
فصل دوم

راهنماي تدريس
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1- نكاتی كلی درباره ی آموزش های مربوط به موضوعات هديه های آسمان 

يه های آسمان اف و سرفصل ها در ه نگاهی به اه
 

ايی در يک نگاه اف کلی تعليم و تربيت دينی در دوره ی ابت اه

قلمرو دانش ها 
گی، دانايی، توانايی و  ١ــ آشنايی با مهربانی، بخشن

اون  يگانگی خ
و  پيامبری  ساده ی   مفهوم  و  معنا  با  آشنايی  ٢ــ 

امامت 
جهان  و  معاد  ساده ی  مفهوم  و  معنا  با  آشنايی  ٣ــ 

آخرت
اسالمی  آداب  و  اخالقی  امور  اهم  با  آشنايی  ٤ــ 

گی کودک  مورد نياز در زن
٥ ــ آگاهی از برخی از مهم ترين مراسم اجتماعی دين 

اسالم و انقالب اسالمی 
٦ــ دانستن برخی اطالعات اوليه و ساده ی قرآنی 

نياز  مورد  شرعی  احکام  از  برخی  دانستن  ٧ــ 
کودک

قلمرو نگرش ها
اون  ی نسبت به خ ١ــ محبت و عالقه من

٢ــ محبت و احترام نسبت به پيامبران، معصومين 
عليهم السالم و اوليای دين 

٣ــ گرايش نسبت به انجام کارهای نيک و دوری 
ی ها  از ب

دستورات  و  اسالمی  آداب  انجام  به  تمايل  ٤ــ 
اخالقی اسالم

مراسم  در  مشارکت  به  ی  عالقه من و  گرايش  ٥ــ 
دينی و مراسم مربوط به انقالب اسالمی 

ی نسبت به تالوت و فهم قرآن کريم  ٦ــ عالقه من
٧ــ تمايل به عمل به احکام شرعی 

قلمرو مهارت ها
ا ازطريق دعا و نماز  ١ــ ارتباط با خ
٢ــ تالش برای درس گرفتن از سيره 
صلوات الّله  معصومين  ائمه  و  پيامبران 

عليهم 
کارهای نيک،  ٣ــ تالش برای انجام 
و  اخالقی  دستورات  و  دينی  آداب 

ی ها  دوری از ب
برپايی  در  مشارکت  و  همکاری  ٤ــ 

مراسم دينی و انقالب اسالمی 
٥  ــ تالش برای قرا ئت و فهم قرآن 

٦ــ تالش برای عمل به احکام شرعی 

    
پايه ی پنجم پايه ی چهارم پايه ی سوم پايه ی دوم 

اشناسی  ا خ ــ مهربانی خ
ــ نعمت های الهی 

اون ــ دعا، راه گفت وگو با خ

ا  گی خ ــ بخشن
ی انسان به نعمت های  ــ نيازمن

الهی 
ــ شکرگزاری در برابر نعمت های 

اون  خ

اون  دانايی و توانايی خ
ا،  ــ دانايی و توانايی خ

مايه ی دلگرمی انسان 

اون  ــ يگانگی و بی همتايی خ
، يگانه يار و پشتيبان ما  اون ــ خ
ــ دعاهای معصومين عليهم السالم

ــ پيامبران بزرگ الهی پيامبری 
ــ مهربانی پيامبر اسالم (ص) با 

کودکان 

ــ حضرت ابراهيم، يکی از 
پيامبران بزرگ الهی 

ــ پيامبر اسالم (ص) در کودکی 
ــ آسيه، نمونه ی زنان مؤمن

ــ حضرت موسی، يکی از 
پيامبران بزرگ الهی 

ــ اخالق و رفتار پيامبر 
اکرم (ص) با خويشان 

يجه (س)  ــ حضرت خ
نمونه ی زنان مؤمن 

ــ حضرت عيسی، يکی از پيامبران 
بزرگ الهی 

ــ تأثير رفتار پيامبراکرم (ص) برمردم 
ــ حضرت مريم (س)،نمونه ی زنان 

مؤمن 

سرفصل های برنامه ی تعليم و تربيت دينی در پايه های مختلف

وعات
پايه هاموض
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اشناسی موضوع خ
اشناسی  خ به  مربوط  آموزش های  درباره ی  نکاتی 
معنوی  رش  دينی،  تربيت  و  تعليم  غايی  ف  ه کودکان:  به 
فراگيری  معنوی،  رش  است؛  صالح)  عمل  و  (ايمان  کودکان 
ن  گی است؛ وصل ش انه به زن يشمن ارزش ها و رويکردی ان
به کسی ياچيزی برتر از همه موجودات است؛ احساس رش 
و  معنا  دارای  مرگ  تا  تول  از  را  گی  زن که  است  ه ای  يابن

گی است.  مفهوم می سازد؛ احساس وجود رازی در درون زن
ه به  رش معنوی، نگرش مثبت به هستی، همراه با احترام فزاين
ساير موجودات و در يک کالم، يادگيری برخورداری از ايمان 
. اين احساس و نيز واکنش نسبت به  اون است؛ ايمان به خ
آن، از جمله اساسی ترين مسايل دينی است که در شکل واالتر 
س تلقی می شود.  آن به عنوان احساسی ماورای طبيعی و مق
جهان و  ه های  ي پ دين به  نگاه  نحوه ی  احساسی،  چنين  ون  ب

ــ ائمه ی اطهار (ع)، بهترين امامت 
انسان ها 

ــ اهل بيت پيامبر (ع) 
ــ امامان اول، دوم و سوم 

ــ امام دوازدهم 

ــ امامان چهارم و پنجم و ششم 
ــ امام زمان (عج)

ــ حضرت زهرا (س) برترين زن 
و مادر 

ــ حضرت زينب (س)، قهرمان 
کربال 

ــ امامان هفتم و هشتم و نهم 
ــ مهربانی امام زمان به 

شيعيان

ــ امامان دهم و يازدهم و دوازدهم 
ــ وظايف شيعيان در زمان غيبت امام 

زمان (ع)
ــ معنای امامت 

ــ امام خمينی (ره)، از پيروان ائمه 
(ع) در زمان معاصر 

جهان 
آخرت 

گی  ــ تناسب عمل و نتيجه در زن
ــ جهان آخرت،محل پاداش و 

جزا 
ــ بهشت و جهنم، جزای اعمال 

نيک و ب در جهان آخرت

اون از همه ی  ــ آگاهی خ
اعمال ما، حتی آن هايی که 

ه ان ي ديگران ن
ــ ثبت و ضبط همه ی 

اعمال ما در دنيا 

ــ تالش بيشتر امروز، نتيجه ی بهتر 
فردا 

ــ معاد، يکی از اصول دين 

ــ قرآن کتاب دينی مسلمانان ــ پيام های قرآنی ــ پيام های قرآنی ــ پيام های قرآنی قرآن 

آداب و 
اخالق 

ــ آداب سالم کردن،
ــ پاکيزگی، 
ــ خوردن و
ن  ــ آشامي

ــ حجاب و پوشش اسالمی
ــ نظم و ترتيب 

ر و مادر و معلم ــ احترام به پ
ــ حفظ و مراقبت از طبيعت

ــ رفتار مناسب با خويشان، 
دوستان و همسايگان 

ــ دوست خوب 
ــ کمک کردن به ديگران 

ــ آداب سخن گفتن 
ــ برنامه ريزی 
ــ صرفه جويی

ــ وضواحکام 
ــ نماز دو رکعتی 

ــ اوقات اذان 

مات آن  ــ تکليف و مق
ــ نماز سه  و چهار رکعتی

ــ روزه  
ــ طهارت 
ــ حجاب 

ــ تقلي 

ــ نماز آيات 
ــ تيمم

ــ نماز جماعت 
ــ يادآوری احکام دوم و 

سوم

ــ امر به معروف و نهی ازمنکر 
ــ غسل جمعه و نماز جمعه 

ــ مال حرام و حالل 

مراسم 
اسالمی 

ــ جشن والدت پيامبر اکرم (ص) 
ــ جشن والدت امام زمان (ع) 

ــ جشن نماز 

ــ ماه رمضان و عي فطر 
ــ جشن تکليف دخترها

ــ روز والدت حضرت زهرا(س) 
و روز مادر
ــ عاشورا 

ــ جشن عي مبعث 
ــ زيارت

ــ نماز جماعت 
ــ حضور در مسج 

اشت انقالب اسالمی  ــ  بزرگ
ــ نماز جمعه 
ير  ــ عي غ
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روابط آن ها قابل درک نخواه بود. 
ديگر  با  دينی،  مفاهيم  ساير  و  ا  خ درباره ی  آموزش 
آشکاری  تفاوت   ، می ده روی  وکودک  معلم  بين  که  اموری 
گی به نوعی ديگر و  دارد. چنين آموزشی، در واقع آموختن زن
ات ارزشمن و  ، تعه برخورداری از زيستنی همراه با معنا، امي

يشه و اراده است. تصميم گيری مبتنی بر ان
به اشناسی  خ به  مربوط  آموزش های  خصوص  در 
١: تصور بچه ها درباره ی کر ش کودکان، نکاتی را باي مت
اين هرحال  به  اما  است؛  تجسم  و  تخيل  از  آميخته ای  ا،  خ
. ا رابطه برقرار کن تصورات باعث می شود که کودک بتوان با خ
در نهايت، مطمئنًا زمانی فرا می رس که در اثر رش توانايی های
ذهنی و آموزش های مناسب، باورهای ساده و بنيادين خود را

. مورد نق و بازنگری قرار می ده و به درکی عميق تر می رس
اون  از آن جا که کودک در اين دوره، نمی توان از خ
اين  تلقين  د  درص نباي   ، باش داشته  غيرمادی  کامًال  تصوری 
ای غيرمادی،مجرد،  . هرچه بيشتر درباره ی خ مفهوم به وی باشي
، او تصوری مبهم تر خواه داشت.  هي ای … توضيح ب يا خ
اما ضمنًا نباي بر روی تصاوير ذهنی و تصورات وی نيز صحه 
اشت. بنابراين بهتر است بيشتر درباره ی زيبايی مخلوقات او  گ

. و مهربان و دوست داشتنی بودن او گفت وگو کني

آسمان  يه های  ه کتاب  اشناسی  خ بخش  درباره ی 
(پايه ی پنجم)

اشناسی  خ بخش  اف  اه اشناسی:  خ بخش  معرفی 
در پايه ی پنجم عبارت است از: 

اون (معنای ساده اصل  آشنايی با يگانگی و بی همتايی خ
 ( توحي

اون يگانه تقويت احساس عالقه و دلگرمی نسبت به خ
اون با ادای برخی عبارات و جمالت ستايش خ

ا ل ا ف ه ت ت ا ه

ساده ی معنای  و  توحي  اصل  با  دانش آموزان  ساختن  آشنا 
جانب از  پشتيبانی  و  دلگرمی  احساس  تقويت  است.  آن 
عنوان به  است.  بخش  اين  آموزش های  اف  اه نيز  اون  خ
، اون خ که  بياموزن دانش آموزان  است  کافی   ، توحي معنای 
دانايان داناترين  گان،  بخشن ه ترين  بخشن مهربانان،  مهربانترين 
دانش آموزان ديگر،  عبارت  به  است.  ان  رتمن ق تواناترين  و 
اون خ ولی  بسيارن  جهان  در  مهربانان  اگرچه  که  می آموزن 
مهربان ترين ايشان است. اگرچه کسان ديگری نيز به وقت نياز
اون تواناترين ايشان برای می توانن به او کمک کنن ولی خ
کمک کردن به انسان است. نتيجه ی چنين دريافتی، آن است
اون که اوًال انسان در تمام گرفتاری ها و ناماليمات، تنها به خ
به دلگرم  و  وار  امي ثانيًا  و  بخواه  اوکمک  از  و  برده  پناه 
به اعتقاد  عملی  آثار  همان  يعنی   . باش کمکی  و  ياری  چنين 
. در پايه ی پنجم، ضمن ايجاد و تقويت احساس اصل توحي
اون در دانش آموز، تأکي برنامه عالقه و محبت نسبت به خ
اون يکتا بر مفهوم توحي است. توحي به زبان ساده يعنی خ
يگانگی و  يکتايی  اين  دانش آموز  است  الزم  و  است  يگانه  و 
ترتيب ين  ب  . ببين دارد  سراغ  اون  خ از  که  صفاتی  در  را 
ِ مهربان (پايه ی اون دانش آموز در پايه ی پنجم می آموزد که خ
توانا و  دانا  اون  خ سوم)،  (پايه ی  ه  بخشن اون  خ دوم)، 
ی است يکتا و در تمامی اين صفات اون (پايه ی چهارم)، خ

از همگان برتر است و بی همتاست (پايه ی پنجم). 
تا  دوم  پايه های  آسمان  يه های  ه در  که  همچنان  البته 
 ، اون يم، آشنايی دانش آموزان با صفات خ کر ش چهارم نيز مت
و اکنون مفهوم توحي به عنوان يکی از اصول دين اسالم از 
ملموس  نمونه های  بيان  با  بلکه  نمی شود  انجام  الل  است مسير 
صورت  مستقيم  غير  و  اب  ج شيوه ای  به  و  دسترسی  قابل  و 
و  شخصی  نتيجه گيری  برای  مناسبی  فرصت های  تا  می گيرد 

يادگيری مطالب درسی در اختيار آنان قرار گيرد.

 : ١ــ دراين باره می تواني به منابع زير مراجعه نمايي
آموزش مفاهيم دينی همگام با روانشناسی رش ــ تأليف: دکتر ناصر باهنر ــ انتشارات سازمان تبليغات اسالمی 

رسه  ری ــ انتشارات م ا به تصور کودکان ــ تأليف دکترحسين اسکن خ

ه،  ي ی اين درس و دو درس  ص ف  يب، ه ر نبه اين  آ ا ل ا ف ت ت ا
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 دانش آموز در اين بخش می آموزد که: 
ه، مهربان، دانا و توانا يگانه و يکتاست.  ای بخشن  خ

 توحي يکی از اصول دين ما مسلمانان است. 
 او ما را دوست دارد، همواره به ما محبت می کن و 
به درخواست ها و سخنان ما گوش می ده و دوست دارد ما با 

او سخن بگوييم. 
ا و درخواست از او، هميشه    امکان گفت وگو با خ
برای همه ی انسان ها فراهم است و اوست که با دانايی و توانايی 

کامل خود، می توان خواسته های ما را برآورده سازد. 
اون و بيان خواسته های    دعا، راه سخن گفتن ما با خ

ما از اوست. 
در انتها، دانش آموز با بهره گيری از نمونه هايی از دعاهای 
قرآنی، خود نيز در اين زمينه، تجربه هايی را کسب نموده و در 

 . ا سخن می گوي قالب دعايی ساده با خ
الزم به يادآوری است که مفاهيم هر يک از دروس اين 
بخش، مبنای آموزش مفهوم درس بع هستن و به دليل همين 
پيوستگی، دروس اين بخش، به صورت متوالی و پشت سرهم، 

 . ريس خواهن ش با همين ترتيب، ت
های درسی  اسامی واح

 ٤ قالب  در  دانش آموز،  درسی  کتاب  در  فوق،  مباحث 
ه است:  درس با عناوين ذيل ارائه گردي

ا  درس ١: خ
درس 2: خورشي در چاه 

درس ٣: يکتا 
م (اين درس، مرور تمامی اعتقادات  درس ١٨: من معتق

( اسالمی است و صرفًا مربوط به اصل توحي نمی باش

موضوع پيامبری
نکاتی درباره ی آموزش های مربوط به پيامبری به
ود نه سالگی، تصور بچه ها کودکان١: تجربه نشان داده که تا ح
از پيامبر دين خود اين است که وی انسانی خوب، مهربان و
مفي بوده است. پيامبر در نظر آنان از ساير انسان ها مهربان تر،
اکارتر و خوش اخالق تر است؛ اما غالبًا ظاهر آن را با ديگران ف
. اين نگاه درباره ی امامان نيز وجود دارد. البته شبيه نمی دانن
که بيشتری  غيررسمی  آموزش های  به  توجه  با  ايرانی  کودکان 
، جزئيات بيشتری را می دانن و با برخی از ائمه، همچون می بينن
آشنايی عليهماالسالم  اميرالمؤمنين  زمان و  امام  حسين و  امام 

 . دقيق تری دارن
الزم دوره،  اين  پايان  تا  دبستانی  کودکان  دينی  تربيت  در 
اکار، انن پيامبران (که آن ها را خوب، مهربان، ف است که آنان ب
اون ارتباط نزديک داشته، مردم به تمامی ) با خ آگاه و … می دانن
… . فرمان ها و دستورات آن ها گوش می داده و عمل می کرده ان

و البته اين برای بچه ها کافی است.
دين  اوليای  به  بچه ها  تا  کرد  تالش  باي  سنين،  اين  در 
. ذکر داستان های ساده و شيرين از رابطه ی آن ها  عالقه من شون
با کودکان، مهربانی آن ها با مردم و حتی حيوانات و قصه هايی 
آن  از  و  است  مفي  بسيار  بچه ها  برای  آن ها  کودکی  درباره ی 
تر، شرکت در مراسم جشن و شادی برای والدت آن هاست.  مفي
همچنين می توان بر ويژگی های اخالقی پيامبران، بويژه، آن هايی 
، تأکي نمود.  گی امروز بچه ها هستن که قابل پياده کردن در زن
بر  تأکي  اول،  سال  سه  به ويژه  ايی  ابت دوره ی  در  هرحال،  در 
مفاهيمی مثل عصمت، وحی، معجزه برای بچه ها مفي نيست.٢

 : ١ــ دراين باره می تواني به منابع زير مراجعه نمايي
 آموزش مفاهيم دينی همگام با روانشناسی رش ــ تأليف: دکتر ناصر باهنر ــ انتشارات سازمان تبليغات اسالمی 

رسه  ری ــ انتشارات م ا به تصور کودکان ــ تأليف دکتر حسين اسکن  خ
٢ــ ذکر داستان برخی از معجزات هرچن برای بچه ها دلچسب و اعجاب آور است اما مفهوم معجزه در ذهن آنان (حتی تا سنين يازده سالگی) عبارت است از دخالت فيزيکی 
ين ترتيب معجزه، چيزی شبيه تردستی است و به طور کلی، عنصر تخيل و توجيهات افسانه ای در اين باره، بسيار غالب است. به همين  اون (مثًال با داستان او) در امور. ب و مادی خ
گی پيامبران نيز بر روی اين گونه موارد تأکي نشود و  ا و پيامبران از مفهوم معجزه استفاده نشود و به هنگام ذکر قصه هايی از زن جهت توصيه می شود برای تقويت ايمان بچه ها به خ

اون نسبت داد.  اگر نيازی به ذکر چنين مواردی بود اين توانايی رامی باي مستقيمًا به خ
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آسمان  يه های  ه کتاب  پيامبری  بخش  درباره ی 
(پايه ی پنجم)

معرفی بخش: مبحث پيامبری در پايه ی پنجم دبستان، 
عنوان  به  ــ  عليه السالم  عيسی  حضرت  گی  زن داستان  طرح  به 
مريم  حضرت  گراميش  مادر  و  ــ  الهی  بزرگ  پيامبران  از  يکی 
(س) ــ به عنوان يکی از زنان بزرگ و شايسته تاريخ ــ اشاره 
. همچنين مبحث نبوت به عنوان يکی از اصول دين اسالم  می کن
درباره ی  همچنين  بخش  اين  در  می شود.  مطرح  ساده  به طور 
ارائه  درسی  مردم،  گی  زن در  (ص)  اسالم  پيامبر  وجودی  تأثير 
به  مربوط  مفاهيم  البه الی  در  بخش،  اين  در  همچنين  می شود. 
موضوع پيامبری، دانش آموز نکات اخالقی و عملی بسياری را 
می آموزن و نيز با برخی از عقاي اسالمی و دستورات دينی آشنا 
اين  رفتار  درباره ی  داستان هايی  طرح  با  ترتيب  ين  ب  . می شون
عملی،  رفتار  و  اخالقی  مباحث  با  مباحث  اين  تلفيق  و  بزرگان 
به دنبال اين هستيم که بچه ها بتوانن الگوی رفتاری مناسبی را 
ساختار   . کنن بهره گيری  آن  از  و  انتخاب  خود  گی  زن برای 
داستانی اين بخش، اين امکان را برای کودکان فراهم می آورد 
که آنان با تفکر درباره ی موضوع داستان و رفتار شخصيت های 
با  نيز  و  شون  نايل  مفاهيم  از  عميقتری  درک  به  آن ها،  اصلی 
. دانش آموز  مهمترين عقاي اسالمی و دستورات دينی آشنا شون

در اين بخش می آموزد که: 
 نبوت يکی از اصول اعتقادی ما مسلمانان است. 

گی انسان ها تأثير فراوانی   پيامبر اسالم (ص)، در زن
 . داشته ان

 حضرت عيسی (ع)، يکی از پيامبران بزرگ الهی است 
نکات  ايشان،  اخالق  و  رفتار  و  گی  زن درباره ی  تحقيق  با  که 

 . ه ای را فرامی گيري آموزن
 حضرت مريم (ع)، يکی از زنان مؤمن بوده است. 

دانش آموز،  درسی  کتاب  در  درسی  های  واح اسامی 
ه است:  اين مباحث در قالب ٤ درس با عناوين زير ارا ئه گردي

م  اون ه ی خ درس ٤: من بن
درس ٥: ما بت پرست بوديم 
گی  درس ٧: راهنمايان زن

اعتقادات  مرور  درس،  (اين  م  معتق من   :١٨ درس 
( اسالمی است و صرفًا مربوط به اصل نبوت نمی باش

موضوع آشنايی با امامان عليهم السالم
با  آشنايی  به  مربوط  آموزش های  درباره ی  نکاتی 

امامان به کودکان١
يکی از مهمترين مقاص تعليم و تربيت دينی در دوره ی 
ی و محبت نسبت به اوليای دين است  ايی، ايجاد عالقه من ابت
گی شان در کودک  تا از اين طريق، اوامر آنان و راه و روش زن

گی آنان برايش، سرمشق شود.  اشته و شيوه ی زن اثر گ
ممکن است شما بخواهي در معرفی پيامبران و امامان، 
س و احترام معنوی آنان توجه کني و سعی  بيشتر به جنبه ی تق
ن آن ها به عنوان افرادی برجسته و مرتبط با دستگاه  در شناسان
غيب و ملکوت داشته باشي و کرامات و معجزات آنان را بيان 
زود  کمی  دوره،  اين  دانش آموزان  برای  شيوه  اين  اما  ؛  کني
است (هرچن بسيار الزم و ضروری است). امامان باي سرمشق 
گی روزمره  ين ترتيب مناسب است به زن . ب عملی انسان ها باشن
گی، توجه و در اين باره جست وجو  و سيره ی عملی آنان در زن
مات آنان، متناسب با  شود و از مکارم اخالق و فضيلت ها و خ
سنين کودکان شاه آورده شود، خوب است بتوانيم پيشوايان 
، با شرح مهربانی ها، دلسوزی ها  هبی را همان گونه که بوده ان م
ر معرفی کنيم تا  و رفتارها و اخالق کريمانه شان، بزرگ و عاليق

خود به خود، اين عالقه ی قلبی حاصل شود. 
افراد  خويش  گی  زن در  آنان  که  مطلب  اين  بازگويی 
نيازمن را کمک و راهنمايی می کرده و سعی داشتن مردم را از 
؛ اين که با زيردستان خود مهربان و با  گرفتاری ها نجات بخشن
؛  ؛ اين که دانا و اهل علم و فضيلت بودن آنان صميمی بودن

 : ١ــ دراين باره می تواني به منابع زير مراجعه نمايي
 آموزش مفاهيم دينی همگام با روانشناسی رش ــ تأليف: دکتر ناصر باهنر ــ انتشارات سازمان تبليغات اسالمی 

رسه ری ــ انتشارات م ا به تصور کودکان ــ تأليف دکترحسين اسکن  خ
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مهرورزی  و  عطوفت  روی  از  و  ه  سازن برخوردی  مردم  با 
؛ پرتالش، فعال و با  بودن ؛ اين که با کودکان مهربان  داشتن
پشتکار بودن و … همه و همه می توان در تلقی کودکان نسبت 

ارد.  به ائمه ی دين، تأثير مثبت بگ

يه های  ه کتاب  امامان  با  آشنايی  بخش  درباره ی 
آسمان (پايه ی پنجم)

معرفی بخش
بخش آشنايی با امامان نيز همانن بخش پيامبری، به طرح 
گی ائمه عليهم السالم و رفتار ايشان با سايرين  داستان هايی از زن
را  امکان  اين  بخش،  اين  داستانی  ساختار  دارد.  اختصاص 
برای کودکان فراهم می آورد که آنان با تفکر درباره ی موضوع 
داستان و رفتار شخصيت های اصلی آن، به درک عميقتری از 

 . مفاهيم نايل شون
شته، به معرفی  اين بخش در ادامه ی مباحث سال های گ
ين  امامان دهم، يازدهم و دوازدهم عليهم السالم پرداخته است. ب
ترتيب دراين پايه موضوع امام زمان (ع)، يکی از موضوعات 
ائمه  به  مربوط  داستان های  نيز  بخش  اين  در   . می باش اصلی 
ه ان که در تلفيق با مباحث  عليهم السالم، به گونه ای تنظيم گردي
برای  مطلوب  و  خوشاين  عملی،  الگويی  رفتاری،  و  اخالقی 
رفتار کودکان در اختيار آن ها قرار داده شود. دانش آموز در 

اين بخش می آموزد که: 
 امامت يکی از اصول دين ماست.

 حضرت امير مؤمنان علی عليه السالم جانشين شايسته 
 . پيامبر اکرم (ص) پس از ايشان بوده ان

 حضرت امام هادی (ع)، حضرت امام عسکری (ع) و 

حضرت امام زمان (ع)، امامان دهم، يازدهم و دوازدهم ما شيعيان 
گی و اخالق و رفتار ايشان برای ما سرمشق است.  هستن که زن
 امام زمان (ع)، امام غايب ما هستن که اکنون نيز به 

 . شيعيان خود کمک می کنن
 امام خمينی، رهبر انقالب اسالمی، يکی از شاگردان 
و پيروان حقيقی امامان معصوم عليهم السالم بودن که رفتاری 

 . شايسته و نيکو داشتن
های درسی  عناوين واح

در کتاب درسی دانش آموز، اين مباحث در قالب ٤ درس 
ه است:  با عناوين زير ارائه گردي
درس ٩: برادرم، بازگرد! 

درس ١٣: نگين 
ون عنوان)  درس ١٤: … (ب

درس ١٥: دست در دست دوست 
درس ٢٢: حّق مردم 

م … (اين درس، مرور تمامی اعتقادات  درس ١٨: من معتق
( اسالمی است و صرفًا مربوط به اصل امامت نمی باش

موضوع آداب و اخالق اسالمی 
اخالق  به  مربوط  آموزش های  درباره ی  نکاتی 
آداب  تثبيت  برای  مناسبی  مجال  دبستان،  دوره ی  اسالمی١: 
که  است  فرصتی  همچنين  بچه هاست.  در  ه  ي پسن عادات  و 
ريج، ارزش های اخالقی را  می توان به بچه ها کمک کرد تا به ت
ه، نه از ترس تنبيه و  . به ترتيبی که در آين در خود درونی سازن
ی ارزش های  نه به خاطر تشويق و تمجي بلکه به خاطر ارزشمن

اخالقی، به رعايت آن ها مقي شود.٢
 : ١ــ دراين باره می تواني به منابع زير مراجعه نمايي

 آموزش مفاهيم دينی همگام با روانشناسی رش ــ تأليف: دکتر ناصر باهنر ــ انتشارات سازمان تبليغات اسالمی 
رسه  ری ــ انتشارات م ا به تصور کودکان ــ تأليف دکتر حسين اسکن  خ

تًا از طريق عوامل اجتماعی بيرونی برقرار می شود. اما در سنين باالتر، به نظر می رس که کنترل رفتار کودک، به طور  ٢ــ کنترل اوليه بر روی رفتار کودک خردسال، عم
. برقرار می گردد. اين انتقال از عوامل بيرونی به احساسات شخصی و اعتقادات  اری در غياب مهارهای خارجی منتهی می شون ه رفتار که به خويشتن ه ای، با معيارهای درونی ش فزاين
ن درونی ساختن، فراين اساسی در رش اخالق به شمار می رود. (ای ميويس هترينگتون و راس دی. پارک.  ه می شود. بسياری از روان شناسان معتق اخالقی، درونی ساختن نامي

س رضوی، ١٣٧٣، ص ٣٨٠) ، آستان ق گاه معاصر. جل دوم، ترجمه جواد طهوريان و ديگران، مشه روان شناسی کودک از دي
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شناختی،  جنبه های  اخالقی،  معيارهای  آموزش  در 
ساختن  آشنا   . هستن اهميت  حائز  همه  رفتاری،  و  عاطفی 
و   « ب «کار  و  خوب»  «کار  مشخصات  و  معيارها  با  کودکان 
ی» اعمال، جنبه های شناختی  قضاوت در مورد «خوبی» و «ب
احساس  تقويت  و  ايجاد   . می دهن تشکيل  را  آموزش ها  اين 
رضايت از انجام افعال اخالقی و احساس گناه نسبت به ترک 
در  واقعی  رفتار   . می شون مربوط  آن  عاطفی  جنبه ی  به  آن ها، 
وضعيت های گوناگون و مالحظات اخالقی هم جنبه های رفتاری 

 . آموزش های اين بخش را شامل می شون
نکته ی مهم و اساسی در آموزش های مفاهيم و مباحث 
اين بخش، ضرورت استفاده از موقعيت ها و فرصت های عينی و 
واقعی و نيز لزوم تکرار و تمرين و يادآوری مستمر آموخته هاست. 
تمرين  و  يادآوری  با  محترم  آموزگاران  است  مقتضی  بنابراين، 
موردنظر  اخالقی  عادات  تثبيت  امکان  مختلف،  شرايط  در 
يهی است بيان مستقيم، نصيحت،  . ب اين پايه را فراهم نماين
سرزنش، مقايسه و … شيوه های کم اثری هستن و برای تحقق 
دوره،  اين  دانش آموزان   . نمی شون توصيه  ان  چن منظور  اين 
و  هستن  خود  افکار  و  اعمال  برابر  در  گناه  احساس  مستع 
ايجاد  به  می توان  اخالقی،  معيارهای  آموزش  در  عمل  ت  ش
چنين احساسی منجر شود. در مقابل، بيان غيرمستقيم، جلب 
توجه بچه ها به منافع متقابل رعايت امور اخالقی، بهره برداری 
شاگردی،  مناسب و به موقع از روابط منحصر به فرد معلم و 
م رعايت نکات  ايجاد حساسيت در بچه ها نسبت به رعايت يا ع
ه  ي اخالقی موردنظر، تشويق فوری رفتارهای اخالقی و پسن
بچه ها، اظهار رضايت آموزگار از انجام اين اعمال، تمرين عملی 
مؤثرتری  شيوه های  و …،  مختلف  شرايط  در  آن ها  مستمر  و 

 . هستن که توصيه نيز می شون

کتاب  اسالمی  آداب  و  اخالق  بخش  درباره ی 
يه های آسمان (پايه ی پنجم) ه

معرفی بخش
دنبال  به  تًا  عم پنجم  آسمان  يه های  ه در  اخالق  بخش 

ايجاد ذهنيتی مثبت درباره ی چن موضوع زير است: 
گی فردی  نظم در کارها و برنامه ريزی برای زن

دوری از اسراف و سعی در مصرف درست و بجا 
دوری از سخن چينی، تهمت 

دهانی  دوری از تمسخر ديگران و ب
برخی از اين مباحث، به شيوه ای غيرمستقيم و در قالب 

داستان به کودکان ارائه می شود. 
از اين بخش نه برای نصيحت خشک و يا طرح نکات 
شعارگونه، بلکه برای آموزش عملی آداب و اخالق اسالمی باي 
بهره گرفت. به گونه ای که دانش آموز بتوان با درس هايی که از 
خالل داستان ها می گيرد، برای رفتار خود الگويی عملی بيابي و 

 . شيوه ی رفتار خود را، خود انتخاب کن
دانش آموز در اين بخش می آموزد که: 

گی، از   نظم و ترتيب در کارها و برنامه ريزی برای زن
آداب مهم اسالمی است. 

مسلمان  يک  و  است  ناپسن  و  زشت  عملی  اسراف،   
 . برای دوری از اسراف تالش می کن

گی آدمی  ی در زن دهانی اثرات ب  تمسخر ديگران و ب
داشته و از اعمال ناپسن و زشت تلقی می شود. 

در  ی  ب تأثيرات  سخن چينی،  تهمت،  مثل  رفتارهايی   
گی ما دارد و يک مسلمان برای دوری از اين رفتارها تالش  زن

. می کن
های درسی  اسامی واح

در کتاب درسی دانش آموز، اين مباحث در قالب ٤ درس 
ه است:  با عناوين زير ارائه گردي

درس ٦: صبح روز بع …
درس ١١: اسراف! 
درس ٢٠: تالفی! 

درس ٢١: بازی شيرها و پلنگ ها 
ا هستم.» و «ما  ه ی خ هرچن درس هايی مثل «من بن
ون  بت پرست بوديم…» با موضوع پيامبری «نگين»، «…» (ب
«باغ  امامت،  موضوع  با  دوست»،  دست  در  دست  عنوان)، 
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احکام،  موضوع  با  روز»  «بهترين  چوبی»،  «قايق  سّری»، 
همگی حاوی مضامينی اخالقی هستن و می توانن در آموزش 

 . اخالق به بچه ها مؤثر باشن

بخش احکام و آداب اسالمی 
و  احکام  به  مربوط  آموزش های  درباره ی  نکاتی 

آداب اسالمی١
بسياری از کودکان، با برخی از احکام ساده ی مورد نياز 
. ايشان،  يک فرد مسلمان در اين دوره ی سنی، آشنايی دارن
و  اعمال   ، رامی دانن نجاست  و  طهارت  احکام  برخی  معموًال 
ن و با  مات و برخی اذکار آن را بل حرکات ظاهری نماز، مق

 . ی آشنايی دارن روزه و مراسم آن تاح
تا  کرده ان  توصيه  مادرها  و  ر  پ به  نيز  اسالمی  روايات 
برخی از تعاليم را در طفوليت برای کودکانشان مطرح سازن و 
از آن ها بخواهن که در ح توان خود آن ها را فراگرفته به کار 
ه ی اين آموزش ها، به سنين هفت سالگی  . البته بخش عم ن بن
از  پيش  باي  احاديث  اين  پايه ی  بر  است.  ه  ش موکول  بع  به 
و  اذکار  نمازمانن  درمورد  الزم  زمينه های  برخی  هفت سالگی 
شعارهای اسالمی را در کودکان به وجود آورد و حتی در ح 
ساده ای وضو، ايستادن روبه قبله، رکوع و سجود رانيز به آنان 
ريج  ر و مادر تمرين کرده بت ياد داد تا گاه گاهی آن را درکنار پ

 . اکنن با انجام اين فريضه ی مهم انس پي
آموزش های احکام در دوره دبستان از دو نظر اهميت 

: دارن
١) تقويت انس و عالقه نسبت به دين و اعمال دينی 

٢) تکميل آموخته های کودکان و به ويژه دختران که در 
 . ه ان همين دوران به سن تکليف رسي

آموزش ها  دوره،  اين  درسی  برنامه ی  پيش بينی  طبق 
ريج و درح رفع نيازهای بچه های اين سنين انجام خواهن  به ت

ين ترتيب تا پايه ی پنجم، اغلب احکام مورد نياز کودکان  ش و ب
برای ورود به سن تکليف به آنان آموزش داده می شود. 

چن اصل مهم در آموزش احکام  
ايی، چن اصل را باي  در آموزش احکام در دوره ی ابت

مورد توجه قرار داد: 
١ــ گزينش و آموزش احکام مورد نياز بچه ها در 
ايی: يادگيری انبوهی از احکام و مسائل شرعی برای  مقطع ابت
ايی، سخت و گاهی غيرممکن است. به همين  دانش آموزان ابت
دليل، يکی از معيارهای موجود در راهنمای برنامه برای انتخاب 
. به  و گزينش احکام، نياز مقطع سنی فعلی دانش آموزان می باش
ايی  اين ترتيب، مسائلی که مورد ابتالی دانش آموزان دوره ی ابت
از  موقتًا  می توانن   ، نيستن دوره  اين  از  خاصی  پايه های  يا  و 
اشته شون تا درسن و دوره ی تحصيلی  برنامه ی درسی کنار گ
. رعايت اين اصل هم به سبک تر  خاص خود آموزش داده شون
هم  و  می کن  کمک  ايی  ابت دوره ی  احکام  آموزش  بار  ن  ش

اری بيشتر آموزش ها را سبب می شود.  اثرگ
آسمان،  يه های  ه برنامه ی  در  اصل،  اين  به  توجه  با 
دانش آموزان  برای  زکات  و  خمس  چون  موضوعاتی  آموزش 
فرعی  احکام  آموزش  از  است.  ه  نش گرفته  درنظر  دوره  اين 
در  آن ها  وقوع  امکان  که  هم  مسئله  يک  شقوق  و  جزئيات  و 
ه است. به طور مثال،  ايی کمتر است، صرف نظر ش دوره ی ابت
از مبطالت روزه، تنها مواردی آموزش داده می شون که امکان 
مثل  است  بيشتر  آن ها  به  ايی  ابت دوره ی  دانش آموزان  ابتالی 

ن.  خوردن و آشامي
ام  ٢ــ توجه به تفاوت های جنسيتی ونيازهای هرک
ين زمان  از دوجنس پسر و دختر: طبق فتوای اغلب مجته
می رسن  تکليف  سن  به  ايی  ابت سوم  کالس  دختران  حاضر، 

 : ١ــ دراين باره می تواني به منابع زير مراجعه نمايي
 آموزش مفاهيم دينی همگام با روانشناسی رش ــ تأليف: دکتر ناصر باهنر ــ انتشارات سازمان تبليغات اسالمی 

رسه  ری ــ انتشارات م ا به تصور کودکان ــ تأليف دکتر حسين اسکن  خ
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. اين  و باي اعمال دينی را با شرايط خاص خود انجام دهن
مرحله  همين  راهنمايی  دوره ی  در  پسران  که  است  حالی  در 
.بنابراين الزم است دختران احکام مورد نياز  را تجربه می کنن
ارد.  خود را بياموزن و اين الزام برای پسران اين دوره وجود ن
گرفته  قرار  توجه  مورد  موضوع  اين  هم  آسمان  يه های  ه در 
برای  تنها  سوم،  پايه ی  در  حجاب  و  تقلي  احکام  ٰآموزش  و 

دختران انجام می شود. 
ال در آموزش احکام و پرهيز از  ٣ــ رعايت اعت
افراط و تفريط دراين زمينه: سخت گيری و آسان گيری بيش 
سخت گيری   . باش آسيب زا  می توان  احکام  آموزش  در  ازح 
حتی  و  نگرانی  و  اضطراب  ايجاد  موجب  می توان  ازح  بيش 
وسواس در دانش آموزان شود. يادآوری اين نکته الزم است که 
ايی، مطلق گرا هستن و به همين  دانش آموزان اوايل دوره ی ابت
، آن هم از زبان معلم خود که  ه ای را می شنون جهت، وقتی قاع
دوستش دارن و آن هم در زمينه ی امور دينی، خود را ملزم به 
رعايت بی چون و چرای آن می  دانن و اين امر ممکن است آن ها 
آموزش  و  بيان  در  بنابراين  ازد.  بين اضطراب  و  وسواس  به  را 
احکام از سخت گيری های بی مورد در اين زمينه باي پرهيز کرد. 
ازه هم  البته باي توجه داشت که سهل گيری بيش از ان
دچار  دينی  اعمال  صحيح  انجام  در  را  دانش آموزان  می توان 
های معلم بر شيوه ی صحيح  . مهم آن است که تأکي مشکل نماي
با  و  نباش  خشونت آميز  شکلی  به  و  زياد  دينی،  اعمال  انجام 
آن ها  صحيح  انجام  زمينه ی  مناسب  تکرار  و  تمرين  و  ماليمت 

فراهم گردد. 
آموزش  در  اب  ج روش های  از  استفاده  ٤ــ 
دانش آموزان  به  شرعی  مسايل  و  احکام  آموزش  احکام: 
زمينه،  اين  در  موردنظر  معارف  نوع  دليل  به  ايی،  ابت دوره ی 
ابيت باش و اين هنر معلم است که  می توان دشوار و فاق ج
آن  در  را  الزم  ابيت های  ج مناسب،  روش های  از  استفاده  با 

. شاي يکی از بهترين توصيه ها دراين زمينه، ايجاد  ايجاد نماي
مسئله ی  يا  و  حکم  يک  آموزش  برای  عينی  موقعيت  و  مسئله 

 . خاص باش
احکام:  آموزش  در  تکرار  و  ريج  ت رعايت  ٥ــ 
ريج انجام شود و فرصت تمرين و تکرار  آموزش احکام باي به ت
فراوان به دانش آموزان داده شود. در اين صورت، از اين جهت 
يادگيری  امکان  ه،  نيام وارد  دانش آموزان  بر  نامتعارفی  فشار 

درست اعمال دينی فراهم می شود. 

يه های آسمان (پايه  ی  درباره ی بخش احکام کتاب ه
پنجم) 

معرفی بخش
دنبال  به  تًا  عم پنجم  آسمان  يه های  ه در  احکام  بخش 
ايجاد مهارت و عادت درخصوص رفتارهای دينی در بچه هاست. 
و  عبادات  انجام  برای  خوشاين  فضايی  و  مثبت  ذهنيتی  ايجاد 
شعائر دينی يکی از وظايف تربيت دينی به شمار می رود. کودکان 
در درس های مربوط به احکام، درمی يابن که عبادات در اسالم 
آداب خاصی دارد و يک مسلمان می باي اين آداب را فراگيرد 

د.  وبه کار ببن
شيوه ای  نيز به  پنجم  آسمان  يه های  ه در  احکام  مبحث 
است؛  ه  ش ارائه  کودکان  به  داستان  قالب  در  و  غيرمستقيم 
بنابراين مطالبی باقی می مان که می باي توسط معلم (متناسب با 
ويژگی های بچه ها) برای دانش آموزان با زبانی ساده و شيرين بيان 
شود. اين مطالب بيشتر همان احکام عملی مربوط به موضوعات 
درس ها (يعنی مال حالل و حرام، امر به معروف و نهی از منکر 
و غسل و نماز جمعه) است. برای آشنايی آموزگاران محترم با 
ولی نيز تهيه  ، ج ود احکامی که در هر زمينه باي بيان شون ح

ه است.  ش
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دانش آموز در بخش احکام پايه ی پنجم می آموزد که: 
اسالمی  مهم  عبادات  از  نمونه  دو  جمعه  نماز  و  غسل 
است که فواي و اهميت بسياری دارد و اقامه ی آن، احکام و 

شرايط خاصی دارد. 
استفاده از اموال و شرايط و احکام خاصی دارد. 

مؤثر  و  مهم  عبادات  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
گی ما مسلمانان تأثير فراوان دارد.  اسالمی است که در زن

های درسی  اسامی واح
درکتاب درسی دانش آموز، اين مباحث در قالب ٣ درس 

ه است:  با عناوين زير ارائه گردي
درس ١٢: قايق چوبی 
درس ١٩: باغ ِسّری

درس ٢٣: بهترين روز 

موضوعات فرعیموضوعات اصلی عنوان 
ا١) احکام ساده ی غسل جمعهغسل و نماز جمعه ١ــ نيت انجام غسل جمعه برای رضايت خ

٢ــ انجام غسل به ترتيب (اول سروگردن، سپس طرف راست 
ن) ن و در انتها طرف چپ ب ب

ا، نيت نماز جمعه کردن ٢) کيفيت نماز جمعه  ــ ابت
ن حم و سوره  ــ تکبير گفتن و نخوان

ــ انجام تمام اعمال نماز، پس از امام جمعه
ــ قنوت های نماز جمعه 

ــ شباهت و تفاوت های نماز جمعه با نماز صبح
اموال حالل و حرام 

(اين بخش بيشتر جنبه ی اخالقی دارد تا 
بيان احکام مربوطه بنابراين صرِف بيان برخی 

مصاديق و آشنايی با مفهوم اصلی، کافی است)

ون اجازه ی صاحب آن، حق اموال خصوصی چيزهايی که مال ما نيست و ب
اريم استفاده و تملک آن ها را ن

چيزهايی که مال ماست و می توانيم آن ها را استفاده نموده يا به 
هيم  ديگران ب

چيزهايی که مال همگان است و ما حق استفاده از آن ها را داريم اموال عمومی 
و باي در حفظ آن ها نيز بکوشيم

امربه معروف و نهی از منکر 
(اين بخش بيشتر جنبه ی اخالقی دارد تا 

بيان احکام مربوطه بنابراين صرِف بيان برخی 
مصاديق و آشنايی با مفهوم اصلی، کافی است)

ه و باي ديگران را به انجام آن ها امر امر به معروف  کارهايی که فراموش ش
کرد 

کارهايی که صحيح نيست و باي ديگران را از انجام آن ها نهی نهی از منکر 
کرد 

ود احکام مورد نظر در پايه ی پنجم موضوعات و ح

بخش آشنايی با معاد و جهان آخرت١ 
با  آشنايی  به  مربوط  آموزش های  درباره ی  نکاتی 

معاد و جهان آخرت 
ف  ضرورت آموزش معاد در مجموعه معارف دينی: ه
است.  دانش آموز  اری  دين نهايت،  در  دينی،  تربيت  و  تعليم 
اعتقادات صحيح که زمينه ساز گرايش ها و عواطف صحيح ان 
اری را تشکيل  ، دين و در نتيجه، به اعمال خير ختم می گردن
غيرتجربی ان  و  غيرحسی  اعتقادات،  اين  از  بخشی   . می دهن
نيز  مسلمان  هر  صحيح  اعتقادات  اجزای  مهم ترين  از  اتفاقًا  و 
نی است  . معاد ازجمله اين معارف غيرتجربی و نادي می باشن
ی مشترک بوده و در شکل دهی  که در ميان تمامی اديان توحي
به رفتار يک مسلمان نقشی بسزا دارد. در قرآن کريم نيز بارها 
ه است و معاد از شرايط ايمان که  از معاد، با نام غيب ياد ش

١ــ برگرفته از مقاله ی «آموزش معاد به کودکان: ايجاد ترس يا شوق انجام عمل نيک؟» نوشته ی ابوذر رضا سلطانی 
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ياد  است.  ه  ش شمرده  است،  دينی  سعادت  اری و  دين پايه  ی 
ار و عالمت خطر و در نهايت آن،  ايت امر مانن هش معاد در ب
ای متعال است. اين مفهوم  ار و مالقات خ حاکی از شوق دي
ای تبارک و تعالی،  گانی حقيقی و مالقات با خ و باور به زن
ی ها و  زمينه ساز بسياری از اعمال خير و دوری جستن از ب

نيل به سعادت واقعی است. 
اصولی که رعايت آن ها در آموزش معاد به کودکان 

الزم است: 
در  قيامت،  و  معاد  مسئله  با  مرتبط  شرايطی  به  توجه  با 
ی در طرح موضوع معاد  يه های آسمان، اصول چن برنامه ی ه

ه است:  مورد توجه واقع ش
گی، دامنه ی شناخت خويش  ١ــ کودکان در مسير زن
را آهسته آهسته وگام به گام از مفاهيم ساده و تجربی، به سوی 
. به همين دليل، اصل  ه و انتزاعی گسترش می دهن مفاهيم پيچي
به  ساده  مفاهيم  از  حرکت  هم  معاد  مفهوم  آموزش  بر  حاکم 

ه و از مفاهيم تجربی به سوی مفاهيم انتزاعی است.  پيچي
٢ــ موضوع معاد به گونه ای مطرح می شود که به تعادل 
ن  روحی دانش آموزان لطمه وارد نسازد و دانش آموزان با شني
و طرح اين موضوع درکالس و پس از آن در خلوت خويش 

 . دچار اضطراب و ترس بی مورد نگردن
گانی پس از  ٣ــ در طرح موضوع معاد به زيبايی های زن
اون کريم از تالش  مرگ و شيرينی کاميابی و سپاس گزاری خ

انسان توجه بيشتری می شود. 
٤ــ تقويت نگرش و گرايش روزافزون دانش آموزان به 
ف  انجام کارهای نيک و تالش برای انجام کارهای خوب، ه
ايی  ابت دوره ی  در  را  معاد  به  مربوط  مفاهيم  آموزش  اصلی 
اين  به  اکردن  پي شناخت  و  آشنايی  صرف  و  می ده  تشکيل 

 . مجموعه ازمفاهيم موردنظر نمی باش

شيوه های مختلف آموزش معاد 
با توجه به اهميت معاد و غيب باوری در تعليم و تربيت 
متعال  اون  خ ذات  و  قيامت  و  معاد  مفهوم  شامل  که  اسالمی 
گی درک اين مفاهيم و باور آن ها برای اذهان و  است و پيچي

افهام مأنوس باتجربه، اين انتظار و پرسش مطرح است که چگونه 
ريس کرد؟  باي اين موضوع را ــ به ويژه برای کودکان ــ ت

برای آموزش معاد، سه روش ممکن است: 
اللی: می توان در  الف ــ اثبات معاد به روش است
کالمی  رايج  الالت  است از  معاد،  موضوع  ريس  ت و  آموزش 
سود جست. ليکن پرواضح است که اين روش برای کودکان 
مات  دبستانی هيچ گونه کاربردی نخواه داشت. زيرا هنوز مق
ه است تا براساس آن  موضوع معاد برای دانش آموزان طرح نش
. همچنين ذهن آن ها آمادگی  الل منطقی دست يابن به يک است
الل منطقی براساس مفاهيم مجرد و انتزاعی را  و توانايی است
ارد. داليل و ضرورت وجود معاد و جهان آخرت هم هنوز  ن
الالت  است و  براهين  بيان  بنابراين،  و  نيست  آن ها  سؤال  مورد 

 . ايی مورد نياز نيستن مربوط به اين بحث در دوره ابت
گی  ب ــ بيان ويژگی های جهان آخرت و کيفيت زن
ن انسان پس از مرگ، حسابرسی  ه ش پس از مرگ: کيفيت زن
گی  و سنجش اعمال وی، ويژگی های بهشت و جهنم، کيفيت زن
او در جهان آخرت و… از نکاتی هستن که دانستن آن ها برای 
آن چه  می توان  کودکان  برای  اما  است؛  الزم  مسلمانان  همه ی 
تجاربشان نزديک تر است، بيان  برايشان قابل فهم تر و به  راکه 
اون  نمود. زيبايی ها و نعمات موجود در بهشت، خشنودی خ
از انسان های خوب و اعمال نيک ايشان و آرامش و خوشحالی 
برای  آن ها  تجسم  که  هستن  مواردی  از  آن جا،  در  نيکوکاران 
ه  کنن ترغيب  و  بوده  ممکن  ی  تاح ايی،  ابت دوره ی  کودکان 
از  ف  ه بنابراين،   . باش می توان  هم  خوب  اعمال  به  ايشان 
گانی پس از مرگ، ايجاد  تصويرگری جهان آخرت وکيفيت زن
ی ها در  انگيزه برای انجام کارهای خوب و دوری جستن از ب
گی های اين بحث،  دانش آموزان است که به دور از طرح پيچي

ير می گردد.  امکان پ
ج ــ تمثيل امور عينی و ملموس برای تفهيم امور 
الل،  ی زبان است غيبی ونامأنوس ها: همواره به گاه ناکارآم
بر  لطيف  اللی  است تمثيل  جست.  بهره  باي  تمثيل  منطق  از 
يرش  پ سرعت  و  می باش  مخاطب  و  مقابل  طرف  فهم  پايه ی 
است.  الل  ازاست بيش  مراتب  به  مخاطب  سوی  از  آن  نتيجه 
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در آموزش معاد می توان از تمثيل های گوناگون استفاده کرد. 
تمثيل  از  اعمال،  نامه  برای  کارنامه  تمثيل  از  مثال،  عنوان  به 
شادی و غم پس از دريافت کارنامه برای شادی و رنج حاصل 
از محاسبه الهی، پاداش و جزا و عتاب ناشی از ثمرات کارنامه 
برای پاداش و جزای الهی و … اما نکته ی ظريف تر از مو در 
ايی  بهره جويی از تمثيل، اين جاست که کودکان در دوره ی ابت
آن  نظر  مورد  موضوع  و  مثال  ميان  ارتباط  برقراری  در  هنوز 
و  نمی شود  حاصل  هرگز  امر  اين  گاه  و  هستن  مشکل  دچار 
نتيجه  در   . می کن بيان  عينًا  و  راحفظ  پاسخ  دانش آموز،  فقط 
در استفاده از تمثيالت، باي از تمثيل ساده استفاده کرد. به اين 
ازه ای  ان به  موضوع،  زمينه ی  در  بچه ها  تجارب  اوًال  که  معنا 
وجه شباهت  باش که ويژگی های آن را خوب بشناسن و ثانياً 
درک  سادگی  به  را  آن  دانش آموز،  و  باش  آشکار  خوبی  به 
. باالخره شاي بتوان گفت در بخش معاد، استفاده از بيان  کن
مستقيم، اثربخش تر از برخی تمثيالت غيرمستقيم خواه بود. 

درباره ی بخش آشنايی با معاد و جهان آخرت کتاب 
يه های آسمان (پايه ی پنجم)  ه

معرفی بخش
از  آن  پيرامونی  بحث های  و  معاد  مفهوم  که  آن جايی  از 
ه  حساسيت ويژه ای برخوردار است، نيازمن ذهن آماده و ورزي
. در نتيجه در سال دوم دبستان که اولين کتاب  کودک می باش
تعليم و تربيت دينی با کودکان همراه می شود، بحثی از مفاهيم 
ه است. زيرا به دليل آموزش های  ه نش مربوط به معاد گنجاني
قبلی کودکان و مطالبی که از کانال هايی غير از برنامه های درسی 
،مبحث معاد در ذهن آن ها ممکن است با مرگ  رسمی آموخته ان

اعی شود.  اب و وحشت قبر و قيامت ت و ع
در سير آموزش معاد از سال سوم دبستان تا پنجم، تالش 
ايی به معنای شکافتن و بخش بخش کردن  ه تا با تحليل ابت ش
مفاهيم مبحث معاد شامل اصل وجود معاد، معنای معاد، تحت 

جزا؛  و  پاداش  انسان،  اعمال  به  گی  اعمال،رسي بودن  نظارت 
اين مفاهيم را ساده کرده در عين حال برای دانش آموزان قابل 
. در رون قابل فهم و قابل باور ساختن اين مفاهيم از  باور شون
ه است. به عنوان  تجربيات روزمره بچه ها، به وفور استفاده ش
مثال، در پايه ی سوم، بااستفاده از تجربه ی آزمون و امتحان و 
ن آن پس  کارنامه گرفتن دانش آموزان، مفهوم نتيجه اعمال و دي
ه است. در پايه ی چهارم، به صورتی مستقيم و  از مرگ مطرح ش
ه  غيرمستقيم، به نظارت و ثبت و ضبط اعمال انسان پرداخته ش
وزی و انجام کارهای  است. نهايتًا در پايه ی پنجم، اصل توشه ان
گی پس از مرگ با استفاده از روش  ن زن خوب برای پربارتر ش
دانش آموزان  درس،  يک  در  باالخره  و  ه  ش طرح  غيرمستقيم 
بامفهوم معاد به عنوان يکی از اصول دين اسالم آشنا می شون و 
شته در مبحث معاد،  تمامی آموخته های خود درطول سه سال گ

 . ی می رسن در ترکيبی معنادار مرور می کنن و به جمع بن
دانش آموز در اين بخش می آموزد که: 

جهان  در  کنيم،  تالش  بيشتر  دنيا  گی  زن در  هرچه  ــ 
آخرت آسوده تر خواهيم بود. 

ــ معاد يکی از اصول دين اسالم است. 
های درسی  اسامی واح

در کتاب درسی دانش آموز، اين مباحث در قالب ٣ درس 
ه است:  با عناوين زير ارائه گردي
درس ١٦: آخرين برگ ها 

درس ١٧: يک روز تعطيل 
تمامی  مرور  درس،  (اين  م…  معتق من   :١٨ درس 
( اعتقادات اسالمی است و صرفًا مربوط به اصل معاد نمی باش

موضوع آداب و مراسم اسالمی 
نکاتی درباره آموزش های مربوط به آداب و مراسم 

اسالمی١
اشت اعياد دينی، از جمله آداب و رسومی  مراسم بزرگ

 : ١ــ دراين باره می تواني به منابع زير مراجعه نمايي
 آموزش مفاهيم دينی همگام با روانشناسی رش ــ تأليف: دکتر ناصر باهنر ــ انتشارات سازمان تبليغات اسالمی 

رسه ری ــ انتشارات م ا به تصور کودکان ــ تأليف دکتر حسين اسکن  خ
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ارن و برای  هستن که بخشی از سيمای دين را به نمايش می گ
. آن ها  اب می باشن اران در همه ی سنين به ويژه کودکان، ج دين
در حقيقت بازتابی از عقاي دينی محسوب می شون و وسيله ی 
اران برای حرکت عاطفی و  مؤثری درجهت توانا ساختن دين

 . عقالنی به اعماق دين به شمار می آين
بر  بيشتر  باي  اصوًال  زمينه،  اين  به  مربوط  آموزش های 
. کودکان  احساس و اشتياق بچه ها نسبت به اعياد متمرکز باش
در جشن های مربوط به اين اعياد به مواردی توجه دارن که به 
. مواردی نظير:  احساس آن ها در اين زمينه هم شکل می دهن
ن لباس های نو و زيبا، مراسم و مجالس شادی  چراغانی، پوشي
خوراکی های  خوردن  گرفتن،  ی  عي و  دادن  ی  عي سرور،  و 

اب و … خوشمزه، اجرای برنامه های شاد و ج

کتاب  اسالمی  مراسم  و  آداب  بخش  درباره ی 
يه های آسمان (پايه ی پنجم)  ه

معرفی بخش
يه های آسمان پنجم به  بخش آداب و مراسم اسالمی در ه

يرخم است. همچنين در اين بخش به  دنبال معرفی عي سعي غ
معرفی اهميت روز جمعه و اعمالی که يک مسلمان می توان در 
اين روز انجام ده اشاره می شود. کودکان در درس های اين 
بخش، درمی يابن که در اسالم فعاليت های اجتماعی و مراسم 
هبی فراوانی وجود دارد که مسلمانان با شرکت  شاد و پرنشاط م
يگر،  يک با  برادری  و  دوستی  رابطه  برقراری  ضمن  آن ها  در 

 . ارزش های دينی خود را پاس می دارن
دانش آموز در اين بخش می آموزد که: 

که  است  اسالمی  بزرگ  اعياد  از  يکی  ير،  غ عي  ــ 
 . مسلمانان آن را جشن می گيرن

ــ روز جمعه، يکی از شادی بخش ترين ايام هفته است و 
آداب خاصی دارد. 

های درسی  اسامی واح
درکتاب درسی دانش آموز، اين مباحث در قالب ٢ درس 

ه است:  با عناوين زير ارائه گردي
درس ١٠: ميراث پيامبر 
درس ٢٣: بهترين روز 
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درس اول: خدا 
توضيح واح درسی 

عنوان  به  ــ  پنجم  پايه ی  آسمان  يه های  ه درس  اولين 
عنوان  با  است  شعری  ــ  پايه  اين  در  اشناسی  خ بحث  سرآغاز 
که  شعر  اين  اکبرسلطان.  يلی  ناصر  آقای  سروده های  از  ا»  «خ
ابزار  می توان  است،  ه  ش درج  درسی  کتاب  در  تغيير  کی  ان با 
يشه  ان ؛  باش يشه  ان برای  مناسب  فضايی  ايجاد  برای  خوبی 
. در اين شعر،  اون درباره ی موضوعی بسيار مهم: يگانگی خ
اون و اين که ما هرچه داريم از  از طريق يادآوری نعمت های خ
ی اين بخش  اوست، زمينه ی مناسبی برای طرح موضوعات بع

ه است. اين شعر می توان به صورتی سبک و دور از  فراهم ش
مفاهيم  بر  ساده  مروری  بحث ها،  نوع  اين  طبيعی  گی های  پيچي
به  شعر،  همچنين،  شود.  تلقی  نيز  شته  گ سال های  اشناسی  خ
ه های او  اون و آفري ايجاد حسی لطيف و خوشاين نسبت به خ

 . کمک می کن
به  گی،  زن زيبايی های  بر  تأکي  بر  عالوه  درس  اين 
بيان  برای  است  شروعی  واقع  در  که  می کن  اشاره  موضوعی 
برای  شروعی  و   « اون خ بی همتايی  و  «يکتايی  متعالی  مفهوم 

تفکر مؤثر در دانش آموزان خواه بود. 

ف اصلی واح درسی  ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز،  ه
و  لطيف  احساس   ، اون خ نعمت های  و  ه ها  درآفري تفکر  با 

 . ا کن ی نسبت به او پي خوشاين

انتظارات واح درسی از دانش آموز 
 : دانش آموز، در جريان يادگيری اين درس باي بتوان

فعاليت های اصلی 
 . ١ــ شعر را بخوان و درباره ی موضوع آن فکرکن

٢ــ معنای شعر را در چن جمله کوتاه بيان کن و در اين 
 . باره با دوستانش گفت وگو نماي

سرود  يک  صورت  به  را  درس  دوستانش  همراه  ٣ــ 
 . بخوان

٤ــ متن صفحه ٣ کتاب کار را بخوان و درباره ی معنای 
آن فکر کن (قسمت اول فعاليت شماره ١ کتاب کار)

٥ ــ در صفحه ٤ کتاب کار نقاشی دلخواهی متناسب با 
. (قسمت دوم فعاليت شماره ٢ کتاب کار) متن صفحه ٣ بکش

ا» عبارت باالی صفحه ٥  ٦ــ باتوجه به متن شعر «خ
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. (فعاليت شماره  کتاب کار را ادامه داده و متن دلخواهی بنويس
٢ کتاب کار) 

فعاليت های تکميلی 
جمالت  و  عبارات  درس،  تصاوير  از  بهره گيری  با  ٧ــ 

زيبايی متناسب با موضوع درس بسازد. 
موضوع  با  (متناسب  را  ديگری  زيبای  متن  يا  شعر  ٨ ــ 

 . درس) جست وجو کن

ی واح درسی  مفاهيم کلي
گی  ها و زيبايی های زن ، سرچشمه ی امي اون خ

ريس (ايجاد فرصت هايی برای يادگيری)   ت
ريس الف) الگوی طراحی ت

ريس،  ت برای  ام  اق مهمترين  اما  است.  ريس»  «ت درس،  درکالس  معلم  وظيفه ی  تنها  می داني  که  چنان 
ريس ممکن خواه بود. مطابق با اين  ارک صرفًا با بهره گيری از الگوی منطقی ت ارک آموزشی» است. اين ت «ت
ف اصلی يک واح درسی شروع  ن ــ به ه ن ــ ونهايتًا رسي ريس از تعيين گام هايی برای نزديک ش الگو، کار ت
برای  فعاليت هايی  است:  دانش آموز  برای  گام  هر  با  متناسب  و  مناسب  فعاليت هايی  تعيين  بع  مرحله ی  می شود. 
يادگيری. شکل اجتماعی تک تک فعاليت های يادگيری باي به هنگام طراحی فعاليت های يادگيری تعيين شود: آيا 

فعاليت به صورت فردی، زوجی،گروهی،يا همگانی انجام شود؟ 
فعاليت های يادگيری، نيازمن موادی هستن که انجام فعاليت را تسريع، تسهيل و يا اساسًا ممکن می سازد. 

ام مهمی است که در اين مرحله صورت می گيرد.  انتخاب ماده آموزشی متناسب با هر فعاليت، اق
: آيا دانش آموز من با انجام اين فعاليت،  در انتهای اين مراحل، معلم از خود سؤال منطقی ديگری می پرس
يه های آسمان  ؟ اين مرحله همان ارزشيابی تکوينی است که در ه توانست گام اول (سپس گام دوم و …) را طی کن

بر روی آن تأکي می گردد. 
ريس، کار معلمان است نه مؤلفان. اما ما برای کمک به آموزگار توصيه هايی١ به او  تهيه ی اين طرح برای ت
. اين  ريس ــ ياری کن ريس ــ با استفاده از الگوی منطقی ت ارائه می دهيم که می توان او را به هنگام طراحی ت
يه های آسمان، تأکي  توصيه ها بيش از هر چيز بر نحوه بهره گيری از «بسته آموزشی» يعنی کتاب درسی و کتاب کار ه

دارد ضمنًا حاوی پيشنهادهايی است در زمينه ی طراحی فعاليت های يادگيری.

ب) شروع مناسب 

توضيح کلی: شروع مناسب يک درس، تأثير بسزايی در ميزان کارايی فعاليت های يادگيری دارد. در ايجاد 
انگيزه برای يادگيری مؤثر است و نيز فرصت خوبی برای شما فراهم می کن تا به ارزيابی تشخيصی ميزان دانسته های 
ريس  . شما می تواني با يک شروع مناسب، مسير ت پيشين دانش آموزانتان درخصوص محتوای درس دست بزني
. اما فراموش نکني که ايجاد انگيزه برای يادگيری به شروع مناسب  را به گونه ای دلخواه تعيين نموده و شکل دهي

 . ، اين انگيزه را صرفًا ايجاد ــ و نه ضرورتًا حفظ ــ کن ود نمی شود بلکه شروع مناسب می توان مح

 Tips ــ١
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ا  خ شعر  با  مستقيمًا  را  خود  ريس  ت می تواني  شما   
شروع کني زيرا اين شعر می توان در ايجاد فضايی شاد و پرنشاط 
اب باش که  ن شعر درصورتی می توان ج . البته خوان مؤثر باش

با ريتم و آهنگی مناسب و شاد و در قالب سرود اجرا شود. 
 کار بر روی شعر با توجه به جاذبه هايی که دارد می توان 
شروع بسيار مناسبی باش زيرا زبان شعر به خودی خود زبان 
مناسبی برای شروع است. زبان شعر، اين امکان را به آموزگار 
می ده که کودکان را با احساسات خود همراه ساخته و در آنان 

 . م روح لطافت و ظرافت و دقت را ب
ن متن فعاليت شماره   می تواني کالس خود را با خوان

 . ١ کتاب کار شروع کني
ج) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس  ت
١ــ کتاب درسی 

متن درس 
که  خوش آهنگ  و  ساده  است  شعری  درس،  متن   
 . ه استفاده از آن می توان به کالس شما حال و هوای خوبی ب
از  يکی  آن  موسيقيايی  لحن  و  شعر  از  بردن  ت  ل اين جا  در 

اف مهم و اساسی است.  اه
اف درس   با وجودی که روان خوانی شعر، جزو اه
دانش آموزان  امکان،  ح تا  کني  تالش  اما  نمی شود،  محسوب 
اشته باشن و آن را به صورتی روان  ن شعر اشکالی ن در خوان
. ولی به طور کلی، اين کار، نباي وقت زيادی را از شما  بخوانن
اف  اه با  رابطه  در  تنها  روان خوانی  چراکه  بگيرد؛  بچه ها  و 
ن  ی (مثل انتخاب ريتم و آهنگ مناسب برای شعر و خوان بع
رج در شعر)  آن به صورت يک سرود و فهم معانی و مفاهيم من

اهميت دارد. 
 نکات غامض شعر را، با کمک خود بچه ها و در ح 
. اما شعر را به طور کامل معنا نکني  فهم و درک آنان معنا کني
. سعی نکني شعر را خط  و بچه ها را نيز وادار به اين کار نکني
. صرفًا به بيان معنای کلمات سخت  به خط برای بچه ها معنا کني
. حتی فهم ترکيبات اضافی و استعاری شعر را نيز به  بپردازي

 . ار کني خود بچه ها واگ

 زبان شعر اين امکان را به آموزگار می ده که کودکان 
را با احساساتی خوشاين همراه ساخته و در آنان روح لطافت 
ريس با استفاده از شعر،  . به هنگام ت م و ظرافت ودقت را ب
است؛  احساس  از  پر  اساسًا  شعر  که  کني  توجه  نکته  اين  به 
بنابراين می توان به عنوان ابزاری برای ايجاد احساس خوشاين 
شود.  گرفته  به کار  کودکان  در  تحرک  و  شادی  و  دلچسب  و 
ت فراوانی برده  ن شعر در قالب سرود ل بچه ها می توانن از خوان
. شعر،آهنگين  نی برای خود ايجاد کنن و فضای شاد و بيادمان
و سرشار از عاطفه و زيبايی است. بنابراين اگر بچه ها آن را با 
. تأثير فراوانی بر آنان  بخوانن حالتی شاد و با ريتمی دلچسب 
ارد. اين تأثير بيش از هرچيز ديگری برای تربيت دينی  خواه گ
کودکان حائز اهميت است. بنابراين با توجه به جاذبه خاصی که 
بهترين  می رس  به نظر  دارد،  کودکان  برای  شعر  آهنگ  و  زبان 
ب کودکان به مضمون شعر، بهره گيری از ريتم و  شيوه برای ج
. شما به عنوان يک  ن آن باش آهنگ مناسب کودکانه برای خوان
آموزگار توانا، می باي به ايجاد يک تصوير ذهنی زيبا از محتوای 
. شکل گيری اين فضا و قوت  شعر، در ذهن کودکان کمک کني
، با نحوه ی  و ضعف عواملی که به اين احساس کمک می کنن
ن شعر توسط شما، حرکات دست و حالت چهره ی آنان،  خوان
و  حال  و  دسته جمعی  شعرخوانی  نحوه ی  شعر،  آهنگ  و  ريتم 

هوای حاکم بر کالس درس و … همبستگی کامل دارد.
 در انتها مناسب است از بچه ها بخواهي درک خود 
کوتاه  نوشته ی  يک  قالب  در  شعر  کلی  مفهوم  و  معنا  از  را 
نيز  شفاهی  صورت  به  می توان  کار  اين   . دهن ارا ئه  کالس  به 

صورت بگيرد. 
 برای ارائه ی پيشنهاد ريتم و آهنگ شعر، می تواني از 

 : شيوه ی فعاليت گروهی ومشارکتی بهره بگيري
مرحله ی ١: هر يک از بچه ها به صورت انفرادی شعر را 

ه و برای آن ريتم و آهنگی را درنظر بگيرد.  خوان
مرحله ی ٢: ريتم ها و آهنگ های پيشنهادی اعضا، توسط 

گروه بررسی شود و از ميان آن ها يکی انتخاب شود. 
گروه  پيشنهاد  ارائه ی  به  گروه  ه ی  نماين  :٣ مرحله ی 

بپردازد. 
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گفت وگو  آهنگ  و  ريتم  بهترين  درباره ی   :٤ مرحله ی 
شود. 

ه، آهنگ و ريتم  مرحله ی ٥: با کمک گروه پيشنهاد  دهن
مناسب به همه ی دانش آموزان آموزش داده شود. 

يگر و يا به  مرحله ی ٦: همه ی گروه ها، سرود را با يک
 . صورت گروه گروه بخوانن
فعاليت های پايان درس 

 فعاليت های انتهايی درس به ح کافی روشن هستن 
ريس از آن ها به عنوان مواد  و ضروری است شما به هنگام ت

 . آموزشی خود استفاده کني

فعاليت شماره ١: اين فعاليت صرفًا پاسخ به يک سؤال 
ر کرد.  است اما نباي با پاسخی ساده از آن گ

فعاليت شماره ٢: بيان مضمون کلی شعر در يک يا چن 
 . جمله می توان بهانه ی خوبی برای دقت در فهم بهتر شعر باش
ن شعر در قالب يک  قسمت دوم اين فعاليت اختصاص به خوان

سرود دارد. 
و  معنا  از  استفاده  با  عبارت  تکميل   :٣ شماره  فعاليت 
. اين   ير باش مفهوم شعر می توان فعاليتی آزاد، خالقانه و دلپ

فعاليت در کتاب کار انجام می شود. 

کتاب کار 
فعاليت شماره ١ 

 اين فعاليت، براساس يک متن ادبی شکل می گيرد که 
ه  ابی خوان می توان به خودی خود (اگر با لحن مناسب و ج
ه تلقی شود و شما حتی می تواني  شود) يک متن درسی و آموزن
. ضمنًا اين متن مطابق  ن آن شروع کني کالس خود را با خوان
می توان  کار(ص١)  کتاب  يک  شماره  فعاليت  دستورالعمل 
برانگيختن  و  بچه ها  در  گی  زن تصوير  ايجاد  برای  خوبی  ابزار 

احساسات آنان تلقی شود. 
و  کار  کتاب   ١ شماره  فعاليت  شروع  قبل  می تواني   
ن متن موردنظر، کالس خود را با گفت وگوی با دانش آموزان  خوان
 . گی و زيبايی های آن شروع کني درباره ی تلقی آن ها نسبت به زن
 برای انجام هرچه بهتر و مناسب تر اين فعاليت، بهترين 

اطراف  در  اگر  به خصوص  ــ  است  طبيعت  در  حضور  شيوه، 
چنين  در  ــ  باش  داشته  وجود  طبيعی  محيط های  رسه،  م
موقعيتی، شما بهتر ازهر وقت ديگری می تواني بچه ها را به تفکر 

 . يشه دراين   باره فرابخواني و ان
برای  اشياء١  از  سؤال  طرح  تکنيک  از  می تواني   
عاطفی  حس  ايجاد  و  پيرامون  طبيعت  به  بچه ها  کردن  نزديک 
 . ) استفاده کني اون نسبت به خلقت و سپس خالق زيبايی ها (خ
اين کار می توان به صورت فردی و يا گروهی انجام شود اما در 

 . هر صورت نظارت و جهت دهی شما رامی طلب
خود  با  را  ه ای  پيچي مفهوم  متن»،  «نقاشی  واژه ی   
ارد. در اين فعاليت کافی است دانش آموز دريافت  به همراه ن
ن متن به صورت  ن يا خوان يا احساسات خود را پس از شني

 . دلخواه به تصوير بکش
. ١ــ برای کسب اطالعاتی پيرامون تکنيک طرح سؤال از اشياء، به بخش سوم اين کتاب مراجعه فرمايي
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فعاليت شماره ٢
فعاليت شماره ٢ کتاب کار ابزار خوبی است برای آن که 
اون باز کني  شما بتواني زبان بچه ها را برای گفت وگو با خ
و آن ها به راحتی و بی واسطه با پروردگار خود با زبان کودکانه 
را  آن ها  فقط  و  فقط  فعاليت  دراين  پس   . بگوين سخن  خود 
اري تا با بهره گيری از احساس و درونمايه خويش  آزاِد آزاد بگ

 . هرچه می خواهن بنويسن

ارزش يابی 
و  تعليم  درسی  برنامه ی  در  ه  ش ارائه  الگوی  با  مطابق 
ايی در زمينه ی ارزش يابی، الزم است  تربيت دينی دوره ی ابت
 . ه و به دّقت ثبت شون تمام فعاليت های يادگيری ايشان، مشاه
قضاوِت کيفی نگِر معّلم در مورد عملکرد دانش آموزان در 

 . هر فعاليت، می توان وضعيت دانش آموز را تعيين کني
از  حاکی  رفتارهای  ه ی  مشاه براساس  قضاوت  اين 
ه و  اف هر درس) به صورت کيفی انجام ش يادگيری (نيل به اه
ين  می توان به صورت توصيفی يا کمی (نمره، رتبه، امتياز) به وال

ي سؤال 
؟  آيا ضرورتی دارد حاصل تمامی فعاليت های بچه ها در کتاب کارشان يکسان و يکنواخت باش

. برای دريافت پاسخ به بخش سوم اين کتاب مراجعه فرمايي

گزارش شود. 
ضمنًا هر دانش آموز، پوشه ای خواه داشت که بهترين 
بنابراين  می شود.  اری  نگه آن  در  او  فعاليت  هر  از  نمونه 
نتيجه ی فعاليت هر روز به پوشه ی دانش آموز اضافه می شود. 
اين نتيجه، تا هنگامی که نمونه ی بهتری از همان فعاليت از طرف 
، ابزاری برای قضاوت معلم خواه  ه باش دانش آموز ارائه نش
معلم  اختيار  در  بهتری  نمونه ی  دانش آموز  که  درصورتی  بود. 

، جايگزين نمونه فعاليت موجود می گردد.  قرار ده

ته اول ن
. شما باي هر گامی که به جلو برمی داري با پرسشی  ريس اشاره ش برای ارزش يابی چنان که در الگوی منطقی ت
ف شما در  . برای مثال اگر ه م تحقق آن، همراه باش و از اين طريق حاصل کار خود را بسنجي درباره ی تحقق يا ع
م اول ــ باي از خود  ن دانش آموزان از نقطه (الف) به نقطه (ب) بوده است، اکنون ــ پس از برداشتن ق گام اول رسي

؟ پاسخ اين سؤال همان حاصل ارزش يابی شماست.  بپرسي آيا دانش آموزان من توانستن از (الف) به (ب) برسن

ته دوم ن
توجه  دانش آموزان  فعاليت  هادی»  عنوان «خط  به  درسی  واح  اصلی»  ف  به «ه مراحل  تمام  در  هميشه 

 . داشته باشي
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ته سوم ن
بهتر است انجام فعاليت های يادگيری را متناسب با «انتظارات» واح درسی درنظر بگيري و سؤال از تحقق 

م تحقق آن ها، ابزاری برای ارزش يابی شما تلقی شود.  يا ع

ته چهارم ن
امی برای ارزش يابی، بخش مربوط به ارزش يابی را در فصل اول همين راهنما با  الزم است قبل از هر اق

 . دقت مورد مطالعه قرار دهي

ته پنجم ن
فراموش نکني فعاليت هايی که توسط هر دانش آموز برای تحقق انتظارات انجام می شود، می توان به طور 
ــ  قبول  قابل  ــ  قبول  (غيرقابل  سطوح  در  طيف  يک  در  می توانن  بچه ها  بنابراين  بگيرد.  صورت  نسبی  کامًال 
. بنابراين، انتظار اين که يک  رضايت بخش ــ خوب ــ خيلی خوب و کامل ــ  عالی) فعاليت خود را انجام دهن
ه درکالس بيفت و همه ی دانش آموزان در يک سطح کار خود را انجام  اتفاق کامًال مشخص و از پيش تعيين ش

؛ انتظاری بيهوده است.  هن ب

ته ششم ن
ه است، در هر  يه های آسمان که به تفصيل در فصل اول اين کتاب مطرح ش مطابق باالگوی ارزش يابی ه

. ه ی دقيق قرار می گيرن اکثر ٣ الی ٥ نفر مورد مشاه اد ح جلسه تع

ف اصلی اين واح درسی «دانش آموز باي  مطابق با ه
سا    ا اون  خ نعمت های  و  ه ها  آفري در  تفکر  با 
            

ی خواه بود.  ن     
در  باي  شما  سؤال هايی که  طرح  به  اکنون می پردازيم   
پايان هر مرحله از انجام فعاليت ها ــ فعاليت هايی که براساس/ 
برای تحقق انتظارات شکل می گيرد ــ از خود بپرسي و حاصل 
و  رسه  م اوليای  به  سپس  و  «ثبت»١  مناسبی  درجای  را  آن 

 . دانش آموز خود «گزارش»٢ کني
درباره ی  و  خوان  درست  را  شعر  من  دانش آموز  آيا   

موضوع آن فکر کرد؟ 
 آيا دانش آموز من توانست معنای شعر را در چن جمله 

؟  کوتاه بيان کن و در اين باره با دوستانش گفت وگو نماي

 آيا دانش آموز من توانست همراه دوستانش درس را به 
؟  صورت يک سرود بخوان

 آيا دانش آموز من توانست متن صفحه ٣ کتاب کار را 
؟  بخوان و درباره معنای آن فکر کن

کار  کتاب   ٤ صفحه  در  توانست  من  دانش آموز  آيا   
؟  نقاشی دلخواهی متناسب با متن صفحه ٣ بکش

ا»  «خ شعر  متن  به  توجه  با  توانست  من  دانش آموز  آيا   
دلخواهی  متن  و  داده  ادامه  را  کار  کتاب   ٥ صفحه  باالی  عبارت 

؟  بنويس
 آيا دانش آموز من توانست با بهره گيری از تصاوير درس، 

عبارات و جمالت زيبايی متناسب با موضوع درس بسازد. 
 آيا دانش آموز من توانست شعر يا متن زيبای ديگری 

؟  را (متناسب با موضوع درس) جست وجو کن
. ١ــ برای اطالع بيشتر درباره ی نحوه ی ثبت حاصل ارزش يابی به بخش ارزش يابی در فصل اول اين کتاب مراجعه نمايي

. ٢ــ برای اطالع بيشتر درباره ی نحوه ی گزارش حاصل ارزش يابی به بخش ارزش يابی در فصل اول اين کتاب مراجعه نمايي

و لطيف  احساس   ،
ف، در واقع نقطه ی . اين ه ا کن ی نسبت به او پي خوشاين

نهايی آموزش، در اين واح درس
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 دانستنی های معلم 
ريس  چن شعر مناسب برای استفاده در ت

ا  بوی خ
گی را می توانم  من زن

درچهره ی دنيا ببينم 
گی را  من می توانم زن
در خواب هم زيبا ببينم 

وقتی نسيمی می وزد من 
حس می کنم او را کنارم 

حس می کنم من درکنارش 
گی تازه دارم  يک زن

وقتی که شب ها ماه تنها 
در آسمان پرمی گشاي 

با نور خود ص شعر زيبا 
گانی می سراي  از زن

همراه باران می توانم 
چک چک به روی گل ببارم 

حس می کنم در زيرباران 
من گوشه ای ازنو بهارم 

باران برای من هميشه 
يک حس وحال تازه دارد 
با چک چک باران نگاهم 

ازه دارد  شادی بی ان

گی را  من دوست دارم زن
گرچه هميشه بی قرارم 

ديروز اگر ب بود و غمگين 
فردای زيبا را که دارم!

گانی  هر لحظه ی اين زن
گرخوب يا ب باز زيباست 
اون  زيرا که بويی از خ

است  در هرچه می بينيم پي
                               سروده ی جعفر ابراهيمی 

شعرهای ناب 
شبنم از اوست آفتاب از اوست 

آتش و باد و خاک و آب از اوست 
در دل باغ وکهکشان هر شب 

شاخه ی روشن شهاب از اوست 
ه ی خورشي  گريه ی ابر و خن
نور باران ماه تاب از اوست 

سبزی و زردی و بهار و خزان 
رنگ و بوی گل وگالب از اوست 

ار  بيم و امي و مژده ی دي
آيه و سوره و کتاب از اوست 
روی دفتر اگرچه نام من است 
همه ی شعرهای ناب ازاوست 

                               سروده ی بابک نيک طلب 

باز ابر نوبهار 
باز ابر نوبهار 

برفراز آسمان پرواز کرد 
دست خود را بر سر صحرا کشي 

اخم سبز غنچه ها را باز کرد 

باز مادر درکنار پنجره 
کوهساران را تماشا می کن 

با دلی سرشار از مهر و امي 
رقص باران را تماشا می کن 

ان می تپ  باز قلب گوسفن
در هوای سبزه های ترد کوه 
ر  می برد با قصه های خود پ

باز ما را سوی باغی پرشکوه 

باز با باران دلم پر می کش 
سوی دشت و سوی آالچيق ها 

می رود تا انتهای آسمان 
ا  می رود تا بی نهايت تا خ

                                سروده ی بيوک ملکی 
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درس دوم: خورشيد درچاه 

توضيح واح درسی 
و  محبت  و  توجه  نعمت،  و  ناز  در  سراسر  که  کودکی 
ين و اطرافيان خود بوده و به آن خو گرفته است،  مهربانی وال
و  گرفته  قرار  خود  برادران  بی مهری  و  حسادت  مورد  اکنون 
و  پرمخاطره  چاهی  نمناک  و  سرد  خاک های  نحيفش،  ام  ان
. او تنهای تنهاست و کسی را پشتيبان  وحشتزا را لمس می کن

خود نمی بين جز… 
متن با اشاره ای کوتاه به داستان به چاه افتادن حضرت 
او  از  اون  خ حمايت  نحوه ی  بيان  به  درکودکی،  (ع)  يوسف 
حضرت  وضع  و  حال  و  احساس  می پردازد.  وی  نجات  و 
واری او نسبت به آگاهی  يوسف در تنهايی و تاريکی چاه و امي
اون از گرفتاری اش و توانايی او برنجات وی حکايت اين  خ
ن متن درس توسط معلم و يا يکی  درس است. پس از خوان
در  را  خود  بتوانن  دانش آموزان  می رود  انتظار  شاگردان،  از 
موقعيتی شبيه به موقعيت حضرت يوسف در داستان فرض کرده 
ف آن است که  . ه اون در همين زمينه گفت وگو کنن و با خ
اون و پشتيبانی و حمايت او در تمام لحظات  بچه ها متوجه خ
. اين که حتی در تنهايی چاه و آن هنگامی  گانش شون گی بن زن
که هيچ کس نه از حال او باخبر است و نه می توان به او ياری 

 . اون او را کمک می کن ، خ برسان

ن  ران در اين درس می خواهيم دانش آموزان پس از گ
مراحل مختلف يادگيری، به اين نتيجه دست يابن که: 

واری  اون باالترين پشتيبان و يگانه سبب امي خ
گی است.  ما در زن

؛ اين  اف اين درس نيز خواه آم چنان که در بخش اه
تنها  بی همتا  و  يکتا  اون  خ که  معناست  اين  تبيين  برای  درس 
ار ماست. توجه به اين نکته شما آموزگار  پشتيبان و يار و نگه
گرامی را برای کنترل و جهت دهی فراين يادگيری بيش از پيش 

 . هشيار و آماده می کن
و  زيبا  داستان  يک  از  بخشی  درس  متن  اين،  بر  عالوه 
نی (به تعبير قرآن احسن القصص) است و نام يکی از پيامبران  شني
ا رانيز به گوش بچه ها می رسان و آنان را به دانستن  بزرگ خ
ف اصلی درس آن  بيشتر درباره ی او عالقه من می سازد، اما ه
، باالترين پشتيبان و يگانه  اون است که به بچه ها بياموزد که خ
و  داناترين  مهربان ترين،  است؛  گی  زن در  ما  واری  امي مايه ی 

تواناترين موجود و مايه ی آرامش و دلگرمی انسان است. 
درک  برای  را  ماتی  مق اول،  درس  همانن  نيز  درس  اين 
گی، در اختيار بچه ها  اون و تأثير اين اعتقاد در زن مفهوم يکتايی خ

قرار می ده اما مستقيمًا در اين باره سخنی به ميان نمی آورد. 

ي سؤال
ر در اين داستان موضوعيت دارد؟  حضرت يوسف و داستان او، چه ق

پاسخ: درس «خورشي در چاه»، بيانگر ماجرای به چاه افتادن حضرت يوسف عليه السالم در دوران کودکی 
است. اما آيا اين درس برای معرفی حضرت يوسف به عنوان يک پيامبر،يا بيان مظلوميت و معصوميت يک کودک، 

ه ان و يا …؟ مسلمًا خير!  ا برای تبليغ دين متحمل ش يا بيان سخن هايی است که پيامبران خ
ه می توان به خودی خود برای بچه ها  ا و ماجراهايی که برای او پيش آم ن داستانی درباره ی پيامبر خ خوان
ه در  ف اصلی اين درس چيز ديگری است. چنان که گفته ش ؛ اما ه ت بخش باش بسيار جالب، دوست داشتنی و ل
اون و توجه او به انسان ها (به عنوان تأثير اعتقاد به يکتايی  اين درس تأکي ما بيش از هرچيز بر مفهوم پشتيبانی خ
ار اصلی  ) است. بنابراين تأکي بيش از ح بر حضرت يوسف و داستان مربوط، درس را از م اون و بی همتايی خ
. اما  خود خارج می کن هرچن بهره گيری دقيق از آن می توان به ايجاد فضای معنوی در کالس درس کمک کن

گی ايشان نيست.  ف درس، آشنايی دانش آموزان با حضرت يوسف و داستان زن نباي فراموش کرد که ه
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ف اصلی واح درسی ه
دانش آموز  که  است  اين  درسی  واح  اين  اصلی  ف  ه
پشتيبان  و  يار  يگانه   ، اون «خ که  مفهوم  اين  با  آشنايی  ضمن 
به  نسبت  دلگرمی  و  عالقه  احساس  دانش آموز،  در  ماست»، 

اون يگانه ايجاد شود.  خ

انتظارات واح درسی از دانش آموز
 : دانش آموز، در جريان يادگيری اين درس باي بتوان

فعاليت های اصلی 
درس  موضوع  درباره ی  و  بخوان  را  درس  متن  ١ــ 

 . فکر کن
ای  ٢ــ عبارت «من فکر می کنم يوسف در آن چاه با خ

 . خود می گفت…» راکامل کن
ن داستان برای دوستانش  ٣ــ احساس خود را از شني

 . بازگو کن
سرمای  و  تنهايی  در  يوسف  حضرت  دلگرمی  دليل  ٤ــ 
درسی  کتاب  دوم  شماره  فعاليت  دوم  عبارت  تکميل  با  را  چاه 

 . (ص١٩) بيان کن
٥ ــ برای پاسخ به سؤال فعاليت سوم کتاب درسی (ص١٩) 

 . با دوستانش گفت وگو نموده و نتيجه را به کالس ارائه ده
مرحله  سه  آموخته  درس  متن  در  آن چه  به  توجه  با  ٦ــ 
فعاليت شماره ١ کتاب کار (صفحات ٦ و ٧) ــ دعا و تالش    ــ 

 . را با دقت انجام ده
٧ــ با توجه به اطالعات قبلی خود و آن چه در متن درس 
آموخته دو مرحله فعاليت شماره ٢ کتاب کار (صفحات ٨ و ٩) 

 . ــ  داستان آيه ها ــ را با دقت انجام ده
فعاليت های تکميلی

٨     ــ احساس خود را در مورد موقعيت هايی شبيه موقعيت 
 . حضرت يوسف در چاه بيان کن

ی واح درسی مفاهيم کلي
، داناترين دانايان و تواناترين توانايان  اون خ

ما  واری  امي مايه ی  يگانه  و  پشتيبان  باالترين   ، اون خ
گی در زن
 

ريس (ايجاد فرصت هايی برای يادگيری) ت
الف) شروع مناسب 

ريس است بنابراين   متن درس ماده خوبی برای شروع ت
و  قصه  ن  شني شوق  بچه ها  در  است  مناسب  هرچيز  از  بيش 

 . تحقيق و جست وجو درباره ی موضوع آن را ايجاد کني
ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
١ــ کتاب درسی 
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متن درس 
 متن درس می توان درقالب يک قصه برای کودکان 
بيان شود. در اين حالت پس از اين که با شروعی مناسب، ذهن 
 ،١ کردي متمرکز  درس  مهم  مفاهيم  از  يکی  روی  بر  را  بچه ها 

 . می تواني خودتان درس را برای آن ها بخواني
ن درس در قالب يک داستان با   دقت کني که خوان

ن ساده ی يک متن درسی کامًال متفاوت است! خوان
 اين درس، همچنين می توان در قالب يک نمايش ارائه 
شود. در اين صورت می تواني از تکنيک قصه گويی همراه 
ين صورت که همزمان با قصه گويی  . ب با نمايش استفاده کني
يا قصه خوانی شما، چن نفر از بچه ها در نقش برادران يوسف، 
و  نقش  ايفای  به  دلو …  چاه،  مثل  عناصری  حتی  يا  يوسف، 

 . انجام حرکات متناسب با داستان بپردازن
از  پس  بخواهي  بچه ها  خود  از  می تواني  همچنين   
يک  قالب  در  را  آن  گروهی،  به صورت  درس،  متن  ن  خوان

 . نمايش ارائه دهن
به  را  خود  داستان،  ن  شني از  پس  می توانن  بچه ها   

عناصری  يا  يوسف)  (حضرت  داستان  اصلی  شخصيت  جای 
 . ارن و احساس خود را بيان کنن نظير چاه، دلو، و … بگ

فعاليت های پايان درس 
 فعاليت های پايانی اين درس مواد خوبی برای تثبيت 
و سپس بسط مفاهيم درس، از طريق بازخوانی و دقت در متن، 
تفکر بر اساس متن درسی و نيز توجه دادن دانش آموز به مصاديق 
. شما از اين  گی شخصی خود، به شمار می رون ملموس در زن
ريس» و يا  فعاليت ها می تواني به عنوان موادی برای «شروع ت

 . ی» و نيز «تکليف» استفاده کني به عکس «جمع بن
 در فعاليت های شماره ١ و ٢، انتظار می رود دانش آموزان 
بتوانن خود را در موقعيتی شبيه به موقعيت حضرت يوسف در 
 . اون در همين زمينه گفت وگو کنن داستان فرض کرده و با خ
اون و پشتيبانی و حمايت او  ف آن است که بچه ها متوجه خ ه
. اين که حتی در تنهايی  گانش شون گی بن در تمام لحظات زن
چاه و آن هنگامی که هيچ کس نه از حال او باخبر است و نه 

 . اون او را کمک می کن ، خ می توان به او ياری برسان

اون را انتخاب کني و ذهن بچه ها  ، گفت وگو با خ اون واری، دلگرمی، حمايت خ ١ــ انتخاب اين مفهوم بسيار مهم است. برای نمونه شما می تواني هريک از مفاهيم امي
 . را بر روی آن متمرکز نمايي اما اين انتخاب خواه ناخواه به تمام فعاليت های شما در کالس جهت می ده

٢ــ کتاب کار 
فعاليت شماره ١ 

ف توسعه مفهوم دعا و تالش برای   اين فعاليت با ه
سه  به  توجه  با  که  می خواه  بچه ها  از  خواست،  به  ن  رسي
تصوير، مشخص کنن که هريک از شخصيت ها (خرگوش های 

گان اسالم، آقای  داستان شامگاه پاييزی در پايه ی چهارم، رزمن
حسين رضازاده، ورزشکار موفق) چگونه برای موفقيت خود 
اون طلب ياری می کنن و نيز چگونه با تالش خود مسير  از خ
. بچه ها باي نوشته های زير هر تصوير را  موفقيت را طی می کنن

 . مطابق با درک خود تکميل کنن
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فعاليت شماره ٢ 
از  استفاده  با  باي  بچه ها   ٢ شماره  فعاليت  در   
قرآن  درسی  کتاب  از  تًا  عم که  ــ  خود  پيشين  دانستنی های 
يگر  شته به همراه دارن ــ دو قسمت آيات را به يک سال های گ
د (٣ ، ٢  ، ١) مشخص  . در اين جا سه قطعه که با ع متصل کنن
 ، ه ان ه ان و سه قطعه که با حروف (الف،ب،پ) مشخص ش ش
قطعه  هر  دانش آموز  است  الزم  فعاليت  اين  در  دارد.  وجود 
ه متصل  شماره دار را به يک قطعه که با حروف مشخص ش
براحتی   ٩ صفحه  انتهايی  ول  ج از  استفاده  با  کار  اين  کن 

ير است.  امکان پ
دانش آموز  در  ذهنی  تصوير  ايجاد  به  صرفًا  تصاوير   
و  متون  ميان  دقيقی  ارتباط  ارد  ن ضرورت  می کنن  کمک 

تصاوير برقرار شود. 

ارزش يابی
ف اصلی اين واح درسی دانش آموز باي  مطابق با ه
، يگانه يار و پشتيبان  اون «ضمن آشنايی با اين مفهوم که  «خ
به  نسبت  دلگرمی  و  عالقه  احساس  دانش آموز،  در  ماست»، 

نهايی  نقطه ی  واقع  در  ف،  ه اين  شود.»  ايجاد  يگانه  اون  خ
آموزش، در اين واح درسی خواه بود. در اين قسمت معلم 
که  فعاليت هايی  ــ  فعاليت ها  انجام  از  مرحله  هر  پايان  در  باي 
بپرسي که آيا  انتظارات شکل می گيرد ــ از خود  برای تحقق 
دانش آموز من توانست آن کار را انجام ده و حاصل آن را 
رسه و دانش آموز  در جای مناسبی «ثبت»١ و سپس به اوليای م

 . خود «گزارش»٢ کن

دانستنی های معلم
ريس از طريق  برای دانستن بيشتر درباره ی شيوه های ت
فعاليت های گروهی می تواني به بخش ضميمه ی دانستنی های ٢ 

 : و نيز به کتاب های زير مراجعه نمايي
ه: سوزان   آشنايی با يادگيری از طريق همياری، نويسن
اليس و سوزان والن، مترجم: طاهره رستگار و مجي ملکان، 

ناشر: نشر نی، چاپ دوم ١٣٧٨.
 مقاالت نهم و سيزدهم ازکتاب: مجموعه مقاالت تعليم 
ه: عليرضا  و تربيت دينی: مبانی، اصول و روش ها ــ نويسن

رحيمی و …، انتشارات نهج، تهران ــ چاپ اول ١٣٨٢.
 . ١ــ برای اطالع بيشتر درباره ی نحوه ثبت حاصل ارزش يابی به بخش ارزش يابی در فصل اول اين کتاب مراجعه نمايي

 . ٢ــ برای اطالع بيشتر درباره ی نحوه گزارش حاصل ارزش يابی به بخش ارزش يابی در فصل اول اين کتاب مراجعه نمايي

م


