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1ــ مقدمه

کودکی، آغاز همه حرکت ها   و  تالش ها برای زيستن است.  
مرحله ای که باي آن را به خودی خود، به رسميت شناخت،  چرا 
نابترين  و  بهترين  از  برخی  با  مستقل  است  انسانی  کودک،  که 

خصوصيات و احساسات انسانی.
مه جوانی و بزرگسالی است و  با اين همه، کودکی، مق
گی بزرگسالی،  به کيفيت اين دوره بستگی دارد. اين  اساس زن
کيفيت نيز به چگونگی تعليم و تربيت دراين دوران، وابستگی 
رفتار  و  منش  شخصيت،  که  است  دوره  اين  در  دارد.  کامل 
کودک (به خصوص رفتارهای اجتماعی وی) بر اثر ارتباط او 
به  دينی  پيشوايان  که  نيست  بی دليل  می گيرد.  شکل  سايرين  با 
دوره ی کودکی توجه فراوان نموده و راهنمايی های الزم را در 

١. اين باره ارائه کرده ان

تاريخچه
جزء  دينی  درس  مختلف،  درسی  مواد  انواع  ميان  در 
ارس ما به شمار می رود. اين اهميت  الينفک برنامه درسی م
ه است  حتی پيش از انقالب اسالمی نيز به خوبی احساس می ش
و کسانی بوده ان که با تالش های پرثمر ايشان، نهاد آموزش و 
ن ماده درسی با عنوان  پرورش رسمی آن زمان کشور، به گنجاني
ه است. در اين ميان ياد و خاطره  «دينی» مجاب يا مجبور می ش
بزرگانی چون استاد شهي مطهری، شهي دکتر بهشتی، شهي 
رکاران نظام آموزشی کشور و  دکتر باهنر همواره برای دست ان

ه و جاوي است.  دانش آموزان و معلمان، زن
در سال های اخير، توجه به نيازهای نو در عرصه آموزش 
ي در امر آموزش، توجه بيش از پيش به  دين، رويکردهای ج
يادگيری جنبه های نگرشی آموزه های دينی، لزوم بهره گيری از 
روش های نوين در تعليم و تربيت دينی و توجه به تربيت دينی، 
از  دينی  احساس  تقويت  و  دينی  رفتارهای  به  شکل دهی  برای 
طريق شناخت دين و تفکر در آن و … که همه برخاسته و برگرفته 

ها آموزگار مجرب، صاحب نظران و  از نظرها و توصيه های ص
کارشناسان امر تعليم و تربيت است، متخصصان تعليم و تربيت 
مطالعه  و  دقيق  برنامه ريزی  با  تا  است  داشته  آن  بر  را  دينی 
برنامه ای  تهيه  کار  به  دست  خصوص،  اين  در  جامع االطراف 

. نوين برای تعليم و تربيت دينی گردن
… در اين باره تالش های فراوانی صورت گرفته است و 

ام مبارک است.  يه های آسمان» اولين محصول اين اق «ه

يه های آسمان (برنامه ی درسی  چن کلمه درباره ی ه
ايی) تعليم و تربيت دينی دوره ی ابت

دوره ی  دينی  تربيت  و  تعليم  درسی  برنامه ی  ويژگی های 
ايی عبارتن از:  ابت

يه های  اتکاء بر راهنمای برنامه درسی: برنامه درسی ه
آسمان اولين برنامه  درسی رسمی در حوزه تعليم و تربيت دينی 
نيز  آسمان  يه های  ه کتاب های  و  می شود  اد  قلم کشور  در 
است.  ه  ش تهيه  مصوب  درسی  برنامه  راهنمای  اين  براساس 
اف هر پايه، تعميم های  اف کلی دوره، اه اين راهنما شامل اه
هر پايه و مفاهيم جزيی هر پايه، شيوه ارزش يابی و اصول حاکم 
ريس است. بنابراين در  هی محتوی و روش کلی ت بر سازمان
تمامی مراحل، از برنامه ريزی تا تأليف، تمامی خطوط اصلی و 
ا  اف مورد نظر بوده است و ل کلی و نيز جزييات مربوط به اه
ه تبعيت می کن  ی مشخص و از پيش تعيين ش محتوا، از رون
ی در  اد دارد و در دوره های بع ايی امت که تا پايان دوره ابت
به  راحتی  محتوا،  جهت،  همين  به  می شود.  دنبال  ديگر  قالبی 

قابل دفاع و نيز به سهولت قابل نق و بازنگری است. 
تعليم    و  تربيت:  در  ي  ج رويکردهای  به  توجه 
شيوه های نو در تعليم و تربيت، بر افزايش مشارکت دانش آموز 
در امر يادگيری و ايجاد فرصت مناسب برای حضور فعال او 
گروهی  فعاليت های  دارد.  تأکي  يادگيری  صحنه های  تمام  در 
يگر، فراهم کردن امکان بروز خالقيت  و آموختن بچه ها از يک
بين  پيون  برقراری  زمينه  ايجاد  دانش آموزان،  برای  ابتکار  و 

. ، در بزرگسالی روی تکامل و پيشرفت را نخواه دي : هر کس در دوران کودکی تعليم نبين ١ــ امير مؤمنان علی عليه السالم می فرماي
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ديگر  از  و …،  (تلفيق)  مختلف  دروس  در  خود  آموخته های 
 . نکات مورد توجه در اين برنامه هستن

نيز  و  نگرشی  عاطفی،  جنبه های  به  بيش تر  توجه 
تأکي بر عمل: تالش برای تأکي بر جنبه های نگرشی و عاطفی 
مات عمل به باورها،  تعاليم دينی، به منظور فراهم ساختن مق

يه های آسمان است.١ يکی از ويژگی های مهم برنامه ه
وديت های رش شناختی  توجه به توانايی ها و مح
محتوای  هی  سازمان بر  حاکم  مهم  اصول  از  يکی  کودکان: 
برنامه، توجه کامل به توانايی های و خصوصيات ذهنی، عاطفی، 
توجه  با  است.  ايی  ابت دوره  در  کودکان  نی  ب و  اجتماعی 
به  ويژگی های روانی کودکان، از محسوسات و نمونه های عينی 
ه است و از طرح بی موقع  برای پرورش تفکر بچه ها استفاده ش

ه است.  مطالب انتزاعی و خشک و غير ملموس دوری ش
توجه بيش از پيش به زبان کودک: ادبيات کودکان 
مؤلفان  و  برنامه ريزان  اختيار  در  را  ه ای  ارزن آموزه های 
، تا با بهره گيری از آن ها بتوانن  کتاب های درسی قرار می ده
ه و کالم خود را به  به زبان کودکان بيش از پيش نزديک تر ش
يه های آسمان تا  رج در ه . مفاهيم من زبان آنان نزديک کنن
اد خيال در کودکان تأکي داشته  آن جا که ممکن بوده بر استع
قوه  شناختن  رسميت  به  معلم،  راهنمای  جای  جای  در  نيز  و 
تخيل کودکان مورد تأکي قرارگرفته است؛ اما به گونه ای که 
آرام آرام بتوانن به تفکر و تعقل بپردازن و به عالم گسترده و 

 . زيبای تخيل دلخوش نکنن
فعاليت  و  تفکر  امکان  و  يادگيری  فرصت  ايجاد 
بيش تر برای دانش آموز: اين امر، از چن جنبه، می توان مهم 
. اوًال درگيری دانش آموزان در جريان يادگيری، موجب  باش
ن آموخته های آنان می شود، ثانيًا به معلم  ار تر ش عميق تر و پاي
کمک می کن تا برای ارزش يابی پيشرفت يادگيری آنان، هم به 
؛  فراين و هم به محصول توجه کرده و به نتايج بهتری دست ياب
ی، به واسطه فعاليت بيش تر در  ثالثًا احساس خوب و خوشاين

خصوص  به  (که  می کن  ايجاد  دانش آموزان  در  يادگيری  امر 
برای درس دينی، فوق العاده حايز اهميت است). 

تهيه ی کتاب کار دانش  آموز: برای درس هايی مانن 
علوم، رياضيات و زبان آموزی، تا به حال دفترچه های تمرين و 
د  متع ساليان  تجربه  و  است  ه  ش تهيه  فراوانی  کار  کتاب های 
و فعاليت متخصصان در اين زمينه قابل توجه است، اما برای 
اشته و اين اولين  درس دينی بی شک چنين تجربه ای وجود ن
بار است که در کنار کتاب درسی و راهنمای معلم، کتاب کار 
يه های آسمان در قالبی نو و به  نيز تهيه می شود. کتاب کار ه
ه است. (در اين  گونه ای متفاوت با ساير کتاب ها عرضه گردي
در  کار  کتاب  درباره  مفصل  توضيحات  به  کني  مراجعه  باره 

همين کتاب)
اين  در  ارزش يابی:  نظام  در  اساسی  تغيير 
اهميت  بلکه  نيست.  اهميت  حائز  بچه ها  محفوظات  برنامه، 
اصلی از آِن تغيير نگرش ها، تقويت احساس دينی و توانايی 
دينی  مفاهيم  از  خود  درک  و  فهم  اظهار  در  گان  يادگيرن
است. بنابراين، آزمون های کتبی و شفاهی، تنها َاشکال و ابزار 
منظور  اد نمی شون بلکه به  قلم ارزش يابی آموخته های بچه ها 
برآورد کميت و کيفيت تحقق انتظارات برنامه، تمامی فعاليت های 
دانش آموزان در موقعيت های مختلف يادگيری، مورد نظر معلم 
. (در اين باره مراجعه کني به توضيحات مفصل  قرار می گيرن

درباره ی ارزش يابی در همين کتاب)
توجه به هنر، برای ترسيم چهره ی زيبای الگوهای 
دينی  آموزش  رکن  شناختی،  زيبايی  جنبه های  به  توجه  دينی: 
است تا اوًال فطرت زيبا خواهی بچه ها مورد توجه قرار گرفته و 
در  زيبا  تصويری  آن،  آموزه های  و  دين  از  ثانيًا  ؛  ياب پرورش 
؛ ثالثًا چهره  زيبايی از الگوهای رفتاری  ذهن آنان به وجود آي
و شخصيت پيشوايان و راهنمايان بزرگ دينی بر پرده ی جان و 

د.  يشه ی آنان نقش ببن ان

١ــ در اينجا مقصود از عمل، تعبير عملگرايانه ی آن نيست. در فرهنگ اسالمی، عمل، حاصل ايمان و باوری است که در نتيجه ی معرفت و شناخت صحيح و کامل حاصل 
. حال آن که عمل تنها برخاسته  ون واسطه ی ايمان و اعتقاد قلبی باش می گردد. از طرفی عمل با «مهارت» صرف نيز کامًال متفاوت است. مهارت می توان توانايی حاصل از دانش، ب

از باورها و اعتقادات است. 
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2ــ برنامه ی درسی

دينی  تربيت  و  تعليم  برنامه ی  بر  حاکم  اصول 
ايی دوره ی ابت

ه ی معيارهايی هستن که هر فرد   اديان الهی ارائه دهن
می توان آن ها را برای تصميم گيری در مورد آن چه الزم است 
گی روزمره ی وی انجام و يا از آن پرهيز شود، به کار  در زن
گيرد. اين معيارها مهم ترين مفاهيمی هستن که می باي درفراين 
. با اين تلقی،  ه و به عمل در آين تعليم و تربيت دينی آموخته  ش
پرورش  و  تفکر  رش  برای  مهم  ابزاری  مثابه  به  دينی  تربيت 

 . شخصيت انسان به شمار می آي
انسان  اسالمی،  تربيت  و  تعليم  فلسفه ی  گاه  دي     از 
يشمن است؛ بنابراين، آن گروه از روش های  موجودی فعال و ان
تربيتی مورد توجه هستن که به شاگردان مجال فعاليت و به کارگرفتن 
.١ در حوزه ی شيوه های تربيتی يکی از  توانايی هايشان را می دهن
اعتقادات صحيح رايج در ميان متخصصان اين   است که می توان 
به بچه ها فرصت داد تا خودشان به تنهايی درباره ی موضوع و 
گی (از جمله بع غير مادی آن) به جست وجو  درباره ی ماهيت زن
گاه، پرورش روح جستجوگری درباره ی  . مطابق اين دي بپردازن
فی که اگر تحقق ياب  ف تربيتی بزرگی است. ه گی، ه ماهيت زن
ی از آنچه دين به عنوان يک منبع  آدمی را برای يک عمر بهره من
. به او احساس نياز  وثيق در اختيار او قرار می ده آماده می کن
ل می سازد که توان  و توان طلب می ده و او را به فردی فعال مب

انتخاب و تصميم گيری دارد. 
    اين گونه است که تعليم و تربيت دينی

قرار  توجه  مورد  را  دانش آموزان  عاليق  و     نيازها 
داده، 

   به فهم و درک دانش آموزان توجه داشته، 
اهميت  آن ها  فعلی  و  قبلی  شخصی  تجارب     برای 

فراوان قايل می شود.
تجارب  نتايج  و  معلومات  صرف  انتقال  د  ص در     و 

ديگران به ذهن آن ها نيست.
اهميت  کمی  تغييرات  از  بيش  کيفی  تغييرات     به 

. می ده
   فراين آموزش را نيز همچون محصول يادگيری مهم 

 . اد می نماي قلم
   سه اصل مهم!

که  است  آن  دنبال  به  دينی  محوری: تربيت  فراين 
شاگردان  دينی  تفکر  رش  برای  ی  مساع شرايط  و  تسهيالت 
فی ميانی  فراهم گردد. به اين ترتيب، آشنايی با معارف دينی، ه
که  آن جا  از  بود.  خواه  اصلی  ف  ه انسان،  دينی  زيستن  و 
همه ی  نمی توان  هيچ گاه  و  ودن  نامح انسان  گی  زن مسايل 
چگونگی  آموختگان،  دانش  است  الزم  داد،  آموزش  را  آن ها 
يادگرفتن را به خوبی آموخته باشن تا در مواجهه با هر مسئله ی 
ا کنن و جريان يادگيری را  تازه ای، راه حل مناسب آن را پي
. همچنين باي توجه داشت که فراين و مسير بر  اوم بخشن ت
ارد. احساس و نگرش فرد در مورد  کيفيت نتيجه هم اثر می گ
طی  چگونگی  تأثير  تحت  زيادی  ح  تا  نيز  يادگيری  موضوع 
مسير يادگيری است. بنابراين، باي به آنان کمک شود تا نسبت 
ی  به فراين يادگيری و آموخته هايشان احساس خوب و خوشاين
يادگيری  فراين  به  که  می شود  توصيه  اين رو  از   . باشن داشته 
بيش از پيش توجه شود چرا که فقط اين نتيجه يادگيری نيست 
اتفاق  آموزش  فراين  طی  آنچه  بلکه  است  اهميت  دارای  که 

، نيز از اهميت فراوانی برخوردار است.  می افت
التفات  براساس  دينی  تربيت  محوری:  دانش آموز 
در  انسان ها،  ذاتی  خوبی  به  اعتقاد  و  کودک  رش  ماهيت  به 
را  شاگردان  تعلقات  و  نيازها  شخصيت،  درسی،  برنامه ريزی 
ين ترتيب به کودکان نه به عنوان  . ب همواره م نظر قرار می ده
ام بلکه به عنوان موجوداتی که مراحل  بزرگساالن کوچک ان
، نگاه می شود. از طرفی هيچ دو  مختلف رش را طی می کنن
. کودکان از نظر آگاهی، ويژگی های  کودکی شبيه به هم نيستن
کسب  که  اميالی  و  عاليق  توانايی ها،  و  قابليت ها  شخصی، 

: تعليم و تربيت در پی آن است که شخص تا آن جا که برای يک انسان ميسر است، خردمن شود.  نبرگ می گوي ١ــ  دونال ون
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. بنابراين تصور اين که همه آن ها باي  ، با هم فرق دارن کرده ان
نادرست   ، گيرن قرار  يکسان  کامًال  پرورشی  و  آموزش  تحت 
تجربه ی  درک  برای  فراگيران  به  کمک  آن،  جای  به  و  است 
گی مورد تأکي قرار دارد. از اين رو فراهم ساختن فرصت  زن
يادگيری  و  آموزش  جريان  در  دانش آموزان  فعال  مشارکت 
ح  تا  می کن  کمک  دانش آموز  به  که  چرا  است؛  مهم  بسيار 
به  توجه  با  و  نموده  عمل  و  فکر  جست وجو،  خودش  امکان، 
معلم  و  برس  نتيجه  به  خود،  فعلی  و  قبلی  يافته های  و  تجارب 
. به  هم با راهنمايی های مناسب، او را در اين راه ياری رسان
همياری  طريق  از  يادگيری  روش های  به کارگيری  ترتيب،  اين 
از  يکی  عنوان  به  آموزشی  فعاليت های  در  دانش آموز  (شرکت 
از  که  ريس،  ت فعال  شيوه های  از  بهره گيری  و  گروه)  اعضای 
ايت معلم و فعاليت ذهنی و عملی  طريق آن ها، دانش آموزان با ه
، از راهبردهای اساسی فراين  خود، شخصًا به نتيجه می رسن

يادگيری در تعليم و تربيت دينی است.
(انبوه سازی  ذهن گرا  رويکرد  رد  و  تفکر  بر  تأکي 
تربيت  و  تعليم  در  دانش آموزان):  ذهن  در  دينی  مفاهيم 
مفاهيم  و  اطالعات  دانستنی ها،  از  بچه ها،  ذهن  انباشتن  دينی، 
ون آن که هيچ تمايلی برای به عمل درآوردن آن ها وجود  دينی ب
داشته باش و نيز، تأکي بر اعمال و مهارت های فاق پشتوانه 
آگاهی و نگرش، به کلی رد می شود. مفاهيم و موضوعات باي به 
گی روزمره  نحوی ادراک شون که قابليت کاربرد و انتقال به زن
. همچنين چنين دانشی باي موجبات  ه را داشته باشن يادگيرن
ايجاد و تقويت احساس مثبت و خوشاين نسبت به مفاهيم دينی 

و گرايش به انجام اعمال دينی را فراهم آورد.
اف شناختی نيز  ين ترتيب در تعليم و تربيت دينی، اه ب

تنها  که  صورتی  در  ولی  می کنن  حفظ  را  خود  ويژه  اهميت 
در  موجود  مفاهيم  ساير  با  ارتباط  ون  ب و  ه  پراکن اطالعاتی 
تعليم  مفاهيم  انبوه سازی  آن چه   . نباشن ه  يادگيرن ذهنی  بافت 
و تربيت١ (يعنی آموختن يک سری مفاهيم برای بازگو کردن آن 
برای  آن،  طی  زيرا  است٢؛  مطرود  می شود،  ه  نامي ه)  آين در 
انتظار  آن  ها  از  بلکه  نمی شود،  تالشی  دانش آموزان  ن  فهمي
 ٣. ه توسط معلم را حفظ کنن می رود فقط اطالعات ارائه ش
گان دانش و به دانش پژوهان  اگر به معلمان به عنوان توزيع کنن
يرش  پ برای  راه  شود،  نگاه  منفعل  گان  دريافت کنن دي  به 
انفعال  و  ه  هموار    ش می گردد،  ارائه  آن چه  هر  شرط  و  بی قي 
دانش پژوهان، آن ها را از ايفای نقش خالق در تحليل و ايجاد 
ين  موضوعات يا درقضاوت ها و تصميم گيری ها باز می دارد. ب
ترتيب هم برنامه ريزان و هم معلمان می باي تا ح ممکن اطالعات 
خود را از جامعه ــ يعنی جايی که در آن هم می توانن ياد بگيرن 
و هم آموخته های خود رابه کار برن ــ اتخاذ کنن و تعليم و 
، بلکه به آن  ن به مردم ننگرن تربيت را صرفًا با دي اطالع رسان
گی و تعيين مسير حيات آدمی تأثير  به عنوان نيرويی که بر زن

 . دارد، نگاه کنن
برخی اصول ديگر مورد توجه در برنامه 

و  شناختی  رش  وديت های  مح و  توانايی ها  به     توجه 
رش تفکر دينی کودکان دبستانی٤

دينی  آموزش های  ساختن  مرتبط  برای      تالش 
گی روزمره ی آن ها (به گونه ای که آموزش ها  دانش آموزان با زن

 ( گی آن ها ختم شون ه و به زن گی بچه ها شروع ش از زن
منظور  به  مناسب،  زمينه های  فراهم کردن  برای      تالش 
استنباط و نتيجه گيری خود دانش آموزان از مطالب و موضوعات 

 . ١ــ اصطالحی که پائولوفريزه از آن استفاده می کن
يه فاذا اردت العلم فاطلب اوال فی نفسک حقيقه العبوديه واطلب العلم باستعماله  ٢ــ االمام الصادق(ع): ليس العلم بکثره التعليم انما هو نور يقع فی قلب من يري الّله ان يه
. پس هرگاه در پی دانش بودی،  ، می تاب ايتش را بخواه ا ه و استفهم الّله يفهمک. امام صادق  عليه السالم: دانش به فراوانی آموختن نيست بلکه نوری است که در دل آن که خ

يث ٣)  يث، ح . (علم و حکمت درقرآن و ح ا بطلب تا به تو بفهمان گی را در جانت بجوی و با به کار بستن دانش آن را به دست آور و فهم را از خ ا جوهره ی بن ابت
٣ــ گاهی اوقات ما «دانستن اين که» را با «تصوير کامل دانستن» (دانستن چگونه؟) خلط می کنيم. در نتيجه به صرف داشتن شاگردانی با مغزهای انباشته از انواع اطالعات 
خيال می کنيم کار پايان يافته است. اما در واقع، دانستن، دانش فنی يا توانايی انجام دادن و عمل کردن براساس اطالعات را نيز شامل می شود. به يک معنا اين اشتباه همان مسئله 

ايی نظريه (دانستن) از عمل (انجام دادن) است.  يمی ج ق
٤ــ برای آشنايی بيش تر به اين موضوع مراجعه کني به مقاله: ويژگی های تفکر دينی کودکان نوشته سعي راص از کتاب مجموعه مقاالت تعليم و تربيت دينی ــ انتشارات نهج 
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و پرهيز از انباشته کردن ذهن آن ها از مفاهيم و اطالعات دينی
هنگام  به  نشاط  و  شادی   ، امي ايجاد  برای      تالش 
مات  ارائه ی آموزش های دينی و پرهيز از ايجاد اضطراب و ص

روحی و روانی در بچه ها 
از  تحقق  قابل  و  صميمی  واقعی،  چهره ای      ترسيم 

گی پيامبر اسالم (ص) و معصومين (ع) شخصيت، رفتار و زن

3ــ راهنمای استفاده از محتوای آموزشی 
هديه های آسمان 

يه های آسمان  محتوای آموزشی ه
پاسخ به چن سؤال 

  محتوا چيست؟ 

و  بچه ها  زيبايی شناسی  حس  پرورش  برای      تالش 
اب برای دانش آموزان اين دوره  بهره گيری از هنرهای ج

    استفاده از بيان غير مستقيم در آموزش مفاهيم (به ويژه 
مفاهيم اخالقی)

    پرهيز از بيان نکاتی که طرح آن ها به دليل رش ناکافی 
دانش آموزان، موجب برداشت های ناصحيح می شود. 

ي سؤال
ايی (اول، دوم و سوم) با دوره ی دوم آن  ه ی آموزش های دينی در دوره ی اول ابت تفاوت عم

(چهارم و پنجم) چيست؟ 
ايی نيز مالحظه  براساس مطالعات دامنه دار علمی چنان که در راهنمای برنامه تعليم و تربيت دينی دوره ابت
می شود، اعتقاد بر اين است که در سال های اول، دوم و سوم دبستان، دانش آموزان به لحاظ رش تفکر دينی و فهم 
وديت ها و نواقص فراوانی روبرو هستن چرا که آن ها با  مفاهيم آن ويژگی های مشابهی دارن و در اين زمينه با مح
ا آموزش دينی نيز باي به اين ويژگی ها  احساس و عواطف و تخيالت خالق خود در اين زمينه به تفکر می پردازن ل
که  هنری  کارهای  ساير  و  نمايشی  بازی های  نقاشی،  سرود،  شعر،  داستان،  ازطريق  را  دينی  مفاهيم  و  نماي  توجه 
. کمترين خاصيت اين نکته آن  ، ارائه نماي ابيت الزم را برای خردساالن دارن مبتنی بر تخيل و احساس بوده و ج
 . است که اوًال تخيل کودکان به نحو صحيحی پرورش می ياب و ثانيًا آنان نسبت به مفاهيم دينی عالقه من می شون
درخصوص پايه های پايانی دوره نيز باي گفت دانش آموزان سال های چهارم و پنجم اگر چه در مرحله تفکر عينی 
ود است اما به سبب رش نسبی تفکر و برداشت های آن ها و نيز کسب  قرار دارن و درک آن ها از مفاهيم دينی مح
. بنابراين خوب است در خصوص اين گروه  تجارب دينی بيش تر در مرحله باالتری نسبت به پايه های قبلی قرار دارن
گان عالوه بر استفاده از داستان، شعر، سرود و فعاليت های هنری و علمی، بخشی نيز به ارتقای معلومات و  از يادگيرن
ان معنا نيست که  اطالعات دينی آن ها اختصاص ياب و مطالبی در سطوح نسبتًا باالتر برای آنان مطرح گردد. اما اين ب
رويکرد ما در اين پايه ها دستخوش تغيير شود. ما در هر صورت و برای تمامی پايه ها به عنوان يک اصل به اجتناب 
يم و به دنبال ارائه مباحث و  اللی بی روح و خشک معتق ه و مالل آور و مباحث نظری و است از طرح مسائل پيچي

مطالب در قالب الگوها و نمونه های قابل درک و ملموس، عرضه مفاهيم با زبان ساده و قابل فهم هستيم.

  محتوا به چه شکل هايی ارائه می شود؟ 
ي  ج و  سنتی  درسی  برنامه های  در  محتوا    نقش 

چيست؟
يه های آسمان، چه چيزی محتوای آموزشی را    در ه

؟  تشکيل می ده
  آيا محتوای آموزشی صرفًا همان کتاب درسی است؟ 
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محتوای  تمامی  کتاب،  درس های  متون  همه    آيا 
اف درس را در بر  دارد؟  مورد نظر و مطابق با اه

  چگونه از محتوای آموزشی استفاده نموده و آن را 
د کنيم؟  هی مج تحليل و سپس سازمان

م های اساسی را باي    برای استفاده از محتوا چه ق
برداشت؟ 

  محتوای آموزشی از چه اجزا و بخش هايی تشکيل 
ه است؟ ش

محتوا چيست؟ 
ه محتوا همان است که به وسيله برنامه ريزان  با آن که عم
اّما  می گردد،  هی  سازمان و  انتخاب  مؤلف،  به وسيله  و  طراحی 
برای  معلم  آنچه  آموزش،  فراين  در  نيست.  اين  محتوا  تمام 
ريس،  ه است و در ضمن ت ارک دي ريس پيش بينی نموده و ت ت
دانش آموزان  تعامل  از  آن چه  همچنين   ، می کن جلوه  و  بروز 
تشکيل  را  محتوا  از  بخشی  می شود،  حاصل  يگر  يک با 
که  نگرش هايی  و  مهارت ها  مفاهيم،  بر  عالوه  يعنی   . می ده
، رابطه معلم  گان محتوای برنامه درسی در نظر گرفته ان تهيه کنن
يگر نيز منشأ بخشی  با دانش آموزان و رابطه دانش آموزان با يک

ديگر از محتواست. 
محتوا به چه شکل هايی ارائه می شود؟ 

يکی از شکل های ارائه  محتوا، نوشتاری است. شکلی 
را  محتوا  حالی که  در  بود.  غالب  سنتی،  برنامه های  در  که 
عالوه بر صورت مکتوب، در قالب ها و شيوه های ديگری نيز 
می توان ارائه کرد. انتخاب عکس ها و تصاوير زيبا و مربوط 
ه، شکل ديگری است. گاهی يک  به مفاهيم و مطالب تهيه ش
عکس خوب و معنادار، بيش تر از متن نوشتاری در يادگيری 
ايی که يادگيری  ارد. به ويژه در دوره ابت ه تأثير می گ يادگيرن
از طريق عينی و بصری، بهتر انجام می شود. شيوه ی ديگری 
امکان  و  می گيرد  شکل  آموزشی  محتوای  آن،  طريق  از  که 
فعاليت های   ، می کن فراهم  دانش آموزان  برای  را  يادگيری 
ار، به مراتب،  ف رسه است. گاهی يک بازدي ه خارج از م
ريس و کالم معلم، در يادگيری مؤثر  بيش تر از نوشته کتاب و ت

واقع می شود. 

ي  ج و  سنتی  درسی  برنامه های  در  محتوا  نقش 
چيست؟

در برنامه های سنتی (مرسوم)، محتوای آموزشی، به متون 
ود می شود و معلمين تمام هم و غم خود  درسی منحصر و مح
ريس  ارن که آن مطالب را دقيقًا و مو  به مو ت را بر آن می گ
ريس خود و يادگيری دانش آموزان را  ا موفقيت در ت کنن و ل
ارزيابی  درس ها  همان  از  آنان  آموخته های  ميزان  مبنای  بر  هم 
ي تربيت دينی با توجه به تغييراتی که  . اما در برنامه ج می کنن
در تلقی نسبت به محتوای آموزشی، نقش و اهميت آن در فراين 
آموزش و يادگيری و نيز سطح دانش و مهارت های معلمان رخ 
کتاب های  مکتوب  متون  به  تنها  ديگر  آموزشی  محتوای  داده، 

درسی منحصر نمی شود. 
کار  کتاب  فعاليت های  آسمان»،  يه های  «ه تصاوير 
از  بخشی  خود،  سهم  به  ام  ک هر  معلم،  راهنمای  مطالب  و 
از  برخی  جهت  همين  به   . می دهن تشکيل  را  برنامه  محتوای 
درس ها، متن کوتاهی دارن و اين سؤال را به وجود می آورن 
که آيا مطالب درس، کم نيست و آيا دانش آموزان قادر نيستن 
و  متن  که  است  حالی  در  اين  ؟  بياموزن را  بيش تری  مطالب 
ه  تصاوير آن، راه ورودی برای فعاليت های يادگيرِی توصيه ش
در کتاب راهنمای معلم و نيز ساير فعاليت های مورد نظر آموزگار 
ه، تنها بخش کوچکی  وين ش ين ترتيب محتوای ت . ب می باش
از محتوای اصلی را تشکيل می ده و اين معلم است که می باي 
با مشارکت دانش آموزان به توسعه مفاهيم (البته در چهارچوب 
ين ترتيب چه بسا آموزگار  اف و حوصله کالس) بپردازد. ب اه
ريس يک درس، متناسب با موقعيت کالس و امکانات  برای ت
فعاليت های  از  درسی  متن  کنار  در  دانش آموزانش،  و  خود 
اف درس را تأمين  يادگيری مناسب ديگری استفاده کرده و اه

. نماي
آموزشی  محتوای  چيزی  چه  آسمان،  يه های  ه در 

؟  را تشکيل می ده
ايی،  ابت دوره ی  دينی  تربيت  و  تعليم  درسی  برنامه  در 
فراين  در  و  می رود  شمار  به  راهنما  يک  صرفًا  درسی  کتاب 
آموزش همچون يک «نقطه عزيمت» تلقی می شود و معلم آگاه 
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مفاهيم  درک  نتيجه  در  و  محتوا  عميق  و  دقيق  تحليل  از  پس 
اف  اه با  متناسب  را  محتوا  درس،  هر  در  موجود  روابط  و 
. محتوای نهايی  هی می کن دًا سازمان ه، مج يادگيری تعيين ش
و  اجتماعی  فرهنگی،  زمينه های  با  متناسب  آسمان،  يه های  ه
حتی جغرافيايی موجود در هر منطقه، می توان توسط معلم و 
دانش آموزان او شکل نهايی خود را بگيرد و به عنوان ابزاری 
برای آموزش استفاده شود و معلم می توان از رسانه های موجود 

 . (تلويزيون؛ روزنامه  و …) نيز استفاده کن
آيا متن درس های کتاب، تمامی محتوای مورد نظر 

اف درس در بر دارد؟ را مطابق با اه
ارد  يه های آسمان، محتوای مفصلی ن بسياری از متون ه
. محتوای  اف درس را پوشش نمی ده و به خودی خود تمامی اه
آموزشی اين درس ها، تنها ابزاری برای آغاز بحث توسط آموزگار 
محترم و شروع يک مجموعه فعاليت مؤثر توسط دانش آموزان و 
ين ترتيب آموزگار محترم با شناختی  با راهنمايی معلم می باش ب
که از دانش آموزان، محيط و امکانات موجود دارد می توان برای 
راهنمای  توضيحات   . کن ام  اق شخصًا  درس ها  اف  اه تحقق 

معلم، ابزار کمکی مؤثری برای تحقق اين امر است. 
چگونه از محتوای آموزشی استفاده نموده و آن را 

د کنيم؟  هی مج تحليل و سپس سازمان
معلم باي محتوای رسمی را به صورت مجموعه مفاهيم و 
مهارت هايی تلقی کن که قبل از اجرای برنامه درسی، براساس 
ه ولی ممکن  بررسی ها و شناخت های مختلف تهيه و تنظيم ش
است در فراين آموزش، توسط خود او، اصالح، تغيير، تکميل 
ا باي به تحليل  . برای اين منظور معلم ابت ا کن و يا توسعه پي
بررسی و  محتوا يعنی تالش برای  تحليل  محتوا بپردازد. 
شناخت ابعاد گوناگون يک برنامه درسی و محتويات آن. 
تحليل محتوابه معلم امکان اين را می ده که با برداشتی صحيح 
اف آموزش و نيز امکاناتی که محتوا در اختيار او قرار داده  از اه
د محتوا، متناسب با نيازها، توانايی ها و  هی مج است به سازمان
امکانات خود و شاگردانش بپردازد و محتوای آموزشی را در 
د  هی مج . سازمان ه به شاگردانش ارائه ده قالبی پويا و زن
به معنی خلق، گزينش و يا ترکيب راهبردها و روش های 

ريس براساس برنامه درسی و محتويات  منحصر به فرد ت
اد آن بی شمار  آن است. اين روش های منحصر به فرد (که تع
است) همانی است که به محتوای موجود، رنگ و بوی تازه و 

 . ه ای می بخش زن
م های اساسی را باي  برای استفاده از محتوا چه ق

برداشت؟
مسلمًا پيش از شروع آموزش باي برنامه درسی و محتوای 
سپس  محتواست.  تحليل  همان  اين،  شناخت؛  عميقًا  را  آن 
خود  حرفه ای  توانايی های  و  مهارت ها  دانش ها،  بر  تکيه  با  باي 
د  هی مج د محتوا پرداخت. اين، سازمان هی مج به سازمان
فرد  به  منحصر  روش های  انتخاب  يا  و  خلق  طريق  از  که  است 
ريس، به محتوا رنگی بومی، منطقه ای و قابل فهم برای کودکان  ت
ريس بهترين ابزار برای اين منظور است.  . راهنمای ت را می ده
هی  مطالعه راهنما به معلمان محترم امکان تحليل محتوا و سازمان
. به همين جهت در ادامه اين بخش به بررسی  د آن را می ده مج

يه های آسمان می پردازيم. ساختار محتوای ه

يه های آسمان  ويژگی های محتوای آموزشی در ه
(آشنايی با کتاب درسی، کتاب کار و راهنمای معلم 

و کارکرد هر يک)
پاسخ به چن سؤال

يه های آسمان در چه قالب های کلی ارائه    محتوا در ه
ه است؟ ش

  کارکرد و ويژگی های کتاب درسی چيست؟ 
  کارکرد و ويژگی های کتاب کار چيست؟

  کار کرد و ويژگی های کتاب راهنمای معلم چيست؟
يه های آسمان چگونه است؟   ساختار پيمانه ای در ه

ام قالب های کلی ارائه  يه های آسمان در ک  محتوا در ه
ه است؟  ش

يه های آسمان در قالب سه سن رسمی  محتوا در ه
ه است:  ارا ئه گردي
  کتاب درسی
  کتاب کار
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  کتاب راهنمای معلم
کور کارکرد و وظيفه خاص خود  هر يک از کتاب های م
 . مؤثرن يادگيری  امر  در  خود  نوبه  به  يک  هر  و  بوده  دارا  را 
اردن و يا به عکس توجه بيش از ح به يکی از  بنابراين کنار گ
م توجه به هر يک از آن ها موجب اختالل  کور و يا ع سه سن م

اف يادگيری می شود.  م دستيابی به اه در يادگيری و ع
و  متن  سری  يک  شامل  درسی  کتاب  درسی:  کتاب 
آموزشی  محتوای  اصلی  و  کلی  خطوط  ارائه  برای  تصوير 
برنامه درسی است. اين مجموعه کلمات و تصاوير، صرفًا بخشی 
از مفاهيم مورد نظر برنامه ريزان و مؤلفان کتاب درسی را مطرح 

. می کنن
کتاب کار: کتاب کار، در واقع ابزار مناسبی برای توسعه 
ی آن ها به  و تعميق يادگيری های دانش آموزان، تقويت عالقه من
خالقيت  و  ابتکار  بروز  و  درس  به  مربوط  فعاليت های  انجام 
. همچنين، فعاليت های کتاب کار را می توان به  ايشان می باش
عنوان يک ابزار مناسب برای «کار در خانه» دانش آموزان تلقی 

کرد. 
 ، تمرين های کتاب کار، اطالعات بچه ها را توسعه می دهن
، بچه ها  ، ادراکشان را از مفاهيم عميق می کنن ی می کنن طبقه بن
، به بچه ها انگيزه و  را به فعاليت و تالش و پويايی وا می دارن
شادی می بخشن و آن ها را برای يادگيری بهتر و مناسب تر آماده 
ارزش يابی  برای  مؤثری  و  مناسب  ابزار  کار،  کتاب   . می کنن
اف و انتظارات نيز  آموخته های بچه ها و کم  و کيف تحقق اه

به شمار می رود.
راهنمای معلم: اين کتاب به آموزگار کمک می کن تا 
ی وسيع تر و اطالعاتی بيش تر، به ارائه  محتوای دروس  با دي
يه های آسمان» به دانش آموزان بپردازد. در راهنمای معلم  «ه
ه است: بخش اول با عنوان  ه در نظر گرفته ش سه بخش عم
تبيين  تعاريف،  گاه ها،  دي بر  مشتمل  حاضر)  (بخش  «کليات» 
رويکرد و نيز اطالعات کلی مورد نياز آموزگاران و کارشناسان 
هر  اف  اه دوم  بخش  در  است.  درسی  برنامه  درباره  محترم، 
ريس آن، روش  درس، توضيحی مختصر درباره محتوا، شيوه ت
ارزش يابی ميزان يادگيری کودکان و نيز نکات پنهان در البه الی 

ه است. بخش سوم  نوشته ها و تصاوير کتاب درسی، ارا ئه گردي
مربوط به مطالب ضميمه است که متناسب با نيازهای معلمان و به 

ه است.  منظور دانش افزايی آنان در انتهای کتاب ارائه ش
کارکرد و ويژگی های کتاب درسی چيست؟ 

يه های آسمان  کتاب درسی مهم ترين سن آموزشی در ه
درسی»  «واح  يک  اجزای  تمامی  تقريبًا  زيرا  می شود  تلقی 
رج  ) به جز فعاليت های من ًا می آي (توضيحات مربوط به آن بع
ه است. کتاب درسی در واقع  در کتاب کار، در آن درج گردي
اصلی  ه   در برگيرن و  دانش آموز  و  معلم  کار  اصلی  راهنمای 

يه های آسمان است.  محتوای ه
درس و بحث و  کتاب درسی است که به  در واقع اين 
جريان يادگيری جهت می ده و به برقراری ارتباط با دانش آموز 

و معلم می پردازد. 
کتاب درسی مهم ترين ابزار برای يادگيری و خط  هادی 

اصلی برای آموزش تلقی می شود. 
کارکرد و ويژگی های کتاب کار چيست؟ 

شکل  دانش آموزان  توسط  که  است  کتابی  کار،  کتاب 
می گيرد و کامل می شود. به همين خاطر، بچه ها نيز به آن تعلق 
 . دارن بيشتری  ی  عالقه من و  کرده  احساس  خاصی  خاطر 
ای کتاب، مشخصات دانش آموز نوشته می شود و عکس او  ابت
ه می شود. در زير هر صفحه و نيز در پايان کتاب،  نيز چسبان
معلم يادداشت هايی برای او می نويس تا هم گزارش ارزش يابی 
يادگاری  ه  آين در  هم  و  باش  او  ين  وال و  دانش آموز  به  معلم 

 . خوبی از کالس باش
محتوای  از  بخشی  عنوان  به  کار،  کتاب  فعاليت های 
يه های آسمان به تکميل، تثبيت و يا تعميق يادگيری  آموزشی ه
کمک کرده و برای ارزش يابی آموخته های دانش آموزان و 

اف نيز مؤثر است.  تشخيص تحقق اه
؟  کتاب کار چه کاری انجام می ده

دانش آموزان،  کار  کتاب  فعاليت های  انجام  برای 
آن ها  مثال  برای   . می گيرن کار  به  را  متنوعی  مهارت های 

… می توانن
.     احساس خود را شرح داده يا بيان کنن
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. ی کرده و ارائه دهن     عقاي خود را صورت بن
.     درباره ی يک موضوع گفت وگو کنن

. ی کنن     جمع بن
. يگر ترکيب کنن    مفاهيم را تفکيک و يا با يک

.     يک داستان بسازن يا جست وجو کنن
.    شعر بخوانن و يا برای يک شعر ريتم بسازن

.     مقايسه کنن
.     قضاوت کنن
.     توصيه دهن

.     انتخاب کنن و تصميم  گيرن
.     تخيل کنن

نوعی  به  کار  ب  ت فعاليت های  کار:  ب  ت ويژگی های 
ه ان که نيازمن به يادآوردن جمالت و عبارات مشخصی  تنظيم ش
 . نيستن دانش آموزان  ساير  و  معلم  گفته های  يا  و  درس  متن  از 
تمرين های کتاب کار زمينه ای فراهم می کنن تا دانش آموزان روابط 
، ابعاد و نيز مصاديق مختلف  موضوعات مختلف مورد نظر را دريابن
يگر  د را با يک ، مفاهيم متع يک مفهوم را شناسايی و تحليل کنن
، آموخته های خود را تعميم  ، مصاديق را تشخيص دهن ترکيب کنن
نتيجه گيری،  فعاليت ها می توانن به  مجموعه ی اين  دهن و … . 
. تمرين های کتاب کار  تثبيت يادگيری و توسعه ی آن کمک کنن
فراهم  برايشان  بچه ها  يادگيری  از  بازخوردی  می توان  هم چنين 
. به اين ترتيب، نسبت به کم و کيف فعاليت ها و آموخته های  کن
خود  تالش های  بهبود  برای  آن  از  و  کرده  کسب  آگاهی  خود، 
تنوع  کرد.  خواهن  برداری  بهره  کامل تر  يادگيری  نهايت  در  و 

.    فکر کنن
.     تجربيات، افکار و آرزوهای خود را مرور کنن
.     اطالعات خود را در مورد موضوعی بيان کنن

.    به تحقيق در مورد يک موضوع بپردازن
. ه کنن     دراطراف خود دقت و مشاه

.   پيش بينی کنن
.     از مهارت جمله نويسی استفاده کنن

استفاده  کاردستی  و  نقاشی  رنگ آميزی،  مهارت       از 
. کنن

    و …

کا ا ک ا ال کا ا ک ا گ

ي سؤال
 دليل تفکيک کتاب کار از کتاب درسی چيست؟

عالوه بر تفاوت اساسی و ماهوی ميان کتاب کار و کتاب درسی، اين تفکيک از افزايش نامناسب حجم کتاب 
. در صورتی  . هم چنين می توان به صرفه جويی در هزينه های چاپ کتاب هم کمک کن درسی جلوگيری می کن
ی محکم صحافی شود، می توان چن سال و  يه های آسمان روی کاغ مرغوب چاپ و با جل که کتاب درسی ه
اد دانش آموزان چاپ شود و در  توسط چن دانش آموز مورد استفاده قرار گيرد و تنها کتاب کار هر سال، به تع

اختيار آن ها قرار گيرد. 

فعاليت های کتاب کار اين امکان را فراهم می کن تا دانش آموزانی 
در  ه  ش فراهم  فرصت های  از  يادگيری،  مختلف  سبک های  با 

 . جهت تکميل يادگيری های خودبهره ببرن
که  است  آن  کار  کتاب  فعاليت های  ويژگی های  از  يکی 
اشته و  اغلب تمرين ها و سؤاالت پاسخی واح و يک نواخت ن
دانش آموزان می توانن بر حسب تجارب و يافته ها و آموخته های 

 . هن خود، جوابی متفاوت از پاسخ ديگران به آن ها ب
ه  در برخی از فعاليت ها اين اختيار به دانش آموزان داده ش
ي  تا مطلب مورد نظر خود را بنويسن يا بگوين حتی با صالح
مفي  می توانن  هم  موضوع  با  متناسب  ديگر  شيوه های  معلم، 
باشن چون در هر حال، بچه ها نيازها، توانايی ها و عالقه های 
ارد آن ها را به انجام کاری واح با  متفاوتی دارن و لزومی ن

شکلی يکسان وادار کنيم. 
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ته ن
ون کتاب کار، آموزش کامل نمی شود.  ب

يه های آسمان دست يافت. اف يادگيری در ه ون کتاب کار نمی توان به اه ب

کارکرد و ويژگی های کتاب راهنمای معلم چيست؟ 
ميان  ارتباطی  پلی  همچون  می توان  معلم  راهنمای 
يه های آسمان از يک سو و آموزگاران  برنامه ريزان و مؤلف ه
و  مؤلف  به  که  ابزاری  شود.  تلقی  ديگر،  سوی  از  محترم، 
برنامه ريزان کمک می کن تا آنچه را مورد ن ظرشان بوده و در 
از  و  نموده  بيان   ، نکرده ان اشاره  ان  ب مستقيمًا  درسی  کتاب 
به  همچنين   . کنن منتقل  کودکان  به  محترم  آموزگاران  طريق 
آموزگاران کمک می کن تا نقاط مبهم و تاريک درس ها را بهتر 
و راحت تر ببينن و آنچه درالبه الی کلمات از چشم کودکان 
ريس خود بگنجانن و با دستی پر و  ، در برنامه ت پنهان می مان
. به بيان ديگر راهنمای  وخته ای غنی به امر آموزش بپردازن ان
اف آموزشی و تربيتی مورد نظر برنامه، ح و مرز  ريس، اه ت
، درجه  اف و چگونگی تحقق آن ها را مشخص می کن اين اه
نشان  را  محتوا  تأکي  نقاط  و  برنامه  مختلف  نکات  اهميت 
؛  ريس هر درس را ارائه می ده ، توصيه هايی برای ت می ده
موجب  آن ها،  بستن  کار  به  که  را  راهکارهايی  نهايت،  در  و 
، نشان  اف مورد نظر می شون دست يابی سريع تر و دقيق تر به اه

 . می ده

يه های آسمان  ساختار محتوای آموزشی ه
پاسخ به چن سؤال 

    بخش، واح درسی و نمادهای به کار رفته در آن ها 
به چه معناست و کارکرد هر يک چيست؟

های درس و اجزای آن چگونه       ارتباط ميان واح
است؟

يه های آسمان چگونه است؟      ساختار پيمانه ای ه
بخش، واح درسی و نمادهای به کار رفته در آن ها 

به چه معناست و کار کرد هريک چيست؟ 
کنار  در  درسی،  های  واح از  ادی  تع وقتی  بخش: 
 ، يگر را تشکيل می دهن هم، يک زنجيره مفهومی مرتبط با يک
يک بخش تشکيل می شود. بخش ها صرفًا به لحاظ موضوعی 
يه های آسمان هر واح  . در ه يگر بازشناخته می شون از يک
هشتگانه  موضوعی  بخش های  از  بخش  چن  يا  يک  به  درسی 

. اين موضوعات عبارتن از:  مربوط هستن
اون ف کلی آشنايی با صفات خ اشناسی: با ه خ

ا  خ بزرگ  پيامبران  با  آشنايی  کلی  ف  ه با  پيامبری: 
به ويژه پيامبر اکرم (ص)

و  پيشوايان  و  امامان  با  آشنايی  کلی  ف  ه با  امامت: 
راهنمايان بزرگ

ف کلی آشنايی با تأثير گفتار و رفتار ما در  معاد: با ه
گی دنيا و آخرت زن

ف کلی آشنايی با برخی از مضامين قرآنی: قرآن: با ه
ف کلی آشنايی با برخی از خلقيات  آداب و اخالق: با ه

نيک و آداب اسالمی رفتار با ديگران 
ف کلی آشنايی با برخی از احکام ضروری  احکام: با ه

دين
ف کلی آشنايی با آداب و شعائر اسالمی  مراسم: با ه

به ويژه اعياد اسالمی  
کلی  و  اصلی  اجزای  درسی  های  واح درسی:  واح 
از  درسی  واح  هر   . می دهن تشکيل  را  آموزشی  محتوای 
تصاوير،  درس،  متن  درس،  عنوان  نظير  کوچکتری  اجزای 
تمرينات انتهای درس و تمرينات کتاب کار است. اين اجزا در 
که  می دهن  تشکيل  را  مفاهيم  از  شبکه ای  همساز،  نظام  يک 

 . اف درس را محقق می سازن اه
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های درسی و اجزای آن چگونه  ارتباط ميان واح
است؟ 

هر واح درسی بخش مستقلی از کتاب درسی است که 
دقيقًا  اف  اه اين   . می کن دنبال  را  مشخصی  يادگيری  اف  اه
و  جزئی تر  دقيق تر،  اما  دارد  مطابقت  پنجم  پايه  کلی  اف  اه با 
متن،  (عنوان،  درسی  واح  اجزای  از  يک  هر  است.  عينی تر 
اف هر واح  تصوير، تمرين ها و …) به نوعی وظيفه تحقق اه
. برای مثال عنوان يک واح درسی  ه دارن درسی را به عه
می توان حاوی پيام اصلی درس باش و يا صرفًا در دانش آموز 
ايجاد انگيزه کن يا اين که متن يک درس حاوی تمامی جزييات 
و محتوای مورد نظر و يا صرفًا ابزاری برای تفکر و يا جهت دهی 
 . باش اف  اه تحقق  برای  يادگيری  ــ  ياددهی  فعاليت های 
شناخت وظايف و کارکردهای هر يک از اجزای واح درسی، 
بسيار مهم و ضروری است و يکی از مهم ترين بخش های تحليل 

محتوا به شمار می رود. 
يه های آسمان چگونه است؟  ساختار پيمانه ای ه

ون  ب بخش،  هر  مستقل  ريس  ت آسمان  يه های  ه در 
ساختار  اين  است.  ير  امکان پ قبلی  بخش های  ريس  ت به  نياز 
زمانی  موقعيت های  با  را  ريس  ت هماهنگی  امکان  پيمانه ای، 
ترتيب،  ين  ب می سازد.  فراهم  آموزگار  برای  خاص،  مکانی  و 
آموزگار می توان با مشورت بچه ها و يا هم زمان با مناسبت های 
خاص نظير محرم، ماه رمضان و عي فطر و يا روز مادر، روز 
. تنها استثنا در  معلم و … درس ها را با ترتيبی تازه ارائه نماي
اشناسی است که ضروری است در آن درس های  مورد بخش خ

 . اين بخش به ترتيب آموزش داده شون

واح  يک  در  دانش آموز  يادگيری  فراين  معرفی 
درسی

پاسخ به چن سؤال 
عناصری  چه  از  آسمان  يه های  ه در  درسی     واح 

ه است؟   تشکيل ش
درسی  واح  عناصر  از  يک  هر  کارکرد  و     ويژگی ها 

چيست؟

   وظيفه و ويژگی های هر يک از اجزای بسته آموزشی 
چيست؟

عناصری  چه  از  آسمان  يه های  ه در  درسی  واح 
ه است؟  تشکيل ش

زير  عناصر  از  آسمان  يه های  ه در  درسی  واح  يک 
ه است. تشکيل ش

   عنوان واح درسی
   تصوير
    متن

   فعاليت ها و تمرين های انتهای درس
    فعاليت ها و تمرين های کتاب کار

ويژگی ها و کارکرد هر يک از عناصر واح درسی 
چيست؟

معموًال  درسی  واح  درسی: عنوان  واح      عنوان 
در کنار يا در زير شماره واح درسی به صورت يک عبارت 
ه است. يکی از سؤاالت مهم برای  کوتاه چن کلمه ای درج ش
آموزگاران اين است که يک عنوان، چه کارکردهايی می توان 

؟ داشته باش
برخی کارکردهايی که می توان برای عنوان واح درسی 

در نظر گرفت عبارتن از: 
ــ ايجاد انگيزه برای يادگيری
ــ جهت دهی به مسير يادگيری

ــ ايجاد سؤال و تحريک حس کنجکاوی
ــ نشانه ای از محتوا و ساختار متن 
اف يادگيری متن  ــ نشانه ای از اه

 .     تصوير: بچه ها زيبا هستن و زيبايی را دوست دارن
چيزهايی  دنبال  به  و  دارد  عميق  ی  پيون زيبايی  با  آن ها  روح 
به  را  تخيلشان  قوه  و  بنوازد  را  گوششان  و  چشم  که  هستن 
پرواز درآورد. بچه ها هنر را دوست دارن و البته هنر ويژه خود 
فطرت  چه  هر  و  بيزارن  زياده گويی  و  تکلف  از   . می طلبن را 

 . ه بگيرد، طرد می کنن زيباپرست آن ها را نادي
ارکان  از  يکی  شناختی،  زيبايی  جنبه های  به  توجه 
آموزش های دينی به شمار می آي تا اوًال اين درون مايه فطری 
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آموزه های  و  دين  از  آن ها  ثانيًا  گيرد،  قرار  توجه  مورد  بچه ها 
آن، تصويری زيبا در ذهن داشته باشن و ثالثًا چهره  زيبايی از 

د. يشه شان نقش ببن الگوهای دينی بر پرده جان و ان
يه های آسمان، تالش کرده است تا زيبايی های دين و  ه

. دين زيبا را با زبانی کودکانه به بچه ها آموزش ده
دوستی  زيبايی  حس  پرورش  مفي  ابزارهای  از  يکی 

بچه ها، استفاده مؤثر از تصاوير است. 
تصاوير کارکردهای ديگری نيز دارن از جمله:

ــ عينی کردن مفاهيم 
ت ــ ايجاد احساس ل

ــ ايجاد سؤال
ريس ــ شروعی مناسب برای ت

ــ ساده سازی مفهوم و پيام متن 
ــ کامل کردن آموزش و متن درس 

ــ ايجاد فعاليت 
    متن: ادبيات کودکان امکان با ارزشی را در اختيار 
با  تا  می ده  قرار  درسی  کتاب های  مؤلفان  و  برنامه ريزان 
بهره گيری از آن ها بتوانن به زبان کودکان بيش از پيش نزديک 

 . ه و کالم خود را با آنان هماهنگ کنن ش
يه های آسمان پيش از هر چيزی اثری است در حوزه  ه
ادبيات کودکان و در آن تا آن جا که به محتوا، اصالت مفاهيم 
و ساختار آموزشی مواد درسی لطمه وارد نشود، از آموزه های 
کارشناسان اين حيطه  مربوط به ادبيات کودکان و محصوالت 

ه است.  بهره گرفته ش
ويژگی های  به  توجه  با  آسمان،  يه های  ه متن های  در 
نمونه های  و  محسوسات  بر  ايی  ابت دوره  در  کودکان  روانی 
ه و از طرح مطالب خشک و غير ملموس، تا  عينی تأکي ش
ادهای  ه است. همچنين بر تربيت استع ح امکان، پرهيز ش
نمودن  مرتبط  و  خارج  جهان  اوضاع  شناختن  برای  کودک 
محيط  در  موجود  اشيای  و  گی  زن مظاهر  با  درسی  مطالب 
اهميت  به  توجه  ضمن  است.  ه  ش تأکي  کودک  خاص 
بهره گيری از حافظه کودکان به نحو مطلوب، ادراک مفاهيم 
اف) نيز مورد  و فراگيری طرز استفاده از آن ها (در قالب اه

 . تأکي قرار گرفته ان
برای بيان مفاهيم، تا آن جا که ممکن بوده، بر  استفاده از 

ه است.  اد تخيل کودکان تأکي ش استع
به رسميت شناختن عناصر فانتزی ذهن کودکان در مواقع 
ه است. البته به گونه ای که آرام آرام بتوانن  مقتضی، تأکي ش
به تفکر و تعقل بپردازن و خويشتن را با عالم گسترده و زيبای 

 . خيال دلخوش نکنن
برخی از کارکردهای متن عبارتن از: 

ــ بستری برای ارائه مفاهيم و ساده و عينی کردن آن ها 
ت ــ ايجاد احساس ل

ريس ــ شروعی مناسب برای ت
ــ ايجاد فعاليت و فرصت مناسب برای يادگيری

اف درس  ــ جهت دهی دانش آموز و معلم به سوی اه
ــ ايجاد امکان تفکر 

    فعاليت ها و تمرين های انتهای درس: فعاليت ها و 
ه  جهت دهن واقع  در  پنجم،  پايه  در  درس،  انتهای  تمرين های 
اين  است.  درس  هر  اصلی  پيام  حاوی  و  ياددهی  فعاليت های 
زيادی  اد  تع ترتيب دادن  برای  راهنمايی  می توانن  فعاليت ها، 
. همچنين اين فعاليت ها، راه عبور  فعاليت برای يادگيری باش
مناسبی برای انجام فعاليت های کتاب کار هستن و به خوبی بين 
. بنابراين از اين  اين دو بخش از محتوا ارتباط برقرار می کنن
قسمت باي استفاده مناسب را نمود و از کارکردهای آن بهره 

کامل را برد؛ کارکردهايی نظير: 
ــ در برداشتن خالصه پيام درس

فرصت های  و  فعاليت ها  ايجاد  برای  راهنمايی  ــ 
يادگيری

ــ جهت دهی به فعاليت های دانش آموز و معلم
مربوط  فعاليت های  طراحی  برای  مناسبی  ه  ــ جهت دهن

به ارزش يابی 
ن»  ن: چنان که از نام بخش «برای خوان     برای خوان
، اين بخش صرفًا برای مطالعه آزاد بچه ها در نظر گرفته  برمی آي
ه است. بنابراين نيازی به حفظ مطالب آن نيست بلکه کافی  ش
 . ن آن به وجود آي است که در بچه ها انگيزه الزم برای خوان



14

هرگونه  طرح  که  باشن  داشته  توجه  باي  گرامی  معلمان  ضمنًا 
ف  ه با  ن»)  خوان «برای  بخش  (براساس  پرسش  و  سؤال 
گاه برنامه ريزان  ارزش يابی ميزان دانش بچه ها، خطا بوده و با دي

منافات دارد. 
مشارکت  کار:  کتاب  تمرين های  و      فعاليت ها 
دانش آموزان در يادگيری، از رويکردهای اساسی برنامه درسی 
ي  ج نظريات  طبق  است.  ايی  ابت دوره  دينی  تربيت  و  تعليم 
تربيتی، دانش آموزان از طريق فعاليت عملی يا ذهنی خود بهتر 
قابليت  و  عميق ترن  و  ارتر  پاي آموخته هايی  چنين  و  می آموزن 
بيش تری برای انتقال به دنيای واقعی و کاربرد در حل مسايل 
نوع  اين  بر  حاکم  اصل   . دارن را  گان  يادگيرن گی  زن روزمره 
يادگيری  و  نتيجه گيری  و  دانش آموزان  خود  فعاليت  يادگيری، 
همين  با  هم  کار  کتاب  فعاليت های  است.  آن ها  خود  توسط 
. دانش آموزان طی  وين يافته ان ف و مطابق با رويکرد برنامه ت ه
ه،  فعاليت های کتاب کار، با موضوعات مختلف درس درگير ش

 . با انجام آن، به نتيجه درس دست می يابن
فعاليت های  انجام  وسيله  به  کتاب  اين  در  دانش آموزان 
مختلفی چون نقاشی، کاردستی، تحقيق، بحث و گفت وگو و … 
ه، خود به نتيجه مورد نظر  با مطالب و مفاهيم درسی درگير ش
، تنها اطالعات  .١ به اين ترتيب، آنچه می آموزن دست می يابن
و محفوظاتی نيست که با شکل و قالبی ثابت به خاطر بسپارن 
حاصل  آن ها،  آموخته های  بلکه   . کنن بازگو  ديگران  برای  و 
ي است که به مجموعه تجارب و دانش های قبلی  تجربه ای ج
و  منسجم  بافت  آن ها،  ذهنی  سوابق  در  و  ه  ش اضافه  ايشان 
تعميم  قابليت  دانشی،  چنين   . دهن می  تشکيل  را  يکپارچه ای 
بچه ها  آموخته های  داشته،  را  روزمره  مختلف  موقعيت های  به 

. همچنين به آن ها  گی روزمره ايشان مفي می سازن را برای زن
رسه هم مطابق  کمک می کن تا پس از اتمام کالس و درس و م
ي خود، از مسير صحيح بياموزن و کسب تجربه  با نيازهای ج
متغير  دنيای  در  انسانی  هر  که  است  چيزی  همان  اين  و  کنن 

کنونی به آن نياز دارد.
يا  است  منزل  در  کار  برای  صرفًا  کار  کتاب  آيا 

کالس درس؟ 
انجام برخی از فعاليت های کتاب کار پايه پنجم، به فضايی 
يادگيری  ــ  ياددهی  فعاليت های  اجرای  ادامه  در  که  دارد  نياز 
ه در کتاب درسی و يا طرح درس آموزگار ايجاد  پيش بينی ش
مشخص  فعاليت ها، با عالمت های ويژه  می شود. اين گروه از 
از  ديگری  گروه   . شون انجام  کالس  در  است  بهتر  و  ه ان  ش
فعاليت ها، می توانن در منزل انجام و سپس در کالس درس، 
خود  خاص  عالمت های  با  نيز  فعاليت ها  اين   . شون مرور 

 . ه ان مشخص ش
يه های آسمان بر اين اعتقادن که جای  برنامه ريزان ه
استفاده از فعاليت های کتاب کار، چه از نظر انجام در کالس 
و يا منزل و چه از نظر ترتيب آن نسبت به ساير فعاليت های 
کتاب و يا طرح درس آموزگار، به تصميم آموزگار و راهبرد 
ه توسط وی بستگی دارد. اين آموزگار است که  انتخاب ش
با تکيه بر تجربيات، دانش و توانايی حرفه ای خود تشخيص 
ام فعاليت برای انجام در کالس درس (بالفاصله  می ده که ک
منزل  مناسب  فعاليت  ام  ک و  است  مناسب  ريس)  ت از  پس 
و  است  مناسب  ريس  ت شروع  برای  فعاليت،  ام  ک است؛ 
و  تثبيت  برای  يک  ام  ک و  يادگيری  تکميل  برای  يک  ام  ک

تقويت آن ها.

ه است. طبق نظريات و يافته های رويکرد شناختی در روانشناسی، اگر  ه در تولي دانش خود بسيار مهم تلقی ش ، نقش يادگيرن ي ١ــ در نظريه های تربيتی ــ آموزشی ج
. در غير اين صورت، آموخته های فرد  ه و قابليت کاربرد و انتقال هم دارن ، ادراک ش ه و جا بگيرن ه وارد ش ي در بافت ذهنی و مجموعه مفاهيم موجود در ذهن يادگيرن مفاهيم ج

 . ک است و تنها می توانن به ياد آورده شون يل می شون که قابليت تعميم و انتقال آن ها ان ه ای تب به اطالعات پراکن
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چند سؤال
. در چنين  در برخی موارد دانش آموزان در نوشته هايشان مرتکب خطاهايی در نگارش می شون

مواقعی وظيفه معلم چيست؟
، آن چه برای ما مهم است بيان احساسات   در مواردی که دانش آموزان دست به خلق نوشته ای می زنن
قلبی شان با زبان کودکانه و نيز خالقيت آن ها در اين بيان است. بنابراين اشکاالت دستوری و نوشتاری آنان نباي به 
ه شود که باعث دلسردی آنان گردد. اما نباي فراموش نمود که به هر حال اين مشکل باي پس  گونه ای به رخ کشي

ير است. ن اين مشکل در درس زبان آموزی به سهولت امکان پ تی برطرف شود و بی شک برطرف ش از م

ه در اين قسمت وظيفه معلم چيست؟  ــ در پايان هر فعاليت مطلبی با عنوان «يادداشت آموزگار مهربان» آم
ا  از آن جايی که هر فعاليت به تناسب توان علمی و عالقه دانش آموزان از نظر نحوه انجام آن متفاوت است ل
فعاليت های کتاب کار با توجه به تفاوت های فردی پاسخ های گوناگون خواه داشت به همين لحاظ الزم است معلم، 
باز خورد الزم را در ارتباط با نوشته ها، نقاشی ها و ابتکارات دانش آموز از خود در اختيار دانش آموز قرار ده تا 
ين وسيله به دانش آموز بفهمان که انجام کار او تا چه ح مورد توجه و دقت او بوده و درست انجام گرفته است  ب
. به عنوان مثال می توان به  و چنانچه نياز به بازبينی و اصالح دارد با يادداشت مناسب اين را از دانش آموز بخواه

ين شکل اشاره نمود:  چن نمونه از يادداشت ها ب
ه ای. ر خوب متوجه مطالب درس ش ت بردم چق ن داستانت ل ــ از خوان

ــ معلوم است برای پاسخ به سؤاالت به کتاب های گوناگون مراجعه کرده ای تالشت را می ستايم. 
ــ   چه جمله خالقانه ای نوشته ای واقعًا زيباست.

ــ معلوم است وقت زيادی را برای نوشتن اين مطالب صرف کرده ای واقعًا عالی بود. 
ه و نظر آنان را برای من بنويس.١ ر و مادرت نشان ب ــ اين پاسخ را به پ

ه و به جای آن بازخورد الزم ارا  ئه شود.  آفرين، مالحظه شو و … پرهيز گردي کّر: از نوشتن کلمات؛ آفرين، ص ١ــ ت

راهنمای  كتاب  از  استفاده  شيوه ی  4 ــ 
معلم

نحوه ی استفاده از راهنمای معلم 
پاسخ به چن سؤال 

برخوردار  محتوايی  ساختار  چه  از  معلم    راهنمای 

است؟
 از راهنمای معلم چگونه می توان استفاده کرد؟

  از بخش کليات راهنمای معلم به چن شيوه می توان 
استفاده کرد؟

معلم  راهنمای  ريس  ت برای  توصيه هايی  بخش    از 
چگونه می توان استفاده کرد؟
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برخوردار  محتوايی  ساختار  چه  از  معلم  راهنمای 
است؟

در هر بخش اين کتاب، به موارد زير اشاره و درباره آن، 
مطالبی ارائه می شود:

موضوع،  درباره  کوتاهی  بحث  شامل  توضيحات: 
اف کلی بخش و ساختار درس ها  اشاره ای به اه

اف هر درس اه
ی هر درس مفاهيم کلي

ريس هر درس که شامل موارد زير است:  مراحل ت
    مهارت هايی برای شروع مناسب و ايجاد انگيزه برای 

يادگيری
ريس مناسب     توصيه های برای انتخاب روش ت

    تشريح فعاليت های کتاب کار
    ابزار و وسايل کمک آموزشی

ول مربوطه    راهنمای شيوه  ارزش يابی و ج
    دانستنی های معلم 

و  بر    دانش  تکيه  با  محترم،  آموزگاران  شما  بی شک، 
ه  ه و تجربيات سازن ريس خود، به نکات ارزن تجربه ی ساليان ت
ريس هر  فراوانی دست يافته اي که با کمک آن می تواني در ت
. اکنون با جمع ميان  چه بهتر و مناسب تر درس ها موفق باشي
راهنمای  کتاب،  برنامه ريزان  آنچه  و  خود  تجربيات  و  دانش 
اف  ی برای تأمين اه ، می تواني ابزار توانمن ه ان ريس نامي ت

. تعليم و تربيت دينی، در اختيار داشته باشي
از راهنمای معلم چگونه می توان استفاده کرد؟ 

است  ساده  بسيار  ريس  ت راهنمای  از  بهره گيری  نحوه 
اما توجه به نکات زير، استفاده بهتر و دقيق تر از آن را ميسر 

 : می کن
سرمشق ها  و  کلی  خطوط  صرفًا  ريس،  ت راهنمای  ١ــ  
را در اختيار شما قرار می ده پس کار زحمت اصلی با خوِد 
شماست. مطالب اين کتاب، صرفًا در حکم يک راهنما است، 

نه يک دستور کار اجباری و اداری.  
قرار  شما  توجه  مورد  باي  بيش تر  راهنما  در  آنچه  ٢ــ 

اف و حرکت در چارچوب آن هاست.  گيرد، اه
بسيار  آن  روش های  و  ارزش يابی  به  دقيق  توجه  ٣ــ 

مهم است.
کمک  ارزان  و  ساده  امکانات  از  بهره  گيری  ٤ــ 
مؤثر  و  کارساز  بسيار  درسی،  برنامه   با  مطابق  آموزشی 

است. 
شيوه  چن  به  معلم  راهنمای  در  «کليات»  بخش  از 

می توان استفاده کرد؟ 
را  مطالب  مهم ترين  معلم  راهنمای  کليات  بخش 
مثال  برای  بردارد  در  آموزش  کار  در  شما  جهت دهی  برای 

… می تواني
 مطالب آن را شخصًا، با دقت مطالعه و درباره آن فکر 

 . کني
آن  درباره  و  مطالعه  گروهی  صورت  به  را  آن  مطالب   

 . بحث و گفت وگو کني
به  و  ريس  ت روش  بخش  با  متناسب  آن  مطالب  به   

 . صورت موضوعی مراجعه کني
يه های  ه درسی  برنامه  مورد  در  را  خود  سؤاالت   
آسمان و محتويات آن طرح و يادداشت نموده و سپس به بخش 
کليات مراجعه نمايي وبه صورت يکپارچه و يا مراجعه موضوعی 

 . از آن استفاده کني
ريس» راهنمای معلم  از بخش «توصيه هايی برای ت

چگونه می توان استفاده کرد؟ 
هر   درس،  محتوای  کليت  با  را  شما  درس  توضيح 
. اين  ف کلی آن آشنا می کن ف کلی آن و ه مضمون آن و ه
توضيحات، امکان ورود شما را به درس و محتوای آن فراهم 

 . می کن
 « ح «چه  تا  و  «چرا»  می گوي  شما  به  اف  اه بخش 
بر  در  شما  برای  را  پيام ها  مهم ترين  بخش  اين   . دهي آموزش 
دارد، به کار شما و فراين آموزش جهت می ده و امکان هر خطا 
. شما به اين قسمت  و انحراف از مسير يادگيری را برطرف می کن

 . بسيار نياز داري و باي دا  ئمًا به آن توجه و مراجعه کني
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معناي اهداف و انتظارات چيست؟
اف رفتاری» از  اف جزيی»، «اه اف کلی» و «اه يه های آسمان به جای به کارگيری واژه های «اه در ه
اف يادگيری تا زمانی که  ه است. دليل آن است که تمامی اه اف» و «انتظارات» استفاده ش دو اصطالح «اه
ا در يک طبقه قابل  ، همواره به طور نسبی هم کلی و هم جزيی هستن ل ه باشن يل نش اف عينی» تب به «اه

؛  ارا ئه نيستن
ف عينی  ف کلی) ← … ه ف جزيی (ه ف کلی) ← ه ف جزيی (ه ف کلی ← ه ين معنا که: ه ب
اف عينی و کامًال رفتاری  اف کّلی را به صورت اه به همين جهت، اين که بتوان در چن جمله و عبارت اه

ارائه نمود، کار بسيار مشکلی است. 
از طرفی، با وجود فلسفه  حاکم بر برنامه مبنی بر آن که تعليم و تربيت دينی در رفتار بچه ها متجلی شود، 
، مناسب نمی دانيم. چرا که اين رفتارها اساسًا انتخاب گرانه ان  تعيين دقيق رفتارهايی را که باي از بچه ها سر بزن
و به تصميم فرد بستگی دارد. آن ها باي به اين تصميم برسن که بتوانن رفتار خاصی از خود نشان دهن و اين 
تصميم گيری براساس آموخته هايی است که در برنامه به آن اشاره ش که البته به صورت کلی يا جزئی اما نه به صورت 

دقيقًا رفتاری و آن گونه که با عبارت های خاص روانشناسی رفتارگرا مورد استفاده قرار می گيرد. 
، با عنوان «تعميم» ياد می کنيم؛ بچه ها با کسب اين  از آنچه دانش آموزان به لحاظ شناختی به آن می رسن
ن به قضاوت های مورد انتظار در پايان فرآين آموزش،  ، برای رسي تعميم ها که به اصطالح از جنس معرفت و علم ان

 . آماده می شون
ه می کني که به مسير آموزش جهت  اف هر درس را مشاه ا اه يه های آسمان، ابت به همين جهت، در ه
اف هستن و در واقع می توان آن ها را «فعاليت»  ؛ سپس انتظارات را می بيني که شکل عينی تر اه می دهن

تلقی نمود. 
اف.  ؛ نه شکل جزيی اين اه اف درس هستن اين انتظارات، شکل ملموس و عملی اه

در  رج  من اصلی  مفاهيم  با  را  شما  ی  کلي واژه های 
. آشنايی با اين مفاهيم همانن  محتوای هر درس، آشنا می کن
اف، آموزش را جهت داده و امکان انحراف مسير  آشنايی با اه

 . يادگيری را برطرف می کن
فعاليت هايی  از  عبارتن  ريس،  ت برای  توصيه هايی 
مراحلی  در  آموزش  تا  می دهن  انجام  معلم  و  دانش آموز  که 
اين  يرد.  پ انجام  است،  ه  ش مشخص  درس  طرح  توسط  که 
که  پيشنهادهايی  ؛   می رون شمار  به  «توصيه»١  صرفًا  توصيه ها 
می تواني در صورت تمايل آن ها را به کار گرفته و در آموزش 
اف  از آن ها استفاده کني و نيز می تواني آن ها را مطابق با اه

. (برای بهره گيری  اري و اصول، تغيير داده و يا اساسًا کنار بگ
بهتر از «توصيه ها»، به بخش «روش های ياددهی ــ يادگيری» در 

(. همين فصل مراجعه کني
بخش ارزش يابی در هر درس به شما امکان ارزش يابی 
ف ــ فعاليت برای  ول ه . ج اف را می ده صحيح براساس اه
اف و انتظارات (فعاليت های يادگيری)  شما مشخص می کن که اه

 . چگونه به عنوان ابزاری برای ارزش يابی استفاده شون
طريق  از  درس ها  برخی  در  معلم  دانستنی های  بخش 
ارجاع شما به ضميمه انتهای کتاب، به شما اطالعات اضافی و 

 . مورد نيازتان را ارائه می ده
Tip ــ١
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حتصيلی  پيشرفت  ارزش يابی  الگوی  5 ــ 
درهديه های آسمان (رويكرد و شيوه ها)

نقش ارزش يابی١
ارزش يابی به عنوان يکی از مهم ترين بخش ها در فراين 
آموزش، از آن جهت قابل توجه است که آيينه تمام نمای همه 
ن به  ه برای رسي ه و عوامل ياددهن زحماتی است که يادگيرن
ه ميزان پيشرفت  اف آموزشی متحمل می شون و نشان دهن اه
دانش آموز و نيز ميزان توانايی ها و موفقيت معلم، برنامه ريزان و 

مؤلفان است.
شيوه های ارزش يابی در برنامه تعليم و تربيت دينی دوره 
اشتن واقعيت هايی که نظام ارزش يابی  ايی، ضمن از نظر دور ن ابت
گاه های نوين  فعلی محصول آن ها به شمار می رود، با تکيه بر دي
ارزش يابی  روش های  نظرداشتن  در  با  و  تربيتی  روان شناسی 
ه است.  متناسب با رويکرد برنامه ريزان تربيت دينی، تنظيم گردي

به امي روزی که ارزش يابی و ثبت و ضبط وضعيت تالش ها 
و يادگيری های دانش آموزان، تنها برای تعيين برنامه ها و فعاليت های 
ی، انجام شود و نه کشف و نمايان ساختن  ياددهی ــ يادگيری بع

نقايص يادگيری دانش آموزان برای خودشان و ديگران. 

ف ارزش يابی چيست؟)  ارزش يابی چرا؟ (ه
برای پاسخ به اين سؤال مهم بهتر است قبل از هر چيز 
يل کنيم بنابراين در  آن را به چن سؤال ساده و مشخص تر تب

د پاسخ گويی به سؤاالت زير هستيم:  اين قسمت در ص
باي  ويژگی هايی  چه  مناسب،  ارزش يابی  برنامه    يک 

؟  داشته باش
ايی چه    ارزش يابی در برنامه ريزی درسی دوره ی ابت

جايگاهی دارد؟
درباره ی  آسمان  يه های  ه درسی  برنامه  گاه    دي

ارزش يابی چيست؟ 

١ــ توصيه می شود آموزگاران محترم با دقت بيش تری اين بخش را مطالعه نماين تا در خصوص ارزش يابی با مشکالت کم تری مواجه شون در اين مورد می تواني از موارد 
 . و مطالب زير استفاده کني

يه های آسمان موجود در دفتر فن آوری و اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش. فيلم آموزشی ه
کتاب «مجموعه مقاالت تعليم و تربيت دينی مبانی، اصول و روش ها» ــ نوشته ی رحيمی، رمضانی و راص ــ از انتشارات نهج

و نيز کتاب «ارزش يابی خالق در تعليم و تربيت دينی بصيرت گرا ــ نوشته رحيمی، رمضانی و راص از انتشارات نهج» 

ته ن
 . ه استفاده کني شما می تواني از راهنمای معلم صرفًا به عنوان يک جهت دهن

اف  ريس خود را از راهنمای معلم بگيري و سپس با توجه به اصول و اه شما می تواني خطوط کلی مسير ت
 . د محتوا دست بزني هی مج به يک سازمان

کسب  محتوا  د  مج هی  سازمان در  خوبی  بسيار  توانايی   ، شوي آشنا  خوبی  به  کليات  بخش  مطالب  با  اگر 
خواهي کرد. 

شما می تواني با استفاده از اين راهنما، به خلق «روش های منحصر به فرد ياددهی» بپردازي و سپس برای 
 . ريس متنوعی را تولي و عرضه کني توصيه اين روش ها به همکاران خود، راهنماهای ت

اف برنامه درسی، به روش های منحصر به فرد  ريس به شما کمک می کن تا براساس اصول و اه اين راهنمای ت
دن و معلم نباي در قالب خشک  ريس بسيار متنوع و متع خود توسعه داده و اين حقيقت را اثبات کني که «روش های ت
«. ه آن ها باش برخی الگوها و روش هايی که بعضًا بر آن ها بی مورد تأکي می شود، گرفتار شود، بلکه باي خود تولي کنن
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يک برنامه ارزش يابی مناسب، چه ويژگی هايی باي 
؟  داشته باش

  ارزش يابی باي بخشی از برنامه يادگيری دانش آموزان 
مورد  در  قضاوت  برای  باش  وسيله ای  تنها  اين که  نه  باش 
صالحيت های آن ها برای عبور از يک دوره و ورود به مرحله 

و دوره بع (شرط ارتقاء)
گاه    ارزش يابی باي در تناسب کامل با رويکرد و دي

. حاکم بر برنامه درسی باش
چگونگی  برآورد  و  بررسی  منظور  به  باي    ارزش يابی 

اف درس صورت گيرد.  تحقق اه
يادگيری  مختلف  حوزه های  اف  اه باي    ارزش يابی 

 . (شناختی، نگرشی و مهارتی) را پوشش ده
و  تجارب  آموزشی،  محتوای  با  باي    ارزش يابی 
ريس، هماهنگی و تناسب  فعاليت های يادگيری و روش های ت

. کامل داشته باش
مناسب،  ابير  ت از  استفاده  با  باي  ارزش يابی     در 
تأمين  و  تضمين  امکان،  ح  تا  قضاوت ها،  و  اطالعات  اعتبار 
ازه گيری  ابيری همچون استفاده از چن ابزار برای ان شود. ت
ود کردن آن به استفاده از يک ابزار، ارزش يابی در  به جای مح
مناسب  ابزارهای  از  استفاده  مختلف،  زمان های  و  موقعيت ها 

برای برآورد جنبه های مختلف يادگيری و …
ارزش يابی در برنامه ريزی درسی چه جايگاهی دارد؟

تربيتی  فعاليت  بخش های  مهم ترين  از  يکی  ارزش يابی، 
ين معنا که ممکن نيست فراين ياددهی ــ يادگيری جز  است. ب
با تکيه به عناصر و عواملی که ارزش يابی در تمامی مراحل و 
، به نتيجه  سطوح اين فراين مورد توجه و تحت تأثير قرار می ده
که  آن  است  است  مطرح  اين جا  در  که  مهمی  سؤال  اما   . برس
؟  ارزش يابی چگونه می توان به تعليم و تربيت دينی ياری برسان
در اين جا برای پاسخ به اين سؤال صرفًا به کلياتی در اين باره 

اشاره می شود. اين موارد کلی عبارتن از:  
از  يری  تأثير پ و  تربيت  فراين  به  دهی    جهت 
مواد  و  فعاليت ها  قراردادن  تأثير  تحت  با  ارزش يابی،  تلقی ها: 
آموزشی به فراين يادگيری جهت می ده و اين جهت دهی بر مبنای 

صورت  معلمان  و  برنامه ريزان  توسط  ه  ش اتخاذ  تربيتی  رويکرد 
عناصر  از  يک  هر  نقش  از  ما  تلقی  طرز  سويی  از  اما  می گيرد. 
ارزش يابی  ل  م تعيين  در  می توان  نيز  يادگيری  ــ  ياددهی  فراين 
. برای مثال وقتی ما دانش آموز را ظرفی تو   خالی تلقی  مؤثر باش
از  ارزش يابی  شود،  پر  معلم  دانستنی های  توسط  باي  که  کنيم 
ا جريان يادگيری به  محفوظات ذهنی دانش آموز، م نظر است و ل
ايت می شود و  سمت انبوه سازی مفاهيم در ذهن دانش آموزان ه
وقتی فهم و درک بچه ها مالک است به سمتی ديگر می رود. (مثل 

ف و تجارب يادگيری). ف و محتوا يا ه ارتباط نزديک ه
ريجی است  ، ت ه است: رش   ارزش يابی رش دهن
ن  ن به هر مرحله، مرحله بع و نحوه رسي و مراحلی دارد و رسي
کمک  امر  اين  به  هم  ارزش يابی   . می کن مشخص  را  آن  به 
ين گونه  ه شود. ب . ارزش يابی باي موجب رش يادگيرن می کن
که او را نسبت به نقاط قوت و ضعف خودآگاه سازد و در او 
اين  در   . کن ايجاد  را  جلو  سمت  به  حرکت  و  اصالح  انگيزه 
گاه ارزش يابی صرفًا برای اطالع از ضعف ها و کمبودها و  دي
ارد، بلکه تنها می باي شروع  نواقص، به خودی خود ارزشی ن
کار باش و جريان يادگيری را به سمت رفع کمبودها و نواقص 
خطاهای  کم کاری ها و  جبران  راه  باي  ارزش يابی   . کن ايت  ه
شته را باز کرده و برای شروعی تازه مراحل مقتضی را نشان  گ
ه ايجاد کن تا  ازی نرم در مسير حرکت يادگيرن ده و دست ان
وی با تالش و فعاليت و با تصميم و اراده خود از آن عبور کن 
 . ر را به خزانه تجارب يادگيری خود اضافه کن و نتيجه اين گ
است:  يادگيری  فراين  از  جزيی    ارزش يابی 
ارزش يابی جزيی از فراين يادگيری و يک نقطه عزيمت برای 
ی و ابزاری برای يادگيری بهتر است. چنانچه  يادگيری های بع
اد  ارزش يابی به عنوان بخشی مهم و مؤثر از فراين يادگيری قلم
) به ابزار و حتی  ا از اين فراين شود (و نه پايان آن و يا بخشی ج
خالقيت های  ظهور  امکان  که  می گردد  ل  مب آموزشی  روشی 

 . حرفه ای معلم در آن به وجود می آي
به  می توانن  همه  است:  تصميم ساز    ارزش يابی 
مقصود برسن ولی هر کس با شيوه مطلوب و سرعت خاص خود 
. ارزش يابی نشان می ده فرد کجاست و تا مقص  حرکت می کن
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. اين راهنمايی به  ر راه دارد و بقيه راه را نشانش می ده چه ق
بصيرت دانش  آموزان می افزاي و آنان را در تصميم گيری تواناتر 
ن به  می سازد. مهم آن است که همه در راه باشن و برای رسي
. به همين خاطر در ارزش يابی، تنها نتيجه و  مقص تالش کنن
ن  محصول نيست که اهميت دارد بلکه فراين و چگونگی رسي

به مقص هم مهم است. 
هنگام  به  باي  تفاوت ها:  به  ارزش يابی    توجه 
ارزش يابی به ميزان سعی و تالش هر فرد و تناسب آن با توان و 
ادش توجه شود. بنابراين همه نباي همزمان و با شيوه ای  استع
واح و يکنواخت به مقص برسن چرا که نتايج ارزش يابی، عالوه 
ه به فرد ارائه  بر آن که بازخوردی مناسب از تالش های انجام ش

 . اوم يادگيری را نيز در وی تقويت می نماي ، انگيزه ت می ده
باطن و  خودشناسی: ارزش يابی،  برای    ارزش يابی 
موجب  و  می کن  نمايان  وی  برای  را  فرد  بالقوه  توانايی های 
می شود.  خودش  از  فرد  ذهنی  تصوير  تبيين  و  خودشناسی 
بهترين  از  ه ای  پرون تشکيل  فرد،  هر  برای  باي  ارزش يابی 
محصوالت و فعاليتهايش را ميسر سازد. به گونه ای که هر فرد 
م  بتوان خود به بررسی نمونه کارهايش پرداخته و در صورت ع
رضايت از آن ها کار بهتری انجام داده و جايگزين نمونه قبلی 

١. ه اش بنماي موجود در پرون
 : باش پرور  خالقيت  و  خالقانه  باي     ارزش يابی 

ارزش يابی متناسب برای هر فرد، معنايی خاص دارد و اين امر لزوم 
خالق،  ارزش يابی  محصول   . می کن توجيه  را  خالق  ارزش يابی 
توسط  خواه بود و مرور آن  مختلف و متنوع  يادگيری  تجارب 
ی از همه آن ها را فراهم  می آورد. به  گان مجال بهره من يادگيرن
دليل اهميت پرورش خالقيت در تعليم و تربيت دينی، ارزش يابی نيز 
ريجی)،  باي در ضمن فعاليت های آموزشی (ارزش يابی مستمر و ت

با جهت گيری پرورش خالقيت، انجام شود.٢
ارزش يابی  انتخاب:  در  آزادی  اصل  به  توجه 
رفتاری  تا  ه  ب ه  يادگيرن به  را  فعاليت ها  انتخاب  امکان  باي 
. هم چنين ارزش يابی باي فرصت  ارزشمن و قابل بررسی باش
تمرين و عمل به آموخته ها را برای فرد فراهم کن و به همين 

 . خاطر باي عملی باش
درباره  آسمان  يه های  ه درسی  برنامه  گاه  دي

ارزش يابی چيست؟ 
    ارزش يابی، به عنوان يکی از مهم ترين بخش های فراين 

ف رش دانش آموزان انجام شود.  يادگيری، باي با ه
    ارزش يابی صرفًا برای مشخص ساختن موارد اشتباه و 
، نه برای ثبت اشکاالت  ضعف هايی است که باي تصحيح شون

و گزارش آن به ديگران.
برای  است  وسيله ای  ارزش يابی  ديگر،  عبارت  به 

تحريک و تشويق دانش آموزان به يادگيری بيش تر.٣
ين ترتيب استفاده از پوشه ی کار دانش آموز يا اصطالحًا پرتوفوليو مناسب خواه بود.  ١ــ ب

رسه ای ما،  . به اين ترتيب، حتی در برنامه فعلی تعليم و تربيت دينی نظام م ه خالقيت، هم زمان می توانن امکان ارزش يابی را نيز فراهم کنن ٢ــ فعاليت های پرورش دهن
 . می توان به فعاليت های آموزشی به گونه ای جهت داد که امکان پرورش خالقيت فراهم آي

٣ــ اين در حالی است که ارزش يابی از آموخته های دانش آموزان، در نظام آموزشی فعلی ما، اغلب با استفاده از آزمون های کتبی يا شفاهی و در شرايط خاص امتحانی انجام 
 : وديت ها و اشکاالتی در رش دانش آموزان می شود از اين جمله ان ه و موجب مح ش

اف مربوط به جنبه های نگرشی و رفتاری.  ازه بر سنجش دانستنی ها و اطالعات دانش آموزان و کم توجهی (و يا بی توجهی) به اه ــ تمرکز بيش از ان
م توجه به تفاوت های فردی آن ها در استفاده  ــ قضاوت در مورد توانايی ها و آموخته های دانش آموزان، با اتکا به نتايج يک يا چن امتحان کتبی و شفاهی و در نتيجه، ع

 . از راه های مختلف برای ابراز آن چه ياد گرفته ان
ود بودن نوبت ها و فرصت های ارزش يابی در نتيجه، بی توجهی به وضعيت نامساع برخی از دانش آموزان و قضاوت براساس اطالعاتی ناکافی از جانب معلم.  ــ  مح

د و انجام فعاليت های تکميلی يا جبرانی برای دانش آموزانی که به داليل مختلف، تا زمان اجرای آزمون ها، نتوانسته ان يادگيری  ود بودن فرصت و امکان تالش مج ــ مح
. خود را کامل کنن

ود بودن فرصت معلم برای طرح و اجرای برنامه های جبرانی يا اصالحی برای رفع اشکاالت و نقايص يادگيری های دانش آموزان خود.  ــ مح
م دسترسی دانش آموزان، به اطالعات مناسب در مورد کيفيت و کميت فعاليت های خود و نتايج آن ها، بالفاصله پس از آزمون. ــ ع

ــ ايجاد نگرانی و دلهره ی فراوان در دانش آموزان از امتحان و بروز اشکال، در پی بردن به آموخته های واقعی آن ها.
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يهی است که مطابق آموزه های تعليم و تربيت دينی،      ب
به خاطر سپردن مجموعه ای از اطالعات و متراکم 
ساختن محفوظات، رغبتی برای به عمل درآوردن دانستنی ها 
در فرد ايجاد نخواه کرد و انجام اعمال و آداب دينی هم 
انی  ، ارزش چن ون آن که باور و ايمانی همراه آن باش ب
گاه  آن  دينی،  عواطف  و  احساسات  که  همچنان  ارد.  ن
ن که پشتوانه ای از علم و معرفت داشته  مطلوب و ارزشمن
داشت  انتظار  می توان  که  است  صورت  اين  در  و  باشن 
انجام اعمال دينی، استمرار داشته و فرد، در موقعيت های 
 . مختلف، به انجام وظايف و تکاليف دينی خود پايبن باش

به اين ترتيب، در تعليم و تربيت دينی، می خواهيم:
درک  را  دينی  مطالب  و  مفاهيم  ـ دانش آموزان،  ـ

، کنن
ــ به کسب معرفت بيش تر و نيز عمل به دانسته ها 

. عالقه من شون
ــ اعمال و وظايف دينی را با آگاهی و انگيزه ای 

 . اوم، انجام دهن واقعی، به صورتی مستمر و م
به عبارت ديگر، تعليم و تربيت دينی به دنبال افزايش 
ن آن هاست  ار ش دانايی و توانايی دانش آموزان برای دين
و اين چيزی نيست که با طرح سؤال ها و پرسش های معمولی 
، بلکه شيوه هايی را می طلب که  کالسی، قابل ارزش يابی باش
طی آن تمامی فعاليت های دانش آموز مورد توجه آموزگار 
قرار گرفته و معلم توانمن و آگاه، آن چه را به او می آموزد، 

 . در نگاه، حرکات، گفتار و رفتارش ببين و درياب
    اين که هر دانش آموزی، مطابق با سرعت انتقال و توان 
يادگيری خود می آموزد، واقعيتی غيرقابل انکار است. اما اين را 
ه گرفت که هر دانش آموزی، چه کسی که سريع  نيز نمی توان نادي
می آموزد و چه آن که ديرتر ياد می گيرد، می توان آموخته های دينی 
؛ به طوری که بتوان در رفتار، گفتار  خود را به گونه ای بروز ده
ه  مشاه را  درسی  برنامه  اف  اه تحقق  از  ردپايی  او  حرکات  و 
گان، موجب  کرد. تغيير مالک های قضاوت و نگرش آموزش دهن
و  عاطفی  اد های  استع بروز  برای  بيش تری  فرصت  که  می شود 
. به همين جهت برای قضاوت  مهارتی دانش آموزان، فراهم آي

نهايی در مورد پيشرفت تحصيلی دانش آموزان، آموزگار باي به 
ــ  ياددهی  فعاليت های  کليه  انجام  از  خود  ات  مشاه ی  جمع بن

 . ام نماي يادگيری در طول سال تحصيلی اق
که  اين  آن  و  شود  پرهيز  برداشت  سوء  يک  از      باي 
ين  توجه به قلمروهای نگرشی و مهارتی دانش آموزان ب
هيم و مثًال به  اری آنان نمره ب معنا نيست که به ميزان دين
کسی که در نماز جماعت شرکت می کن يا راست می گوي يا 
هيم. اين امور اساسًا  ، نمره ی کامل ب غيبت ديگران را نمی کن

 . قابل نمره دادن نيستن
انسان ها  دين داری  اصلی  شاخصه  دو  عمل  و  ايمان 
به  که  شخصی  و  فرد  به  منحصر  کامًال  ويژگی  دو   . هستن
متعال)  اون  خ (جز  کسی  توسط  ارزش يابی  قابل  عنوان  هيچ 
دينی  عمل  و  ايمان  ارزش يابی  که  اعتقاديم  اين  بر  ما  نيست. 
ه  منحرف کنن و  برانگيز  ه  مفس بلکه  نيست  ميسر  تنها  نه  افراد 
است. بلکه آن چه در يک فراين آموزشی می توان / باي مورد 
ارزش يابی قرارگيرد، صرفًا يادگيری افراد است. دانش، نگرش 
و توانايی هايی که طی فراين ياددهی ــ يادگيری به آنان آموخته 
می شود و اگر همه جانبه و اثربخش باش می توان شخصيت و 
داريم  تأکي  بنابراين، ما بر اين نکته   . ده شکل  آنان را  منش 
که اساسًا رابطه تابعی مستقيم و بسيار قوی ميان آموخته های 
افراد و ميزان ايمان و عقل دينی آنان وجود دارد. با تکيه بر 
و  دينی  درس  که  بود  وار  امي می توان  که  است  رابطه  همين 
آموخته های کودکان (از طريق فراين ياددهی) تأثير مثبت و قابل 

 . توجهی در ايمان و عمل آن ها داشته باش
و  مشکل  امتحانات  و  آزمون ها  با  نباي      همچنين 
به  نسبت  ی  ناخوشاين احساس  دانش آموزان،  در  دلهره آور، 
اين  در  موفقيت  آن ها  از  ادی  تع يا  و  شود  ايجاد  دينی  درس 
. اگر  زمينه را برای خود، امری دشوار و يا ناممکن تلقی کنن
دانش آموز، در مورد انجام تکليفی، خود را ناموفق و شکست 
ا کرده و  ی پي ، نسبت به آن کار، احساس ب خورده تلقی کن
ی باز می دارد.  چنين احساسی حتی او را از يادگيری های بع
زيرا هم تمرکز حواس روی جزئيات مطلب يادگرفتنی را از او 
(تجاربی  مشابه  موقعيت های  از  او  فرار  موجب  هم  و  می گيرد 



22

که کودک به آن بسيار نيازمن است) می شود. اهميت ممانعت 
از ايجاد چنين احساسی، به ويژه در مورد موضوعاتی که صرفًا 
ه  گی امروز و آين يک ماده درسی تلقی نمی شود (بلکه تمام زن
بيش تر  مراتب  به   ( می ده قرار  الشعاع  تحت  را  دانش آموزان 
درس  در  نباي  دانش آموزی  هيچ  خاطر،  همين  به  است. 

 . ا کن دينی، احساس ناتوانی و شکست پي
دانش آموزان  برای  فردی  ميان  رقابت  آن که      برای 
هر  وضعيت   ، نباش ه  کنن ناامي  و  آفرين  اضطراب  ايی،  ابت
فرد، نخست باي به نسبت خودش و پيشرفتی که حاصل کرده، 

است،  مهم  آن چه  بهتر،  عبارت  به  گردد.  برآورد  و  ه  سنجي
رقابت١ هر دانش آموز با خود اوست، نه با دانش آموزان 
ديگر. توانايی و سرعت يادگيری دانش آموزان، بسيار متفاوت 
است و کافی است معلم، هر دانش آموز را از اين نظر، به خوبی 
. هر  شناخته و به او کمک نماي تا از توان خود استفاده کن
يادگيری  توان  نهايی  ح  به  ه آل،  اي صورت  به  باي  دانش آموز 
. در نتيجه، معلم باي به تک تک بچه ها، فرصت و  خود برس

 . اطمينان ده تا بتوانن بهترين کار را ارائه دهن

اری براساس رقابت، تأثير آن بر استنباطی است که دانش آموز از خود و انتظارات معلم دارد. وقتی دانش آموزان، اولين بار، برای  ١ــ شاي زيان آورترين جنبه روش نمره گ
رسه را با احساس شکست شروع می کنن که همين منجر به احساس  ، دوره م ، آن هايی که در نخستين آزمون های سال های اول دبستان در رده پايينی قرار می گيرن نمره رقابت می کنن
. حتی اگر معلم، به گزارش های قبلی  ، احتماًال قربانی انتظارات باال يا پايين می شون ون اين که بخواهن گی يا بی کفايتی می شود. … به عالوه بع از ارزش يابی اوليه معلم، ب طرد ش

 . ه خوب يا ب عمل کنن ، اين تجارب دانش آموزان، احتماًال آن ها را مجبور می کن که به عنوان يادگيرن توجه نکن
يور، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ١٣٧١. در اين باره مراجعه کني به: رابرت بيلر، کاربرد روان شناسی در آموزش. جل دوم، ترجمه پروين ک

سؤال
آن چه پس از ارزش يابی مهم است، پيش بينی و اجرای برنامه های مناسب برای فرد يا گروهی از دانش آموزان 
؛ اين فراين باي به گونه ای صورت گيرد که هر  ه ان است که به علل گوناگون، موفق به تحقق انتظارات درس نش
دانش آموز، از فرصتی مناسب برای تکميل آموخته های خود بهره من شود. ترغيب دانش آموزان به فعاليت های 
. دانش آموزان در صورتی در تکميل يادگيری های  تکميلی يا جبرانی، مستلزم ارائه ی بازخورد به ايشان می باش

 . انن نيازمن فعاليت بيش تر هستن خود مشارکت می کنن که ب

ارزش يابی چگونه؟ 
پاسخ به چن سؤال

  ارزش يابی با چه روشی صورت می گيرد؟
  ارزش يابی را چه زمانی انجام دهيم؟

  ارزش يابی در کجا (چه موقعيتی) صورت می گيرد؟
  ارزش يابی توسط چه کسی انجام می شود؟
  چه چيزی مورد ارزش يابی قرار می گيرد؟
  ارزش يابی با چه معياری صورت می گيرد؟

ارزش يابی با چه روشی صورت می گيرد؟ 
آسمان،  يه های  ه در  ه:  مشاه طريق  از  ارزش يابی 
می گيرد.  صورت  ه  مشاه روش  از  استفاده  با  ارزش يابی 
فعاليت های  و  گی  زن واقعيت های  بر  مبتنی  روشی  ه،  مشاه

رسه و حتی خارج از آن است که طی آن  مستمر روزانه در م
اخله حواس و به خصوص چشم، درباره رفتار و يا  از طريق م

عمل معين فردی، به بررسی و داوری می پردازيم.
طبيعی  موقعيت های  در  فرد  رفتار  ه  مشاه به  وقتی 
ه  بپردازيم، دو امکان وجود دارد: يا می توان از طريق مشاه
رفتار فردی در حين عمل، خصايص او را ثبت کرد و بع به 
اظهار نظر و داوری در مورد آن پرداخت و يا آن که از خود فرد 
چنان که  آن  خود،  خصوصيات  و  مشخصات  درباره  خواست 

ه خارجی يا داخلی). ه (مشاه ، گزارشی ب درک می کن
و  وضع  در  و  طبيعی  موقعيت  در  است  ممکن  ه  مشاه
او  برای  که  موقعيتی  در  يا  شود  انجام  شاگرد  عادی  موقعيت 
ه او  مشاه ، به  باش ون آن که خود مطلع  به وجود آورده ايم، ب
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ه در موقعيت مصنوعی). بپردازيم (مشاه
ه ممکن است مستقيم انجام شود که شاگردان هم  مشاه
. چه در  ه، غير مستقيم باش انن يا ممکن است مشاه اين را ب
موقعيت طبيعی و چه در موقعيت غير طبيعی که در هر حال، شاگرد 

ه قرار گرفته، بی اطالع است.  از اين موضوع که مورد مشاه
ارزش يابی چه موقع انجام می شود؟ 

و  ريس  ت ير  ايی ناپ ج بخش  ارزش يابی،  که  آن جا  از 
انجام  حين  و  آموزش  واقعی  شرايط  در  باي  است،  يادگيری 
فعاليت های آموزشی صورت گيرد و شرايط و موقعيت مصنوعی 

واقعی  رفتارهای  بروز  برای  مناسبی  مجال  نمی توان  امتحان، 
. ضمن آن که چنين شرايطی، می توان نگرانی  دانش آموزان باش

زيادی در بچه ها، به وجود آورد. 
يه های آسمان، به صورت  بنابراين، ارزش يابی در     ه
بر  اتکا  به  نيازی  ديگر  و  می شود  انجام  تکوينی  يا  مستمر 
آزمون های پايان سال تحصيلی و ايجاد شرايطی خاص برای 
ارد بلکه تمامی لحظات و تمامی فعاليت ها  امتحان، وجود ن
در کالس درس مجالی مناسب برای ارزش يابی خواه بود. 

ته ن
فراموش نکني که ارزش يابی مستمر به اين معنا نيست که از طريق امتحان های مکرر باعث از بين رفتن آرامش 
، عبارتست از همگامی با بچه ها در فراين يادگيری.  روانی کودکان شويم. ارزش يابی مستمر همان گونه که بيان ش
مستمر بودن ارزش يابی ارتباط مستقيمی با فراين محور بودن آموزش دارد و در يک آموزش فراين محور ارزش يابی 
در تمامی مراحل تکوين آموزش نقش مؤثر و فعال دارد بنابراين ارزش يابی مستمر صحيح، به معنای ارزش يابی 

ريجی است نه تکرار دفعات امتحان در کالس. ت

ارزش يابی در چه موقعيتی صورت می گيرد؟ 
شرايط  ايجاد  که  معناست  اين  به  مستمر  ارزش يابی 
ارد و معلم می توان در هر فرصتی  مصنوعی برای امتحان معنا ن
. اما اين  ميزان يادگيری دانش آموزان را مورد توجه قرار ده
ان معنا نيست که فرصت مناسبی برای اين منظور در نظر گرفته  ب
پيش  از  نباي  ارزش يابی  موقعيت  که  نيست  معنا  ان  ب و  نشود 
ه باش بنابراين ارزش يابی باي در موقعيت های  ه و سنجي يشي ان
مناسب و شرايطی صورت بگيرد که از نظر آموزشی واقعی و 

 . طبيعی است و جا و موقعيت مکانی خاصی نمی خواه
ارزش يابی توسط چه کسی انجام می شود؟ 

ا  ابت از  معلم  می گيرد.  صورت  معلم  توسط  ارزش يابی 
خود  دانش آموز  کنار  در  يادگيری  ياددهی ــ  فراين  انتهای  تا 
اما   . می کن کنترل  را  يادگيری  مسير  و  مراقبت  او  از  قراردارد؛ 
اين، نقش عوامل انسانی ديگری را که می توانن در امر ارزش يابی 
؛ عواملی نظير: خود دانش آموز،  ، نفی نمی کن به معلم کمک نماين
دوستان و همکالس های او، اوليای دانش آموز و نيز معلمان ديگر.

درباره خود ارزش يابي چه مي دانيد؟ 
ون ارزش يابی مستمر و بررسی دائم عملکرد خويش می توان به تصحيح کلی و جزئی خود بپردازد؟  آيا انسان ب
اف تربيت است.  ام انسان جهت اصالح مسير و تقويت خويش در جهت اه خود ارزش يابی، مهم ترين اق
بنابراين الزم است معلم زمينه رش و تالش را به گونه ای فراهم سازد که فراگير بتوان در مقام يک ارزياب، عمل 
ا ارزيابی  . ل . خود ارزش يابی فرد مانع از ارزش يابی معلم در پايان دوره نمی باش خود را مورد سنجش قرار ده

 . نهايی می توان تلفيقی از ارزش يابی شاگرد (خود ارزش يابی) و معلم باش
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چه چيزی مورد ارزش يابی قرار می گيرد؟ 
در پاسخ به اين سؤال معموًال گفته می شود «رفتار». البته 
اين، پاسخ غلطی نيست اما باي روشن و واضح شود که منظور 
از اين رفتار چيست. در اين جا رفتارهايی مورد نظر است 

ه ميزان يادگيری دانش آموز باش بنابراين ما  که نشان  دهن
سؤال  به  پاسخ  در  و  می کنيم  استفاده  روشن تری  اصطالح  از 

فوق می گوييم: «رفتارهای حاکی از يادگيری».

ي از يادگيري مي دانيم؟ چه نوع رفتارهايي را حا
اف يادگيری به ما می گوين اجماًال چه  . اه اف و انتظارات يادگيری هستن در اين جا مالک و معيار ما اه

اف يادگيری قضاوت نماييم.  م تحقق اه رفتارهايی را مالحظه کنيم و براساس آن درباره تحقق يا ع
مثال: 

که  باش  داشته  انتظار  باي  معلم  است  رکعتی  دو  نماز  يک  ن  خوان مهارت  يادگيری  آموزش،  ف  ه اگر 
 : دانش آموز او يک يا چن نمونه از فعاليت های زير را انجام ده

 . ان ذکرهای نماز دو رکعتی را ب
 . ذکرهای نماز دو رکعتی را بخوان
. اعمال نماز دو رکعتی را انجام ده

 . ان توالی اعمال نماز دو رکعتی را ب
. يک نماز دو رکعتی کامل را بخوان

ام موقعيت ها صورت می گيرد؟ ارزش يابی در ک
توصيه ی  مورد  فعاليت های  کليه  آسمان،  يه های  ه در 
راهنمای معلم و کتاب کار و نيز فعاليت های ابتکاری معلمان 
می توانن به جمع آوری و تحليل اطالعات مناسب درباره کيفيت 
. در اين جا، تمامی  و ميزان آموخته های دانش آموزان کمک کنن
ن به  ی که آن ها برای رسي فعاليت های دانش آموزان و نيز رون

 . ، دارای اهميت هستن نتيجه طی می کنن
بنابراين فعاليت های مختلفی که می توانن فرصتی برای 
نيز  ارزش يابی  برای  موقعيت  بهترين   ، کنن ايجاد  يادگيری 

 . هستن
 ارزش يابی با چه معياری صورت می گيرد؟ 

اف  اف و ارزش يابی: ما براساس اه پيون ميان اه
يادگيری و برای دستيابی به آن ها تالش می کنيم و ميزان موفقيت 
خودمان را در ارتباط با آن ها می سنجيم بنابراين معيار ارزش يابی، 
اف و انتظارات يادگيری هستن و ارزش يابی پيشرفت  همان اه

اف آموزش  تحصيلی زمانی مؤثر است که پيون محکمی با اه
 . برقرار کن

ثبت نتايج ارزش يابی چگونه؟ 
ات خود را ثبت کنيم؟    چرا مشاه

ات خود را چگونه ثبت کنيم؟   مشاه
ول ثبت نتايج ارزش يابی چيست و چه کمکی به    ج

؟  ما می کن
ات خود را ثبت کنيم؟  چرا مشاه

؟ مسلمًا اين  شما تا چه ح به حافظه خود اعتماد داري
ر نيست که بتوان مبنای قضاوت درباره يادگيری  اعتماد آن ق
اللی  . اگر چنين است يک دانش آموز در يک دوره يکساله باش
يري بنابراين برای شما به عنوان يک معلم ضروری است  را می پ
گونه ای  به  دانش آموزانتان  تمامی  درباره  را  اتتان  مشاه نتايج 

. اما چگونه؟  ثبت کني
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ات خود را چگونه ثبت کنيم؟  مشاه
روش های  يا  روش  چه  ات:  مشاه ثبت  روش های 
ام   ات وجود دارد؟ شما به ک مشخصی برای ثبت نتايج مشاه
کار  به  را  آن ها  و  داري  بيش تری  اعتماد  روش ها  اين  از  يک 
دفتر  يا  نمره  صرفًا  می بري  کار  به  شما  که  ابزاری  آيا  ؟  می بري
ات خود را به صورت توصيفی يا  خاصی است؟ آيا نتايج مشاه
کيفی ثبت می کني يا اين که صرفًا از ابزار نمره و يا رتبه و امتياز 
ام يک از ابزارها و شيوه ها با  ؟ به نظر شما ک استفاده می کني

يه های آسمان هماهنگی بيش تری دارد؟  الگوی ارزش يابی ه
به نظر ما يک معلم آگاه به خوبی می توان پاسخ سؤاالت 

ارزش يابی  چگونه  و  چرا  می دان  او  که  چرا  ه  ب را  فوق 
 . می کن

حقيقت اين است که به نظر ما بهترين شيوه برای ثبت 
ات، روش توصيفی (کيفی) است زيرا ارزش يابی در  مشاه
معلمان  است  ممکن  اما  است.  نگر١  کيفيت  آسمان  يه های  ه
اشته باشن بنابراين برنامه  آمادگی کافی برای انجام اين کار را ن
ما اين امکان را فراهم آورده است که معلمان بتوانن به 
هر دو صورت کمی (با استفاده از نمره، رتبه، امتياز و 
…) و کيفی (به صورت توصيف و واقعه نگاری) نتايج 

 . حاصل از ارزش يابی را برای خود ثبت کنن

ته ن
ات به صورت توصيفی است اما می توان از عالمت ها و نمادها نيز بهره برد.  بهترين راه، ثبت مشاه

 . رج در کتاب راهنمای معلم استفاده کن ات» من ول ثبت نتايج مشاه معلم می توان از «ج
ات خود از هر ابزار مناسبی بهره بگيرد.  ول اجباری نيست و معلم می توان برای ثبت مشاه استفاده از اين ج

ات معلم مهم ترين بخش ارزش يابی است. اما در هر صورت، ثبت مشاه

١ــ کيفيت نگری، يکی از توابع فراين محوری است که يکی از راهبردهای اساسی در تعليم و تربيت دينی است. 

ول ثبت نتايج ارزش يابی چيست و چه کمکی به  ج
؟ ما می کن

يه های  ه در  ارزش يابی  روش  می داني  همان طور   که 
ات باي به گونه ای ثبت  ه است بنابراين، مشاه آسمان، مشاه

و نگه داری شود. 
به نظر ما بهترين ابزار برای ثبت نتايج ارزش يابی، ثبت 
است  دفتری  يا  برگه  در  (کيفی)  توصيفی  صورت  به  نتايج  اين 
دفتر  يا  برگه  اين   . می کن تهيه  خود  ي  صالح به  آموزگار  که 

 : ضرورتًا می باي حاوی عناصر زير باش
١ــ بخشی برای ثبت مشخصات دانش آموز (نام و …، 
الصاق عکس، توضيحاتی درباره دانش آموز و ويژگی های روانی 

و جسمانی او و …)
ريجی و مستمر  ات معلم ت ٢ــ بخشی برای درج مشاه

اد فعاليت ها يا درس ها و يا …) (براساس تع

پيشرفت  درباره  قضاوت  و  ی  جمع بن برای  بخشی  ٣ــ 
تحصيلی دانش آموز (به صورت توصيفی يا در قالب نمره، امتياز 

يا رتبه) 
را  ات  مشاه درج  امکان  می توان  سوم  و  دوم  بخش 
به صورت توصيفی يا / هم به صورت کمی و در قالب نمره 

 . فراهم کن

ول يا فرم خاصی برای اين  يه های آسمان ج آيا ه
منظور طراحی نموده است؟ 

ثبت  ول  ج عنوان  با  ولی  ج معلم  کار  سهولت  برای 
می توان  که  است  ه  گردي ارائه  راهنما  همين  در  ات  مشاه
ات توسط  الگوی تهيه برگه و يا دفتری برای ثبت مشاه

 . معلم باش
ول،  ج به  توجه  با  است  الزم  گرامی  معلمان  بنابراين 



26

اول و يا دفترهايی کنن که امکان ثبت  ام به تهيه ج خودشان اق
ول نيز  ات را برايشان فراهم آورد. ضمنًا از خود اين ج مشاه

می توان به طور مستقيم استفاده کرد. 

از دفتر کالس چگونه می توان استفاده کرد؟
شما  است  نمرات  ثبت  برای  ابزاری  صرفًا  کالس  دفتر 

در صورتی که با استفاده از دفتر کالسی اصرار داري می تواني 
 ، ولی که خودتان طراحی کرده اي اتتان در ج پس از ثبت مشاه
حاصل قضاوت نهايی خودتان را در قالب نمره در دفتر کالسی 

 . ثبت کني

فراموش نکني که هيچ يک از ابزارها نباي مانع فعاليت های خالقانه معلم بشود بنابراين همواره به دنبال تهيه 
 ! ابزارهای مبتکرانه باشي

ات  ول پيشنهادی ثبت مشاه نحوه ی استفاده از ج
چيست؟

امکان  اين  محترم  معلم  نتايج  ثبت  ول  ج از  استفاده  با 
را دارد که وضعيت تحصيلی هر دانش آموز را دائمًا روبروی 

. برای هر دانش آموز يک  خود داشته و به طور مرتب چک کن
ات  ول مورد نياز است. معلم می توان نتيجه مشاه برگ از ج
اد،  خود را به صورت توصيفی و يا در قالب نمادهايی نظير اع

 . سی و …در ستون های مخصوص درج نماي اشکال هن
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( اد دانش آموزان خود تکثير نموده و استفاده نماين ول را به تع ات (معلمان گرامی می توانن اين ج ول ثبت نتايج مشاه نمونه ای از ج
نام و نام خانوادگی دانش آموز:

ه براساس فعاليت های شماره دانش آموز: ه ش نمرات فعاليت های ١ تا ٦ مشاه
راهنمای معلم يا طرح درس معلم (در هر درس)

نمره ی 
دانش آموز در 
يک درس

فعاليت توضيحات:
اول

فعاليت 
دوم

فعاليت 
سوم

فعاليت 
چهارم

فعاليت 
پنجم

فعاليت 
ششم

١ ــ درس …
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: 

٢ ــ درس …
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: 

٣ــ درس …
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: 

٤ــ درس …
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: 

٥  ــ درس …
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: 

٦ ــ درس …
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: 

٧ــ درس …
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: 

٨ ــ درس …
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: 

٩ــ درس …
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: 

١٠ــ درس …
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: 

اقل  نتيجه نهايی ارزش يابی دانش آموز در نوبت اول (براساس ح
٤ مورد ارزش يابی): 

اقل  نتيجه نهايی ارزش يابی دانش آموز در نوبت دوم (براساس ح
٤ مورد ارزش يابی): 

اقل ٤ مورد ارزش يابی):   ميانگين نمرات نوبت اول (براساس ح

اقل ٤ مورد ارزش يابی): ميانگين نمرات نوبت دوم (براساس ح
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ول ثبت نتايج ارزش يابی (برای يک دانش آموز در نيم سال اول) ه ی ج نمونه ی تکميل ش
ی نام و نام خانوادگی دانش آموز: حمي محم

شماره دانش آموز: ١٤
توضيحات: نقاشی و انشای خوبی دارد

ه براساس فعاليت های راهنمای معلم يا  ه ش نمرات فعاليت های ١ تا ٦ مشاه
طرح درس معلم (در هر درس)

نمره ی 
دانش آموز 

در يک 
درس

فعاليت ولی در بيان شفاهی، کمی مشکل دارد
فعاليت فعاليت دوماول

سوم
فعاليت 
چهارم

فعاليت 
پنجم

فعاليت 
ششم

١ ــ درس ١: بی تو
همه ی  ارزش يابی:  از  حاصل  توصيفی  نتايج 
فعاليت ها را در ح   انتظار انجام داد ولی در فعاليت 
دوم، در ح انتظار من و توانايی خودش کار نکرد 
را  کارش  خواست  خواهم  او  از  ديگر  فرصتی  در 

کامل کن

بيان 
ساده ی 
معنای 
شعر

 ٢٠ 

نقاشی مناسب 
برای متن 
فعاليت ١ 

کتاب کار ١٦ 

مشارکت 
ن  در خوان
سرود شعر 

درس

٢٠

نقاشی 
زيبايی های 
دنيا پس از 
ظهور امام 

زمان 
٢٠

تکميل 
عبارت 

فعاليت ٢ 
کتاب کار

 
٢٠

 ١٩
ي  نمره ی تج
ه:  نظر ش

٢٠

٢ ــ درس ٥: ما بت پرست بوديم 
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: تمام 

فعاليت ها را در ح انتظار انجام داد

مقايسه ی 
رفتارهای 
مردم قبل 

و بع 
از بعثت 
پيامبر
٢٠

بيان معنای 
ساده ی شعر 

درس

٢٠

نقاشی برای 
شعر درس 

٢٠

الل  است
مناسب 
در مورد 
برخورد 
نجاشی با 
مهاجران
٢٠

٢٠

٣ــ درس ١٤: 
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: نام 

موردنظر او و دوستانش، به مفاهيم اصلی درس 
اشت بار ديگر، باي اين کار را از او  اشاره ن

بخواهم

پاسخ به 
سؤال ١ 
پايان درس

١٩ 

مشارکت در 
انتخاب نام 
برای درس

 
١٨

مشارکت در 
بازی متن 

٢٠

انجام 
فعاليت ٢ 
کتاب کار 

٢٠

١٨/٥
نمره ی 

ي نظر  تج
ه: ١٩/٥ ش

٤ــ درس ١١: اسراف
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی: در ارائه 

توصيه هايی برای جلوگيری از اسراف مواد مختلف، 
کمی ضعيف عمل کرد 

بيان 
عواقب 
اسراف 

گی  در زن
روزمره
٢٠

قضاوت 
مناسب در 
مورد رفتار 

شخصيت های 
درس
٢٠

تهيه ی 
کاردستی از 
دور ريختن ها

٢٠

بيان راه های 
جلوگيری 
از اسراف 

مواد 
مختلف
١٧

١٩

درس…: 
نتايج توصيفی حاصل از ارزش يابی:

اول  نوبت  در  دانش آموز  ارزش يابی  نتيجه نهايی 
توجه  با  ارزش يابی):  مورد   ٤ اقل  ح (براساس 
را  کامل  نمره  او،  پيشرفت  و  حمي  تالش های  به 

می گيرد ٢٠
نوبت  در  دانش آموز  ارزش يابی  نهايی  نتيجه 

اقل ٤ مورد ارزش يابی):  دوم (براساس ح

اقل ٤ مورد ارزش يابی):  ١٩/٢٥ ميانگين نمرات نوبت اول (براساس ح
اقل ٤ مورد ارزش يابی): ميانگين نمرات نوبت دوم (براساس ح
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ی نهايی چگونه؟ قضاوت و جمع بن
ات     و  قضاوت نهايی چگونه صورت  ی مشاه   جمع بن

می گيرد؟ 
ارزش يابی  مورد  دانش آموز  چن  فعاليت  جلسه    هر 

قرار گيرد؟
ات و قضاوت  نهايی چگونه صورت  ی مشاه جمع بن

می گيرد؟
ات  ، معلم موظف است حاصل مشاه چنان که اشاره ش
ف ــ  ول ه … اين کار با استفاده از ج خود به نحوی ثبت کن
ف  ه ا  ابت که  صورت  ين  ب می شود.  انجام  درس  هر  فعاليت 
تعيين  ف  ه با  مرتبط  انتظارات  و  می شود  مشخص  يادگيری 
می گردد، اين انتظارات در قالب فعاليت يا فعاليت هايی توسط 
به  معلم  سپس  می شود.  انجام  معلم)  ايت  ه (با  دانش آموزان 

ه «رفتارهای حاکی از يادگيری» می پردازد و به صورت  مشاه
توصيفی (شرح واقعه) يا کمی (يعنی با استفاده از نمادهايی مثل 
حاصل  مناسبی  دفتر  يا  برگه  در  گوناگون)  اشکال  يا  و  اد  اع

 . ات را يادداشت می کن مشاه
بار  چهار  کم  دست  نيم سال  هر  در  باي  دانش آموز  هر 

(چهار درس مختلف) مورد ارزش يابی قرار بگيرد. 
يا …  و  سه  دو،  يک،  در  را  دانش آموز  معلم  بار،  هر 
فعاليت وارد نموده و کار او را ارزش يابی می کن و در نهايت 

 . درباره او قضاوت می کن
ات  مشاه براساس  دانش آموز  درباره  قضاوت 
و  می گيرد  شکل  تکوينی  ارزش يابی  از  حاصل  مستمر 
در قالب نمره در کارنامه نيم سال ثبت می شود. (به نمونه 

 ( توجه نمايي

ي نمونه
ات عملکرد: مونا حسينی برگه ی ثبت مشاه

درس: بهترين روز 
ف يادگيری: آشنايی با اهميت روز جمعه و اعمال شايسته ی اين روز ه
ف (فعاليت يادگيری): انجام فعاليت ١ کتاب کار  انتظار مرتبط با ه

ه ی فعاليت ها  حاصل مشاه
مونا (سه / چهار / دو / …) نمونه از فعاليت هايی را که در روز جمعه انجام می شود، نام برد و درباره ی 

آن ها (به طور کامل / ناقص / صحيح / خطا …) اظهار نظر کرد.

قضاوت نهايی
در مجموع، فعاليت مونا (عالی / خوب / … / مبتکرانه / خالی از خالقيت / …) ارزيابی می شود. 

يا
نمره ی مونا، ٢٠    /    ١٨    /… است. 

بنابراين برای هر نيم سال مونا الزم است چهار برگه مثل 
برگه ی فوق وجود داشته باش تا معلم بتوان قضاوت نهايی خود 

 . را در هر نيم سال درباره ی مونا انجام ده

ارزش يابی  مورد  دانش آموز  چن  فعاليت  جلسه  هر 
قرار گيرد؟ 

اقل  آموزگار در هر جلسه می توان نتايج ارزش يابی ح
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 . اکثر ١٠ دانش آموز را برای هر يک از آن  ها ثبت کن ٥ و ح
اد بيش تر يا کم تری از دانش آموزان  اين کار می توان برای تع
ي معلم)  صورت بگيرد. اما چنان که گفته ش مهم  (به صالح
آن است که هر دانش آموز، در پايان هر نيم سال، دست کم 
ه قرار گرفته و رتبه يا نمره ای را  در ٤ درس مورد مشاه
ين ترتيب، نمره يا رتبه دانش آموز در  . ب کسب کرده باش

هر نيم سال، عبارت خواه بود از قضاوت معلم براساس 
ه در طول آن نيم سال. به همين  دست کم ٤ مورِد ثبت ش
ترتيب، نمره هر دانش آموز در پايان سال تحصيلی عبارت 
ه در  خواه بود از قضاوت معلم براساس نمرات اخ ش

دو نيم سال.  

ته  ن
ه  ف گردي ايی به کلی ح مالحظه می شود که امتحان پايانی (چه کتبی و چه شفاهی) از درس دينی دوره ی ابت
ات معلم در طول سال تحصيلی  و مالک قضاوت درباره ی ميزان پيشرفت تحصيلی دانش آموزان، مجموعه ی مشاه
ه توسط شاگردان در تمام سال است. آن چه مهم است، نظر نهايی معلم درباره ی دانش آموز است  و نمرات کسب ش

نه ورقه ی امتحانی و جلسه ی امتحان. 

گزارش نتايج چگونه؟ 
  به چه کسی و چگونه گزارش می دهيم؟

  چه ابزارهايی برای گزارش داريم؟
اری چگونه است؟   شيوه نمره گ

  آيا نمره و کارنامه مبتنی بر نمره ابزار خوبی است؟
  بهترين ابزار و بهترين شيوه چيست؟

ه ای چيست؟   سنجش پرون
به چه کسی و چگونه گزارش می دهيم؟

از  باي  که  است  دانش آموز  خود  اين  اول  درجه  در 
صفحات  پايين  در  بنابراين   . باش آگاه  خود  تحصيلی  وضعيت 
ه است که در آن معلم  کتاب کار بخش کوچکی در نظر گرفته ش
ايت  کر و يا ه به نوشتن جمله يا عبارتی کوتاه برای تشويق و ت

. جمالتی نظير:  دانش آموز درج می کن
ر زيبا نوشته ای! آفرين چق

ر خوب است اگر بيش تر و دقيق تر بنويسی! چق
چه خط زيبايی!

چه جمله پر معنايی! کاش خوش خط تر می نوشتی!
و از اين قبيل. 

ين  در درجه دوم برای گزارش وضعيت دانش آموز به وال

او «کارنامه» هر نيم سال و پايان سال داده می شود. معموًال اين 
کارنامه ها از ابزاری به نام نمره استفاده می  کنن که ابزار خوبی 
يه های آسمان برای هماهنگی با ساير دروس (تا  نيست. اما ه
فراهم  آموزشی  نظام  از  نمره  ف  ح امکان  الّله  انشا  که  زمانی 
ارس با  يرد ولی توصيه می کن که م شود!) اين ابزار را می پ
ام به تهيه «کارنامه توصيفی» (مطابق کارنامه  ابتکار خود اق

 . توصيفی نمونه) نماين
چه ابزارهايی برای گزارش داريم؟ 

توصيفی  کارنامه  نيز  و  نمره  حاوی  کارنامه  کار،  کتاب 
حتی  هستن  دانش آموز  و  ين  وال به  دهی  گزارش  ابزارهای 
برای  ابزار  نوعی  می توان  نيز  چشمی  و  کالمی  ارتباطات 

! گزارش دهی به خود دانش آموز باش
اری چگونه است؟  شيوه ی نمره گ

ف مالک نمره از ارزش يابی درس دينی دانش  برای ح
ايی تالش فراوانی صورت گرفته است اما  آموزان دوره ی ابت
اين کار (هر چن از نظر کارشناسان بسيار مهم و کارساز است و 
تأثير بسزايی در تعليم و تربيت دينی دانش آموزان خواه داشت) 
جهت،  همين  به  گردد.  عملی  زمانی  دوره  يک  طی  می باي 
کور، فعًال، از  آموزگار محترم می توان ضمن رعايت نکات م



31

. به اين  ی و سنجش استفاده نماي نمره به عنوان ابزار طبقه بن
ه  ش ثبت  عالمت های  يا  و  توصيف ها  دی  ع معادل  که  ترتيب 

 . خود را مشخص و اعالم نماي
بهترين ابزار و بهترين شيوه چيست؟ 

«کارنامه  گزارش دهی  ابزار  بهترين  ش  گفته  چنانکه 
توصيفی» است. اين شکل کارنامه می توان با روش «ارزش يابی 
مطابقت  می شود،  توصيه  آسمان  يه های  ه در  که  ه ای»  پرون

 . کامل داشته باش
شما می تواني اين شيوه را به کار بگيري و اهميت آن 

 . را دريابي
ه ای چيست؟  ارزش يابی پرون

براساس  فوليو)  پورت  (روش  ه ای  پرون سنجش 
دانش آموزان  ه  ش انتخاب  فعاليت های  مجموعه  از  ه ای  پرون
صورت می گيرد که به عنوان بخشی از کارهای وی در کالس يا 
ريس و ارزش يابی تهيه  خارج از کالس و به منظور سنجش و ت
می شود.١ در اين روش، دانش آموز برای نشان دادن توانايی ها 

و پيشرفت کار خود، مثال ها و مواردی از جريان کارهای خود 
به  خود  با  است،  داده  انجام  مشخص  دوره ای  درطول  که  را 
 . کالس می  آورد و برای ارزش يابی در اختيار معلم قرار می ده
ارک مربوط به رش  اين روش، شامل آرشيوی از اسناد و م
هستن و  واقعی او  پيشرفت  معرف  زمينه هايی که  در  ه  يادگيرن
ه  يادگيرن قبلی  عملکردهای  ارزش يابی  برای  بيش تر  بنابراين، 
مفي است. يکی از امتيازهای مهم روش پورت فوليو، که هم 
برای يادگيری مهم است و هم برای ارزش يابی، اين است که 
ن درباره نمونه کارهای خود، ارزش يابی  يشي گان با ان يادگيرن
پيشرفت  برای  که  است  مهارتی  اين  و  می آموزن  را  خود  از 
يادگيری،  سنجش  روش  نوع  اين  است.  مهم  بسيار  يادگيری، 
انجام  که  کاری  به  نسبت  ه  يادگيرن انگيزه  و  عالقه  بر  می توان 
. در اين روش، معلم می توان با  ، تأثير مثبت داشته باش می ده
طرح سؤاالت مناسب در مورد کارهای دانش آموز، بازخوردهای 
ارک ببين و به اين ترتيب به او کمک کن  الزم را برای وی ت

٢. شيوه های خود را اصالح نماي

١ــ لطف آبادی، ص ٣١٠.
٢ــ سيف، ص ٢٤٤ ــ٢٤١


