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او:اولدرس تنها

صفحه متن 7سوال

چيست؟ نشانه دارد، وجود ما اطراف جهان در كه هماهنگي و يكتانظم خداي وجود

صفحه متن 8سوال

مي ميفكر اداره را جهان خدا چند يا دو اگر ميكنيد وجود به هماهنگي اين آمد؟كرد،

مي تصميم خود سليقه و نظر مطابق خدا هر زيرا ميخير، دست از را خود هماهنگي و نظم جهان و داد.گرفت

صفحه بگو و 9ببين

كن نگاه تصاوير اين به دقت دارد؟با وجود هماهنگي چه خود، اطراف محيط با موجودات اين ميان يد.

اگر بيابند. را خود غذاي و كنند تنفس كنند، زندگي دريا در خود اطراف فضاي با متناسب تا آفريده طوري را ماهي بدن خداوند

در در بزرگ و كوچك ماهي همه اين براي كافي غذاي يا بود شور حد از بيشتر ها دريا وجودآب آنها براي زندگي امكان نبود يا

بدني ساختمان دارد، وجود ها گل شهد در عسل توليد و عسل زنبور تغذيه براي نياز مورد مواد هم عسل زنبور مورد در نداشت.

مي كه شده طراحي طوري نيز عسل ميانزنبور هماهنگي و نظم اين كند. عسل به تبديل را آن و مكيده را ها گل شهد تواند

دارد. واحد ناظمي وجود از نشان خود زندگي محيط و موجودات

صفحه كنيد گو و 9گفت

داد؟ خواهد رخ مشكالتي چه زير موارد از يك هر در شما نظر به

باشد.- داشته مدير دو مدرسه يك

مي گيري تصميم آن طبق و كرده بيان را خود عقيده و نظر كدام داهر نخواهد نظم مدرسه آنگاه گروهكنند. دو ها بچه شت،

شوند.مي

باشد.- داشته سرمربي دو ورزشي تيم يك

مي تفرقه تيم اعضاي بين كنند بيان را خود خواص برنامه كدام هر ها مربي اگر است. مهم خيلي ورزش در اينوحدت به و افتد

نمي تحقق است پيروزي كه تيم هدف ترين اصلي يابد.ترتيب

دو- لشكر يك باشند.سربازان داشته فرمانده

مي ارائه را خود نظر و نقشه ها فرمانده از كدام هاهر آن راحتي به دشمن و رفته بين از سربازان ميان وحدت ترتيب اين به و دهد

مي شكست دهد.را

صفحه خانواده با 9همراه

نمونه خانواده اعضاي كمك بنويسيبه را آفرينش جهان در هماهنگي و نظم از ديگري بخوانيد.ي دوستانتان براي كالس در و د

پرواز و گردد تر سبك آنها وزن كه است آن دليل به موضوع اين دارد، جاي آنها در هوا و است خالي تو پرندگان هاي استخوان

باشد. آسان آنها براي



ششمراهنمای آسمان های هدیه گام به گام
2

 

پرستيم:دومدرس می را تو تنها

صفحه نمايش 21اجراي

به را آن و كنيد تعريف دوستانتان براي ايد، خوانده گذشته هاي سال در كه را السالم( ابراهيم)عليه حضرت شكني بت ماجراي

آوريد. در اجرا به كالس در نمايش يك صورت

تبر سپس و برد بين از تبر با را بزرگ بت جز به ها بت همه رفت، بتكده به شهر مردم نبود در السالم( ابراهيم)عليه حضرت وقتي

كردند متهم را السالم( ابراهيم)عليه ديدند، شكسته را ها بت و بازگشتند شهر به مردم كه زماني گذاشت. بزرگ بت دستان در را

ب دست در تبر گفت او مياما اگر است. كرده را كار اين او و است بزرگ ميت كه مردم كنيد. سوال خودش از بتخواهيد دانستند

پاسخ در ابراهيم و كردند اعتراض السالم( ابراهيم)عليه به كند كاري و بگويد سخن تواند نمي و است مجسمه يك فقط بزرگ

مي را چيزي چگونه نميگفت، و ندارد جاني كه دهد؟تواندپرستيد انجام كاري

در" اجرا به كالس در نمايش يك صورت به خود معلم با هماهنگي و دوستان همكاري با را داستان اين عزيز، آموزان دانش

"آوريد.

صفحه كنيد گو و 21گفت

)آيه آيه اين به توجه شايسته23يبا كسي چه ابراهيم( چرا؟،سوره است؟ عبادت و پرستش ي

جهان آنهاخداوند به نسبت كه محبتي خاطر به و آفريده هماهنگي و نظم با را آن موجودات همه و جهان كه اوست زيرا آفرين،

است. داده قرار آنها اختيار در را هايش نعمت دارد،

صفحه بگو و كن 21فكر

مي خود نماز در را حمد سوره روز هر يگما خداي پرستش درباره سوره، اين جمله كدام اوست؟خوانيم، از خواستن ياري و انه

چيست؟ آن معناي

مي را تو تنها يعني نستعين: اياك و نعبد مياياك ياري تو از تنها و جويم.پرستم

صفحه بگو و 21ببين

شايسته كسي چه بگوييد تصاوير داستان در دقت چرا؟با است؟ استعانت و خواستن ياري ي

است جهان تمام خالق او چون يگانه، بهخداوند و هاست گرفتاري و خطرات برابر در ما محافظ او تواناست. و قادر كاري هر بر و

مي كمك داد.ما نجات كافران دست از را محمد)ص( حضرت و كرد گلستان ابراهيم)ع( حضرت بر را آتش كه طور همان كند.
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ديگر:سومدرس جهان

صفحه بگو و كن 21فكر

درباره داستاني آيا ايد، خوانده گذشته هاي سال در آنچه مياز خاطر به دنيا، اين در مردگان شدن زنده درسيي چه آن از آوريد؟

گيريد؟مي

آنها مجدد ولي افكند مرگ و خواب به متمادي ساليان را كهف اصحاب و عزيز درخداوند كه باشند شاهد مردم تا كرد زنده را

را مردگان خداوند دستور و اذن به عيسي)ع( حضرت همچنين كرد. خواهد زنده مجددا را مرده هاي انسان خداوند نيز قيامت

مي ميزنده درس اتفاقات اين از همكرد. ها، انسان ما مرگ از پس خود نامحدود قدرت با متعال و قادر خداوند كه راگيريم ما ه

باشيم. خود اعمال جوابگوي تا كرد خواهد زنده دوباره

صفحه كنيد گو و 21گفت

سخت اوليه ساختن بسازد، قبلي شكل مثل را آن دوباره بخواهد مهندس آن و شود خراب ساختمان اگر ... خانه يك ساختن براي

آن؟ ساختن دوباره يا است تر

اين بار يك چون است. تر سخت اوليه مرحلهساختن در و داده انجام را دركار ولي است بوده ... و نقشه طراحي به نياز اول ي

مي حذف پيشين مراحل از بخشي دوم ميمرحله پس كند.شود. تكرار را آن دوباره تواند

صفحه كنيد  21كامل

زيرا: دنياست، زندگي از برتر آخرت زندگي

ب-1 و است گذرا و فاني جهان اين در ما وزندگي است هميشگي و باقي آخرت در زندگي ولي رفت، خواهيم دنيا از روزي االخره

ندارد. وجود آن براي پاياني و مرگ

بهشت-3 به ما ورود و آخرت جهان در ما رستگاري صورت در ولي دارد وجود زيادي هاي گرفتاري و مشكالت دنيا اين در

زند و داشت نخواهد مفهومي و معني مشكالت و خلوصگرفتاري آخرت جهان در واقع در است. آدمي انتظار در لذت سراسر گي

دارد. وجود عذاب و نعمت

مي-2 زندگي هم كنار در بد و خوب هاي انسان دنيا اين شد.در خواهند جدا هم از افراد اين آخرت جهان در ولي كنند

صفحه بگو و 27ببين

سخن: به توجه النشوربا ذكر فاكثروا الربيع رايتم گواذ و گفت باال تصاوير درباره كنيد. ياد قيامت از بسيار ديديد، را بهار گاه هر

كنيد.

فرا با زمستان در مرده ظاهرا و خشك درخت كه همچنان است. كرده بازسازي ما براي را آخرت جهان بهار آفرينش با خداوند

مي دوباره جاني بهار، ميگيرسيدن بار به و شده سرسبز و قدرترد و خواست به آخرت جهان در روزي نيز مرده انسان نشيند.

شد. خواهد زنده دوباره خداوند
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بزرگ:چهارمدرس روز آن ياد

صفحه متن 28سوال

مي درفكر ميكنيد او كه است آمده اي نكته چه آيه دو است؟!اين كافي من براي آيه دو همين گفت

مي رسيدگي چيز همه به و شده برسي دقت به اعمالش آن، در كه دارد وجود قيامتي روز فهميد آيه دو اين آموختن بهبا شود.

مي پاداش باشد ذره يك اگر حتي كند نيك كار اگر كه بطوري كار اگر و ميگيرد جزا باشد ذره يك اگر حتي كند بيند.د

صفحه متن 12سوال

مي- حاضر راحتي به آيا باشد، قيامت ياد كسي اگر شما نظر كند؟به ستم ديگران به يا و بگويد دروغ شود

مي زيرا ديد.خير، خواهد را ديگران به ستم و گويي دروغ جزاي قيامت روز داند

ايمان- قيامت به واقعا كسي مياگر استفاده آنها اجازه بدون ديگران مال از باشد، ميداشته سعي كه اين يا انجامكند؟ با كند

شود؟ وارد بهشت به قيامت روز در و برسد هميشگي سعادت به نيك كارهاي

مي چون فرد مياين را خواري حرام جزاي قيامت روز در و است حرام شود، برداشته اجازه بدون كه مالي كارهايبيند،داند پس

مي انجام برسد.نيك هميشگي سعادت به تا دهد.

صفحه بگو و كن 12فكر

است؟ كرده ياد قيامت از نامي چه با حمد، سوره در خدا

الدين مي-يوم را خود بد و نيك هاي كار جزاي همگان كه روزي بينند.()

صفحه كنيد گو و 12گفت

دا ايمان آخرت جهان و خدا به كه آموزي ميدانش رفتار چگونه خود هاي همكالسي با برخورد در كند؟رد،

نمي تهمت خود دوستان نميبه دروغ آنها به و مي-گويدزند كمك آنها به ها درس نميدر رفتاري بد آنها با بهكند، را آنها و كند

مي تشويق خواندن مينماز او زيرا ... و نباكند زده حسرت و پشيمان قيامت روز در شد.خواهد

صفحه بخوانيم 12قرآن

صفحه دربارهآيات و بخوانيد كالس در آن ترجمه همراه به را بعد كنيد.ي گو و گفت آنها هاي پيام ي

و اعمال كه صورتي در باشيم، جهان اين در خود رفتار و اعمال جوابگوي بايد مرگ از پس ما كه دارد نكته اين به اشاره آيات اين

با مطابق جهانرفتارمان در باشيم، كرده دوري گناهان از و داده انجام پسنديده و نيكو اعمال و باشد مهربان خداوند دستورات

و جزا باشيم شده مرتكب را گناهي و كرده نافرماني و سرپيچي خداوند دستورات از اگر ولي است ما انتظار در خوبي پاداش آخرت

اي اشاره همچنين است. ما انتظار در بدي رسيدگيعاقبت همه حساب به سرعت و دقت به قيامت روز كه موضوع اين به است

شد.مي نخواهد كسي به ظلمي و  شود




