
زندگی جدید

برنامه درسی کودکان



خوش آمدی



به برنامه درسی کودکان زندگی جدید ما که برای کودکان 

.افغانستان ایجاد شده است خوش آمدید



هزاران نفر در پی فرار 

از کنترل طالبان بر 

ه افغانستان ، تقریبا دو ده

پس از برکناری آنها 

توسط ائتالف تحت 

رهبری آمریکا ، برای 

فرار از افغانستان تالش 

.می کنند



سازمان ملل متحد 

هشدار داده است که تا 

ون نیم سال آینده نیم میلی

افغان می توانند از این 

کشور فرار کنند و از 

کشورهای همسایه 

خواسته است که 

مرزهای خود را باز 

. نگه دارند



بحران کنونی بر فراز بیش

از دو میلیون مهاجر افغان 

3.5در کشورهای همسایه و 
میلیون نفر مجبور به ترک 

خانه های خود در مرزهای 

.افغانستان می شود

بیشتر بخوانید

https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177


این مجموعه هشت 

قسمتی شما را از پیدایش

بچه . تا مکاشفه می برد

ها در مورد خلقت خدا 

یاد خواهند گرفت که 

خوب بود و زندگی یک 

هدیه است ، اما هدیه 

رایگان دیگری نیز وجود 

دارد که خدا می خواهد 

!به آنها بدهد



هدیه رایگان زندگی ابدی 



بهشت یک هدیه رایگان است ، هیچ 

کاری نمی توانیم برای به دست آوردن 
.آن یا شایستگی آن انجام دهیم



ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

https://www.dropbox.com/sh/sg9tnbtj0qqd197/AAC837ZdFhSt4IM_Aus93MSoa?dl=1
https://www.dropbox.com/s/tbt2hlzubdhb48c/New-Life-Persian-Lesson1-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session1-persian.html
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


بنابراین چه چیزی مانع دریافت این هدیه می شود؟



!!گناه 



به آنها آموزش داده می 2در جلسه شماره 

شود که چگونه بشر به هم ریخت و گناه 

.وارد جهان شد

.گناه ما را از خدا جدا می کند



ابزارهای بصری فارسی از سایت بارگیری شده است

https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php
https://www.dropbox.com/s/x8630mzi218pro6/The_Start_of_Mans_Sadness_Persian_PDA.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/85sbovg9ufj0l64/New-Life-Persian-Lesson2-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session2-persian.html


خوب بد

باید راه دیگری وجود داشته باشد و راه خدا وجود دارد



خدا مقدس و 

دوست داشتنی 
است



او همچنین عادل اما 

است و باید گناه 
.را مجازات کند

ایا مشکل را میبینی؟



ایا مشکل را میبینی؟

مرد خداوند

گناه



بعداً در این مجموعه خواهیم دید 

که چگونه خدا با فرستادن پسرش 

.عیسی این مشکل را حل کرد



 خواهیم آموخت که 3در جلسه 

عیسی خداست ، او زندگی کامل 

.و قدرتمندی داشت



کتابهای مقدس فارسی در قالب رنگ آمیزی صفحه بصری برای 

کودکان پناهنده افغان ایجاد شده است

ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

https://www.dropbox.com/sh/ajrtaz5d5wes825/AAB44fuhG3yBccSsKsEAU5fNa?dl=1
https://www.dropbox.com/s/2ywlddkjw9965yw/New-Life-Persian-Lesson3-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session3-persian.htm1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php




کودکان : 4در جلسه شماره 

متوجه خواهند شد که اگر ما فقط 

ایمان داشته باشیم ، همه چیز در 

.خدا امکان پذیر است



کتابهای کتاب مقدس فارسی کتابهای بصری

برای رنگ آمیزی کودکان پناهنده افغان در 

.دسترس است

https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session4-persian.html
https://www.dropbox.com/s/k29wqjb16prd4cq/New-Life-Persian-Lesson4-children.doc?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/wadoh1zmvu4f5xf/AAC8b6SCjBBt92hHfl5eVPS5a?dl=1


ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

وسایل کمک بصری و 

کتاب "کتابهای رنگ آمیزی 

برای " مقدس برای کودکان

کمک به آموزش این درس 

موجود است

https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php










خواهیم : 5در جلسه شماره 

آموخت که عیسی بر روی صلیب 
چرا او باید این کار را بکند؟. مرد





برای کمک به شما در آموزش ، فیلم های کودکان فارسی 

.بارگیری شده است

https://www.dropbox.com/sh/8h2z6r2zurg2yoi/AADVNfPQmnrBzSqVdYV4Qmvda?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3d0qonkt9dozu9x/New-Life-Persian-Lesson5-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session5-persian.html


ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

وسایل کمک بصری و 

کتاب "کتابهای رنگ آمیزی 

برای " مقدس برای کودکان

کمک به آموزش این درس 

موجود است

https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php






: 6در جلسه شماره 
با کمال تعجب متوجه 

می شوند که او در 

روز سوم از مردگان 

.برخاسته است



برای کمک به آموزش می 

توانید صفحات رنگ آمیزی 

کتاب مقدس برای کودکان 

را " اولین قیامت یکشنبه"

بارگیری کنید

https://www.dropbox.com/s/4dwlv14asaggu46/The_First_Easter_Persian_CB.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


جزوه های فارسی از سایت دانلود شده است

تا کودکان پناهنده افغان به خانه 

.بروند یا به سرپناه خود بازگردند

https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session6-persian.html
https://www.dropbox.com/s/fjvuaqtj1wejutz/New-Life-Persian-Lesson6-children.doc?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/wmgz7qq2c032y7t/AAAPZE5bOXtTym4IInEqB0rva?dl=1


در جلسه شماره 

ما می آموزیم : 7

که عیسی اکنون در 

بهشت است و 

هدیه رایگان 

زندگی ابدی را به 

.ما ارائه می دهد



:7فصل شماره 

معراج

https://www.dropbox.com/s/eirtcpqjd65bbqt/ascension-Persian.gif?dl=1


پنطیکاست

https://www.dropbox.com/sh/wmgz7qq2c032y7t/AAAPZE5bOXtTym4IInEqB0rva?dl=1
https://www.dropbox.com/s/fjvuaqtj1wejutz/New-Life-Persian-Lesson6-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session7-persian.html


بله ، او هدیه رایگان زندگی ابدی را به ما 
ارائه می دهد



ما به کودکان آموزش 8در جلسه 

می دهیم که چگونه این هدیه 

.رایگان را به اشتراک بگذارند



درسازقبلکودکانورود

ربخواهیدکودکاناز وسایلوپوست 
کتابحافظهشعربرصیکمک

یرنگدرسازقبلرامقدس ) ز کنندآمت  .)

https://www.dropbox.com/sh/8c0dpb04xaow0kn/AAD8yGIiibU-9Xye9jWDWoGxa?dl=1


https://www.dropbox.com/sh/e4qafhwq8oeong0/AAAzJYR40lPlVKMPoJ0ZTlhNa?dl=1
https://www.dropbox.com/s/9ycv5bfimogpi08/New-Life-Persian-Lesson8-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session8-persian.html


جلسه بعد
این پایان این مجموعه هشت 

قسمتی است امیدوارم از این 

جلسات لذت برده باشید



یاد آوردن
!بهشت یک هدیه رایگان است



ز طریق کالم خدا شفا و آسایش خواهید یافتا



یایید از همان ب

…ابتدا شروع کنیم



زندگی یک هدیه رایگان است

به برنامه درسی فارسی زندگی جدید 

خوش آمدید ، برای دانلود درس 

.روی پیوند زیر کلیک کنید1شماره 

از وبسایت ما دیدن کنید

https://www.dropbox.com/s/tbt2hlzubdhb48c/New-Life-Persian-Lesson1-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session1-persian.html


1جلسه شماره 

New Life Persian Session1.pptx

