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 بهارخوب خداوند                          
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  هوا ،آب به رشد برای و می آید وجود به ازآن گیاه که است گیاه قسمت کدام -1

  ؟نیازدارد مناسب ودمای

 می شود؟درکدام قسمت گیاه، غذای گیاه ساخته  -2

 به ازریشه ها کدام بخش گیاه است که آب ومواد مغذی را  -3

 ؟ کند میگیاه منتقل بخش های دیگر 

 برگ ها کدام بخش درگیاهان میوه داراست که پیش از روییدن  -4

 ؟شکفته می شود

 ؟که نیاز به داربست دارندکدام گیاهان اند -5
 

  می کنید مشاهده که درتصویری سوال ها این پاسخ ،می کنم شروع سوال چند با را امروز درس
  دست سوال ها جواب به می توانید می پرسم که سوال هایی به توجه و تصویر در دقت با دارد وجود

 .کند بیان را سواالت جواب تا می خواهم او از کند بلند را دستش زودتر که هرکسی کنید؛ پیدا

 دانه

 برگ

 ساقه

 شکوفه

 گیاهان باالرونده



  دارد قرار روبرویتان که قرآن هایی می خواهم شما از !بچه ها خب
   چیست؟ سوره این نام بچه ها .بیاورید را 146 صفحه ی و بازنموده

 146 صفحه ی می خواهم نماید قرائت را قرآن می تواند خوبی به که دوستان از یکی از
   که ایباالرونده گیاهان از آیه این در .نماید قرائت را 141 آیه
  .است شده گفته سخن دارند داربست به نیاز

  اشاره دانه به نیز 95 آیه در140صفحه !بچه ها
 مطرح وشکوفه ها ساقه ها نیز 99 درآیه .شده

 اشاره دانه و برگ به هم سوره این 59 آیه شدند
 .شده



  را سرش اگر که درختی تنها
 خالف بر ،می میرد کنی قطع
 را سرشان که درخت ها همه

  برگشان و بار میزنی که
   !...می شود هم بیشتر



 

 

  به انعام سوره درآیات که است درختانی ازجمله خرما درخت
  بیاید نفر یک  حاال .شد برده نام الهی های ازنعمت یکی عنوان

 :بخواند را متن واین تابلو پای



.  قرار دهیمحاال همین دانه انار یا انگور را اگر زیر میکروسکوپ  
 .وپیچیده ای داردوقت خواهید دید که چه شکل عجیب آن 

  انار .است میکروسکوپ زیر قرمز انگور دانه یک تصویر این
  گردیده مطرح انعام سوره در که است هایی میوه ازدیگر هم

 .است



  زمین روی آسمان از که آبی قطره های به-2 (1) می گویند؟ چه دانش صاحب و عالم به-1
  ؟می گویند چه می ریزد،

 دور به بار یک روز 29 درهر که آسمانی کره ای به-4                                 است؟ وعالم جهان معنی هم کلمه ای چه-3
 چه می کند نور کسب خورشید واز می گردد زمین

 (12-19-4) ماه   می گویند؟
  است؟ مورچه هم معنی کلمه ای چه-5

(14-7-10)مور  
 ساقه ی با که است گیاهی چه-6

 می سازند؟ ساز آن وتوخالی باریک
 دوست معنی هم  کلمه ای چه-7 (25-20)ین

 (17-27-26) یار   است؟

 (16-15-2-3-5) کیهان

 (1-13-16-11-9) باران  (21-6-8-22-23-24) ددانشمن
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 آوردن دست به نحوه
 یک .است جدول پیام

 می کنم راهنمایی تان
 .برسید پیام به تا

 را جدول اول حرف
 هفت تا هفت نوشته

 پیام تا بشمارید تا
 .بیاید دست به جدول

 ن ن

 ر



 «آورندنشانه، برای مردمانی که ایمان »
 بچه ها بله

 ها میوه دراین وفرموده کرده ذکر را وخرما وانگور انار مثل ها میوه برخی نام انعام سوره 99 درآیه خداوند
  وبزرگی وعلم قدرت از هایی نشانه میوه به ازدانه وتبدیلشان آنها رسیدن وچگونگی خلقتشون ومراحل

 .است آفریده را آنها که است خداوندی

 بکارید؟ خاک درون را دانه ای خودتان شده حال به تا آیا

  ازنزدیک را میوه هایش رسیدن و درخت به شدن تبدیل تا دانه یک رشد مراحل آیا
 اید؟ کرده مشاهده

 اید؟ نشسته آنها تماشای وبه دارید میوه یادرختان گیاه یانزدیکانتان خودتان درخانه آیا



  انسان ها ما که ومهربان وتوانا دانا خداوند
 خوبی و زیبایی این به را موجودات وهمه ی
 ازآنها ما تا آفریده نیز را میوه ها و گیاهان آفریده
  و قدرت بر نشانه هایی را آنها و کنیم استفاده
 خاطر به پروردگارمان از و بدانیم خداوند عظمت

 .کنیم تشکر داده، ما به که نعمتی همه این

 می دهد؟ رشد را آنها کسی چه آفریده؟ ومتنوع وزیبا دقیق اینقدر را آنها کسی چه

 میشوند آبیاری آب یک با و وباغچه خاک یک درقلب گوناگون دانه های چگونه
 به دارند مختلفی وبوی طعم که مختلف میوه های با متفاوت کامال درخت های اما

 می آیند؟ وجود به وخوشمزگی زیبایی این



 غذا به  حیوانات مثل هم درختان کن، دقت گیاهان و درختان آفرینش به
 دنبال که ندارند هم حرکت توان ندارند، دهان حیوانات مانند اما دارند، نیاز
 اعماق از گاه] را غذا تا رفته فرو زمین دل در آنها ریشه های بروند، غذا

 مادر مانند  درختان برای زمین .برساند میوه و برگ و شاخ به و بگیرد [زمین
 غذا آنها با که است آنهاست دهان مانند ریشه ها و است آن دهنده پرورش

   .می گیرند زمین از را
 شده بسته طناب با طرف هر از خیمه ستونهای و پایه ها چگونه که کن نگاه

 تمام است، چنین نیز گیاه .نباشد کج یا و نگردد زمین نقش بایستدو محکم تا
 و پایدار را آن تا دوانیده اند جانبی هر به زمین دل در را خود ریشه های آنها

 .دارند نگاه ایستاده و استوار
  چنار و صنوبر و بلند و تنومند نخل یک چگونه نبود ریشه اگر

 می ایستادند؟ پای بر محکم  سهمگین توفانهای در تناور و بزرگ



 تمام سطح می بینی  که طور همان .کن دقت برگ آفرینش در !مفضّل ای
 صورت به که بزرگترند برخی است، پوشانیده رگ چون چیزهایی را برگ
  میان در انگارکه و ظریف اند و نازک برخی و شده اند کشیده عرضی و طولی

 .شده اند بافته ماهرانه اصلی رگهای
 به قادر  هم سال یک درطول می کرد کاری چنین خود دست با بشر اگر

 سخن و تالش و کار حرکت، ابزار، به کار این در و .نبود آنها از یکی ساخت
 و دریا و دشت بهار، فصل از روز چند در تنها که حالی در داشت، نیاز گفتن

 و قدرت جز کار این در .می شود برگها این از آکنده و سرشار صحرا و کوه
  .ندارد وجود حرکتی و تالش سخن، هیچ الهی اراده

 :سعدی

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار    

 کردگارورقش دفتری است معرفت هر 



 . قرار بدهنعمت هایت خدایا ما را قدردان 

 !خدایا به ما قدرت تفکر در آفرینش خود را عنایت نما

 .بفرستیدسالمتی امام زمان  عجل اهلل تعالی فرجه الشریف صلوات بلند 




