خدا را بههاي خدا هستند ك پس اعضاي بدن ما نعمت
  هاست. صحيح از آن ي هاي خدا، مراقبت و استفاده بهترين راه شكرگزاري نعمت

:آيات و احاديث درس اول  
  ل لَ«: بلد ي سوره 9و  8آياتعنَج نِأَلَمنَييع 8﴿ ه﴾ و انًا وسنِ ل9﴿ »شَفَتَي﴾ 

  آيا ما به انسان، دو چشم و زبان و دو لب نداديم؟
هاي خدا هستند كه انسان  نعمت ،پيام آيه: خداوند اعضاي بدن انسان را هماهنگ و كامل آفريده است. چشم و زبان و لب

  ها پيوسته خداوند را شكر كند. اطر داشتن آنخ  ها استفاده كند و به رست از آنبايست در راه د مي
  ة«: فاطر ي سوره 3آيهمعكُ اذْكُرُوا نلَيع 3﴿ »ماللَّه﴾ 

  هايي باشيد كه خدا به شما داده است. (هميشه) به ياد نعمت
هاي خداوند  كنيم و موجب آرامش و رشد ما هستند، نعمت ها استفاده مي چيزهايي كه ما در زندگي از آن ي پيام آيه: همه
  ها باشيم. بايست پيوسته با انجام كارهاي خوب و قدرداني از خداوند، شكرگزار اين نعمت هستند و مي

 ي غافر:  سوره 17ي  آيه» تبا كَسزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمتُج موابِ الْيسالْح رِيعس إِنَّ اللَّه موالْي 17﴿ »لَا ظُلْم﴾ 

نيست؛ خداوند سريع به  ميشود، امروز هيچ ظل پاداش داده مي ،امروز به هركس در برابر كاري كه انجام داده است
 رسد. حساب همگان مي
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كار در كالس  
  بينيد؟ هاي خدا را مي به اطراف خود بنگريد، كدام نعمت 
 ها باشيد؟ توانيد شكرگزار آن ميچگونه  

 
 

  كتاب درسي) 4 ي (صفحه
  هاي لباستان را ببنديد. سعي كنيد بدون استفاده از انگشت شَست، دكمه - 1
  هاي بسته از آبخوري مدرسه به كالس بياييد. با چشم - 2
  كالس بنويسيد. ي اي روي تخته جمله ،بدون خم كردن انگشتان - 3
  گيريد؟ اي مي نتيجهاز انجام اين فعاليت چه 

 
صحيح را از داخل پرانتز انتخاب كنيد ي گزينه.  

 ها هستند. ) در اختيار انسانجا/ بعضي مراحل زندگي همههاي خداوند در ( نعمت -1

 كند. هاي خود را عطا مي ها نعمت ) انسانهمه/ بعضيخداوند به ( -2

 در جاي خود قرار دارد.بينيم كه هر چيز  ) دقت كنيم، مي/ خوديها دستاگر در آفرينش ( -3

 شمارد. خداوند اعضاي بدن انسان را برمي ،)فاطر/ بلد( ي سوره 9و  8در آيات  -4

  ).استفاده كنيم/ شكر كنيمهاي خداوند را ( بايد همواره نعمت -5
 ديكن پر مناسبي  كلمه با راي خالي جاها.  

  هاست.  آناز ................ هاي خداوند،  بهترين راه شكرگزاري از نعمت - 1
  خود قرار دارد. ................بينيم كه هر چيز در جاي  مي  با دقت در آفرينش خود، - 2
  باشيد كه خداوند به شما داده است. ................به ياد  - 3
 كنيم. ................ها  خدا هستند و بايد از آن ................اعضاي بدن ما،  - 4

 كند. ها را به ما سفارش مي خداوند ياد نعمت،  ................ي سوره 3 ي در آيه - 5

 و دو لب نداديم؟ ................دو چشم و  ................آيا ما به  - 6
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 ديده قرار) غ( غلط عبارت مقابل در و) ص( حيصح عبارت مقابل در.  
              دهد. انسان بدون دست به خوبي كارهايش را انجام مي - 1
                 هاي اوست. ترين عضو بدن انسان چشم مهم - 2
              دهد. هاي خود را مي هاي خوب نعمت خداوند به انسان - 3
          اند. ، بعضي اعضاي بدن انسان برشمرده شده9و  8 ي بلد آيه ي سورهدر  - 4
              خداوند به انسان دو چشم، زبان و دو لب داده است. - 5

                  هاي خداوند هستند. پدر و مادر از نعمت - 6

              هاست. هاي خداوند، استفاده از آن بهترين راه شكر نعمت - 7

            كند. هايش اشاره مي فاطر، خداوند به ياد نعمت ي سوره 33 ي در آيه - 8

 ديده كوتاه پاسخ ريز سؤاالت به.  
 ----------------------- --------------------------- چرا مصطفي فكر كرد پيرمرد دست ندارد؟ - 1

 ------------------------- ---------------- تواند كارهايش را انجام دهد؟ انسان بدون دست چگونه مي - 2

 --- ----------------------- هايي بخشيده، بايد در قبال آن ما چه كاري انجام دهيم؟ خداوند به ما نعمتاگر  - 3

  ---------------------  -- --------------------------------هاي خدا را نام ببريد. مورد از نعمت 3 - 4
  ------------------- ----- -----------------------------هاي خدا چيست؟ بهترين راه شكر نعمت - 5
  ------------------------- --------------- خداوند برخي اعضاي بدن را نام برده است؟ ،در كدام سوره - 6
  ------------------------ ------------- ---------؟است اعضاي بدن انسان را چه كسي به او بخشيده - 7
  ------------------------- --------------- --------------خوانيم؟ فاطر چه مي ي سوره 3 ي در آيه - 8
  ------------------------- -----------------هايي آفريده است؟ خداوند اعضاي بدن ما را با چه ويژگي - 9

  ------------------------- ------------------ بينيد كه نعمت خدا نيستند؟ چه چيزهايي در زندگي مي - 10
 ديبده كامل پاسخ ريز سؤاالت به.  

 هاي خدا را سپاسگزاري كنيم؟ توانيم نعمت چگونه مي - 1

 -------------------------------------------------------------------------------------  
 توضيح دهيد.)با يك مثال افتاد؟ ( اگر يكي از اعضاي بدن را نداشتيم چه اتفاقاتي مي - 2

 -------------------------------------------------------------------------------------  
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 فاطر را بيان كنيد. ي سوره 3 ي پيام آيه - 3

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 بريم؟ با دقت در آفرينش خود به چه نكاتي پي مي - 4

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ها را توضيح دهيد. آناز شكرگزاري  ي اعضاي بدن انسان چيست و شيوه - 5

 -------------------------------------------------------------------------------------  
 بلد را بيان كنيد. ي رهسو 9و  8هاي  پيام آيه - 6

 -------------------------------------------------------------------------------------  
 ديكن مشخّص(×)  عالمت با را درستي  نهيگز.  

  هاي خداوند هستند؟ از نعمت ،يك كدام - 1
  موارد ي ) همه4  ) اعضاي بدن3  ) درختان2  ) پدر و مادر1

  دهد؟ هايش را به چه كساني مي خداوند نعمت - 2
  كدام ) هيچ4  ) كودكان3  ها ي انسان ) همه2  هاي خوب ) انسان1

  خدا هستند. ................مند هستيم،  همه چيزهايي كه از آن بهره - 3
 ) خواست4  هاي ) نعمت3  لطف) 2  ) اعضاي بدن1

  قرار دارد................. چيز  در آفرينش انسان همه - 4
  ) جفت4  ) به تعداد3  ) در جاي خود2  ) درست1

  است.................  ،هاي خدا بهترين راه شكرگزاري از نعمت - 5
  ها ) مراقبت از آن2  ها ) استفاده صحيح از آن1
  2و  1) موارد 4    ها ) كار كردن با آن3

  خاطر چه چيزهايي بايد خداوند را شكر كنيم؟ به - 6
  ) همه موارد4    ) پدر و مادر3  ) اعضاي بدن2  ها ) همه نعمت1

  اند؟ هاي خداوند ياد شده اعضاي بدن به عنوان نعمت ،در كدام سوره - 7
  ) انبياء4    ) بلد3  ) مائده2  ) فاطر1

  ؟است هاي خدا اشاره شده به ياد نعمتفاطر  ي سورهدر كدام آيه از  - 8
1 (33  2 (13  3 (31    4 (3  
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  شود؟ هاي خدا موجب چه چيزي در زندگي انسان مي نعمت - 9
  ) همه موارد4    مندي ) بهره3  ) رشد2  ) آرامش1

  فاطر چيست؟ ي سوره 3 ي موضوع آيه - 10
  هاي خدا ) ياد نعمت2    هاي خدا ) نعمت1
  ) هيچ كدام4  هاي خدا مندي از نعمت ) بهره3

  
هاي خداوند باشند. گزارش كوتاهي از  به كمك معلم خود آيات ديگري از قرآن كريم را استخراج كنيد كه درباره نعمت

  تحقيق تهيه كنيد. ي نتيجه
  
  

  
  گيري كنيد. وگو و نتيجه گفت رو روبهتصوير  ي درباره

  
  
  
  

 گو كنيد و گفت
  و گو كنيد و جدول زير را كامل كنيد. هاي زير گفت شكرگزاري هر يك از نعمت ي درباره نحوه

  روش شكرگزاري نعمت خدا
  پدر و مادر

  ها دست
   آب

  عقل و هوش
  گياهان
  مدرسه
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 مناسب كامل كنيد. ي با چند جملهي پاياني را با توجه به آنچه در اين درس آموختيد، به خود امتياز دهيد و جمله

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

هاي خداوند آشنا شدم. با مطالعه درس اول با نعمت   

هاي خدا را شكرگزار باشم. فهميدم كه بايد نعمت   

هاي خداوند  بهترين راه شكرگزاري نعمت................    
  
يك گام فراتر از كتاب  

 ها است. انسان ................و  ................هاي خدا موجب  نعمت - 1

 هاي خداوند است؟ يك از آيات زير درباره نعمت كدام - 2

  كدام ) هيچ4  4 ي آيه) الناس 3  1 ي آيه) قريش 2  13 ي ) الزخرف آيه1
  كدام نعمت خدا نقش غيرمستقيم در زندگي انسان دارد؟ - 3

  ها ) جانوران كف اقيانوس4  ) علم رياضي3  ) پدر و مادر2  ) اعضاي بدن1
    هاي خدا را شكر كنيم؟ چرا بايد نعمت - 4

 .جا آوريم ) شرط بندگي را به2  .) چون خداوند از ما راضي باشد1

  موارد ي ) همه4  .تري به ما داده شود هاي بيش ) تا نعمت3
  ها كدام است؟ چشم گزاريروش صحيح شكر - 5

  نكردن م) نگاه به نامحر2  هاي خلقت ) نگاه كردن به زيبايي1

  موارد ي ) همه4    ها ) مراقبت از چشم3

 

 خود ارزيابي


