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 درس اول

 دانه ای که نمی خواست بروید!

خداوند همه موجودات را با نیازهای متفاوت و متنوع آفریده است و  آیا میدانید که :

رفع این نیازها را هم در اختیار آن ها قرار داده است. در حقیقت خداوند بر های  راه

 همه چیز تواناست و علم او به همه چیز احاطه دارد.

 

 به ارتباط ایه های قران با زندگی فکر کردید. آیا تا به حال

 

 اهداف درس :

 و راه های رفع ان ها . آشنایی با نیاز های گیاهان و جانوران-1

 باور به علم و قدرت خداوند در افرینش . -2

 مقایسه نیاز های انسان د رنوزادی و بزرگسالی .-3

 انسان .شناخت پدیده های مختلف بر رف کننده ی نیاز های  – 4

 خالصه درس و نکات :

و از روییدن می ترسید .دانه نگران  در این درس اشنا شدید که نمی خواست جوانه بزند

ی از ریشه این بود که وقتی از خاک بیرون برود ، بی اب و غذا و گرسنه بماند .یک

درخت را برایش توضیح داد و به او کی او بود ، سر گذشت های درخت هلویی در نزی

که این درخت روزی یه هسته ی کوچک بود که در زیر خاک خانه داشت بعد  :»گفت

سپس قد  بود ،برای رشدش آماده اب و هوا  جوانه زد و از خاک بیرون امدو نو، گرم،

ترس دانه ریخت و جوانه «.کشید و حاال برای خودش درختی بزرگ و زیبا شده است

انه ای تولدش را تبریک گفت و به او زد و چند روز بعد که از خاک بیرون آمد و پرو
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گفت که همه نیازهایش توسط خورشید؛ چشمه، خاک و نسیم برطرف می شود، گیاه 

 کوچولو خیلی خوشحال شد .

که خداوند برای بررف کردن آن ها امکانات و راه جانوران نیز دارای نیازهایی هستند 

نیازهای مختلف و زیادی هستند هایی را در طبیعت قرار داده است. انسان ها نیز دارای 

 که پدیده های مختلف به بررف کردن آن کمک می کنند.

دقت و نکته سنجی در آفرینش انسان به حدی است که حتی دندان های انسان های 

 متفاوت آفریده شدند تا به انسان توانایی خوردن هر چیزی داده شود.
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