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درس سوم: يكتا

توضيح واح درسی
اشناسی  آخرين درس از مجموعه درس های بخش خ
پايه ی پنجم، به منظور جلب توجه کودکان به زيبايی های طبيعت 
سال  و  همسن  کودک  يک  زبان  از  ايشان،  پيرامون  محيط  و 
از  برخی  مرور  با  که  است  متنی  است. «يکتا»  ه  ش بيان  آن ها 
او،  توانايی  و  دانايی  از  نمونه هايی  بيان  و  اون  خ نعمت های 
ـ در قالب يک متن مناجات  ـ  اون واری انسان نسبت به خ برامي
گونه ــ تأکي کرده است. اين متن، بچه ها را چنان با خود همراه 
گی و خالق  می سازد که آنان نيز خود را در برابر زيبايی های زن
. متن، پس از ايجاد احساس تحسين و ستايش  زيبايی ها ببينن
اون می پردازد. صفات  ه، به مرور برخی از صفات خ در خوانن

: ه ان مورد نظر متن با رعايت چن ويژگی انتخاب و بيان ش
تًا همان هايی هستن که دانش آموزان  ١ــ اين صفات، عم
آسمان  يه های  ه اشناسی  خ بخش  در  تاکنون،  دوم  پايه ی  از 

و  شنوايی)  و  (بينايی  دانايی  گی،  بخشن مهربانی،   : آموخته ان
توانايی.

اشناسی  ه ی بخش خ اف عم ٢ــ از آنجا که يکی ازاه
اون است، اين متن  در پايه ی پنجم، آموزش معنای يگانگی خ
گی، در  اون در مهربانی، در بخشن يادآور اين نکته است که خ

دانايی و در توانايی، يگانه و بی همتاست.
اون از نظر  ٣ــ با مرور اين صفات و توجه به يگانگی خ
گی فرد  اون در زن آن ها، حس دلگرمی به ياری و پشتيبانی خ

تقويت می شود.
ين ترتيب اين درس، توجه دانش آموزان را به صفات   ب
اون جلب می کن و با بيان برخی از مصاديق مفهوم ساده ی  خ
ماتی را برای يادگيری مفهوم اصل توحي و اعتقاد  ، مق توحي

به آن فراهم می آورد.

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز،  ه
اون ( معنای ساده اصل  ضمن آشنايی با يگانگی و بی همتايی خ

اون يگانه احساس عالقه و دلگرمی نموده  )، نسبت به خ توحي
. و با ادای برخی عبارات و جمالت او را ستايش کن
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انتظارات واح درسی از دانش آموز
: دانش آموز، در جريان يادگيری اين درس باي بتوان

فعاليت های اصلی
. ١ــ متن درس را بخوان و بفهم

٢ــ مطابق متن درس، ساده ترين عبارت برای سپاسگزاری 
ان و بر  للّ  ه رب العالمين ــ را ب اون ــ الحم از نعمت های خ

زبان بياورد.
 ،(٢٣ (ص  درسی  کتاب   ١ شماره  فعاليت  مطابق  ٣ــ 
ان و آيه های اين سوره  ، معنای آن را ب سوره توحي را بخوان

يگر مرتبط سازد. با معنای هر يک را با يک
(ص٢٣)،  درسی  کتاب   ٢ شماره  فعاليت  با  مطابق  ٤ــ 
ان  » را يکی از اصول اعتقادی انسان مسلمان ب اوًال «توحي

. ثانيًا معنای توحي را در قالب عبارتی ساده بيان کن
٥ــ با همکاری يکی از دوستانش سوره حم و معنای آن را 
ا نموده و سه مرحله فعاليت شماره ١ کتاب کار (صفحات  در قرآن پي

. ١٠ و ١١) ــ جست و جوی معنا ــ را با دقت انجام ده
ـ نوشتن  ٦ــ مطابق فعاليت شماره ٢ کتاب کار (ص ١٢)ـ 
ستايش  برای  دلخواه  متن  يک  کلمات،  از  استفاده  با  ــ  متن 

. اون بنويس خ
فعاليت های تکميلی

ا را  گی خ ٧ــ نشانه ای از نشانه های مهربانی و بخشن
. در قالب يک نّقاشی به تصوير بکش

٨ــ از يکی از کتاب های درسی خود (مثل فارسی يا قرآن) 
. ا جست وجو و نقل کن يک متن مناسب در ستايش خ

ی واح درسی مفاهيم کلي
، اولين اصل دين اصل توحي

، داناترين دانايان، تواناترين توانايان، مهربان ترين  اون خ
گان ه ترين بخشن مهربانان، بخشن
اون يگانگی و بی همتايی خ

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

 در اين درس، استفاده ی مناسب از مهارت های شروع 
ان  شته اهميت دارد. اين اهميت ب ريس بيش از درس های گ ت
شته (که مفاهيم در  سبب است که موضوع درس با دو درس گ
آن عينی تر و ساده تر بود) به لحاظ سطح مفاهيم، کمی متفاوت 

است و قرار است با اصل توحي آشنا گردد.
 شما می تواني کالس خود را با قرائت سوره ی توحي 
شروع  حم  يا  قرآن)  درس  کاست  نوار  طريق  از  مثال  (برای 

. کني
ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
١ــ کتاب درسی

متن درس 
 متن درس حاوی نکات و مفاهيم مهم و قابل توجهی 
ن مکرر آن توصيه می شود. برای يادگيری است بنابراين خوان

احساس  پر  و  اب  ج گونه ای  به  درس  متن  ن  خوان  
. توسط آموزگار می توان مؤثر باش

ريس نيز همانن متن، مسير آموزش باي  با مرور   در ت
اون و با تکيه بر يگانگی و بی همتايی او در مهربانی،  صفات خ

اون منجر شود. گی، دانايی و توانايی به ستايش خ بخشن
گی  زن زيبايی های  و  اون  خ نعمت های  يادآوری   
(بخصوص آن دسته از زيبايی هايی که کودکان، خود با آن ها در 

. )، می توان بسيار مؤثر باش گی مأنوس هستن زن
و  دلچسب  بچه ها  برای  می باي  اون  خ با  گفت وگو   
و  کليشه ای  قالب های  از  استفاده  .بنابراين  باش دوست داشتنی 
ه  ه و ناراحت کنن خشک نه تنها اثر بخش نيست بلکه می توان زنن

. نيز باش
و  مشارکتی  روش های  از  بهره گيری  درس  اين  در   

. گروهی مناسب به نظر نمی رس
 به هيچ عنوان وارد بحث های مربوط به واژه ی توحي 
است  کافی  فقط   . نشوي آن  امثال  و  اللی  است مباحث  يا  و 
به  و  است  دين  اصول  از  يکی  توحي  اصل  ان  ب دانش آموز 
گی است. ا در صفاتی نظير مهربانی و بخشن معنای يگانگی خ
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فعاليت های پايان درس
ه تا   در فعاليت شماره ١ از دانش آموزان خواسته ش
به آيات و معنای سوره ی توحي توجه نموده و سپس با استفاده 
ی  . اين فعاليت می توان به جمع بن از آن فعاليت را انجام دهن

. مباحث مربوط به مفهوم توحي کمک کن
 فعاليت ٢ عبارتست از يادگيری يک عبارت که طی آن 

اصل توحي معنا می شود وکودکان مسلمان با يادگيری آن يکی 
. از اصول اعتقادی خود را به صورتی مستقيم می آموزن

برای  ماده ای  عنوان  به  درس،  اين  فعاليت  دو  هر 
ی» مطالب پيش گفته و بيان مستقيم مطالب درباره  ی  «جمع بن

. موضوع توحي کمک شايانی به شما نماي

٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

درباره ی  ه ای  ارزن نکات  حاوی   ، حم سوره ی   
اون يکتاست، استخراج اين صفات همراه با مطالعه  صفات خ
دقيق آيات اين سوره، می توان ماده ی خوبی برای فعاليت های 

. اين درس دراختيار معلم قرار ده
فعاليت شماره ٢

آخرين   ، اون خ ستايش  موضوع  با  متن،  نوشتن   
در  خود،  يادگيری  تثبيت  برای  دانش آموزان  که  است  فعاليتی 
، اين فعاليت، می توان  اشناسی انجام می دهن ذيل موضوع خ
ه و آنان  احساسات و درونمايه ی دانش آموزان را به ظهور رسان

 . ای يکتا آماده کن را برای گفت وگو با خ

ارزش يابی
باي  دانش آموز  درسی  واح  اين  اصلی  ف  ه با  مطابق 
اون (معنای ساده اصل  «ضمن آشنايی با يگانگی و بی همتايی خ
اون يگانه احساس عالقه و دلگرمی نموده  )، نسبت به خ توحي
ف،  » اين ه و با ادای برخی عبارات و جمالت او را ستايش کن
در واقع نقطه نهايی آموزش، در اين واح درسی خواه بود.

انجام  از  مرحله  هر  پايان  در  باي  معلم  قسمت  اين  در 
فعاليت ها ــ فعاليت هايی که برای تحقق انتظارات شکل می گيرد 
ــ از خود بپرس که آيا دانش آموز من توانست آن کار را انجام 
ده و حاصل آن را در جای مناسب «ثبت»١ و سپس به اوليای  

. رسه و دانش آموز خود «گزارش»٢ کن م

. ١ــ برای اطالع بيش تر درباره  ی نحوه ی ثبت حاصل ارزش يابی به بخش ارزش يابی در فصل اول اين کتاب مراجعه نمايي
. ٢ــ برای اطالع بيش تر درباره ی نحوه ی گزارش حاصل ارزش يابی به بخش ارزش يابی در فصل اول اين کتاب مراجعه نمايي
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درس چهارم: من بنده ی خداوندم

توضيح واح درسی
آشنايی  برای  است  درسی  م»،  اون خ ه ی  بن «من 
دانش آموزان با حضرت مريم (س) به عنوان يکی از زنان بزرگ 
و نيکوکار عالم و فرزن ايشان، حضرت عيسی عليه السالم.اين 
قالب  در  مريم  حضرت  ممتاز  ويژگی های  از  بخشی  به  درس، 
گی ايشان اشاره می کن و سؤال انتهايی آن نيز  داستانی از زن
زمينه ای برای گفت وگوی دانش آموزان با هم و با معلم درباره ی 
 . می نماي فراهم  نمونه  بانوی  اين  رفتار  و  اخالق  و  شخصيت 
ه تا هرچه در مورد  در اين بخش، از دانش آموزان خواسته ش
شما  است  مناسب   . کنن بيان   ، می دانن مريم (س)  حضرت 
مريم (س)  حضرت  درمورد  دانش آموزان  گفته های  و  دانسته ها 
را به سوی ويژگی های اخالقی حضرت مريم و رفتار ايشان با 
آن  نظير  مواردی  و  مردم  برای  ايشان  خيرخواهی  بزرگ ترها، 
وده ی داستان درس  جهت دهي وتا آنجا که ممکن است از مح
. فراموش نکني که بيرون رفتن از حصار داستان  بيرون نروي
گی حضرت مريم (س) نظير  ن به بخش های ديگر زن و وارد ش
امنی مريم  (در اين  ن حضرت مسيح و عفت و پاک به دنيا آم

بلکه  نيست  مفي  دانش آموزان  برای  تنها  نه  سنی)،  وده ی  مح
ريس  . در پايان ت فهمی باش می توان سؤال برانگيز و موجب ب
اين درس، می خواهيم دانش آموزان به اين نتيجه دست يابن که: 
حضرت مريم (س)،مادر حضرت عيسی (ع)،يکی از زنان 

مؤمن و بزرگ تاريخ است.
به  عليه السالم،  عيسی  حضرت  همچنين  درس  دراين 
معرفی  دانش آموزان  به  الهی  بزرگ  پيامبران  از  يکی  عنوان 
می شود. آن چه دراين درس برای دانش آموزان بازگو می شود، 
داستان سخن گفتن وی در گهواره و شهادت به پيامبری خاتم 
پيامبران حضرت محم (ص) و نيز همراهی ايشان با امام زمان 
درس  انتهايی  سؤاالت  است،  ظهورشان  زمان  در  عليه السالم 
نيز مجال مناسبی برای گفت وگوی معلم و شاگردان با هم فراهم 
. بنابراين، نتيجه ی ديگری که در پايان فراين آموزش و  می کن
يادگيری اين درس باي حاصل شود، عبارت است از اين که: 
حضرت عيسی (ع)، يکی از پيامبران بزرگ الهی است و 

اريم. ما به پيروان ايشان احترام می گ
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ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز ه

١ــ با حضرت مريم (س) به عنوان يکی از زنان مؤمن آشنا 
. ه، نسبت به ايشان احساس عالقه و ادای احترام نماي ش

پيامبران  از  يکی  عنوان  به  (ع)  عيسی  حضرت  با  ٢ــ 
ه، نسبت به ايشان احساس عالقه و ادای  بزرگ الهی آشنا ش

. احترام نماي

انتظارات واح درسی از دانش آموز
دانش آمــوز، در فرصت هــای يادگيــری ايــن درس باي 

: بتوان
. ان ١ــ متن درس را بخوان و داستان درس را ب

را  آن  ومعنای  بخوان  را  مريم  سوره ی   ٣٠ آيه ی  ٢ــ 
. ان ب

رفتار  و  شخصيت  درباره ی   درس  متن  به  توجه  با  ٣ــ 
. حضرت مريم و حضرت مسيح عليهماالسالم قضاوت کن

و  پرهيزکار   ، عاب بانويی  را  عليها   الّله  سالم  مريم  ٤ــ 
. ان شخصيتی بزرگ ب

٥ــ حضرت عيسی عليه السالم را فرزن پاک مريم،انسانی 
. ان اکار و پيامبری بزرگ ب ف

٦ــ دليل احترام مسلمانان به پيروان حضرت عيسی (ع) 
. را مطابق با فعاليت شماره ٢ کتاب درسی (ص٢٧) بيان کن

٧ــ با توجه به بخش انتهايی متن درس بخصوص متن 
برگرفته از آيه ی ششم سوره ی صف در کتاب درسی (صفحات 
ه به پيامبری  ٢٦ و ٢٧)، حضرت عيسی عليه السالم را مژده دهن
حضرت محم (ص) و يکی از ياران امام زمان عليه السالم ــ به 

. ان هنگام ظهور ايشان ــ ب
ول صفحه ١٣  ٨ ــ با استفاده از اطالعات قبلی خود، ج

. کتاب کار را تکميل کن

ی واح درسی مفاهيم کلي
حضرت مريم (س)، زنی مؤمن و شايسته
ا حضرت عيسی (ع)، پيامبر بزرگ خ

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

 با توجه به ساختار داستانی اين درس، بهترين شيوه 
داستان  ن  شني به  نسبت  اشتياق  ايجاد  درس،  شروع  برای 

است.
ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
١ــ کتاب درسی

متن درس
در  می توان  خود  داستانی  بافت  واسطه ی  به  درس   
قالب يک قصه برای کودکان بيان شود. در اين حالت پس از 
ايجاد انگيزه مناسب، می تواني خودتان درس را در قالب يک 
داستان برای آن ها بخواني و يا اين که از آن ها بخواهي آن را 

. تک تک بخوانن و يا در گروه خود مورد مطالعه قرار دهن
قرائت  هنگام  به  شما  بيان  نوع  که  می شويم  يادآور   
يک  قالب  در  را  درس  نيست  ب  باش  مؤثر  بسيار  می توان 
در  را  بچه ها  ا  ابت کار  اين  برای   . دهي ارائه  گروهی،  فعاليت 
قالب گروه های سه يا چهار نفره سازمان داده و سپس به انجام 

: فعاليت های زير ترغيب کني
. ١ــ درس را به صورت انفرادی در گروه بخوانن

٢ــ موضوع و مطالب درس را برای اعضای گروه خود 
. هن توضيح ب

ی نتايج گفت وگوهای خود  ٣ــ سپس گروه ها، به جمع بن
. ام کنن اق

٤ــ در اين مرحله دانش آموزان می توانن نتايج کار گروهی 
ين ترتيب که از هر گروه يک يا  . ب خود را به ديگران ارا ئه دهن
دو نفر توسط اعضا انتخاب شون تا با استفاده از روشی مناسب 

. و دلخواه، به شرح نتايج فعاليت خود بپردازن
 شما می تواني اين قصه را در قالب يک بازی نمايشی 
.اين کار می توان پيش از  با همکاری بچه ها به روی صحنه ببري
، صورت  ريس اين درس شوي آن که به طور رسمی مشغول ت

بگيرد.
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 استفاده از تکنيک قصه ديواری و تهيه ی قصه ی 
ديواری نيز در اين زمينه بسيار مناسب است. اين کارمی توان 
صورت  موجود  کتاب های  از  استفاده  با  و  بچه ها  خود  توسط 
بگيرد. بچه ها در کالس پنجم اين توانايی را به طور کامل دارن 

. که خود، در تهيه و ساخت قصه ی ديواری سهيم باشن
 می تواني از روش کار گروهی برای قضاوت درباره ی 
. برای اين کار  عملکرد شخصيت حضرت مريم استفاده نمايي
بچه ها را در قالب گروه های سه يا چهار نفره به انجام فعاليت های 

: زير ترغيب کني
. ١ــ درس را به صورت انفرادی بخوانن

٢ــ هر يک از اعضای گروه، نظر خود را درباره ی رفتار 
ارد. حضرت مريم با فرد کناری خود در ميان بگ

٣ــ به سؤاالت معلم در مورد ويژگی های رفتاری ايشان 
. هن پاسخ ب

فعاليت های پايان درس
 فعاليت های اين درس، می توان زمينه ساز فعاليت های 
مختلفی برای آشنايی بيش تر دانش آموزان با حضرت مريم (س) 
اطالعات  بيان   . باشن ايشان  رفتار  و  (ع)  عيسی  حضرت  و 
مورد  در  سايرين  با  گفت وگو  ايشان،  درمورد  دانش آموزان 
وظيفه ی ما نسبت به پيروان دين آن حضرت، گفت وگو در مورد 
فعاليت ها  اين  جمله ی  از  و …  مريم  سوره ی   ٣٠ آيه ی  معنای 
. همچنين سؤال آخر، پيون خوبی بين فعاليت کتاب کار  هستن

. و متن درس برقرار می کن
فعاليت شماره ١

 فعاليت اول در کتاب درسی، صرفًا بر فهم متن تأکي 
دارد و متکی بر متن درس است بنابراين الزم است در اين جا 
. در اين جا  برمتن تکيه نموده و از حوزه ی مفاهيم آن فراتر نروي

ارائه اطالعات اضافه الزم نيست و بلکه مخل آموزش است.
ه تا هر   در اين فعاليت، از دانش آموزان خواسته ش
چه در مورد حضرت مريم (س) و فرزن او (مسيح عليه السالم)     
را  دانش آموزان  ذهن  شما  است  مناسب   . کنن بيان   ، می دانن
با  ايشان  رفتار  و  دوبزرگوار  اين  اخالقی  ويژگی های  سوی  به 
بزرگ ترها، خير خواهی ايشان برای مردم و مواردی نظير آن 

وده ی داستان درس  جهت دهي و تا آنجا که ممکن است از مح
. فراموش نکني که بيرون رفتن از حصار داستان و  بيرون نروي
گی حضرت مريم (س) نظير به  ن به بخش های ديگر زن وارد ش
امنی مريم، نه تنها برای  ن حضرت مسيح و عفت و پاک دنيا آم
سبب  و  برانگيز  سؤال  می توان  بلکه  نيست  مفي  دانش آموزان 

. آموزی باش ب
فعاليت شماره ٢

و  کتاب  اهل  به  احترام  روی  بر   ٢ شماره  فعاليت   
ّينان به دين حضرت مسيح تأکي دارد، خوب  است بچه ها  مت
ه ی  ا به دي اين را بياموزن که ما مسلمانان به همه پيامبران خ
احترام می نگريم و پيروان حقيقی آن ها را نيز محترم می شماريم. 
ه  در اين فعاليت نيز بيرون رفتن از حوزه ی مفاهيم مشخص ش
صحيح و مناسب نيست بلکه الزم است در ح مفاهيم کتاب 

فعاليت انجام شود.
٢ــ کتاب کار

يک  برروی  کار  از  است  عبارت  کار  کتاب  فعاليت   
ول براساس اطالعات دانش آموزان درباره ی حضرت مريم و  ج
ول در زير  ه ج حضرت مسيح عليهما السالم. شکل تکميل ش

. ه و شما می تواني از آن استفاده کني آم
ول برای برگزاری يک مسابقه يا يک بازی   از اين ج

. کالسی نيز استفاده کني
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ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
«اوًال با حضرت مريم (س) به عنوان يکی از زنان مؤمن آشنا 
ه، نسبت به ايشان احساس عالقه وادای احترام نماي ثانيًا با  ش
ه،  حضرت عيسی (ع) به عنوان يکی از پيامبران الهی آشنا ش
ف،  » اين ه نسبت به ايشان احساس عالقه و ادای احترام نماي

در واقع نقطه نهايی آموزش، در اين واح درسی خواه بود.
انجام  از  مرحله  هر  پايان  در  باي  معلم  قسمت  اين  در 
فعاليت ها ــ فعاليت هايی که برای تحقق انتظارات شکل می گيرد 
ــ از خود بپرس که آيا دانش آموز من توانست آن کار را انجام 
ده و حاصل آن را در جای مناسب «ثبت»١ و سپس به اوليای 

. رسه و دانش آموز خود «گزارش»٢ کن م

. ١ــ برای اطالع بيش تر درباره ی  نحوه ی ثبت حاصل ارزش يابی به بخش ارزش يابی در فصل اول اين کتاب مراجعه نمايي
. ٢ــ برای اطالع بيش تر درباره ی نحوه ی گزارش حاصل ارزش يابی به بخش ارزش يابی در فصل اول اين کتاب مراجعه نمايي
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درس پنجم: ما بت پرست بودمي…

توضيح واح درسی
ر اسالم  متن درس بيانگر داستان مهاجرِت مسلمانان ص
به حبشه، برای خالصی از آزار و اذيت مشرکان است. داستانی 
اما  باش  داشتنی  دوست  و  نی  شني کودکان،  برای  می توان  که 
در  ابی طالب  جعفربن  جناب  سخنان  برروی  درس  متن  تکيه ی 
مورد تعاليم اسالم و تغييراتی است که در اثر پيروی از اين دين 
ف اصلی آن   ه است. در متن درس، ه در مردم مسلمان ايجاد ش
است که دانش آموزان با آثار وجودی پيامبر اکرم (ع) و تأثيرات 
. بنابراين ماجرای  گی و رفتار مردم پی ببرن تعاليم ايشان در زن

ارد و  انی ن هجرت و داستان آن به خودی خود، موضوعيت چن
صرفًا به عنوان يک زمينه ی مناسب و دوست داشتنی برای ايجاد 
فضای مناسب برای فکر کردن به موضوع اصلی درس، به کار 
ف اصلی درس معرفی آثار وجودی پيامبر  . از آن جا که ه می آي
است، پس از متن درس، شعری درباره ی پيامبر اکرم (ص)  خ
تثبيت  برای  فراوانی  فعاليت  های  مبنای  می توان  که  است  ه  آم
اف يادگيری درس و  . اين شعر برای تثبيت اه مفاهيم درس باش

اف حوزه ی نگرشی، کاربرد فراوانی دارد. به ويژه اه

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز،  ه
گی و رفتار مردم)  ضمن آشنايی با اثرات وجودی (تأثيردر زن
ا نموده و به  ردانی پي پيامبر اسالم، نسبت به ايشان احساس ق

. شيوه ای ساده برای اين منظور کوشش کن

انتظارات واح درسی از دانش آموز
باي  درس  اين  يادگيری  فرصت های  در  دانش آموز،   

 : بتوان

فعاليت های اصلی
. ان ١ــ متن درس را بخوان و داستان درس را ب

فعاليت  سؤال  به  پاسخ  برای  دوستانش  همکاری  با  ٢ــ 
. الل کن شماره ٢ کتاب درسی (ص٣٣)، است

٣ــ شعر مربوط به فعاليت شماره ٣ کتاب درسی (ص٣٣) 
. ان را بخوان و معنای اجمالی آن را ب

. ٤ــ با همکاری دوستانش، نامی زيبا برای شعر تعيين کن
٥ــ با همکاری دوستانش، شعر را در قالب يک سرود 

. زيبا بخوان
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در  اسالم  تأثير  مورد  در  درس  داستان  به  توجه  با  ٦ــ 
. گی مردم گفت وگو می کن زن

توجه  با  (ص٣٣)،  درسی  کتاب  اول  فعاليت  مطابق  ٧ــ 
يرش اسالم  به داستان درس رفتار های مردم را قبل و بع از پ
ول ص ١٤ کتاب  مقايسه می کن و حاصل کار خود را در ج

. کار بنويس
٨ــ فعاليت شماره ٢ کتاب کار (ص١٥) ــ تصويرسازی 
. با ذکرهايی نظير  برای شعر ــ را با دقت و سليقه انجام ده

. صلوات نسبت به پيامبر اکرم (ص) ادای احترام کن
فعاليت های تکميلی

گی  ٩ــ تلقی خود را نسبت به تأثير پيامبر اسالم بر زن
. مردم در قالب يک سخنرانی کوتاه بيان کن

يرش دين اسالم  ردانی از پيامبر اسالم و پ ١٠ــ راه های ق
. را در گفت وگو با دوستانش جست وجو و سپس معرفی کن

ی واح درسی مفاهيم کلي
ا بر جامعه و مردم تأثيرات پيامبر خ

ا ردانی از پيامبر خ ق

ريس (ايجاد فرصت هايی برای يادگيری) ت
وجود  تأثير  با  دانش آموز  است  قرار  درس،  اين  در 
از  و  شود  آشنا  مسلمان،  مردم  گی  زن در  (ص)  پيامبراسالم 
ان که به ديگران  اين طريق حضرت محم (ص) را پيامبری ب
و  فردی  گی  زن در  آن ها  تکامل  و  رش  باعث  و  ه  رسان نفع 

ه است. اجتماعيشان ش
الف) شروع مناسب

 با توجه به ساختار داستانی اين درس، بهترين شروع، 
ايجاد  با  است.  کودکان  در  داستان  ن  شني برای  شوق  ايجاد 
راسالم می توان برای آن ها  اشتياق الزم، داستان مسلمانان ص

. نی و دوست  داشتنی باش بسيار شني
ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
١ــ کتاب درسی

متن درس
سپس  و  درس  داستان  تعريف  به  را  مناسبی  فرصت   
. فراموش نکني  ن آن ــ يا به عکس ــ اختصاص دهي خوان
 ( که درس را باي در قالب يک داستان بخواني (يا تعريف کني

نه يک متن درسی.
ن  خوان يا  تعريف  ضمن  خودتان  می تواني  همچنين   
قصه، حرکات شخصيت های اصلی آن را انجام داده و سخنان       
ادی از بچه ها هم (با هماهنگی و تمرين  . تع آن ها را تکرار کني

. قبلی) می توانن شما را همراهی کنن
 ،   اگر دسترسی به نقاشی يا پوستری در اين زمينه داري

. می تواني از آن برای نمايش استفاده کني
مناسب  زمينه  اين  در  نيز  ديواری  قصه ی  تهيه ی   

است.
ن قصه و تهيه ی   می تواني از قبل بچه ها را به خوان
برای  خوبی  ابزار  بچه ها  نقاشی   . کني تشويق  آن  برای  نقاشی 

قصه گويی شما يا خود آن ها خواه بود.
 کالس پنجمی ها معموًال اين توانايی را دارن که خود، 
بنابراين   . بگيرن ه  برعه را  درس  داستان  روايت  و  قصه گويی 
. می تواني قصه گويی يا قصه خوانی درس را به خود آن ها بسپاري

 يکی از فعاليت های خوب، برای درک بهتر مضمون 
درس، جهت دهی بچه ها برای تعيين نکات مهم درس و تأکي بر 

ن زير آن) است. روی آن ها (برای مثال از طريق خط کشي
فعاليت های پايان درس

ن بچه ها با دستورات  ف از انجام اين فعاليت، آشنا ش ه
مردم  گی  زن در  اسالم  تأثيرات  نيز  و  دينی  مهم  برنامه های  و 

است.
فعاليت شماره ١

 فعاليت شماره ١، زمينه ی مناسبی برای انجام فعاليت 
انجام  کار  کتاب  در  را  فعاليت  اين   . می کن فراهم  کار  کتاب 

. هي ب
فعاليت شماره ٢

دوباره  و  متن  به  بازگشت  به  دارد  نياز  فعاليت  اين   
خوانی آن.
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فعاليت شماره ٣
 فعاليت شماره ٢ بر روی احساس احترام و عالقه به 

ر دانی از زحمات ايشان تأکي دارد. پيامبر اسالم (ص) و ق
مناسبی  محتوايی  بار  اين که  بر  عالوه  شعر  ن  خوان  
کمک    کالس  در  دلچسب  شاد و  فضايی  ايجاد  به  بر دارد،  در 

. می کن
ايجاد  شادمانی  و  نشاط  کالس  در  باي  فعاليت  اين   
تأکي  خوانی  سرود  و  شعر  هنری  جنبه های  روی  بر  پس   . کن

. بيش تری داشته باشي

٢ـــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

ولی   فعاليت شماره ١، از دانش آموزان می خواه تا ج
را کامل کنن که تفاوت های رفتار افراد را قبل و بع از مسلمانی 
ول دقيقًا همانی است که در کتاب درسی  . اين ج نشان می ده
ه است. بنابراين انجام آن فعاليت در  در فعاليت اول، ارائه ش

کتاب کار صورت می گيرد.
فعاليت شماره ٢ 

که  است  هنری  و  سليقه ای  کار  نوعی  فعاليت،  اين   
را  آن  خويش  هنر  و  عالقه  و  احساس  بر  تکيه  با  دانش آموز 
ينه،کار ساده  ای  . کامل کردن تصوير کوچه های م انجام می ده
است ولی بچه ها می توانن تصوير را توسعه داده و چيزهای زياد 

. گی آن بيفزاين ديگری به آن اضافه کرده و به پيچي
دلخواه  صورت  به  شعر،  از  زيبايی  قسمت  انتخاب   

توسط هر دانش آموز صورت می گيرد.
 در اين فعاليت، مهم تأکي بر زيبايی و جنبه های هنری، 

صرف وقت مناسب و دقت در انجام فعاليت است.
 اين فعاليت مناسب است که در منزل حتی با کمک 

بزرگترها صورت بگيرد.

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
گی و رفتار مردم)  «ضمن آشنايی با اثرات وجودی (تأثيردر زن
ا نموده و به  ردانی پي پيامبر اسالم، نسبت به ايشان احساس ق
ف، در واقع  » اين ه شيوه ای ساده برای اين منظور کوشش کن

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

. ودانش آموز خود «گزارش»٢ کن

. ١ــ برای اطالع بيش تر درباره ی  نحوه ی ثبت حاصل ارزش يابی به بخش ارزش يابی در فصل اول اين کتاب مراجعه نمايي
. ٢ــ برای اطالع بيش تر درباره ی نحوه ی گزارش حاصل ارزش يابی به بخش ارزش يابی در فصل اول اين کتاب مراجعه نمايي
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درس ششم: صبح روز بعد…

توضيح واح درسی
ما،  جامعه ی  در  اخالقی  بزرگ  مشکالت  از  يکی 
بی توجهی به قانون، حقوق ديگران وارزش های دينی حاکم بر 
گی فردی و اجتماعی است؛ تا آنجا که اين بی توجهی گاهی  زن
مت قرار نمی گيرد بلکه تشويق و تقويت،  اوقات نه تنها مورد م
ه ای آن را يکی از راه کارهای  و حتی توصيه نيز می شود و ع
.اين گونه موقعيت ها  اد می کنن ت بخش قلم گی راحت و ل زن
اب و شادی آور است؛  متأسفانه معموًال برای بچه ها، به غلط ج
خوراک  و  خواب  شب،  در  کردن  ا  ص سرو  نظير  مواردی 
در  ن  خوان درس  نامناسب،  اوقات  در  تکاليف  انجام  نامنظم، 
ه ی برنامه های تلويزيونی نامتناسب با سن  مقابل تلويزيون، مشاه
گی بی نظم و بی قانون است؛  و سال و … اين ها همه نمودهای زن
ه و خطرات و  موقعيت هايی که خوب است به کودکان معرفی ش
ريس، باي  کر داده شود. بنابراين شما به هنگام ت آثار سوء آن ت
کاری کني که بچه ها از حضور در موقعيت های برهم ريخته و 
ی داشته باشن و نياز به برنامه را به  بی نظم، احساس ناخوشاين
، بيش از پيش  عنوان راه نجاتی برای فرار از شرايط ناخوشاين
گی روزمره،  . تشويق بچه ها به برنامه ريزی برای زن احساس کنن
بزرگ ترها  و  دوستان  با  مشورت  و  گفت وگو  به  بچه ها  تشويق 

اشکاالت  رفع  برای  مشورت  برنامه ريزی،  و  برنامه  درباره ی 
و  ضرورت  به  آن ها  توجه  جلب   ، کرده ان طراحی  که  برنامه ای 
ـ برای مثال درشرايطی واقعی و ملموس نظير  اهميت برنامه ريزیـ 
بازی ها و مسابقات ورزشی، مراسم عزاداری محرم، جشن ها و 
… ــ و نيز جلب توجه آن ها به قوانين و مقررات حاکم بر يک 
است  اماتی  اق جمله  از  و …  گروهی  بازی های  نظير  فعاليت 
که می توان برای جلب توجه کودکان به اهميت برنامه ريزی در 
گی، صورت بگيرد. متن درس، داستان بچه ای است که به  زن
ه است. اين درس  واسطه ی بی برنامه گی، دچار عواقب سوء ش
فردی  گی  زن در  بی برنامه گی  نتايج  و  آثار  از  نمونه ای  بيان  با 
اف درس نزديک می شود. متن، همچنين زمينه ساز  بچه ها، به اه
طرح موضوع  و بيان مصاديق و معيارها توسط دانش آموزان 
درس  اين  فعاليت های  در  آن هاست.  براساس  قضاوت  و 
ـ، دانش آموزان به تمرين عملی برنامه ريزی  ــ به ويژه در کتاب کارـ 
گی يک  گی فردی و گروهی می پردازن و نيز با   برنامه ی زن در زن
. نتيجه ی  خانواده ی مسلمان در کتاب کار خود آشنا می شون
ريس اين درس، نکته ی ذيل خواه بود:  نهايی حاصل از ت

. گی بهتر، برنامه ريزی می کن ار، برای زن يک فرد دين
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ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز با  ه
ه نسبت به  گی فردی و گروهی آشنا ش اهميت برنامه ريزی در زن
ا کرده  برنامه ريزی برای انجام کارهای فردی و جمعی تمايل پي
و برای تهيه ی برنامه ای برای انجام کارهای تحصيلی، خانوادگی 

. ام کن گی خود اق يا يک روز از زن

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

. ان ١ــ متن درس را بخوان و داستان آن را ب
٢ــ با توجه به متن درس، مطابق فعاليت شماره ١ کتاب 

. درسی (ص٣٧) به سؤال ها، پاسخ ده
٣ــ با توجه به متن درس، مطابق فعاليت شماره ٢ کتاب 

. درسی (ص ٣٧)، عبارت ها را تکميل کن
 ١٦ (صفحات  کار  کتاب   ١ شماره  فعاليت  مطابق  ٤ــ 
ن متن و پاسخ به سؤال هاــ متن برنامه روزانه  و ١٧) ــ خوان
برنامه ی  در  که  را  مهمی  موارد  و  بخوان  را  کريمی  خانواده 

. روزانه ی يک خانواده ی مسلمان وجود دارد را ذکر کن
. گی روزانه ی خود يک برنامه  تهيه کن ٥  ــ برای زن

١٦و  (صفحات  کار  کتاب   ١ شماره  فعاليت  مطابق  ٦ــ 
ن متن وپاسخ به سؤال ها ــ برنامه خود را با برنامه  ١٧) ــ خوان

. خانواده کريمی مقايسه کن
مطابق  را   (١٨ (ص  کار  کتاب   ٢ شماره  فعاليت  ٧ــ 
دستورالعمل، انجام ده و حاصل کار خود را در صفحه ١٩ 

. بنويس
مطابق  را  (ص٢٠)  کار  کتاب   ٣ شماره  فعاليت  ٨   ــ 

. دستورالعمل، انجام ده
مطابق  را  (ص٢١)  کار  کتاب   ٤ شماره  فعاليت  ٩ــ 

. دستورالعمل، انجام ده

ی واح درسی مفاهيم کلي
برنامه ريزی

استفاده مناسب از وقت

برنامه يک خانواده ی مسلمان

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

نزديک  ارتباط  درس  اين  متن  ويژگی های  از  يکی    
ن  ين ترتيب خوان گی روزمره ی بچه هاست. ب مفاهيم آن با زن
فعاليت  قالب  در  خصوصًا  و  بچه ها  توسط  (به ويژه  درس  متن 
زوجی يا گروهی) می توان ابزار خوبی برای يک شروع مناسب 
تفکر  اما  صميمی  لحنی  با  و  کودکان  زبان  از  متن  زيرا  باش 

ه است. برانگيز نگاشته ش
 می تواني کالس خود را، با بيان خاطره ای از دوران 
به   . کني شروع  برنامه ريزی  اهميت  درباره ی  خودتان  کودکی 
گونه ای که بچه ها به شما احساس نزديکی نموده و شما را نيز 
: کسی که در دوران کودکی خود  همانن خودشان تلقی کنن
برای برنامه ريزی سعی (و حتی خطا) می کرده و به انجام اين کار 

مصمم بوده و هنوز هم هست؛ درست مثل خود آن ها.
.  می تواني با کمک بچه ها يک «موقعيت» ايجاد کني
، يا اين  مثًال با ذکر يک داستان يا واقعه آن ها را به فکر واداري
که با انجام رفتارها و حرکاتی به آن ها نشان دهي که برای تحقق 
فی نياز به برنامه ريزی دارن و … و آن گاه باب گفت وگو را  ه

. در اين باره باز کني
م آن را در رفتار   می تواني نتيجه ی برنامه ريزی يا ع
خودتان نشان دهي و با حالتی بسيار خوشحال و يا ناراحت وارد 
. در اين صورت باي کاری کني که بچه ها رفتار  کالس شوي
شما را کامًال طبيعی تلقی نموده و در عين حال به خوشحالی و 
يا ناراحتی شما پی برده و اجازه ی سؤال در اين باره را به خود 
بحث  زمينه ساز  می توان  زمينه  اين  در  بچه ها  سؤاالت   . هن ب

. ی ميان شما و آن ها باش مفي
 تصاويــر درس نيــز می توانن ابــزار خوبی برای يک 

. شروع مناسب و سؤال برانگيز باشن
 شــروع درس بــا فعاليــت کتــاب کار و اســتفاده از 

شخصيت طنز جاجول نيز مناسب است.
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ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 
ريس ت

١ــ کتاب درسی
متن درس

 داستان درس، ابزاری برای برقراری رابطه ی مناسب 
شما  با  آنان  ميان  مؤثر  گفت وگوی  يک  شروع  و  کودکان  با 

. آموزگار محترم است. از آن به نحو احسن بهره بگيري
؛   متن درس را به عنوان يک قصه و به آرامی بخواني
به گونه ای که تک تک بچه ها بتوانن با عبارات آن رابطه برقرار 

. کنن
از  يکی  درس،  موضوع  درباره  بچه ها  خاطرات  بيان   

شيوه های مناسب برای انتقال بهتر مفاهيم اين درس است.
گی، بچه ها را    برای مهم جلوه  دادن برنامه ريزی در زن
. موقعيت هايی که در آن  درموقعيت های ذهنی مسئله ای قرار دهي

گی شاي بسيار دشوار شود! خبری از برنامه ريزی نيست وزن
گی پيرامون خود جلب   توّجه آن ها را به واقعيت های زن
. از آن ها بخواهي درباره ی مشکالت ناشی از بی برنامه گی  کني

. (براساس مصاديق و نمونه های واقعی) سخن بگوين
 ايجاد فضايی دوستانه برای کار گروهی و گفت وگوی 
آن ها  توسط  خاطرات  بيان  و  اطالعات  تبادل  و  بچه ها  ميان 

. می توان بسيار مفي باش

 به نظر می رس ايجاد يک مسأله در ذهن بچه ها بهترين 
. به گونه ای  شيوه برای آموزش مفاهيم اين درس به کودکان باش
که آن ها احساس کنن برای حل يک مسأله يا مشکل باي به طور 
. برای اين کار می توان با  ه و راه حل ارائه دهن يشي ی ان ج
استفاده از داستان ها، تصاوير ويا حتی فيلم هايی که بيان گر توّجه 
گی  زن برای  برنامه ريزی  به  انسان ها  بی توجهی  عکس  به  يا  و 
است، در اين باره با آنان گفت وگو کرد. با اهميت جلوه دادن اين 

. ريس شما را تشکيل می ده موضوع، مهم ترين بخش ت
 بسيار مناسب است اين درس ثمره ای عملی به دنبال 
. بنابراين تشويق بچه ها به تهيه ی برنامه برای خود و  داشته باش
ريس  فعاليت هايشان می توان يکی ديگر ازمهم ترين بخش های ت

. شما باش
طرح  ازه ی  ان به  چيز  هيچ  که  نکني  فراموش   
تحت  که  کسانی  در  نمی توان  اخالقی  معيارهای  شعارگونه ی 
.بنابراين به هيچ وجه با  تربيت ما هستن واکنش منفی ايجاد کن
ن شخصيت برخی از بچه ها، يا بيان شعارها و امثال  به رخ کشي
زمانی  اخالقی  مسايل  طرح   . نسازي بی اثر  را  خود  کالس  آن 
می توان برای بچه ها مفي بوده و معيارهای اخالقی را در آن ها 
درونی سازد که خود ازطريق کنکاش و قرار گرفتن در موقعيت 

. مسئله ای به آن ها دست يابن

ي سؤال
آيا متن اين درس تمام محتوای مورد نظر را در بر دارد؟

اف درس را پوشش  يه های آسمان خودی خود تمامی اه پاسخ: اين درس نيز، همانن بسياری از متون  ه
. محتوای آموزشی اين درس،تنها ابزاری برای آغاز بحث توسط آموزگار محترم و شروع يک گفت وگوی  نمی ده
ه ی آن، دراين  ير يادگيری و تسهيل کنن .نقش مؤثِر معلم، به عنوان م مؤثر ميان آموزگار و دانش آموزان می باش
ين ترتيب آموزگار محترم با  شته، بيش از دروس ديگر اين کتاب مورد توّجه قرار گرفته است. ب درس و درس گ
ی که از  شناختی که از دانش آموزان، محيط و امکانات موجود دارد می توان برای نحوه ی آموزش و تکميل فراين

. ام کن ه، شخصًا اق متن آغاز گردي
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فعاليت های پايان درس
رفتار  مورد  در  می توانن  بچه ها  فعاليت ها  اين  در 
 . شخصيت داستان قضاوت کنن و راه حلی به او ارائه دهن
ه ی بچه ها می توان  گفت وگوی آزادانه و در عين حال کنترل ش
ی نهايی توسط بچه ها برای  در ايجاد فرصت يادگيری و جمع بن
معيارهای عمل اخالقی ونيز کسب توانايی بيش تر برای  درک 
باش  يادتان   . باش مؤثر  بسيار  شخصی  گی  زن در  برنامه ريزی 
ف نهايی صورت می گيرد که بچه ها در  اين گفت وگوها با اين ه

. گی خود واقف شون نهايت به اهميت برنامه ريزی در زن
فعاليت  شماره ١

 فعاليت شماره ١، زمينه ی مناسبی برای تمرکز بيش تر 
بر متن، فهم بيش تر ماجرا و بهره گيری از اين فهم برای پرورش 

قوه نقادی (تمييز صحيح از ناصحيح) در بچه هاست.

 می تواني از اين سؤاالت به صورت پرسش از افراد، يا به 
. عکس پرسش هايی برای انجام يک فعاليت گروهی استفاده کني

بچه ها  برای  که  صورتی  در  سؤاالت  پاسخ  نوشتن   
ه نباش بسيار خوب و مؤثر است. ناراحت کنن

فعاليت شماره ٢
همانن فعاليت اول با تمرکز بر روی   اين فعاليت نيز 
متن شروع می شود، با نق رفتار سهيل ادامه می ياب و در انتها 

توسط دانش آموز مطالبی اضافه و عرضه می شود.
٢ــ کتاب کار

 کتاب کار در اين درس فعاليت زيادی را در بردارد. 
اين درس اساسًا از آن درس هايی است که اگر سه جلسه نيز به 
ارد زيرا  ، مناسب است و اشکالی در برن ريس آن اختصاص ياب ت

. می توان در حل يکی از مهم ترين مشکالت بچه ها مؤثر باش

فعاليت شماره ١
 فعاليت شماره ١، از دانش آموزان می خواه تا ضمن 
توجه به برنامه خانواده کريمی ــ به عنوان يک خانواده مسلمان 
ــ اکنون خود به برنامه ريزی پرداخته و در انتها برنامه خود را با 

. گی کريمی ها مقايسه کن برنامه روزانه زن
به  توجه  بر  تأکي  برنامه ريزی  از  بيش تر  اين جا  در   
دانش آموز  تا  آن هاست  از  گزارش  يک  وتّهيه  روزانه  کارهای 
نسبت به فعاليت های روزمره خود حساس باش و برای آن در 

. ذهن خود يک برنامه جستجو کن

 تأکي بيش از ح بر روی ساعات و دقايق، برنامه را از 
شکل يک ابزار برای راحتی و نظم درآورده و به ابزاری دست 

. يل می کن ه تب و پاگير و ناراحت کنن
برنامه ی  بچه ها  است  الزم  فعاليت  اين  انجام  برای   
با  سپس  و  نموده  مطالعه  را  مسلمان  خانواده ی  يک  روزانه ی 
بنابراين  دهن  قرار  بررسی  مورد  را  خود  برنامه  آن  از  استفاده 
بچه ها مسلمًا به راهنمايی شما نياز دارن اما اين راهنمايی نباي 

منجر به ديکته کردن برخی از عبارات بشود.
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فعاليت  شماره ٢
 اين فعاليت، برای پرورش توان انتقادگری بچه ها شکل 
گرفته و به آنان کمک می کن تا براساس معيارهايی که می شناسن 
، درباره برنامه محم و  ان ها دست می يابن يا در کالس درس ب
دوستانش نظر داده و آن را تکميل نموده و يا با سليقه خودش 

. ه تغيير ب
فعاليت شماره ٣

 فعاليت سوم کتاب کار، به بچه ها می آموزد «هر کاری 
نيازمن برنامه ريزی است» حتی خري نان برای منزل!

اب   اين فعاليت می توان به صورتی بسيار متنوع و ج

فعاليت شماره٤
 جاجول شخصيت آشنای بچه هاست که از پايه سوم 
. اين بار نيز جاجول  ه ان هر سال با کارها و رفتارهای او آشنا ش

روزمره  گی  زن مسايل  و  واقعی  موقعيت های  از  استفاده  با  و 
بچه ها انجام شود.

 در صفحه ١٩، اين فعاليت با تهيه يک برنامه متناسب 
. با سليقه، و عالقه دانش آموز به پايان می رس

کر می شويم که تأکي بر عنصری خاص در برنامه،   مت
به  توّجه  چيز  هر  از  بيش  بلکه  نيست،  فعاليت  اين  نظر  مورد 
زيادی  آموزشی  ارزش  که  است  آن  عموميت  و  برنامه  اهميت 
اشته  دارد. بنابراين بر روی جنبه های شکلی تأکي بيش از ح ن
باشي و سعی نکني يک الگوی خاص را به بچه ها آموزش داده 

. و تحميل کني

بر  تکيه  با  بتوانن  آن ها  تا  کرده  فراهم  بچه ها  برای  را  موقعيتی 
جاجول  به  خويش  نقادی  رت  ق و  آموخته  پيش  از  معيارهای 

. توصيه هايی نموده و او را راهنمايی کنن
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ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
ه  ش آشنا  گروهی  و  فردی  گی  زن در  برنامه ريزی  اهميت  «با 
نسبت به برنامه ريزی برای انجام کارهای فردی و جمعی تمايل 
ا کرده و برای تهيه ی برنامه ای برای انجام کارهای تحصيلی،  پي
ف، در  .» اين ه ام کن گی خود اق خانوادگی يا يک روز از زن

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

. و دانش آموز خود «گزارش» کن
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درس هفتم: راهنمايان زندگی

توضيح واح درسی
ف آموزش معنای ساده ی اصل نبوت،  متن درس، با ه
پيام  ن  رسان برای  الهی  راهنمايان  عنوان  به  را  الهی  پيامبران 
بيان  از  پس  همچنين  درس،   . می کن معرفی  بشر  به  اون  خ
ساده ی چگونگی بعثت انبياء، پيامبر اسالم را به عنوان آخرين 
به  مربوط  بخش  انتهای  در   . می نماي معرفی  اون  خ پيامبر 

ه، دانش آموزان  پيامبری و پس از انجام فعاليت های پيش بينی ش
. می باي به نتايج ذيل دست يابن

 نبوت، يکی از اصول دين اسالم است.
 دين مجموعه تعاليم و دستورات پيامبران است.

 نبوت يکی از اصول دين اسالم است.

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز ه

«نبوت»  و  «دين»  مفهوم  دو  از  ساده ای  معنای  با  ١ــ 
احساس  با  و  ه  ش آشنا  ــ  دين  اصول  از  يکی  عنوان  به  ــ 
ا برای بهره گيری از راهنمايی های  نياز به راهنمايی از جانب خ

. گی خود کوشش کن پيامبران در زن
٢ــ پيامبراسالم را کار پيامبر پيشين و آخرين پيامبر الهی 

. ردانی و به او احترام کن ان و از ايشان ق ب

انتظارات واح درسی از دانش آموز
باي  درس  اين  يادگيری  فرصت های  در  دانش آموز، 

: بتوان

. ١ــ متن درس را با دقت بخوان و مضمون آن را بفهم
. گی تلقی کن ٢ــ دين را به عنوان برنامه ای برای زن

و  ا  خ پيامبران  مورد  در  بيش تر  دانستن  برای  ٣ــ 
خصوصيات آن ها، فعاليت شماره ١ کتاب کار (صفحات ٢٤ و 

. ٢٥) ــ بازی با کلمات ــ را مطابق دستورالعمل، انجام ده
٤ــ با توجه به متن درس، مطابق فعاليت شماره ١ کتاب 

. درسی (ص ٤١)،به سؤاالت پاسخ ده
٥ــ با تکيه بر فعاليت شماره ٣ کتاب درسی (ص ٤١)، 
دين  اصول  از  يکی  عنوان  به  را  آن  و  ان  ب را  نبوت  معنای 

. بشناس
و  (ص)  اسالم  پيامبر  با  بيش تر  آشنايی  برای  ٦ــ 
خصوصيات ايشان، فعاليت شماره ٢ کتاب کار ــ جست وجو و 
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. تحقيق ــ  را مطابق دستورالعمل انجام ده
٧ــ آيه ی ٥٦ سوره احزاب (ص٤١) را بخوان و معنای 

. آن را حفظ کن
ا ذکر  ن اين آيه برای احترام به پيامبر خ ٨ــ پس از شني

. صلوات را بگوي
٩ــ با توجه به متن درس، مطابق فعاليت شماره ٢ کتاب 

. درسی (ص ٤١)، عبارت ها را تکميل کن

ی واح درسی مفاهيم کلي
اصل نبوت

نمونه هايی از دستورات دينی

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

گی  زن داستان  درباره ی  قصه گويی  با  درس  شروع   
. شته و راهنمايی پيامبران می توان شروع مؤثری باش اقوام گ

 احيانًا اگر فيلم يا کارتون مناسب از پيامبران ــ که در آن 
اب های الهی خبری  ه ای نظير تصوير کردن ع آموزن از جنبه های ب

. ، می تواني برای شروع استفاده نمايي نباش ــ در اختيار داري
ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
1ــــــ كتاب درسی

متن درس

متن اين درس، سنگينی خاص خود را دارد؛ يک متن داستانی نيست؛ بنابراين باي به گونه ای توسط 
. ا نکن ه و تشريح شود که دانش آموز نسبت به آن واکنش منفی پي آموزگار خوان

اختصاص  درس  ن  خوان به  را  مناسبی  فرصت    
. دهي

ن اين متن می توان بارها تکرار شود اما هر بار   خوان
به شکلی: يک بار با لحنی زيبا توسط معلم، يک بار توسط خود 
بچه ها به صورت فردی و آرام، يک بار برای انجام فعاليت های 

درس به صورت زوجی (دونفره).
پيامبران  داستان  زمينه ی  در  ديواری  قصه ی  تهيه ی   
بسيار مناسب است. اين کار می توان توسط خود بچه ها و با 

استفاده از کتاب های موجود صورت بگيرد.
ه  تحقيقی اگر برای بچه ها خسته کنن کارهای  انجام   
، در اين درس مؤثر است به خصوص که آن ها درسال های  نباش
يه های آسمان و هم در درس قرآن داستان های  شته، هم در ه گ

. ه ان زيادی در اين باره خوان
عنوان  به  (ص)  اکرم  پيامبر  شخصيت  روی  بر  تأکي   
آخرين پيامبر و نيز تأکي بر «اسالم» به عنوان آخرين و کامل ترين 
چنين  درس هم  ضروری است. متن  بسيار مهم و  دين الهی، 

ی را دارد.  تأکي

صلوات،  ذکر  با  اــ  خ پيامبر  از  ردانی  ق بر  تأکي   
ـ نيز از ديگر مواردی  احترام به قرآن، توجه به فرمايشات ايشانـ 

است که در اين درس مورد تأکي است.

فعاليت های پايان درس
: دراين فعاليت ها بچه ها سه چيز را می آموزن

ايت انسان ها و تکميل  اون پيامبرانی را برای ه اوًال: خ
نقايص دانش  و خرد آنان فرستاده است. اين پيامبران ويژگی هايی 
يشه ی  داشته ان از جمله رفتاری خوب و شايسته، دانش و ان
ا. به اين اعتقاد اسالمی، نبوت گفته  غنی و پرهيز از نافرمانی خ

می شود. نبوت يکی از اصول دين اسالم است.
ا به انسان ها، پيامبر رحمت  ثانيًا: پيامبر اسالم، مژده ی خ

ايت گر انسان ها به سوی رستگاری است. و ه
است. ما به او احترام  ثالثًا: او آخرين و بزرگترين پيامبر خ

ردان تالش ها و زحمات او هستيم. اريم و همواره ق می گ
فعاليت شماره ١

 فعاليت شماره ١، زمينه ی مناسبی برای تمرکز بيش تر  
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بر متن، فهم بيش تر مطالب و تمرکز بر روی محتوای اصل نبوت 
فراهم می آورد.

 پرسش ها را برای پرسش و پاسخ های عادی و مرسوم 
.اين پرسش ها می توان  ــ مثل امتحان شفاهی! ــ استفاده نکني
برای  محوری  و  گفت وگو  و  بحث  برای  خوبی  بسيار  زمينه ی 
ريس  ريس شما باش بنابراين می تواني از آن ها برای شروع ت ت
ائا بخواهي  . برای مثال می تواني از بچه ها ابت خود استفاده کني

. که پرسش ها را بخوانن سپس وارد متن درس شوي
 از طرح و حتی پاسخ به پرسش های بی مورد خودداری 
. در اين درس  کني و بحث را در ح مطالب کتاب باز کني

. ارائه ی مطالب زياد می توان بسيار مضر باش
فعاليت شماره ٢

 اين فعاليت باي با شادی و نشاط و تحرک و فعاليت 
. همراه باش

ريس اين  ر خوب است اين فعاليت و اساسًا ت  چق

پيامبر  حضرت  بعثت  يا  والدت  بافضيلت  ايام  با  همزمان  درس 
. اکرم (ص) باش

فعاليت شماره ٣
 انجام فعاليت ســوم بيش تر شــبيه به حفظ آيات قرآن 
ف حفــظ چن جمله ی  ين ترتيــب در اين فعاليت ه اســت. ب

اعتقادی و فکر کردن به معنای آن است.
 حاشيه رفتن، بيان غير مستقيم و ارائه ی توضيحات 

بيش از نياز، در اين فعاليت مضر است.
٢ــ کتاب کار

کتاب کار اين درس شامل دو قسمت است: قسمت اول 
ا از طريق مرتب  تکميل جمالت مربوط به ويژگی های پيامبران خ
کردن کلمات به هم ريخته (بازی با کلمات) است. فعاليت دوم، 
ف  ه است.  خ پيامبران  ويژگی های  از  نمونه هايی  جمع آوری 
و  الهی  پيامبران  گی  زن عملی  جنبه های  به  توجه  فعاليت،  اين 

گی بهره گرفت. الگوهايی است که می توان از آن ها در زن

فعاليت شماره ١
 فعاليت شماره ١، از دانش آموزان می خواه تا ضمن 

. بازی با کلمات به چن ويژگی پيامبران الهی دست يابن
فعاليت شماره ٢

 اين فعاليت، برای پرورش روحيه ی جست وجوگری 
ی  ی باي در انجام آن مصمم و ج در بچه هاست بنابراين تا ح

بود که در بچه ها عالقه ايجاد کن اما اگر امکانات مناسبی وجود 
ارد يا انجام آن برای بچه ها سخت و طاقت فرساست باي يا از  ن

انجام آن صرف نظر شود يا به گونه ای ساده انجام شود.

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
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ـ به عنوان  «اوًال با معنای ساده ای از دو مفهوم «دين» و «نبوت»ـ 
ه و با احساس نياز به راهنمايی از  يکی از اصول دين ــ آشنا ش
گی  ا برای بهره گيری از راهنمايی های پيامبران در زن جانب خ
و  پيشين  پيامبر  کار  را  اسالم  پيامبر  ثانيًا   . کن کوشش  خود 
احترام  او  به  و  ردانی  ق ايشان  از  و  ان  ب الهی  پيامبر  آخرين 
ف، در واقع نقطه نهايی آموزش، در اين واح  .»  اين ه کن

درسی خواه بود.
انجام  از  مرحله  هر  پايان  در  باي  معلم  قسمت  اين  در 
فعاليت ها ــ فعاليت هايی که برای تحقق انتظارات شکل می گيرد ــ 
که آيا دانش آ موز من توانست آن کار را انجام ده  از خود بپرسي
رسه  و حاصل آن را در جای مناسبی «ثبت» و سپس به اوليای م

. و دانش آموز خود «گزارش» کن

دانستنی های معلم
درباره ی موضوع نبوت

؟ انسان ها چه نيازی به پيامبر دارن
پيغمبر  به  هم  باز  علم  و  عقل  داشتن  با  انسان  آيا 

است؟ نيازمن
آيا تربيت برای کنترل و اداره ی مردم کافی نيست؟

ه اي که  پاسخ: شما در درس های علوم و جغرافی خوان
گی  جهان دارای منظومه ی شمسی است و زمين که محل زن
ماست يکی از اين منظومه هاست ولی همه ی اين منظومه ها در 
ه ی  زن موجودات  و  می کنن  گی  زن خورشي  نيروی  سايه ی 
آن به رش و کمال می رسن همه ی اين کرات توسط جاذبه ی 

. خورشي در فضا معلقن و می چرخن و نمی افتن
خورشي عضو مهم اين منظومه است که با سوخت مواد 
خود به همه نور و حرارت می ده تا رهگشای ادامه ی حيات 
زيست  محيط   ، خورشي نور  و  حرارت   . باش آن ها  گی  زن و 
موجودات را ض عفونی می کن و درختان و گياهان را به رش 

. و ثمر می رسان
عبارتن  که  است  حياتی  مهم  منبع  دو  دارای  خورشي 
گی موجوداتن و  از: نور و حرارت. اين دو عامل حيات و زن

. همگی در سايه ی اين دو نيرو به رش و کمال می رسن

ی الزم است که با دادن  در منظومه ی انسانی هم خورشي
نور علم و حرارت ايمان انسان ها را به کمال اليق خويش برسان 
و با تابش بر دل ها و مغزها، از يک طرف آن ها را ض عفونی 
ا  کن واز طرف ديگر گنج های نهفته را بيرون بريزد و به آن ها غ
ا رابطه ی نزديک  .اين خورشي باي کسی باش که با خ برسان
داشته، تا از آن منبع، بهره ی کافی ببرد و نقش خود را به خوبی 

. ايفا کن
ای روح بخش پيامبر(ص) را عامل  اون در قرآن، ن خ
، همان طور که آب و هوا، دو عامل حيات  گی می دان حيات و زن
ه هستن و اگر از آن ها محروم شون همواره از  موجودات زن
ا و رسول، شما  بين خواهن رفت: «ای اهل ايمان هر وقت خ
 .« برسي حقيقی  حيات  به  تا   ، يري ،بپ کن ايمان  به  دعوت  را 

سوره ی انفال آيه ی ٢٤
ه، پيامبری  ايی است که از ميان مردم درس نخوان «او خ
را برانگيخت تا با ايمان، قلبشان را گرم ساخته وتربيت کن و 

آن ها را با علم و حکمت آشنا سازد». سوره ی جمعه آيه ی ٢
را  پيامبران  بعثت  وعلت  می نگريم  را  البالغه  نهج  وقتی 
نکات  همين  به  (ع)  علی  حضرت  می بينيم،  می کنيم،  بررسی 
اون پيامبران خود را در ميان مردم  : «خ جالب اشاره می فرماي
ادای  به  را  آن ها  خويش،  تبليغی  فعاليت های  با  تا  برانگيخت 
پيمان فطرت (ايمان) وادار سازن و نيروهای نهفته ی عقل آن ها 

.» نهج البالغه فيص ص ٣٣ ازن را برانگيزن و به کار ان
ار می دهن که پيامبران، در  همه ی اين گفتارها، به ما هش
ميان مردم، مانن آن خورشي جهان تابی هستن که به همه نور و 

. گی انسان ها را گرم و روشن می سازن حرارت می دهن و زن
ه  يهی است هر انسانی که بهره اش از اين دو منبع ارزن ب
گی معنوی او هم بيش تر خواه بود  ، حيات و زن بيش تر باش
برليان  و  طال  و  الماس  همانن  اجتماع  بازار  در  وجودش  و 
ان و ياران وفادار و مؤمن  با ارزش خواه گشت. چنان که فرزن
به پيامبر که بيش تر با حضرت (ص) بوده و از او بهره ها گرفته 
ن که پيوسته مورد  ، انسان های با ارزش و گرانبهايی ش بودن
، ولی آن هايی که خود را از اين نعمت محروم  توجه مردم بودن
ن که در چشم  ، در جامعه مانن خارهای خطرناکی ش ساختن
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، مانن ابوجهل  و دست و پای مردم فرو رفتن و آن ها را آزردن
و ابوسفيان و…

و  قانون  به  احتياج  اجتماعی  گی  زن اداره ی  در  مردم، 
مقرراتی دارن که منافع و خواسته ی همه را در نظر گرفته باش 
و  خويشان  و  خود  شخصی  منافع  به  توجهی  ارش  قانونگ و 
نظر  الت  ع و  حق  به  فقط  اجرای  آن ها  در  و  اشته  ن دوستان 
ی و دوستی، او را از راه راست  کن و محيط گرم خويشاون

منحرف نسازد.
ف، راهی جز اين نيست  ن به اين آرمان و ه برای رسي
اون جهان باش که کامًال به تمام جنبه های  ار، خ که باي قانونگ
گی مردم آشنا و آگاه بوده و نيازهای گوناگون هر زمان را  زن
ی ها کامًال آشنا است. همان طور که  می دان و به خوبی ها و ب
به  ستمی  کوچک ترين  اريش  قانونگ «در   : می فرماي او  خود 

.» سوره ی نساء آيه ی ٤  کسی نخواه ش
و باي افراد شايسته ای وجود داشته باش که بتوان اين 
برسان  و  کن  دريافت  ا  خ از  را  ايت  ه برنامه های  و  قانون ها 
توصيه های  به  و  بکوش  آن ها  اجرای  در  اون  خ به  اتکاء  با  و 
و  پيامبران  از  جز  کار،  اين  و  نکن  اعتنايی  گونه  هيچ  ديگران 
با  که  ويژه ای  ارتباط  با  آن ها  زيرا  نيست،  ساخته  معصومان 

نخواهن  را  ديگران  وسوسه های  فريب  هيچ گاه   ، دارن اون  خ
خورد و به خواسته های دل، توجهی نخواهن کرد. آن ها هستن 
ر که  ، زيرا قانون هر ق که می توانن مجريان خوبی پرورش دهن
اشته  ن بی آاليش  و  پاک  مجريان  اگر   ، باش ارزشمن  و  خوب 

باش در جامعه ی انسانی اثر قابل توجهی نخواه داشت.
و  ه  کوشي سال ها  آگاه،  و  کرده  تحصيل  انسان های 
بودجه های زيادی صرف کرده ان که قوانين کامل و مؤثری برای 
، به طوری که حقوق همه ی افراد  اداره ی جامعه به وجود آورن
را در نظر داشته، و به گونه ای اجرا شود که حقی از بين نرود 
، به همين خاطر، هر روز بر تبصره های  ه ان ولی تاکنون موفق نش
به  روز  هر  حقوق دانان  و  ان  دانشمن و  می شود  اضافه  قانون 

 . ضعف و نقص اين گونه قوانين آگاه تر می گردن
انسان های  اين  بر  جهان،  اون  خ جهت،  همين  به 
تا  برانگيخت  را  پيامبرانی  آن ها  ميان  از  و  نهاد  منت  سرگردان 
اجرای  در  و  کنن  ابالغ  مردم  به  را  الهی  دستورات  و  احکام 
اون به يکی از پيامبران خود، به  . خ آن ها سخت کوشا باشن
نام داوود چنين فرمود: «ای داوود! ما تو را در زمين خليفه و 
الت داوری  جانشين خود قرار داديم، باي در ميان مردم، به ع

نمايی.» سوره ی بقره آيه ی ٢١٥
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درس هشتم: اين كتاب…

توضيح واح درسی
در اين درس، دانش آموزان پس از فراگرفتن يک شعر 
پيام های  و  موضوعات  از  برخی  با  کريم،  قرآن  درباره ی  زيبا 
قرآنی آشنا می  شون و با مطابقت دادن آن ها با تصاوير مربوطه، 
نی ها و مجموعه  . شعر و خوان مصاديقی از آن ها را نيز می آموزن
فعاليت های اين درس، برای دستيابی دانش آموزان به اين نتيجه 

ه است: فراهم ش
گی را به ما نشان داده  ا در قرآن، راه و رسم زن ١ــ خ

است.
درست   ، بخوان خوب  را  قرآن  باي  مسلمان  يک  ٢ــ 

. بفهم و به آن عمل کن

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز، با  ه
قرآن ــ به عنوان کتاب دينی ــ مسلمانان و برخی از مطالب آن، 
. ا کن ه، به قرائت و فهم صحيح قرآن تمايل پي بيش تر آشنا ش

انتظارات واح درسی از دانش آموز
باي  درس  اين  يادگيری  فرصت های  در  دانش آموز، 

: بتوان
فعاليت های اصلی

فکر  آن  مضمون  درباره ی  و  بخوان  را  درس  متن  ١ــ 
. کن

٢ــ متن ص ٤٤ کتاب درسی را با دقت بخوان و مطالب 
. ان آن را بطور کامل ب

٣ــ با استفاده از متن ص ٤٤ چن نمونه از دستورات 

. قرآنی را بيان کن
قرآن،  در  موجود  مطالب  برخی  با  آشنايی  برای  ٤ــ 
انجام  دستورالعمل  مطابق  را  درسی  کتاب   ٢ و   ١ فعاليت های 

. ده
٥ــ با مراجعه به کتاب های درسی ــ نظير قرآن ــ نمودار 
فعاليت شماره ١ کتاب کار ــ کامل کردن نمودار ــ را تکميل 

. کن
٦ــ برای تشکيل يک نمايشگاه کوچک از کارهای هنری 
خود از موضوعات و مضامين قرآنی (خط، نقاشی و …)، فعاليت 

. شماره ٢ کتاب کار را مطابق دستورالعمل انجام ده
فعاليت های تکميلی

٧ــ يک داستان قرآنی را مطابق ميل خود جست وجو  و 
. در کالس بيان کن

٨   ــ ارتباط بين قرائت و فهم درست قرآن را با عمل به 
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. دستورات آن بيان کن
. ٩ــ نتايج عمل به دستورات قرآن را ذکر کن

١٠ــ در قالب يک کارگروهی در مورد معنا و مصاديق 
. يکی از پيام های قرآنی با دوستانش گفت وگو کن

ی واح درسی مفاهيم کلي
قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان
نمونه هايی از دستورات قرآنی

قرائت و فهم درست قرآن، الزمه ی عمل به آن

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

 می تواني کالس خود را با ذکر چن پيام قرآنی شروع 
بچه ها  برای  می توان  قرآنی  پيام های  مناسِب  ِن  خوان  . کني
. سپس می تواني درباره ی اين پيام ها و اطالعات  شادی آور باش

. بچه ها در اين باره با آن ها گفت وگو کني
عنوان  به  می توانن  هم  بصری  يا  و  سمعی  ابزارهای   
وسايلی برای ايجاد انگيزه و آمادگی در دانش آموزان نسبت به 
: نوار  . ابزارهايی مانن شروع آموزش مورد استفاده قرار گيرن

کاست قرآن، فيلم (در صورت امکان)
 شروع درس با يکی از قصه های شيرين قرآن می توان 

. شروع مؤثری باش
ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
١ــ کتاب درسی

متن درس
  متن درس در واقع شعری است که به شيوه ای مناسب 
ه، بنابراين تمام اصول و  ن آن تقطيع ش و متناسب با نوع خوان

ن شعر بر آن حاکم است. قواع حاکم بر خوان
؛ به گونه ای که تک تک   متن درس را به آرامی بخواني

. بچه ها بتوانن با عبارات آن رابطه برقرار کنن

فعاليت های پايان درس
حاوی  قرآن  که  می آموزن  بچه ها  فعاليت ها  اين  در   
برای  ما  به  که  است  ه ای  ارزن حال  عين  در  و  متنوع  مطالب 
. در هر دو فعاليت، تهيه ی  آگاهی و شناخت بهتر کمک می کن
قصه ی ديواری در زمينه ی داستان اصحاب فيل می توان کمک 
توسط  می توان  کار  اين   . باش داشته  آموزش  به  خوبی  بسيار 

خود بچه ها و با استفاده از کتاب های موجود صورت بگيرد.
فعاليت شماره ١

 فعاليت شماره ١، از بچه ها می خواه متن های موجود 
. اين متن ها هر يک مربوط به  در صفحه ی ٤٥ کتاب را بخوانن

يکی از آيات قرآن است.
فعاليت شماره ٢

اول  فعاليت  تکميل  برای  و  ادامه  در  فعاليت  اين    
صورت می گيرد.

يگر مربوط    در اين فعاليت باي تصاوير و متن ها به يک
شود. اين کار زمانی ممکن است که دانش آموز فهم خوبی هم 

. از مضمون تصاوير و هم از مفهوم متن ها داشته باش
 اين فعاليت می توان روحيه جست وجوگری و فضايی 

. شاد و پر نشاط و تحرک ايجاد کن
  اگر انجام اين فعاليت با حفظ و يا قرائت زيبای آيات 

قرآن توسط بچه ها همراه باش بسيار خوب است.
٢ــ کتاب کار

ف  در کتاب کار اين درس دو فعاليت  اساسی با دو ه
ه صورت می گيرد: فعاليت اول مربوط می شود به تأثير قرآن  عم
گی ما و فعاليت دوم مربوط است به انجام يک  ايت زن در ه

کار هنری براساس قرآن.
فعاليت شماره ١

با  تا  می خواه  دانش آموزان  ١،از  شماره  فعاليت    
مراجعه به دانش قبلی ونيز کتاب های درسی خود، پيام های قرآنی 
 « گی بهتر به ما آموزش می ده را به عنوان «آن چه قرآن برای زن

. جست وجو کرده و در جای مخصوص بنويسن
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فعاليت شماره ٢
  اين فعاليت، برای پرورش روحيه ی هنری و ايجاد 
از  يکی  براساس  فعال  و  خالق  حال  عين  در  و  شاد  فضايی 

مفاهيم، پيام ها يا مضامين قرآنی، صورت می گيرد.
هنری  اثر  يک  می توان  دانش آموز  فعاليت  اين  در   
با  مشارکت  در  و  نموده  خلق  قرآنی  پيام  يا  آيه  يک  براساس 
سايرين آن را در نمايشگاهی که به منظور ارائه ی حاصل کار 

ارد. بچه ها تشکيل می شود به نمايش بگ
 شما می تواني به اين فعاليت درمحيط آموزشی خود 
نقاشی،  تابلو  کردن  درست   . ببخشي بيش تری  تنوع  و  غنا 
به  آن  معرفی  و  قرآن  زيبای  داستان های  از  يکی  انتخاب 
گفت وگو  و  قرآن  پيام های  از  يکی  دلخواه  انتخاب  دوستان، 
داستان  اجرای  داستان،  يک  ساختن  آن،  معنای  درباره ی 
مناسبی  نقاشی  ن  کشي يا  و  نمايشنامه  يک  قالب  در  قرآنی 
برای آن از جمله فعاليت هايی است که می توان در کالس شما 
اف  شکل بگيرد و شما آموزگار محترم می تواني با توجه به اه
توان  با  متناسب  آن ها  کاهش  يا  و  افزايش  تغيير،  به  يادگيری 

. خود و دانش آموزان بپردازي

ارزش يابی
درسی،  واح  اين  اصلی  اف  اه با  مطابق 
دينی  کتاب  عنوان  به  ــ  قرآن  «با  باي  دانش آموز 
ه، به قرائت  ــ مسلمانان و برخی از مطالب آن، بيش تر آشنا ش
ف، در واقع نقطه ی  .» اين ه ا کن و فهم صحيح قرآن تمايل پي

نهايی آموزش، در اين واح درسی خواه بود.
در اين قسمت معلم باي در پايان هر مرحله از انجام فعاليت ها 
از  ــ  می گيرد  شکل  انتظارات  تحقق  برای  که  فعاليت هايی  ــ 
خود بپرس که آيا دانش  آموز من توانست آن کار را انجام ده و 
رسه  حاصل آن را در جای مناسبی «ثبت» و سپس به اوليای م

 . و دانش آموز خود «گزارش» کن

دانستنی های معلم
يک شعر مناسب درباره ی قرآن برای استفاده در کالس

باغ شادی
يک باغ بزرگ می شناسم

است باغی که در آن بهار پي
سی شاپرک قشنگ درباغ

است بر سبزه و سبزه زار پي

هر گوشه و هر کنار اين باغ
سرشار ز عطر ياسمن هاست

ی تا از عطر گل محم
 عطر گل و سبزه و چمن هاست

اين باغ بزرگ باغ شادی است
ه در آن نهال لبخن رويي

هر برگ و گل و درخت آن هست
اون سرشار ز آيه ی خ

يه دارد اين باغ بزرگ ه
از خوبی و عشق و مهر و ايمان

اين باغ بزرگ مهربان است
اين باغ بزرگ، هست قرآن

                                   سروده ی جعفر ابراهيمی



81

درس نهم: برادرم، بازگرد!

توضيح واح درسی
ر  متن درس، با اشاره به داستان جنگ تبوک در ص
اسالم، به توصيف رابطه ی ميان حضرت علی عليه السالم و پيامبر 
اکرم (ص) از طرفی و شايستگی امير مؤمنان علی عليه السالم 

برای جانشينی پيامبر اکرم (ص) می پردازد. در پايان اين درس، 
و  «جانشين»  يک  تعيين  اهميت  به  سؤاالتی  با  دانش آموزان 
. يگر گفت وگو می کنن ويژگی های آن فکر و در اين باره با يک

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلــی ايــن واحــ درســی ايــن اســت کــه  هــ
دانش آمــوز، بــا ويژگی هــای جانشــين يــک راهنمــا و رهبر 
ه، ويژگی هــای اميرمؤمنــان علی عليه الســالم را به  آشــنا شــ
عنــوان جانشــين پيامبــر اکرم(ص) شــناخته و اصــل امامت 

. ــ به عنوان يکی از اصول دين ــ را بشناس

انتظارات واح درسی از دانش آموز
باي  درس  اين  يادگيری  فرصت های  در  دانش آموز، 

: بتوان
١ــ داستان درس را بخوان و بتوان برای ديگران نقل 

. کن
٢ــ با توجه به متن درس و متن فعاليت شماره ١ کتاب 
با  معلم  يک  جانشين  ويژگی  های  درباره ی  (ص٤٧)،  درسی 

. دوستانش گفت وگو کن
٣ــ درباره ی خصوصيات جانشين يک رهبر و راهنما با 

. دوستانش گفت وگو کن
ير  ٤ــ ويژگی های جانشين يک فرد مهم (مثل معلم، م

. و …) را بيان کن
٥ــ با توجه به متن درس فعاليت شماره ٢ کتاب درسی 
(ص ٤٧) را انجام ده و داليلی را برای انتخاب علی عليه السالم 

. ا ذکر کن به جانشينی پيامبر خ
حضرت  ويژگی های  درباره ی  مطالعه  برای  ٦ــ 
علی عليه السالم، تمامی مراحل چهارگانه ی فعاليت کتاب کار ــ 
. داستان خوانی و گفت وگوــ را مطابق دستورالعمل انجام ده

. ان ٧ــ اصل امامت را يکی از اصول دين ب

ی واح درسی مفاهيم کلي
ويژگی های يک جانشين خوب و مناسب

ا (ص) حضرت علی (ع) جانشين شايسته ی رسول خ
امامت، يکی از اصول دين
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ريس (ايجاد فرصت هايی برای يادگيری) ت
الف) شروع مناسب

 يکی از بهترين شيوه ها برای شروعی مناسب، ايجاد 
سؤال در ذهن کودکان است. سؤال خوب، تعادل ذهن کودک 
را بر هم زده، در او نياز به فعاليت برای جست وجو و يافتن پاسخ 
و برقراری تعادلی تازه به وجود می آورد. اين امر، بيش ترين و 
در  دانش آموز  ومشارکت  آموختن  برای  را  انگيزه ها  قوی ترين 
جريان يادگيری فراهم می سازد. برای ايجاد سؤال، از شيوه ها و 

وسايل گوناگونی می توان استفاده کرد.
ريس شما انجام فعاليت شماره   بهترين شروع برای ت

١ کتاب درسی (ص ٤٧) است.
ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
١ــ کتاب درسی

متن درس
؛ به   متن درس را به عنوان يک قصه و به آرامی بخواني
. گونه ای که تک تک بچه ها بتوانن با عبارات آن رابطه برقرار کنن

 مراقب باشي در مورد بحث امامت و جانشينی بيش از 
شعار  عبارات  به کاربردن  با  را  بچه ها  و  نشوي  جزييات  وارد  ح 
ما  که  است  آن  انن  ب باي  بچه ها  آن چه   . نسازي سردرگم  گونه 

يم و مطابق آن حضرت علی  مسلمانان (شيعه) به اصل امامت معتق
ان ايشان زمام رهبری امت را به دست داشته و  عليه السالم و فرزن
. داستان درس نيز يک نمونه برای بيان همين منظور است. دارن

فعاليت های پايان درس
فعاليت شماره ١

 فعاليت شماره ١، در ادامه طرح مسئله توسط شما، 
ميان  کالسی  بحث  و  گفت وگو  برای  خوبی  فرصت  می توان 

. بچه ها و شما باش
مه ی خوبی برای ورود   انجام اين فعاليت می توان مق

. به بحث جانشينی امير مؤمنان باش
ريس  ا ت  توصيه می شود قبل از استفاده از متن درس، ابت
. سپس به متن درس پرداخته و بع  خود را با اين فعاليت آغاز کني

. از آن فعاليت شماره ٢ کتاب درسی را انجام دهي
فعاليت شماره ٢

اول  فعاليت  تکميل  برای  و  ادامه  در  فعاليت  اين   
صورت می گيرد.

 پيام اصلی درس در اين فعاليت نهفته است اما اساس 
اين فعاليت بر پايه ی فعاليت قبل است.

به  ارجاع  و  توجه  فعاليت  اين  سؤال  به  پاسخ  برای   
داستان متن درس ضروری است.

٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

  در کتاب کار اين درس مطالب بيش تری برای آشنايی 

بيش تر بچه ها با شخصيت و رفتار امير المؤمنين (ع) قرار داده 
بچه ها  به  بخش  دراين  موجود  متنوع  فعاليت های  است.  ه  ش
تکميلی  و  ي  ج مطالبی  يادگيری  بر  عالوه  که  می کن  کمک 
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درباره ی امام، به کارهای متنوعی نظير، اجرای نمايش، تعيين 
. اما در نهايت وظيفه ی بچه ها پاسخ به سؤال  نام داستان بپردازن
؟» است. بنابراين بچه ها  ام ان ا ک «ويژگی های جانشين پيامبر خ

. را برای انجام اين مهم آماده کني

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
ه، ويژگی های  «با ويژگی های جانشين يک راهنما و رهبر آشنا ش
امير مؤمنان علی عليه السالم را به عنوان جانشين پيامبر اکرم (ص) 
را  ــ  دين  اصول  از  يکی  عنوان  به  ــ  امامت  اصل  و  شناخته 
ف، در واقع نقطه ی نهايی آموزش، در اين واح  .» اين ه بشناس

درسی خواه بود.
انجام  از  مرحله  هر  پايان  در  باي  معلم  قسمت  اين  در 
ـ فعاليت هايی که برای تحقق انتظارات شکل می گيرد ــ  فعاليت هاـ 
از خود بپرس که آيا دانش آموز من توانست آن کار را انجام ده 
رسه  و حاصل آن را در جای مناسبی «ثبت» و سپس به اوليای م

 . و دانش آموز خود «گزارش» کن

دانستنی های معلم
با  (ع)  علی  حضرت  رفتار  درباره ی  داستان  يک   

مردم:
ر مهربان تراز پ

سرگرم  را  کودکانش  رنگی  پارچه ای  دادن  تکان  با  زن 
گريه  به  دوباره  آن ها  که  شت  نمی گ زيادی  ت  م اما  می کرد. 

. . زن بيچاره نمی دانست چه کار باي بکن می افتادن
ا می خواستن  او فقير بود و بچه هايش گرسنه، آن ها غ

ايی در ميان نبود. ولی هيچ غ
آن  درون  آبی  و  اشت  گ آتش  روی  را  ظرفی  فقير  زن 
. بچه ها  . بخار آب بلن ش ريخت تا گرم شود. ظرف گرم ش
ن و با نگاهی  ايی روی آتش است ساکت ش به خيال آن که غ

. منتظر و نگران به ظرف آب چشم دوختن
می زد  هم  بزرگ  قاشقی  با  را  آتش  روی  آب  گه گاه  زن 
از  و  داشت  آب  ظرف  به  چشم  يک  و  کودکان  به  چشم  يک 

ا،  غ انتظار  در  بچه ها،  می ريخت.  اشک  چشمانش  گوشه ی 
. ه و به خواب رفتن آرام آرام خسته ش

مرد مهربان که اين منظره را از دور نگاه می کرد، اشک در 
چشمانش حلقه زد. بغض گلويش را گرفت. با شتاب به سوی 
اری آرد، روغن و برنج بر  خانه رفت و ظرفی پر از خرما، مق

اشت و همراه با يکی از يارانش بازگشت. شانه ی خود گ
. زن با خوشحالی  از آن زن اجازه خواست تا کمکش کن
و  ريخت  ظرفی  در  روغن  با  را  برنج ها  از  اری  مق يرفت.  پ
ار کرد.  . بع بچه ها را بي ای خوشمزه ای ش مشغول پختن غ

. ن ا داد تا سير ش آن ها را بوسي و با دست خود به آن ها غ
ا  زن با چشمانی پر از اشک شوق و با دلی شاد به غ

خوردن کودکانش نگاه می کرد.
انش  ر خوشحال بود که مردی مهربان به او و فرزن او چق
شت يک باره چشمان زن از تعجب خيره  تی گ . م کمک می کن

. ، او نمی توانست باورکن مان
 مرد مهربان، بچه ها را روی پشت خود سوار کرده بود 
و چهار دست  و پا روی زمين حرکت می کرد و بعضی وقت ها 
ای حيوانات در می آورد تا بچه ها را  ايی شبيه به ص از خود ص

. شاد و خوشحال کن
گريه  گرسنگی  از  که  کوچک  بچه های  می خواست  او   

. ، پس از رفتن او سير باشن و شادی کنن می کردن
دو کودک ياد آن مرد مهربان و دوست خوب بچه ها را 

. هميشه در دل هايشان داشتن
 يک متن شعارگونه برای تثبيت اعتقادات کودکان شيعه 

هب م
من با ايمان هستم

من ايرانی ام.

من مسلمانم.
من شيعه هستم.
من مؤمن هستم.

مؤمن يعنی با ايمان.
ايمان، پايه ی مسلمانی است.

دل مسلمان، زبان او و کارهايش، نشانه ی ايمان اوست.
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است. قلب مؤمن، جايگاه نور خ
زبان مؤمن، از دروغ و فحش و ناسزاگويی پاک است. 

و کارهايش همه نشانه  ای از ايمان اوست.
من مؤمن هستم.

به  قرآن،  به  پيامبرش،  آخرين  به  پيامبرانش،  به  ا،  خ به 
فرشته ها، به روز قيامت، … ايمان دارم.

امام من علی عليه السالم است. من به گفته های او ايمان 
دارم.

 داستان جنگ تبوک ١
تبوک نام دره ی بلن و استواری بود که در کنار چشمه 
ه و در نوار مرزی کشور سوريه، و در ميان راه  آبی ساخته ش

مکه و شام قرار داشت.
 از وقايع سال نهم هجرت غزوه ی تبوک است. ماجرا 
ا (ص) خبر رسي که روميان  از اين قرار بود که به پيامبر خ
سپاه انبوهی در «بلقاء» گرد آورده ان و می خواهن به مسلمانان 
ن ميوه ها بود و  . تابستان سخت گرم و هنگام رسي حمله برن
. در بيت المال  مردم می خواستن در خانه ها در آسايش بسر ببرن
پيامبر اکرم اين بود که  عادت  اشت.  ن انی وجود  چن مال  هم 
ف را معين نمی کرد اما در جنگ تبوک به  در لشکر کشی ه
سبب دشواری هايی که در پيش رو بود اعالم نمود که به جنگ 
: فصل گرماست در اين  با روميان خواهيم رفت. گروهی گفتن

! فصل مروي
 …  : ه ان ش سرزنش  آيه  اين  با  که  همانن  دسته  اين 
وقالوا ال تنفروا فی الحر قل نار جهنم اش حرالو کانوا يفقهون 
(توبه ــ٨١) … و گفتن در اين گرما بيرون نروي بگو: آتش 

. جهنم سوزان تر است اگر می دانستي
بوده  تن  سی  هزار  غزوه  اين  در  اسالم  سپاهيان  شمار 
بلکه  لشکر در غزوه های اسالمی  باالترين رقم  است٢. و اين 
بوده  روز  آن  تا  عربستان  در  سپاه  آوری  گرد  رقم  باالترين 

را  ابی طالب  بن  علی  ا،  خ پيامبر  لشکرکشی  اين  در  است. 
ينه نهاد اقامت امير مؤمنان در  به عنوان جانشين خود در م
ن که  ينه توطئه گران را سخت ناراحت ساخت. زيرا فهمي م
نمی توانن  ديگر  او،  پيگير  مراقبت های  و  (ع)  علی  وجود  با 
. از اين رو برای بيرون رفتن علی  نقشه های خود را پياده کنن
اين که  با  که  کردن  شايع  و  کردن  طرح  نقشه ای  ينه  م از  (ع) 
پيامبر(ص) با کمال ميل علی را برای شرکت در جهاد دعوت 
ت گرما از شرکت  در  کرد ولی او به جهت دوری راه و ش
س امتناع کرده است. علی (ع) برای ابطال تهمت  اين نبرد مق
آنان به محضر پيامبر شرفياب ش و جريان را با آن حضرت در 
ميان نهاد. پيامبر کلمه ی تاريخی خود را که از داليل واضح و 
روشن بر امامت و جانشينی بالفصل او پس از پيامبر اکرم(ص) 
ينه بازگرد! زيرا برای حفظ  : برادرم به م است، به او فرمودن
ارد تو  ينه جز من و تو کسی شايستگی ن شئون و اوضاع م
هارون  بمنزله  منی  تکون  ترضی ان  اما  هستی…  من  ه ی  نماين
ی ٣ آيا خشنود نمی شوی که بگويم  من موسی اال انه ال نبی بع
مثل تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی است جز اين 

که پس از من پيامبری نيست.
با توجه به آيات؛ واجعل لی وزيرا من اهلی + هارون اخی 
د به ازری ــ و اشرکه فی امری ــ … و برای من دستياری  ــ اش
استوار  او  به  را  پشتم  را،  برادرم  هارون  ه،  ب قرار  کسانم  از 
٢٩ــ٣٢)  گردان و او را شريک در کارم کن. (سوره ی طه ــ 
: از  پيامبر اکرم (ص) چهار منصب را به علی (ع) نسبت داده ان
مقايسه او با هارون  ١ــ او وزير من است ٢ــ پشتوانه ی من است 

٣ــ برادر من است ٤ــ شريک من در امر رسالت است.
در جنگ تبوک لشکر از تشنگی به زحمت افتاد و چون 
نبوده  درست  روميان  خبرآمادگی  ش  معلوم  ن  رسي تبوک  به 
است. جنگ تبوک آخرين درگيری مسلمانان با کفار در دوران 

ا بوده است. حيات پيامبر خ

ه است. يه های آسمانی تهيه ش رسان ه رس مرکز تربيت معلم شهي رجايی قزوين و از م ١ــ اين نوشته توسط آقای حسين اويسی م
ی ــ مغازی  ــ ج ٣ــ ص ٩٩٦ ٢ــ واق

بن  ٣ــ سطره ابن شهام ــ ج ٤ ــ ص ١٧٤ و تاريخ الملوک (تاريخ طبری ــ ج ٤ــ ص ١٦٩٦ خاتم پيامبران، ابوزهره، ترجمه حسين صابری ــ جل ٣ ــ ص ٤١٣ (از احم
حنبل روايت کرده است)
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♦ دانستنی هايی درباره ی موضوع امامت
؟١ ن چرا انسان ها به وجود امام نيازمن

هب شيعه اصل امامت و رهبری  پاسخ: يکی از اصول م
است. در حقيقت امامت ادامه راه نبوت است همان طوری که 

جامعه به پيامبر نيازمن است به امام هم نياز دارد. زيرا:
١ــ باي در ميان جامعه انسانی فرد کاملی وجود داشته 
باش که همه کماالت انسانی را دارا باش و از احکام و قانون های 
 . ه است اطالع داشته باش الهی که به وسيله ی پيامبر نازل ش
. انسان ها  ه ای را در اصطالح دين امام می گوين چنين فرد برگزي
ون امام نمی توانن به کمال انسانی برسن و در راه های پر پيچ  ب
. اين جا است  و خم در می مانن و نمی توانن راه راست را بيابن
که عقل و فطرت انسان حکم می کن که سالمت جامعه بستگی به 
وجود چنين شخصی دارد. شخصی که همه کماالت انسانی را 

دارد و به احکام و دستورات الهی کامًال آشناست. 
پس  رهبری  معنای  به  شيعه  آيين  در  رهبری  و  امامت 
پيامبر،  از  پس  که  است  معتق  شيعه  است.  اسالم  پيامبر  از 
انش ــ که هر يک  حضرت علی عليه السالم و يازده نفر از فرزن
ايت دينی امت اسالمی را بر  از ديگری جانشينان پيامبرن ــ ه

. ه دارن عه
بی پايان  محبت  و  لطف  داناست.  و  حکيم  اون  خ ٢ــ 
اون حکيم، چنين حکم می کن که انسان ها را بع از پيامبر،  خ
سرگردان نسازد و فردی را معين کن که ضامن اجرا و معلم و 
 ، اون . برای همين است که خ ه ی قرآن و سنت باش بيان کنن
بع از پيامبر شخصی را معين می کن تا در نبودن پيامبر حافظ و 
. اين شخص همان امام معصوم  ه ی احکام الهی باش اجرا کنن
سنت،  و  قرآن  فهم  در  مردم   ، نباش فردی  چنين  اگر  است. 
ا می کنن و  هر کس برای خود چيزی می گوي و   اختالف پي
نتيجه آن می شود که مردم از راه اصلی و واقعی باز می مانن و 
گی اجتماعی انسان و حيات  . روشن است که زن گمراه می شون
، چون پيمودن  ا باش معنوی او، نمی توان از مسأله ی رهبری ج
ون استفاده و بهره برداری از وجود امام معصوم  راه تکامل، ب

ن  ازه که يک رهبر الهی، راه رسي ممکن نيست. به همين ان
انسان را به کمال، آسان و سريع می کن پيروی از پيشوايان فاس 

. و گمراه، انسان ها را سريع تر به سقوط می کشان
ياد  به  را  شمسی  منظومه ی  تمثيل  نبوت،  موضوع  در 
منظومه  اين  در  خورشي  همچون  پيامبر  نقش  گفتيم  که  داري 
ی الزم است که اين  است و در منظومه ی انسانی هم، خورشي
دو منبع حياتی را داشته باش تا انسان ها در سايه ی آن ها به رش 
، يکی نور علم و دانش است و ديگری حرارت و  و کمال برسن
گرمی ايمان. يعنی از يک طرف از وجود پيامبر نور علم و دانش 
پرتو می افکن و از طرف ديگر حرارت ايمان. علم و ايمان مثل 
دوبال خواهن بود که انسان ها را در فضای کماالت به پرواز 

. در می آورن
حال پس از پيغمبر، چه کسی می توان جای اين خورشي 
را در منظومه ی انسانی بگيرد؟ اين شخص باي از هر جهت مانن 
پيامبر بوده و از نظر علم و ايمان مثل او باش تا بتوان نقش او 
را در منظومه ی انسانی ايفا کن و هيچ گاه از پاسخ سؤال ها در 
؟  ، غير از علی (ع) چه کسی می توان باش . اين خورشي نمان
، همگی اقرار کردن که  ن چون خود آن هايی که بع از پيامبر آم
علی از نظر علمی و ميزان نزديکی به پيغمبر و دسترسی به منبع 
وحی، از آن ها جلوتر است. برای همين «ابوبکر» به هنگامی که 
، گفت:  بازيگران سياست می خواستن او را به خالفت برسانن
، تا وقتی علی (ع) باش سزاوار نيست مرا انتخاب  «مرا رها کني

ي ج١ ص ١٦٩ .» شرح نهج البالغه ابن ابی الح نمايي
و عمر بارها اقرار کرد و گفت: «اگر علی نبود که پاسخ 
شب های  يم.»  می ش نابود  ما   ، ه ب را  مردم  علمی   سؤال های 

پيشاور، ص ٤٠٩
ا درباره ی امتياز علی (ع) بر ديگران  و خود رسول خ
فرمود: «من شهر علم هستم و علی درب ورودی آن است، هر 
، باي به سراغ  ا کن کس بخواه به دانش های من دسترسی پي

علی برود.» اشرف الموي پنهانی، ص٦٥
ای   »  : می فرماي رهبری  مسأله ی  در  اون  خ ٣ــ 

ی آيت اللهی، صفحات ٩ــ١٢ يم؟، نوشته ی سي مه ١ــ نقل از کتاب چرا به امام نيازمن
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از  که  االمر»  «اولی  پيامبر  و  ا  خ از  آورده اي  ايمان  کسانی که 
و  اختالف  چيزی  در  اگر  و  کني  اطاعت   ، هستن شما  خود 
ا (از طريق قرآن) و به پيامبر (از طريق  ا کردي به خ کشمکش پي

.» سوره ی نساء آيه ی ٥٩ سنت) مراجعه کني
ا مراجعه کنيم،  اگر ما به تاريخ و گفتار ياران رسول خ
می بينيم همه ی آن ها اعتراف می کنن که کسی از علی (ع) آگاه تر 
 : ا می گوي نبوده است، تا آن جا که «ابوذر» يار وفادار رسول خ
اون  م که فرمود: خ ا شني «من با گوش های خود از رسول خ
ر مرحمت  ه ی تو هستم، به من سعه ص من محم پيامبر برگزي
انم علی را وزير من کن تا به وسيله ی او، پشتم  فرما، و از خان

محکم و قوی بشود.» کنز العمال، ج ٦، ص ٣٩١
امامت چيست و امام کيست؟

هر چن که برای امامت معنی های گوناگونی است ولی 
، امامت به معنی  آن طور که از قرآن و روايت ها به دست می آي
و  دينی  کارهای  در  امت،  رهبری  و  اری  زمام و  پيشوايی 

دنيايی است.
معرفی صحيح معارف دين، حکومت، اجرای دستورات 

الت اجتماعی و تربيت و پرورش انسان ها  ، اجرای ع اون خ
. همه کارهايی مربوط به امامت هستن

پايان يافتن سلسله ی نبوت به معنی پايان يافتن سلسله ی 
اجرای  و  پيامبر  سخنان  توضيح  زيرا  نيست،  رهبری  و  امامت 
مقام  نيست.  ير  امکان پ معصوم،  رهبر  از  استفاده  ون  ب آن ها 
امامت و رهبری يکی از رکن های اساسی اسالم است و امام 
ازه ی واليت و رهبری  : «هيچ چيزی به ان محم باقر می فرماي

ارد.» بحار االنوار ج ٦٨ ص٣٢٩ اهميت ن
ما اگر به تاريخ جهان بنگريم، می فهميم که يک ملت در 
سايه ی وجود يک رهبر بزرگ و شايسته، در صف اول جهان 
قرار گرفته و به عکس، ملتی با داشتن امکانات و ارزش ها، به 

خاطر داشتن رهبری ناتوان و نااليق سقوط کرده است.
و  جهل  در  اشت  ن اليق  رهبری  که  زمانی  عرب  ملت 
اسالم،  پيامبر  ظهور  از  پس  ولی  می کرد.  گی  زن بت پرستی 
آن چنان به سرعت راه ترقی و تکامل را پيمود که جهان را به 

شگفتی واداشت.
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درس دهم: ميراث پيامبر

توضيح واح درسی
ير، داستان متن درس را به خود اختصاص  واقعه ی غ
ف اصلی اين درس، آشنايی بيش تر با مراسم  داده است اما ه
ير و برخی از مراسم و آداب برگزاری جشن اين روز  عي غ
است؛ بنابراين، اين درس بيش از هر چيز به عنوان درسی در 
اين  در  است.  مطرح  اسالمی  مناسبت های  و  مراسم  موضوع 

اعياد  از  يکی  ير  غ عي  که:  می آموزد  دانش آموز  درس، 
بزرگ اسالمی است که ما مسلمانان آن را جشن می گيريم 
و با برخی از آداب و مراسم آن آشنا می شود. آن چه در اين درس 
از هر چيز ديگری مهم تر است، تشويق بچه ها به برگزاری هرچه 
ير، حضور در مراسم آن وايجاد روحيه ی شاد  باشکوه تر عي غ

و پرنشاط در آن هاست.

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز،  ه
جهت  و  ه  ش آشنا  بيش تر  روز  اين  مراسم  و  ير  غ عي  با 
ير از خود اشتياق نشان  مشارکت در برگزاری مراسم عي غ

. ده

انتظارات واح درسی از دانش آموز
باي  درس  اين  يادگيری  فرصت های  در  دانش آموز،  

: بتوان
ديگران  برای  بتوان  و  بخوان  را  درس  داستان  ١ــ 

. خالصه ی آن را نقل کن

٢ــ با توجه به متن درس و با گفت وگوی با دوستانش 
بتوان به دو سؤال فعاليت شماره ١ کتاب درسی (ص ٥٣) پاسخ 

. ه مشروح و مناسب ب
. ان ير را يکی از اعياد مهم مسلمانان ب ٣ــ عي غ

معلم،  توضيحات  و  خود  قبلی  اطالعات  بر  تکيه  با  ٤ــ 
ير يکی از…» در فعاليت شماره ٢ کتاب درسی  عبارت «عي غ

. (ص ٥٣) را تکميل کن
. ير را بيان کن ٥ــ داليل اهميت عي غ

٦ــ فعاليت شماره ٣ کتاب درسی (ص ٥٣) را تکميل 
. کن

ير با کمک  ٧ــ برای مشارکت در برگزاری جشن عي غ
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هم کالسان خود شعر کتاب کار را مطابق با فعاليت شماره ١، به 
. صورت يک سرود زيبا برای اجرا آماده کن

جشن  برگزاری  نحوه ی  از  گزارشی  تهيه ی  برای  ٨  ــ 
ير در شهر يا روستای خود،فعاليت شماره ٢ کتاب کار  عي غ

. ــ تهيه گزارش ــ را مطابق دستورالعمل انجام ده

ی واح درسی مفاهيم کلي
ير عي غ

ير اشت غ جشن بزرگ
ير مراسم شادی بخش عي غ

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

ير و ايجاد   برای تأکي بر جنبه های عاطفی واقعه ی غ
ير خم و نيز ارزيابی  عالقه نسبت به حضور در مراسم عي غ

ميزان عالقه ی بچه ها نسبت به آن.
کالس   و  رسه  م در  جشن  اين  اگر  است  خوب  چه   
شما برگزار شود و بچه ها در برگزاری آن مشارکت فعال داشته 

. باشن
ب)توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
1ــــــ كتاب درسی

متن درس
ن درس و کار بر روی متن، کاری کني   به هنگام خوان

. ت ببرن که بچه ها از داستان درس، به عنوان يک داستان، ل
ير و خاطرات بچه ها در اين باره،   گفت وگو درباره ی غ
درس  اين  مفاهيم  بهتر  انتقال  برای  مناسب  شيوه های  از  يکی 

است. 
 در صورتی که اين امکان برای شما فراهم باش که از 
ی کرده و جشنی را به مناسبت  رسه را آذين بن قبل کالس و م

، بسيار مناسب است. ير برگزار کني عي غ
ريس اين درس را به ماه   تا آن جا که ممکن است ت

 .١ ير موکول کني ذی الحجه و نزديکی عي غ
ن   تمامی امکانات را به کار بگيري تا بچه ها از فرا رسي

. ير احساس شادی و نشاط کنن عي غ
 در اين درس الزم است بيش تر بر حس و حال بچه ها 

. و ايجاد نشاط و شادی در آن ها تأکي نمايي
فعاليت های پايان درس

فعاليت شماره ١
 فعاليت شماره ١، بر روی متن درس تأکي دارد. اين 
فعاليت می توان فرصت خوبی برای گفت وگو و بحث کالسی 
فرصت  شما می تواني از اين   . کن ايجاد  شما  بچه ها و  ميان 
ير استفاده  برای تکميل اطالعات بچه ها درباره ی واقعه ی غ

. نمايي
مه ی خوبی برای ورود   انجام اين فعاليت می توان مق

. ير باش به بحث اهميت عي غ
فعاليت شماره ٢

اول  فعاليت  تکميل  برای  و  ادامه  در  فعاليت  اين   
صورت می گيرد.

اختيار  در  متن  که  اطالعاتی  پايه ی  بر  فعاليت  اين   
. بچه ها قرار می ده و نيز اطالعات قبلی آنان، می باش

 برای انجام اين فعاليت توجه و ارجاع به داستان متن 
درس ضروری است.
فعاليت شماره ٣

 اين فعاليت بيش از هر چيز بر جنبه شادی آفرين عي 
ير و مراسم آن تأکي دارد. غ

رسه به گونه ای که بچه ها در   برگزاری يک جشن در م
آن سرگرمی ها و فعاليت های مورد عالقه ی خود را داشته باشن 
می توان در ايجاد عالقه و اشتياق نسبت به اين عي بزرگ اسالمی 

. بسيار مؤثر باش

يه های آسمان وجود دارد که به واسطه ی ساختار پيمانه ای آن، هر درس در مناسبتی خاص و با به بهانه ی يک اتفاق يا حادثه مرتبط  ١ــ اين امکان برای تمامی درس های ه
ون در نظر گرفتن ترتيب قرار گرفتن درس در کتاب درسی ارائه شود. اف يادگيری ب با اه
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٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

 سرود خوانی  فعاليتی شادی بخش و پرخاطره به شمار 

پرنشاط  و  شاد  فضايی  ايجاد  برای  فعاليت  اين  از  می رود. 
. استفاده کني

فعاليت شماره ٢
در  گزارشی  تهيه ی  به  درس،  اين  کار  کتاب  فعاليت   
گی بچه ها  ير در شهر يا روستای محل زن مورد برگزاری عي غ
دارد. طی انجام اين فعاليت، بچه ها با مراسم و سنت های اين 
انگيزه ای  و  زمينه  می توان  فعاليت،  اين   . می شون آشنا  عي  

. برای حضور در مراسم اين عي بزرگ نيز باش
ير در شهر   تهيه ی گزارش از برگزاری مراسم عي غ
يا محله، می توان بچه ها را برای حضور در چنين مراسمی آشنا 

. کن

ارزش يابی
دانش آموز  درسی،  واح  اين  اصلی  اف  اه با  مطابق 

ه و جهت  ير و مراسم اين روز بيش تر آشنا ش باي «با عي غ
نشان  اشتياق  خود  از  ير  غ عي  مراسم  برگزاری  در  مشارکت 
واح  اين  در  آموزش،  نقطه نهايی  واقع  در  ف،  ه اين   « ده

درسی خواه بود.
انجام  از  مرحله  هر  پايان  در  باي  معلم  قسمت  اين  در 
شکل  انتظارات  تحقق  برای  که  فعاليت هايی  ــ  فعاليت ها 
می گيرد ــ از خود بپرس که آيا دانش آموز من توانست آن کار 
را انجام ده و حاصل آن را در جای مناسبی «ثبت» و سپس 

. رسه و دانش آموز خود «گزارش» کن به اوليای م
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درس يازدهم: اسراف

توضيح واح درسی
به  است که  مجموعه ی چهار نوشته ی کوتاه  اسراف، 
متن  است.  ه  ش وين  ت پنجم  کالس  دانش آموزان  قلم  از  نقل 
دانش آموزان می خواه تا با  »، از  دفتر وحي اول، «برگ های 
. در متن دوم با  يشن يک نمونه ی عينی، به عواقب اسراف بين
نام «ميوه های نيم خورده»، داستانی از امام رضا عليه السالم نقل 
ه  و دانش آموزان به يکی از فواي اسراف نکردن و درست  ش
. متن سوم، نمونه ای از اسراف را به  مصرف کردن فکر می کنن
ه  دانش آموزان يادآوری می کن که شاي کمتر به آن پرداخته ش
است و آن، مسئله ی وقت است. آموزش استفاده ی مناسب از 
ه  …» هم با زبانی ديگر آم فرصت ها، در درس «صبح روز بع
موضوع  تثبيت  به  هم  می توان  ي  ج زاويه ای  از  آن  تکرار  و 
کمک کن و هم به تعميق آن. متن چهارم نيز به دنبال آموزش 
موضوع  اين  به  هم  کار  کتاب  فعاليت های  است.  مفهوم  همان 
مصاديق  دانش آموزان،  فعاليت ها،  اين  از  يکی  طی  دارد.  نظر 
ديگری برای اين مفهوم يافته و متوجه اين نکته شون که هر چيز 
دورريختنی هم ممکن است به کار بياي و دوباره به صورتی ديگر 
قابل استفاده گردد. در اين درس، قرار است با دانش آموزان به 

اين نتيجه برسن که استفاده ی مناسب از امکانات و دوری از 
اسراف، يکی از نمونه های رفتار اسالمی است.

دنبال  به  عملی  ثمره ای  درس  اين  است  مناسب  بسيار 
يريت  . مثًال شاي بتواني با کمک ساير همکاران و م داشته باش
توزيع  و  ساخت  نمايشگاه،  برگزاری  (نظير  فعاليت هايی  رسه  م
تهيه ی  پوستر،  ساخت  بچه ها،  توسط  ه  ش تهيه  بروشورهای 
برای  را  و …)  خيابانی١  نمايش های  اجرای  ديواری،  روزنامه 
ين و حتی مردم محله  آگاه سازی بچه های ديگر کالس ها، وال
از  پرهيز  خوبی های  يا  و  نادرست  مصرف  عواقب  از  شهر  و 
. يا اين که در گوشه ای از شهر يا ده  اسراف سازمان دهی کني

. اين فعاليت را انجام دهي
ه های  بچه ها را نسبت به بی توجهی خود و ديگران به آفري

. ا و يا از بين بردن آن، حساس بار بياوري خ
با توجه به اين که در پايه ی پنجم موضوع امر به معروف 
در  حساسيت  ايجاد  است  مناسب  بسيار  می شود  مطرح  نيز 
کر دادن به ديگران با  بچه ها به گونه ای باش که بچه ها جسارت ت

. ا کنن شيوه ی صحيح را در اين زمينه نيز پي

ون اتکا به امکانات صحنه و نور مصنوعی  ١ــ نمايش های خيابانی ضرورتاً در خيابان برگزار نمی شود بلکه منظور از آن نمايش هايی است که می توان در فضای باز و ب
و … اجرا شود.
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ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز، با  ه
ه، اهميت و فواي استفاده ی  مفهوم اسراف و زشتی آن آشنا ش
ان و به استفاده ی  درست از امکانات و پرهيز از اسراف را ب

. درست از امکانات و پرهيز از اسراف تمايل نشان ده

انتظارات واح درسی از دانش آموز
باي  درس  اين  يادگيری  فرصت های  در  دانش آموز، 

: بتوان
١ــ قطعات پنج گانه ی متن را به صورت مجزا بخوان و 

. مفهوم هر يک را درک کن
٢ــ ميان هر قطعه با قطعات ديگر، رابطه ی معنايی برقرار 

. کن
٣ــ آيه ی ١٤١ سوره ی انعام و معنای آن را بخوان و 

. حفظ کن
کتاب   ١ شماره  فعاليت  درس،  متن های  به  توجه  با  ٤ــ 

. درسی (ص٥٩) را انجام ده
خود،  قبلی  اطالعات  و  درس  متن  از  استفاده  با  ٥  ــ 
ضمن انجام فعاليت شماره ٢ کتاب درسی (ص٥٩) داليلی برای 

. قبح اسراف ذکر کن
مطابق  را  ــ  قضاوت  کار  کتاب   ١ شماره  فعاليت  ٦  ــ 

. دستورالعمل ــ انجام ده
٧ــ برای اظهار نظر درباره ی مصرف صحيح و شيوه های 
قبلی  اطالعات  و  درس  متن  از  استفاده  با  اسراف،  از  دوری 

. خود، فعاليت شماره ٣ کتاب درسی(ص٥٩) را انجام ده
مصرف  برای  مناسب  راه های  جست وجوی  جهت  ٨   ــ 
صحيح و شيوه های دوری از اسراف، با استفاده از اطالعات قبلی 

. خود، فعاليت شماره ٤ کتاب درسی (ص٥٩) را انجام ده
٩ــ فعاليت شماره ٢ کتاب کارــ ساختن کاردستی با دور 

. ريختنی هاــ را مطابق دستورالعمل انجام ده

ی واح درسی مفاهيم کلي
صرفه جويی، مصرف درست

پرهيز از اسراف

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

نزديک  ارتباط  درس  اين  متن  ويژگی های  از  يکی   
ن  ين ترتيب خوان گی روزمره ی بچه هاست. ب مفاهيم آن با زن
فعاليت  قالب  در  خصوصًا  و  بچه ها  توسط  (به ويژه  درس  متن 
زوجی يا گروهی) می توان ابزار خوبی برای يک شروع مناسب 
تفکر  اما  صميمی  لحنی  با  و  کودکان  زبان  از  متن  زيرا  باش 

ه است. برانگيز نگاشته ش
ه ی   اگر بتوان از پوسترها يا عکس هايی که نشان دهن
است،  امکانات  از  صحيح  استفاده ی  به  انسان ها  توجه  م  ع

استفاده نمود، بسيار مناسب است.
 نقل چن خبر از عواقب ناشی از بی توجهی انسان ها 
ر دادن منابع از روزنامه ها يا منابع ديگر  به عواقب اسراف و ه
مه ی خوبی  و استفاده از تصاوير مناسب از آن ها هم می توان مق
. برای اين کار شما می تواني از جلسه ی قبل  برای درس باش
نبال جمع آوری اخبار و يا حتی ساختن داستان هايی  بچه ها را ب

. در اين باره بفرستي
ه ای از بچه ها که نشان   بازی های نمايشی شما و يا ع
ه ی رفتارهای نامناسب باش نيز برای شروع درس می توان  دهن

. بسيار مناسب باش
 می تواني کالس خود را، با بيان خاطره های خود و 

. بچه ها شروع کني
يک  برای  خوبی  ابزار  می توانن  نيز  درس  تصاوير   

. شروع مناسب و سؤال برانگيز باشن
 شروع درس با فعاليت کتاب کار نيز مناسب است.

ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 
ريس ت

١ــ کتاب درسی
متن درس

 ساختار داستانی درس، فرصت و امکان خوبی برای 
گفت وگوی  يک  شروع  و  کودکان  با  مناسب  ارتباط  برقراری 
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. مؤثر ميان آنان با شماست. از آن به نحو احسن بهره بگيري
می توان  درس،  بخشی  چن  ساختار  اين  بر  عالوه   
به  جهت  چن  از  را  (اسراف)  واح  مفهومی  تنوع،  بر  عالوه 

. بچه ها آموزش ده
امکان  فعاليت،  و  سؤال  يک  با  متن  شروع  همچنين   
. فعال بودن بچه ها حتی به هنگام قرائت متن را به آن ها می ده

 بيان خاطرات بچه ها درباره ی موضوع درس، يکی از 
شيوه های مناسب برای انتقال بهتر مفاهيم اين درس است.

بهترين شيوه برای  مسئله در ذهن بچه ها  ايجاد يک   
که  گونه ای  به  است.  کودکان  به  درس  اين  مفاهيم  آموزش 
کودکان احساس کنن برای حل مسئله يا مشکل، باي به طور 
می توان  کار  اين  برای   . دهن ارائه  حل  راه  و  ه  يشي ان ی  ج
با استفاده از داستان ها، تصاوير و يا حتی فيلم هايی که بيان گر 
بی توجهی انسان ها به مسئله ی کمبود منابع و بهره گيری درست 
آدمی  گی  زن که  خطری  درباره ی  است،  ود  مح امکانات  از 
پر  گی  زن محيطی  زيست  آثار   ، می کن ي  ته لحاظ  اين  از  را 
اسراف و … با آنان گفت وگو کرد. با اهميت جلوه دادن اين 

. ريس شما را تشکيل می ده موضوع، مهم ترين بخش ت

مناسب  بسيار  زمينه  اين  در  ديواری  قصه ی  تهيه ی   
از  استفاده  با  و  بچه ها  خود  توسط  می توان  کار  اين  است. 

کتاب های موجود صورت بگيرد.
 بســيار مناسب است اين درس ثمره ای عملی به دنبال 
يريت  . مثًال شاي بتواني با کمک ساير همکاران و م داشته باش
رســه فعاليت هايی (نظير برگزاری نمايشگاه، ساخت و توزيع  م
ه توسط بچه ها، ســاخت پوستر، تهيه ی  بروشــورهای تهيه شــ
روزنامه ديــواری، اجرای نمايش هــای خيابانی و …) را برای 
ين و حتی مردم محله  آگاه ســازی بچه های ديگر کالس هــا، وال
و شــهر از عواقب مصرف نادرســت و يا خوبی هــای پرهيز از 
. يا اين که در گوشه ای از شهر يا ده  اســراف سازمان دهی کني

. اين فعاليت را انجام دهي
ن   تشويق بچه ها به تشکيل گروه يا گروه هايی برای آگاه ش
و سپس آگاه  کردن ديگران درباره ی استفاده ی درست و به جا از 
م اسراف، می توان يکی ديگر از مهم ترين  منابع و امکانات و ع
تشويق های  با  بتواني  شما  اگر   . باش شما  ريس  ت بخش های 
ی خود  خودتان به تشکيل چنين گروه يا گروه هايی (با تصميم ج
. ، بزرگ ترين وظيفه ی تربيتی را انجام داده اي بچه ها) کمک کني

رسه، گروه يا گروه هايی برای اين  وارن که توسط معلمان و مربيان در هر م  برنامه ريزان تربيت دينی امي
گی  . دراين صورت، اين بزرگ ترين کارکرد تربيتی درس دينی برای پيون معيارهای دينی با زن منظور تشکيل شون

. اد خواه ش روزمره قلم

به  ديگران  و  خود  بی توجهی  به  نسبت  را  بچه ها   
گی، و از بين بردن  ا و به طور کلی امکانات زن ه های خ آفري

. آن، حساس بار بياوري
به  امر  موضوع  پنجم  پايه ی  در  که  اين  به  توجه  با   
معروف نيز مطرح می شود بسيار مناسب است ايجاد حساسيت 
کر دادن به ديگران  در بچه ها به گونه ای باش که بچه ها جسارت ت

. ا کنن را در اين زمينه نيز پي
فراموش نکني که …

ون انجام اين کار عملی و يا تشکيل يک   اين درس ب

. گروه کار نمی توان کارکرد زيادی داشته باش
 پيش و بيش از بچه ها، خود شما باي نسبت به مصرف 
درست منابع و پرهيز از اسراف عالقه من و حساس باشي و اين 

ه شود. باي در گفتار و کردار شما به خوبی مشاه
 آموزه های درس هايی شبيه به اين درس، باي در طول 
زمان و به گونه ای مستمر به دانش آموزان ارائه شود و به طور 
ی بر روی آن کار شود. بنابراين مفاهيم اين درس می باي  ج
تا  شود  مطرح  مختلف  بهانه های  به  و  گوناگون  مناسبت های  به 

زمينه ای برای حساسيت بچه ها نسبت به آن فراهم شود.
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خود  پيرامون  گی  زن واقعيت های  به  را  آن ها  توجه   
. از آن ها بخواهي درباره ی مشکالت ناشی از اسراف  جلب کني

. (براساس مصاديق و نمونه های واقعی) سخن بگوين
فعاليت های پايان درس

تحرک  و  فعاليت  سراسر  انتها،  تا  ا  ابت از  درس  اين 
نبال دارد، اما بخش  فعاليت های انتهايی نيز به نوبه خود در  ب
 . ه ای دارن تعميق و سپس بسط و توسعه ی مفاهيم نقش عم

: اين فعاليت ها بر روی سه موضوع اساسی تأکي دارن
١ــ مصاديق و نمونه های اسراف

گی ی اسراف و تأثيرات منفی آن در زن ٢ــ زشتی و ب
٣ــ دوری از اسراف با مصرف درست و به جا

اين فعاليت ها بچه ها را در موقعيت های واقعی قرار داده و از 
. آن ها می خواه مطابق با موقعيت به تفکر و حل مسئله بپردازن

فعاليت شماره ١
 فعاليت شماره ١ از بچه ها می خواه تا مطابق آن چه در 
 . ه، به بيان خاطرات خود درباره ی اسراف بپردازن متن ذکر ش
اين خاطرات می توان زمينه ای برای توجه بيش تر بچه ها به قبح 

. اسراف ــ درفعاليت شماره ٢ ــ باش
فعاليت شماره ٢

تمرکز بيش تر  مناسبی برای  شماره ٢، زمينه ی  فعاليت   
برمتن های درس، فهم بيش تر ماجراها و بهره گيری از اين فهم برای 

پرورش قوه نقادی (تمييز صحيح از ناصحيح) در بچه هاست.
 می تواني از اين سؤاالت به صورت پرسش از افراد، يا به 

. عکس پرسش هايی برای انجام يک فعاليت گروهی استفاده کني

فعاليت شماره ٣
 اين فعاليت به عکس فعاليت اول که با تمرکز بر روی 
از  و  دارد  پيون  بچه ها  پيرامون  گی  زن با  می شود،  شروع  متن 
. آن ها می خواه با توجه به پيرامون خود به حل مس ئله بپردازن

فعاليت شماره ٤
 فعاليت شماره ٤ به بچه ها يک راه عملی برای مصرف 
درست و دوری از اسراف نشان می ده و از آن ها می خواه 

. ي بپردازن در اين زمينه به کسب تجربه هايی ج
٢ــ کتاب کار

بردارد. زيادی را در   کتاب کار در اين درس فعاليت 
اين درس اساسًا از آن درس هايی است که اگر سه جلسه نيز به 
ارد زيرا  ، مناسب است و اشکالی در برن ريس آن اختصاص ياب ت

. می توان در حل يکی از مهم ترين مشکالت اجتماعی مؤثر باش
فعاليت شماره ١

 فعاليت شماره ١، برای تأکي بر مصاديق اسراف در 
ه است مواردی نظير، مصرف بی رويه ی آب، مواد  نظر گرفته ش
 ، ايی، وقت و موارد مشابه در کنار ساير کارهای نيک و ب غ
گان ــ که خود می توان  ان و يا آزار پرن نظير کمک به نيازمن
امکان  فعاليت  اين  ضمناً   ــ.  باش  نيز  رانی  گ وقت  اق  مص
قضاوت و بنابراين توجه به زيبايی و يا زشتی اين اعمال را فراهم 
ه نتيجه ی اسراف کاری  می آورد. در انتها از بچه ها خواسته ش
گی) را ذکر کنن و برای جلوگيری  (يعنی ثمره ی عملی آن در زن

. از آن پيشنهادهايی ارائه دهن
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فعاليت شماره ٢
 ٤ شماره  فعاليت  عملی  شکل  واقع  در  فعاليت،  اين   
کتاب درسی است. طی اين فعاليت بچه ها به خلق آثار هنری 

. ام می کنن زيبايی با استفاده از دور ريختنی ها اق
ه توسط آقای همتی آهويی   کتاب دور ريختنی ها، تهيه ش
از انتشارات کانون پرورش فکری و کتاب های ديگری با همين 
موضوع می توان کمک بسيار خوبی به شما و دانش آموزانتان 

. در اين باره بکن

ارزش يابی
دانش آموز  درسی،  واح  اين  اصلی  اف  اه با  مطابق 

ه، اهميت و فواي  باي «با مفهوم اسراف و زشتی آن آشنا ش
ان و به  استفاده ی درست از امکانات و پرهيز از اسراف را ب
نشان  تمايل  اسراف  از  پرهيز  و  امکانات  از  درست  استفاده ی 
ف، در واقع نقطه ی نهايی آموزش، در اين واح  .» اين ه ده

درسی خواه بود.
انجام  از  مرحله  هر  پايان  در  باي  معلم  قسمت  اين  در 
فعاليت هاــ فعاليت هايی که برای تحقق انتظارات شکل می گيرد ــ 
از خود بپرس که آيا دانش آموز من توانست آن کار را انجام ده 
رسه  و حاصل آن را در جای مناسبی «ثبت» و سپس به اوليای م

. و دانش آموز خود «گزارش» کن
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درس دوازدهم: قايق چوبی

توضيح واح درسی
بی توجهِی  رسه،  م در  بچه ها  به  مبتال  مسايل  از  يکی 
استفاده ی  و  ديگران  و  خود  اموال  به  نسبت  آن ها  از  برخی 
نابجا ونامناسب از آن هاست؛ به گونهای که اين بی توجهی گاهی 
اين گونه  می شود.  ناراحتی  و  درگيری  دردسر،  موجب  اوقات 
به  مربوط  شرعی  احکام  به  بی توجهی  موجب  ها  بع رفتارها 
. خوب است که کودکان  اموال شخصی و عمومی خواه ش
با موقعيت هايی که در آن ها مسئله ی توجه به اموال شخصی، 
ه  اموال ديگران و اموال عمومی ضروری است، بيش تر آشنا ش
و برای به کارگيری معيارهای اخالقی و شرعی مربوط به آن ها 
درس  داستان  منظور  همين  به   . شون مهيا  واقعی  گی  زن در 
می توان ابزار مناسبی برای شرح يک موقعيت و سپس گفت وگو 
درباره ی آن و قضاوت درباره ی گفتار و رفتار شخصيت های 
ماجرای  داستان،  اين  موضوع   . آي شمار  به  داستان  اصلی 

ا  کودکی است که قايقی را که آرزو می کرده، در ساحل دريا پي
کرده و به خانه برده است. نوشته ی روی قايق ظاهرًا حاکی از 
آن است که قايق صاحبی دارد و پسرک نمی توان آن را برای 
را  قايق  می گيرد  تصميم  پسرک  مادر،  کر  ت با  نگه دارد.  خود 
فعاليت های  و  داستان  اين   . برگردان صاحبانش  يا  صاحب  به 
مربوط به آن، زمينه ی مناسبی برای طرح موضوعات و مفاهيم 
گی بچه ها  مربوط به مال حرام و حالل و نمونه های آن در زن
است. در اين درس الزم است قبل از هر چيز، دانش آموزان به 
توانايی تشخيص مفاهيمی مثل «مال من»، «مال ديگری»، و «مال 
همه ی مردم» و تمييز مصاديق آن برسن و سپس احکام مربوطه 
ه و  برای آن ها بيان شود. اين احکام می باي بسيار ساده بيان ش
: هر مسلمان وظيفه دارد از  صرفًا بيان گر نتيجه ی ذيل باش

. مال حالل استفاده نموده و از مال حرام پرهيز کن

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز، با  ه
گی روزمره  ی  مفهوم مال حالل و حرام و برخی از مصاديق آن در زن
ان و به  ه، برخی احکام ساده ی مال حالل و حرام را ب خود آشنا ش

. استفاده از مال حالل و پرهيز از مال حرام تمايل نشان ده

انتظارات واح درسی از دانش آموز
باي  درس  اين  يادگيری  فرصت های  در  دانش آموز، 

: بتوان
. ١ــ متن درس را بخوان و به مضمون آن فکر کن

٢ــ پس از توضيحات معلم، معنای مال حالل و مال حرام 
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. را بيان می کن
٣ــ با توجه به متن درس، فعاليت شماره ١ کتاب درسی 

. (ص٦٣) را انجام ده
٤ــ با استفاده از متن درس و اطالعات قبلی خود، به 

. سؤاالت فعاليت شماره ٢ کتاب درسی (ص٦٣) پاسخ ده
٥ــ با استفاده از اطالعات قبلی خود و توضيحات معلم، 
درسی  کتاب   ٣ شماره  فعاليت  دوستانش  با  گو  گفت و  ضمن 

. (ص٥٩) را انجام ده
اموال  و  وسايل  به  رانسبت  مسلمان  يک  وظيفه ی  ٦ــ 

. ديگران بيان می کن
 (٤٠،  ٣٩ (صفحات  کار  کتاب   ١ شماره  فعاليت  ٧ــ 

. ــ   پاسخ دادن به سؤال هاــ را مطابق دستورالعمل انجام ده
٨  ــ برای تمييز ميان اموال خصوصی و عمومی فعاليت 
ـ گفت وگو و نتيجه گيری ــ  شماره ٢ کتاب کار (صفحات ٤١ و٤٢)ـ 

. را مطابق دستورالعمل انجام ده
عمومی  اموال  نيز  و  شخصی  وسايل  از  فهرستی  ٩ــ 
رسه تهيه کرده و درباره ی نحوه ی استفاده ی صحيح از آن ها  م

. گزارش می نويس
١٠ــ ضمن انجام فعاليت شماره ٤ کتاب درسی (ص ٦٣)، 

. فرمايش پيامبر اکرم (ص) را بخوان و از حفظ کن

ی واح درسی مفاهيم کلي
مال حالل و حرام

گی دانش آموزان نمونه های مال حالل و حرام در زن
گی  برخی از مصاديق اموال عمومی وخصوصی در زن

بچه ها
استفاده ی صحيح از اموال عمومی

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

برای  مناسبی  امکان  خود  درس  داستانی  ساختار   
شروع است.

ه ی   اگر بتوان از پوسترها يا عکس هايی که نشان دهن

است،  امکانات  از  صحيح  استفاده ی  به  انسان ها  توجه  م  ع
استفاده نمود، بسيار مناسب است.

که  بچه ها  از  ه ای  ع يا  و  شما  نمايشی  بازی های   
درس  شروع  برای  نيز  باش  نامناسب  رفتارهای  ه ی  نشان دهن

. می توان بسيار مناسب باش
 می تواني کالس خود را، با بيان خاطره های خود و 

. بچه ها شروع کني
 .  می تواني با کمک بچه ها يک «موقعيت» ايجاد کني
، … و  مثًال با ذکر يک داستان يا واقعه آن ها را به فکر واداري

. آن گاه باب گفت وگو را در اين باره باز کني
يک  برای  خوبی  ابزار  می توانن  نيز  درس  تصاوير   

. شروع مناسب و سؤال برانگيز باشن
 شروع درس با فعاليت کتاب کار نيز مناسب است.

ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 
ريس ت

١ــ کتاب درسی
متن درس

 ساختار داستانی درس، فرصت و امکان خوبی برای 
گفت وگوی  يک  شروع  و  کودکان  با  مناسب  ارتباط  برقراری 

. مؤثر ميان آنان باشماست. از آن به نحو احسن بهره بگيري
 ويژگی ديگر اين متن، اين است که داستان در واقع 
س  ا پايان آن می باي توسط خود بچه ها ح ه و ل به پايان نرسي

زده شود.
اتفاقات  نزديک  ارتباط  درس  اين  متن  ديگر  ويژگی   
متن  ن  خوان ترتيب  ين  ب بچه هاست.  روزمره ی  گی  زن با  آن 
درس (به ويژه توسط بچه ها و خصوصًا در قالب فعاليت زوجی 
يا گروهی) می توان ابزار خوبی برای يک شروع مناسب باش 
زيرا متن از زبان کودکان و با لحنی صميمی اما تفکر برانگيز 

ه است. نگاشته ش
 بچه ها را نسبت به بی توجهی به اموال خود و ديگران 

. حساس بار بياوري
 با توجه به اين که در پايه ی پنجم موضوع امر به معروف 
نيز مطرح می شود بسيار مناسب است ايجاد حساسيت در بچه ها 
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کر دادن به ديگران را در  به گونه ای باش که بچه ها جسارت ت
. ا کنن اين زمينه نيز پي

فراموش نکني که…
ون انجام يک کار عملی و يا تشکيل يک   اين درس ب

. گروه کار نمی توان کارکرد زيادی داشته باش
است  اسالمی  احکام  موضوع  به  مربوط  درس  اين   
با  مطابق  می دهي  کر  ت بچه ها  به  که  نکاتی  است  الزم  بنابراين 
نسبت به آن  نکاتی که  بيان  باش و  اسالم  س  مق قوانين شرع 

. شک و تردي داري خودداری کني
که  ــ  حرام  و  حالل  مال  مسئله ی  که  باشي  مراقب   
موضوع احکام شرعی است ــ به يک مسئله ی اخالقی تقليل 
اما  دارد  اخالقی  جنبه ای  چن  هر  موضوع  اين  نشود.  داده 
س اسالم است و باي تمامی  از موضوعات احکام و شرع مق
البته  شود.  لحاظ  ما  اعمال  و  رفتار  در  آن  شرعی  جنبه های 
ايی مطرح  آن چه در اين درس و برای کودکان پايه ی  پنجم ابت
است، ذکر چن نمونه و يک حکم ساده است. اين حکم در 

ه است. يث شريف پيامبر اکرم (ص٦٣) ذکر ش ح
مسئله ی احکام مال حالل و حرام، در اين جا به کسب 
روزی حالل يا کسب حرام مربوط نمی شود بلکه صرفًا موضوع 
ملکيت است. لطفًا در مثال ها و توضيحات خود به اين مسئله 

. توجه کافی داشته باشي
مجهول  (مال  لقمه  احکام  جزييات  وارد  هيچ وجه  به   

. ) نشوي ا می کن المالکی که انسان پي
فعاليت های پايان درس

تأکي  زير  اساسی  محورهای  روی  بر  فعاليت ها  اين 
: دارن

١ــ توجه انتقادی به ماجرای داستان و شخصيت اصلی 
آن (عبارت ناقص اول در فعاليت شماره ١)

٢ــ قرار دادن بچه ها در موقعيتی شبيه به موقعيت شخصيت 
اصلی داستان (عبارت ناقص دوم در فعاليت شماره ١)

موقعيت  به  شبيه  موقعيتی  در  بچه ها  دادن  قرار  ٣ــ 
صاحبان اصلی قايق (سؤال اول در فعاليت شماره ٢)

ه ی  قاع و  معيار  به  ن  رسي برای  موقعيتی  ايجاد  ٤ــ 
(سؤال  دينی  دستور  يک  بر  تکيه  يا  ان  وج از  ه  برآم اخالقی 

دوم در فعاليت شماره ٢)
٥ ــ ايجاد امکان برای توجه به معيار اخالقی يا شرعی 

در مورد استفاده از اموال خود و ديگران (فعاليت شماره ٣)
٦ــ تکيه بر معيار دينی در مورد استفاده از اموال خود 

و ديگران (فعاليت شماره ٤)

٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

می شود.  آغاز  داستان  يک  با   ،١ شماره  فعاليت   

اشته و حاال  رسه جا گ داستان پسری که پالتوی خود را در م
آن  دنبال  به  رسه،  م ه ی  ش گم  اشيای  مخصوص  جعبه ی  در 
خواه  مشخص  بچه ها  خود  ابتکار  با  داستان  پايان  می گردد. 
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ف از اين فعاليت، آن است که بچه ها در موقعيتی فرضی  . ه ش
گی روزمره ی خود قرار گرفته و در  اما شبيه به موقعيت های زن

. ، انتخاب کنن و تصميم بگيرن يشن مورد آن بين
بر  بچه ها  قضاوت  توان  افزايش  برای  فعاليت  اين   

، مفي است. همچنين  اساس معيارهايی که در درس آموخته ان
در  ورودی  رفتارهای  تعيين  منظور  به  می توان  فعاليت  اين  از 
آموزش  بچه ها  به  مطلبی  گونه  هر  آن که  از  پيش  درس،  شروع 

داده شود، استفاده نمود.

فعاليت شماره ٢
 در اين فعاليت با طرح چن سؤال، درباره ی و ظايف 
عمومی  اموال  و  ديگران  اموال  خود،  اموال  به  نسبت  افراد 
گفت وگو و بحث می شود. فراموش نکني که قبل از هر چيز 
باي دانش آموزان به توانايی تشخيص مفاهيمی مثل «مال من»، 
«مال ديگری»، و «مال همه ی مردم» و تمييز مصاديق آن برسن 
و سپس احکام مربوطه برای آن ها بيان شود. اين احکام می باي 

: ه و صرفًا بيانگر تعميم زير باش بسيار ساده بيان ش
 هر مسلمان وظيفه دارد از مال حالل استفاده نموده و 

. از مال حرام پرهيزکن
 اين فعاليت، برای ايجاد تمايز ميان اموال عمومی و 
خصوصی و نحوه ی استفاده از هر يک مطابق دستورات دين 
ي است و بنابراين فعاليت شماره ٢ کتاب  است. اين مفهوم ج
ي و درسی مستقل تلقی می شود و باي  کار، به عنوان مبحثی ج

وقت مناسبی را برای آن اختصاص داد.

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
گی  «با مفهوم مال حالل و حرام و برخی از مصاديق آن در زن
و  حالل  مال  ساده ی  احکام  برخی  ه،  ش آشنا  خود  روزمره ی 
ان و به استفاده از مال حالل و پرهيز از مال حرام  حرام را ب
ف، در واقع نقطه ی نهايی آموزش،  .» اين ه تمايل نشان ده

در اين واح درسی خواه بود.
انجام  از  مرحله  هر  پايان  در  باي  معلم  قسمت  اين  در 
فعاليت ها ــ فعاليت هايی که برای تحقق انتظارات شکل می گيرد ــ 
از خود بپرس که آيا دانش آموز من توانست آن کار را انجام ده 
رسه  و حاصل آن را در جای مناسبی «ثبت» و سپس به اوليای م

. و دانش آموز خود «گزارش» کن
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درس سيزدهم: نگني
توضيح واح درسی

داستان درس مربوط به حضرت امام هادی عليه السالم 
گی دوستان و پيروانشان است. اين درس  و تأثير ايشان در زن
رفتار  و  اخالق  و  گی  زن با  بيش تر  آشنايی  برای  است  ابزاری 
ن»  خوان «برای  بخش  در  هم  مختصری  اطالعات  دهم.  امام 

و  گی  زن با  دانش آموزان  بيش تر  آشنايی  به  که  ه  آم درس  اين 
که  آن  ضمن   . می کن کمک  عليه السالم  هادی  امام  شخصيت 
برای  اطالعات  اين  دقيق  و  کامل  کردن  بازگو  می شود  تأکي 

ارد. ارزش يابی اطالعات بچه ها ضرورتی ن

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز با  ه
ه نسبت به  هادی عليه السالم آشنا ش شخصيت امام  گی و  زن
ايشان احساس عالقه و احترام نموده و برای بهره گيری از رفتار 

. گی روزمره تالش کن امام صادق (ع) در زن

انتظارات واح درسی از دانش آموز
دانش آمــوز، در فرصت هــای يادگيری ايــن درس باي 

: بتوان
بتوان خالصه ی آن را  بخوان و  درس را  داستان  ١ــ 

. برای ديگران نقل کن
٢ــ با توجه به متن درس و اطالعات قبلی خود، فعاليت 

. شماره ١ کتاب درسی (ص ٦٩) را انجام ده
داستان  محتوای  و  مضمون  بر  بيش تر  تسلط  برای  ٣ــ 

درس، فعاليت شماره ١ کتاب کار (صفحات ٤٣ و٤٤) ــ کامل 
. کردن عبارت ها و قضاوت ــ را مطابق دستورالعمل انجام ده

٤ــ برای ذکر نمونه ای از گفتار امام هادی عليه السالم 
يث ــ  فعاليت شماره ٢ کتاب کار (ص٤٥) ــ جست وجوی ح

. را مطابق دستورالعمل انجام ده
ن را بخوان و به اطالعاتش درباره ی  ٥ــ متن برای خوان

. امام هادی بيفزاي

ی واح درسی مفاهيم کلي
امام هادی عليه السالم 

گی مردم تأثير امام در زن

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

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

 يکی از بهترين شيوه ها برای شروعی مناسب، ايجاد 
سؤال در ذهن کودکان است. سؤال خوب، تعادل ذهن کودک 
را بر هم زده، در او نياز به فعاليت برای جست وجو و يافتن 
پاسخ و برقراری تعادل تازه به وجود می آورد. اين امر، بيش ترين 
و قوی ترين انگيزه ها را برای آموختن و مشارکت دانش آموز در 
جريان يادگيری فراهم می سازد. برای ايجاد سؤال، از شيوه ها 

و وسايل گوناگونی می توان استفاده کرد.
ريس شما انجام فعاليت شماره ١   بهترين شروع برای ت

کتاب درسی (ص٤٧) است.
ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
١ــ کتاب درسی

متن درس
گی حضرت امام هادی (ع)   متن درس حکايتی از تاريخ زن

. است. داستانی که تأثير امام را در اطرافيان خود نشان می ده
دارد  خاصی  شيرينی  خود  خودی  به  درس  قصه ی   
. بنابراين متن  نی و دلچسب باش و می توان برای بچه ها شني
پس  دارد  آموزش  در  اساسی  نقش  و  است  مهم  خيلی  درس 

. ن درس اختصاص دهي فرصت مناسبی را به خوان
 تهيه ی قصه ی ديواری از داستان درس بسيار مناسب 

از  استفاده  با  و  بچه ها  خود  توسط  می توان  کار  اين  است. 
کتاب های موجود صورت بگيرد. 

فعاليت های پايان درس
فعاليت شماره ١

 فعاليت شماره ١، از بچه ها می خواه بار ديگر متن درس 
را مورد توجه قرار دهن و بخوانن و در انتها قسمت پايانی و ناتمام 

. درس را به دلخواه و البته متناسب با منطق داستان تکميل کنن
فعاليت شماره ٢

يه های  ن در ه  دانستن تمام مطالب متن برای خوان
و  پاسخ  و  پرسش  نباي  هيچ وجه  به  و  ارد  ن ضرورتی  آسمان 
ارزش يابی درس را بر روی آن متمرکز نمود اما به  هر حال اين 
هادی (ع) است.  امام  درباره ی  اطالعات خوبی  حاوی  بخش 

بنابراين  فعاليت شماره ٢ کتاب درسی فعاليتی دلخواه است.
٢ــ کتاب کار

فعاليت شماره ١: اين فعاليت ابزاری برای تمرکز بيش تر 
بر  ص٤٣  عبارات  تکميل  است.  درس  متن  محتوای  برروی 
اساس فهم دانش آموز از داستان صورت می گيرد. اما برای اين 
که يک فهم مشترک ايجاد شود کارگروهی مناسبی می توان بر 

کور انجام شود. روی فعاليت م
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فعاليت شماره ٢: اين فعاليت برروی يکی از سخنان امام 
متمرکز است. در اين فعاليت بچه ها با سر هم کردن کلمات در 

. يثی از امام هادی (ع) می آموزن هم ريخته ح

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
ه نسبت به  گی و شخصيت امام هادی عليه السالم آشنا ش «با زن
ايشان احساس عالقه و احترام نموده و برای بهره گيری از رفتار 
ف، در  .» اين ه گی روزمره تالش کن امام صادق (ع) در زن

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

. و دانش آموز خود «گزارش» کن

دانستنی های معلم
درباره ی حضرت امام علی النقی عليه السالم

امام علی نقی عليه  السالم درپانزدهم ذيحجه سال ٢١٢ هجری 
ها  اشتن بع . نام او را علی گ ينه به دنيا آم درُصريا نزديک م
به جهت داشتن صفات ممتاز به او لقب های هادی، نقی و امين 

. دادن
بزرگوارش  ر  پ کنار  در  را  کودکيش  دوران  حضرت 
ک  ران و در ان امام محم تقی عليه السالم ومادرش سمانه گ

. ر بهره من ش تی از کماالت پ م
راهنمايی  و  رهبری  و  رسي  خالفت  به  نوجوانی  در  او 

ه گرفت. مسلمين را به عه
ار ساختن مردم نسبت به نقشه های  وظيفه ی اصلی امام بي
ناپاک دشمن بود. مردمی که سال ها زير نفوذ ظالمانه ی خلفای 

. ه بودن نيرنگ باز عباسی از واقعيت اسالمی دور ش
شت. امام مشغول تعليم و تربيت مسلمين بود  سال ها گ
ناپاک  مردی  متوکل   . آم کار  روی  عباسی  متوکل  که  اين  تا 
اری به همه جا  و متظاهر بود. او بيم آن را داشت که اين بي

سرايت کن و به سبب آن مردم حساب دستگاه خالفت را از 
رت و نيروی خالفتش را در هم   ا کنن و ق حساب اسالم ج
ينه  . به همين خاطر امام را با يک نقشه ی شيطانی از م شکنن
ـ آورد و در آن جا تحت نظر خود قرار  ـ پايتخت خودـ  به سامراـ 

داد و هر گونه تماس و مالقات را با او ممنوع ساخت.
متوکل چن بار تصميم کشتن امام را گرفت ولی هر بار 
، شکوه و عظمت معنوی  که می خواست نقشه اش را عملی کن

شت. اخت و از قتلش در می گ امام او را به وحشت می ان
داستان يونس نقاش

در امالی ابن الشيخ از منصوری و کافور خادم روايت 
همسايه ای  عليه السالم  هادی  حضرت  سامرا  در  که  است  ه  ش
مت  . و بيش تر اوقات خ داشت که او را يونس نقاش می گفتن
مت آن جناب در  . يک روز وارد ش خ آن حضرت می رسي
حالتی که می لرزي و عرض کرد ای سي من وصيت می کنم که با 
ه  اهل بيت من خوب رفتار کنی. حضرت فرمود مگر چه خبر ش
است؟ و تبسم کرد. عرض کرد که موسی بن بغا يک نگينی به من 
داد تا که آن را نقش کنم و آن نگين بسيار قيمتی بود  من چون 
خواستم آن نگين را نقش کنم شکست و دو قسمت ش و روز 
ه فرداست و موسی بن بغا مرا هزار تازيانه می زن يا خواه  وع
کشت. حضرت فرمود اينک برو منزل خود تا فردا شود همانا 
حضرت  آن  مت  خ ديگر  روز  خوبی  مگر  دي  نخواهی  چيزی 
ه است. فرمود  رسي عرض کرد پيک موسی به جهت نگين آم
برو نزد او نخواهی دي جز خير و خوبی آن مرد ديگر باره گفت 
الحال من نزد او روم چه بگويم؟ حضرت فرمود تو برو نزد او و 
گوش کن چه با تو می گوي همانا جز خوبی چيز ديگر نخواه 
ان برگشت و عرض  بود. مرد نقاش رفت و بع از زمانی خن
کرد ای سي من چون رفتم نزد موسی مرا گفت جواری من در 
باب آن نگين با هم مخاصمت کردن آيا ممکن می شود که او را 
دو نصف کنی تا دو نگين شود که نزاع و مخاصمه آن ها برطرف 
ا را حم کرد و فرمود چه  شود؟ حضرت چون اين بشني خ
ه تا فکری در امر  در جواب او گفتی؟ گفت: گفتم مرا مهلتی ب

آن کنم. حضرت فرمود خوب جواب گفتی١.

١ــ منتهی االمال ــ جل ٢ ــ ص٤٨٧
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درس چهاردهم: ………1

توضيح واح درسی
شخصيت  با  انس  برای  بچه ها  چهاردهم  درس  در 
گی ايشان و  حضرت امام حسن عسکری (ع) با داستانی از زن
. متن درس،  تأثير وجودی ايشان برروی اطرافيان آشنا می شون

ان بانانی است که از طرف حاکمان بنی عباس، مأمور  داستان زن
مراقبت از امام حسن عسکری عليه السالم و آزار و اذيت ايشان 
ه ان ولی تحت تأثير رفتار ايشان قرار گرفته و به پيروی ايشان  ش

. روی آورده ان

ي سؤال
ارد؟  چرا اين درس عنوانی ن

پاسخ: بسيار خوب است اگر بچه ها بتوانن با همکاری يک ديگر عنوان مورد عالقه ی خود را برای درس 
ين ترتيب عالوه بر پرورش خالقيت، با موضوع و محتوای متن درسی نيز بيش از پيش  . ب انتخاب کرده و بنويسن
ين ترتيب انتخاب نام درس توسط بچه ها، وسيله ای است برای ارزش يابی فهم و ادراک بچه ها  . ب مرتبط می شون

ه در آن. از درس و مفاهيم مطرح ش
اد گروه های موجود می توان عنوان هايی  اد بچه ها و يا به تع نکته ی مهم اين درس که در يک کالس به تع
ارد که آموزگار يکی را انتخاب کرده و يا يکی را بر ديگری ترجيح  برای درس وجود داشته باش و هيچ لزومی ن

. داده و يا دانش آموزان را به استفاده از يک عنوان مجبور نماي
ی تعيين کني  ي شما می تواني تا آنجا جلو روي که برای تمامی درس های کتاب با همکاری بچه ها عناوين ج

. و از اين طريق به بچه ها کمک کني تا برای خلق محتوای درسی خود، خودشان تالش کنن

. ه ی دانش آموزان است. آنان می توانن به طور فردی يا گروهی هر نام دلخواهی را برای درس انتخاب کنن ١ــ تعيين نام اين درس به عه
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ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز با  ه
ه و  گی و شخصيت امام حسن عسکری عليه السالم آشنا ش زن
گی روزمره، نسبت به آن  برای بهره گيری از رفتار ايشان در زن

. امام احساس عالقه و احترام کن

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

١ــ داستان درس را بخوان و بتوان خالصه آن را برای 
. ديگران نقل کن

٢ــ با توجه به متن درس، برای پاسخ به سؤاالت فعاليت 
. شماره ١ کتاب درسی (ص ٧٣) با دوستانش گفت وگو کن

٣ــ با همکاری دوستانش برای درس نام مناسبی انتخاب 
.(فعاليت شماره ٢ کتاب درسی ــ ص٧٣ــ  ) کن

داستان  محتوای  و  مضمون  بر  بيش تر  تسلط  برای  ٤ــ 
مطابق  را  ــ  متن  بازی  ــ  کار  کتاب   ١ شماره  فعاليت  درس، 

. دستورالعمل انجام ده
عسکری  حسن  امام  نظر  ان  ب که  اين  برای  ٥  ــ 
عليه السالم درباره ی رفتار يک مسلمان واقعی چيست، فعاليت 
شماره ٢ کتاب کار جست وجوی اطالعات در متن ــ را مطابق 

. دستورالعمل انجام ده
ن را بخوان و به اطالعاتش درباره ی  ٦  ــ متن برای خوان

. امام هادی بيفزاي

ی واح درسی مفاهيم کلي
امام حسن عسکری (ع)

گی اطرافيان  تأثير امام در زن

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

 همانن درس پيشين با توجه به ساختار داستانی اين 
برای  اشتياق  ايجاد  درس،  شروع  برای  شيوه  بهترين  درس، 

ن داستان است. شني
ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
١ــ کتاب درسی

متن درس
گی حضرت امام هادی(ع)   متن درس حکايتی از تاريخ زن

. است. داستانی که تأثير امام را در اطرافيان خود نشان می ده
دارد  خاصی  شيرينی  خود  خودی  به  درس  قصه ی   
. بنابراين متن  نی و دلچسب باش و می توان برای بچه ها شني
پس  دارد  آموزش  در  اساسی  نقش  و  است  مهم  خيلی  درس 

. ن درس اختصاص دهي فرصت مناسبی را به خوان
 اجرای داستان درس در قالب نمايش (فعاليت کتاب کار) 

. می توان يکی از بهترين فعاليت ها بر اساس متن درس باش
 برای بهره گيری بيش تر و مناسب تر از محتوای داستان 

. بچه ها را به تفکر در مورد ماجرای داستان فرا بخواني
فعاليت های پايان درس

فعاليت شماره ١
 فعاليت شماره ١، از بچه ها می خواه بار ديگر متن  
درس را مورد توجه قرار دهن و سپس سؤاالت مرتبط با متن 
مؤثری  کمک  بچه ها  به  سؤال ها  اين  به  پاسخ   . دهن پاسخ  را 

. اف يادگيری درس می کن ن به اه برای رسي
فعاليت شماره ٢

فعاليت  می توان  درس  برای  مناسب  نامی  انتخاب   
. جالب و پرنشاطی باش

 فراموش نکني که تحميل يک شيوه برای انتخاب نام 
يا يک نام ــ هر چن به نظر شما بسيار زيبا و مناسب باش ــ 

. می توان اثر آموزشی اين فعاليت را خنثی کن
فعاليت شماره ٣

يه های  ن در ه  دانستن تمام مطالب متن برای خوان
و  پاسخ  و  پرسش  نباي  هيچ وجه  به  و  ارد  ن ضرورتی  آسمان 
ارزش يابی درس را بر روی آن متمرکز نمود اما به هر حال اين 
بخش حاوی اطالعات خوبی درباره ی امام حسن عسکری (ع) 
دلخواه  فعاليتی  درسی  کتاب   ٣ شماره  فعاليت  بنابراين  است. 

است.
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٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

 اين فعاليت ابزاری برای تمرکز بيش تر برروی محتوای 
متن درس و ايجاد فضايی شاد و پرنشاط در سر کالس است.

ارد اجرای اين نمايش به شيوه ای فنی و   ضرورتی ن
است  کافی  باش  نمايش  اجرای  فنی  و  هنری  اصول  با  مطابق 

. بچه ها به «بازی متن» بپردازن
فعاليت شماره ٢

امام  مفصل  احاديث  از  يکی  روی  بر  فعاليت  اين   
ه است  يث که در قالب يک نامه ارائه ش متمرکز است اين ح
دينی  دستورات  و  مطالب  کامل ترين  و  بهترين  از  يکی  حاوی 

برای مسلمانان است.
برای  مناسبی  ی  جمع بن نوعی  به  می توان  نامه  اين   
ايی  ابت دوره ی  طول  در  اسالمی  اخالق  و  اعتقادات  موضوع 
به شمار آي بنابراين تأکي زيادی روی انجام صحيح و مناسب 

فعاليت شماره ٢ اين درس وجود دارد.
امام  نامه ی  ن  خوان به  را  مناسبی  فرصت  می تواني   

. اختصاص دهي
 می تواني از روش کار گروهی برای بررسی محتوا و 

. ی آن توسط بچه ها استفاده نمايي دسته بن
 می تواني از بچه ها بخواهي فرمايشات امام عسکری (ع) 
را با خط خوش، بر روی برگه يا مقواهايی بزرگ بنويسن و آن 

. را تزيين کنن
 می تواني بچه ها را به تفکر درباره ی نمونه ها و مصاديق 
ه و از آن ها  گی روزمره فراخوان مختلف دستورات امام در زن
چگونه  بگوين  و  کنن  گفت وگو  و  بحث  باره  اين  در  بخواهي 

گی عملی کرد. می توان دستورات امام را در زن
 می تواني از آن ها بخواهي کارهای خوبی را که تا به 
را   ( کرده ان رفتار  امام  دستورات  مطابق   ) داده ان  انجام  حال 

. ليست کرده وبه کالس ارائه دهن
 می تواني از آن ها بخواهي که در اين باره به جست وجو 
رسه و يا خانه و محله خود بپردازن و راه هايی را  در محيط م

. برای اين که فرمايشات امام عملی بشود، پيشنهاد کنن
فرمايشات امام، مرجع بچه ها باش و   کاری کني که 
آن ها دائمًا به آن مراجعه کنن و حتی برنامه های مناسبی را برای 

. تحقق اين دستورات در رفتار خود و ديگران ترتيب دهن
… خالصه اين که اگر فرمايشات امام نصب العين بچه ها 
و  خود  عملکرد  ارزيابی  به  فرمايشات  اين  براساس  و  باش 

اطرافيانشان بپردازن شما و ما بسيار موفق بوده ايم!

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
ه  گی و شخصيت امام حسن عسکری عليه السالم آشنا ش «با زن
گی روزمره، نسبت به  و برای بهره گيری از رفتار ايشان در زن


