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واقع  در  ف،  ه اين   «. کن احترام  و  عالقه  احساس  امام  آن 
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
ــ درباره ی حضرت امام حسن عسکری عليه السالم١
در روز جمعه هشتم ماه ربيع االول در خانه ی امام هادی 
ينه را غرق در  ی چشم به جهان گشود که با تول خود م فرزن

سرور و شادی کرد. 
به  همه  و  دانستن  مبارک  را  نوزاد  م  ق مسلمان  مردم 

. يگر تبريک می گفتن يک
رش امام هادی و مادرش بانويی به نام سليل بود که  پ

امن به شمار می رفت. بسيار با فضيلت و پاک
نامش حســن و لقبش زکــی و عســکری و کنيه اش را 

. اشتن ابومحم گ
از  و  ران  گ رش  پ نزد  را  کودکی  دوران  حضرت 
چشمه ی پرفيض امامت بهره ی کافی برد. چهار ساله بود که با 
رش به سامرا تبعي ش و در محلی به نام عسکر که در نزديکی  پ
آن جا قرار داشت زير نظر خليفه قرار گرفت و به همين مناسبت 

. ن او را عسکری خوان
و  داد  دست  از  را  رش  پ سالگی  سه  و  بيست  سن  در 

ه گرفت. خود پيشوايی امت اسالم رابه عه
در زمان قبول اين مسئوليت هنوز زير نظر دستگاه خليفه 
عباسی معتم بود ولی به طور مخفيانه پاره ای از دوستان با او 

. مالقات می کردن و از منبع سرشار دانشش بهره می گرفتن
شهرت علمی و کمال اخالقی و معنوی او سراسر دنيای 
اسالم را فرا گرفت و مردم را شيفته مالقاتش کرد از اين رو از 

. اطراف به سوی خانه حضرت روی می آوردن
خلفای  شيوه ی  با  مخالف  چون  امام  شهرت  و  نفوذ 

انی گشت. عباسی بود به دستور معتم عباسی زن
انيان را به خود متوجه ساخت  پاکی و صفات باطن امام زن

و همه را شيفته اخالق خويش کرد.
انبان گزارش حال  مأمور مخصوص خليفه هر روز از زن

. امام را می گرفت و به خليفه می رسان
ان آزاد ش و  تی تحمل رنج از زن حضرت پس از م
ا نکن  صالح بر اين دي که به طور مستقيم با مردم تماس پي
گانی که امتحان لياقت خود  ولی برای حل کارهای مردم نماين
ايشان  با  تنها  و  نماي  انتخاب  بودن  ه  ران گ موفقيت  با  را 

. مالقات کن
هرکس مشکل و سؤالی داشت باي با ايشان تماس بگيرد و 
. آن ها پاسخ را از حضرت دريافت کنن و سپس به آن ها برسانن

گی کرد تا سرانجام روز هشتم  تی با اين وضع زن امام م
ربيع االول سال ٣٦٠ هجری به شهادت رسي و در سامرا نزديک 

. رش امام هادی عج به خاک سپرده ش پ
ــ سن و متن اصلی داستان درس چهاردهم

داخل  بنی عباس  که  کرده ان  روايت  غيره  و  مفي  شيخ 
ن بر صالح بن وصيف در زمانی که حبس کرده بود حضرت  ش
امام حسن عسکری عليه السالم را و به او گفتن که تنگ بگير 
ه بر او. صالح گفت چه کنم من با او همانا  بر او و وسعت م
ترين اشخاص می باشن که  سپرده ام او را به دست دو نفری که ب
ا کرده ام ايشان را. يکی را نام هلی بن يارمش اوست و  من پي
ديگری اقتامش و اينک آن دو نفر اهل نماز و روزه گشته ان 
دو  آن  کرد  امر  پس  عظيم.  مقامی  به  عبادت  در  ه ان  رسي و 
شما  بر  وای  گفت  و  کرد  عتاب  را  ايشان  پس  آوردن  را  نفر 
حق  در  بگوييم  چه   : گفتن شخص؟  اين  با  شما  چيست شان 
مردی که روزها را روزه می گيرد و شب ها را تا صبح به عبادت 
مشغول است تکلم نمی کن با کسی و مشغول نمی شود به غير 
ن ما می لرزد و چنان  از عبادت و هر وقت نظر بر ما می افکن ب

ی آيت اللهی ــ ص ص ٧٨ ــ ٧٩ مه يم؟ ــ سي ١ــ چرا به امام نيازمن
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نمی توانيم  خودداری  و  نيستيم  خود  نفس  مالک  که  می شويم 
ن برگشتن از نزد صالح در  بکنيم. آل عباس چون اين را شني

ترين حالی١. کمال ذلت به ب
سخنانی از حضرت امام حسن عسکری

١ــ من التواضع السالم علی کل من تمر به و الجلوس 
دون شرف المجلس

١ــ منتهی االمال ــ جل ٢ ــ ص ٥٢٥

برسی،  کسی که  هر  به  که  است  اين  تواضع  عالئم  از 
سالم کنی و در هر مجلسی در جای معمولی (نه باالی مجلس) 

بنشينی.
٢ــ قلب االحمق فی فمه و فم الحکيم فی قلبه

دل آدم احمق در دهانش است و دهان مردم حکيم در 
دلش.



107

درس پانزدهم:دست در دست دوست1

توضيح واح درسی
داستان درس، شرح واقعه ی مالقات عالمه ی حلی با امام 
ای مالقات، نمی دانسته با چه  زمان (عج) است. ايشان در ابت
ه سؤاالت خود را با  ه، اما موفق ش کسی همراه و هم زبان ش
ارد و پاسخ بگيرد؛ پاسخ های شگفتی که  امام (عج) در ميان بگ

! کسی که آگاهی او از جنس و به  تنها از يک نفر می توان شني
ازه ی اطالعات ديگران نيست، جامع علوم است و از همه چيز  ان
، خبر دارد! فعاليت های انتهايی اين درس  همان گونه که هستن
نيز زمينه ساز فعاليت های ضروری ديگر برای تکميل آموزش های 

مربوط به اين موضوع است.

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز با  ه
امام زمان (عج) و با اين مفهوم که: امام زمان (عج) همواره در  
ه، نسبت  کنار ماست و به انسان ها ياری می رسان بيشتر آشنا ش

. به ايشان احساس عالقه نموده و برای ظهور ايشان دعا کن

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

. ان ١ــ داستان درس را بخوان و مضمون آن را ب
نقل  ديگران  برای  را  درس  داستان  خالصه ی  بتوان  ٢ــ 

. کن
ه  ه، هادی و ياری رسانن ٣ــ امام زمان (عج) را امامی زن

. به انسان ها تلقی کن

(عج)  زمان  امام  به  نسبت  احساساتش  ابراز  برای  ٤ــ 
. فعاليت شماره ی ١ کتاب درسی را انجام ده

٥    ــ برای پی بردن به اين نکته که چگونه می توان به شرف 
، فعاليت شماره ی ٢ کتاب درسی  ار امام زمان (عج) نايل ش دي

. را انجام ده
قالب  در  و  گروهی  صورت  به  را  نرگس  بوی  شعر  ٦    ــ 

. (فعاليت کتاب کار) يک سرود زيبا بخوان
٧ــ برای احســاس عالقه بيشــتر به امــام زمان (عج) و 
گفت وگــوی صميمانه با آن حضرت، فعاليت شــماره ی ٢ کتاب 

. کار ــ نوشتن نامه ــ را انجام ده
٨    ــ برای نتيجه گيری و فهم بهتر درس، عبارت  «من از 

 . م که …» را در کتاب کار کامل کن امروز عه می بن

ه است. ١ــ اين درس توسط کارشناس گروه دينی آقای سعي راص تأليف گردي
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ی واح درسی مفاهيم کلي
ياری امام زمان (عج)

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

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

 می  تواني از روش بازی با کلمات برای بيان موضوع 
. درس استفاده کني

امام  حضرت  والدت  ايام  در  درس  اين  است  بهتر   
زمان(عج) ارائه شود.

در  نرگس»  «بوی  شعر  با  را  خود  درس  می تواني   
. کار بر روی شعر با توجه به جاذبه هايی که  کتاب کار شروع کني
دارد می توان شروع بسيار مناسبی باش زيرا زبان شعر به خودی 
خود زبان مناسبی برای شروع است. زبان شعر اين امکان را به 
آموزگار می ده که کودکان را با احساسات خود همراه ساخته 

. م و در آنان روح لطافت و ظرافت و دقت را ب
 در انتها مناسب است از بچه ها بخواهي درک خود را از 
معنا و مفهوم کلی شعر در قالب يک نوشته ی کوتاه به کالس ارائه 

. اين کار می توان به صورت شفاهی نيز صورت بگيرد. دهن

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

١ــ کتاب درسی
متن درس

عنايت  و  توجه  از  شيرين  حکايتی  درس  متن   
ان مسلمان است که دانش آموز  امام زمان (عج) به يکی از دانشمن
نيز می توان احساساتی مشابه با او داشته باش و همانن او دست 
. کم ارتباطی قلبی با امام زمان برقرار کن و از او ياری بجوي

ن داستان درس اختصاص   فرصت مناسبی را به خوان
اري بچه ها با آن رابطه برقرار  دهي آن را به آرامی بخواني و بگ

. ت ببرن ن آن ل کنن و از شني
 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
 تأکي فعاليت شماره ١ کتاب درسی بر روی احساس 
است،  ايشان  با  ارتباط  و  (عج)  زمان  امام  به  نسبت  دانش آموز 
. بنابراين مناسب است به پاسخ شايسته ی اين سؤال ترغيب شون

فعاليت شماره ٢
 برای پاسخ به اين سؤال می توان از دانش آموزان خواست 

. ه، آن را اعالم نماين تا با بحث و گفت وگو به نتيجه رسي
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٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

امام  به  ی  عالقه من و  عاطفی  رابطه ی  ايجاد  برای   
ه تا داستان درس را برای  زمان (عج) از دانش آموزان خواسته ش
ن  شني از  پس  را  او  نظرات  و  بخوانن  خود  نزديکان  از  يکی 
نيز  را  ديگری  ارزشمن  نکات  طريق  اين  از  تا  بنويسن  داستان 

. بياموزن
ی همين صفحه از دانش آموزان خواسته   در فعاليت بع
. اين  ه تا عه و پيمان خود را با امام زمان (عج) بنويسن ش
فعاليت امکان آن را فراهم می کن که دانش آموزان وظايف خود 
را نسبت به امام عصر خود بيابن و به همين دليل می توان به 

عنوان فعاليت نهايی اين درس استفاده شود.

فعاليت شماره ٢
 در اين فعاليت، دانش آموزان شعری را در اختيار دارن 
می شود.  کامل  ايشان  تالش  با  و  ه ان  ش جابه جا  آن  ابيات  که 
ف از انجام اين فعاليت نيز برقراری ارتباط عاطفی بيشتر با  ه

امام زمان (عج) است.
فعاليت شماره ٣

 اکنون ديگر وقت آن است که بچه ها عالقه و ارادت 
ن  . خوان خود به امام زمان (عج) را با تمام وجود ابراز کنن
و  می شناسي  که  ديگری  زيبای  شعر  هر  يا  ــ  نرگس  بوی  شعر 
دوست داري ــ  فعاليت شيرين و دلچسبی است که می توان اين 

. رابطه عاطفی را بيش از پيش رش ده

فعاليت شماره ٤
با   ، دارن دوست  و  می خواهن  که  همان گونه  بچه ها  اگر 
، با او درد دل و راز و نياز، و از او  امام زمانشان گفت وگو کنن
اري  ان می شود. بگ ، اين رابطه عاطفی دو چن طلب توفيق کنن
در فعاليت شماره ٢ کتاب کار بچه ها هر طور دوست دارن با 
؛ شما فقط شرايط و فضا را مهيا  امام محبوبشان سخن بگوين

. و مساع کني

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
آشنا  داستان  يک  قالب  در  ظهور  به  امي  و  انتظار  مفهوم  «با 
 «. کن درک  را  خورشي  ظهور  به   آفتابگردان  شوق  و  شود 
آموزش، در اين واح درسی  نهايی  نقطه  ف، در واقع  اين ه

خواه بود.
انجام  از  مرحله  هر  پايان  در  باي  معلم  قسمت  اين  در 



110

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 و حاصل آن را در جای مناسبی «ثبت» و سپس به اوليای 

. رسه و دانش آموز خود «گزارش» کن م

دانستنی های معلم
ی (عج)١ درباره ی حضرت امام مه

حضرت در نيمه ی ماه شعبان سال ٢٥٥ هجری در سامرا 
رش امام حسن عسکری و مادرش نرجس بود.  . پ به دنيا آم
ت ها قبل پيغمبر اسالم و همه پيشوايان بع از او به مسلمانان  م
بشارت داده بودن که آخرين امام، فرزن امام حسن عسکری 
پيامبر  ش  ج همانن  قيامش  و  موسی  همانن  ش  تول که  است 

. گيش بسيار شگفت انگيز می باش اسالم و زن
عسکری  حسن  امام  با  که  را  عباسی  خليفه  خبرها  اين 
به  رو  اين  از  بود.  اخته  ان وحشت  به  سخت  بود  هم عصر 
جاسوسان خود دستور داده بود که هرگاه از امام حسن عسکری 
ايی  . ولی همان خ ی به دنيا بياي فورًا به وی گزارش کنن فرزن
ي دستگاه فرعون، موسی را به وجود آورد  که عليرغم کنترل ش
ی موعود را هم که  و در دامن خود فرعون پرورشش داد مه
يگانه فرزن امام عسکری بود از مادرش نرجس متول ساخت و 
ه ساخت. ون آگاهی دشمن بزرگش کرد و او را ذخيره ی آين ب

همان پروردگار که يونس پيغمبر را در شکم نهنگ دريا 
گی داد.  ه نگه داشت و به عصای چوبين موسی بن عمران زن زن
حفظ  خطرها  از  را  عسکری  حسن  امام  فرزن  هم  ا  خ همان 
ها سال هم به او عمر خواه داد. تا فردا  ا ص کرد. همان خ
گی  که همه مردم در فساد و مشکالت غرق هستن و همه از زن
ه و نور  ه ان و تاريکی ستم و ناامنی فراگير ش افسرده و ناامي ش
ای خود از افق سر  اشته به دستور خ امي رو به خاموشی گ
ش  . او مانن ج گی همه را رونق و صفا بخش بيرون کن و زن
از مکه خود را آشکار می سازد و برای مردم صحبت می کن آن 

. ای او را می شنون طور که همه مردم او را می بينن و ص
بزرگوارش پنج سال  ر  شهادت پ ی پس از  حضرت مه

اشت و همان زمان به امامت رسي و برای جلوگيری از  بيشتر ن
مخفيانه  به طور  حضرت  بود  نظر  در  که  مصلحت هايی  و  شهادت 
تقسيم  دوره  دو  به  حضرت  امامت  دوره ی  می کرد.  گی  زن

می شود:
غيبت کوتاه (صغری) و غيبت طوالنی (کبری)

مقصود از غيبت صغری زمانی است که افراد خاصی از 
محل آن حضرت اطالع داشتن و گه گاهی با او تماس می گرفتن 
اشتن  و مسايل و مشکالت مردم را با حضرت در ميان می گ
. اين ها چهار نفر  ن و پس از گرفتن پاسخ به ديگران می رسان
بودن که مورد اعتماد کامل امام به شمار می رفتن و نام ايشان 
، محم بن عثمان، حسين بن  عبارت بود از: عثمان بن سعي
به  ديگری  از  پس  ام  ک هر  که  سمری  محم  بن  علی  روح، 
ت اين غيبت ٧٤ سال بود. پس  . م ن جانشينی منصوب می ش
و  رسي  پايان  به  صغری  غيبت  دوران  نفر  چهار  اين  مرگ  از 
دوران غيبت کبری فرا رسي که در زمان ارتباط و تماس رسمی 
با امام قطع ش و تا اين دوره ادامه دارد. اين غيبت روزی که 
جهان  عمومی  اوضاع  و  شود  فراهم  حضرت  قيام  برای  زمينه 
مناسب و جهان برای تأسيس يک حکومت جهانی واح آماده 

شود ادامه خواه داشت.
ی آماده می شود که  جهان وقتی برای انقالب حضرت مه
. مردم جهان از ظلم و ستم به ستوه آين و از همه جا ناامي شون
نيروی  وسيله ی  به  و  می کن  ظهور  زمان  امام  شرايط  اين  در 
رت ها را در هم می کوب و  توانای الهی که در اختيار دارد ق

 . حکومت جهانی واح را تأسيس می کن
در زمان غيبت مردم برای آشنايی و آگاهی از دستورات 
جانشينی  و  رهبری  صالحيت  که  ينی  مجته و  مراجع  به  دينی 

. امام را دارن مراجعه می کنن که آن ها نايبين عام می گوين
گی  ه ها زن امام زمان در حال حاضر به طور پنهان از دي
می کن يعنی در بين مردم رفت و آم دارد در اجتماعات شرکت 
می کن ولی خودش را معرفی نمی نماي تا روزی که جهان آماده 

. اصالح باش

ی آيت اللهی ــ ص ص ٨٣ ــ ٨٥ مه يم؟ ــ سي ١ــ چرا به امام نيازمن
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درس شانزدهم: آخرين برگ ها

توضيح واح درسی
اما  است  معاد  بخش  از  درس  اولين  برگ ها،  آخرين 
بی آنکه به مسئله معاد اشاره نماي و يا تمثيلی برای مسئله مرگ 
گی بهتر فردا» تکيه  ، صرفًا بر اهميت «تالش امروز برای زن باش
. متن درس، داستان درخت جوانی است که از بی برگ  می کن
که  تجربياتی  با  نسيم  ولی  است  نگران  زمستان  در  ن  ش بار  و 

دارد، به او اطمينان می ده که اگر بتوان در بهار و تابستان، 
توشه ی بيشتری بردارد، در بهار پربارتر خواه بود. اين داستان 
می توان مثال خوبی برای نقش و اهميت تالش های انسان در 
اين  نتيجه ی  در  او  آخرت  گی  زن ن  ش پربار  در  دنيا  گی  زن
، به هيچ وجه تمثيلی برای  کر داده ش تالش ها باش اما چنان که ت

گی پس از مرگ نيست. مرگ و زن

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز،  ه
گی  با مفهوم «ارتباط تالش و کوشش امروز انسان با کيفيت زن
ی اعمال خود توجه نموده و  ه، به نيکی و ب ه ی او» آشنا ش آين
برای انجام کارهای نيک و دوری از اعمال ب از خود اشتياق 

. نشان ده

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

. ١ــ داستان را بخوان و معنای اجمالی آن را درک کن

. ٢ــ بتوان خالصه داستان درس را برای ديگران نقل کن
٣ــ برای درک اهميت توشه برداری درختان در تابستان، با 
. توجه به متن درس، فعاليت شماره ی ١ کتاب درسی را تکميل کن

گی يک درخت در بهار و  گی انسان ها را با زن ٤ــ زن
تابستان با پاييز و زمستان مقايسه کرده نتيجه را برای دوستانش 

. بيان کن
متن،  به  توجه  با  درس،  اصلی  مفهوم  توسعه  برای  ٥    ــ 

. فعاليت شماره ی ٢ کتاب درسی را تکميل کن
٦  ــ برای توسعه مفهوم اصلی درس، فعاليت شماره ی ١ 

. کتاب کار تصويرخوانی ــ را مطابق دستورالعمل انجام ده
٧ــ با استفاده از موضوع فعاليت شماره ی ٢ کتاب کار 

. گفت وگو ــ مطابق دستورالعمل اين فعاليت را انجام ده

ی واح درسی مفاهيم کلي
تالش برای انجام اعمال نيک

ه او ارتباط تالش امروز انسان با آين

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

ريس شود که همراه   مناسب است اين درس زمانی ت
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. مثًال به اردو  با دانش آموزان خود در موقعيتی مشابه قرار داري
رفته اي و از کنار باغ های ميوه رد می شوي يا اين که در جايی 
قرار داري که وسوسه استفاده از وسايلی که اجازه ی استفاده 

ارن وجود دارد. از آن ها را ن
 ، اري ن قرار  واقعی  به طور  موقعيتی  چنين  در  اگر   

. می تواني اين موقعيت را به طور فرضی در کالس ايجاد کني
ب) توصيه هايی برای استفاده از بسته آموزشی در 

ريس ت
١ــ کتاب درسی

متن درس
 قصه ی درس به خودی خود جاذبه ی فراوانی برای 
درس  داستان  تعريف  به  را  فرصتی  می تواني  ا  ل دارد  بچه ها 

. اختصاص دهي
شيرينی  خاطر  به  درس  متن  بودن  داستانی  ويژگی   
 . نی و دلچسب باش خاصی که دارد، می توان برای بچه ها شني
ن می توان  ن متن درس و به ويژه کيفيت اين خوان بنابراين خوان

. بسيار مهم باش و نقش اساسی در آموزش شما ايفا کن
ين   کافی است بچه ها اين قصه را بخوانن يا بشنون  ب
زمينه ی  ايجاد  درس،  اين  ريس  ت برای  شيوه  بهترين  ترتيب 
ن داستان در بچه هاست. بنابراين ضروری است آموزگار  شني
برای  شيوه  بهترين  نماي  ايجاد  ن  شني شوق  بچه ها  در  محترم 
ريس اين درس آن است که خود شما آن را با احساس قرائت  ت

. کني و بچه ها با دقت به آن گوش کنن
ن   اثر بخشی اين درس به ميزان تسلط شما در خوان

درس بستگی دارد.
يعه پردازی در اين درس استفاده ی  فراوانی   از الگوی ب
شخصيت های  جای  به  را  خود  می توانن  بچه ها  برد.  می توان 
اصلی داستان (به خصوص درخت) فرض کنن و احساس خود 
را بگوين يا داستان را ادامه دهن يا به گونه ای ديگر آن را تعبير 

. و تعريف کنن
 تکنيک سؤال از اشيا در اينجا نيز بسيار کاربرد   دارد. 
مورد  آن ها  صاحب  اجازه  ون  ب که  اشيايی  از  می توانن  بچه ها 
آن ها  زبان  از  باز  و  بکنن  سؤاالتی  می گيرن  قرار  استفاده 

. جواب هايی بشنون
 برای بهره گيری بيشتر و مناسب تر از محتوای داستان 

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

فعاليت شماره ١
 اين فعاليت متکی بر متن درس بوده و از بچه  ها  می خواه 
تمرکز بيشتری بر داستان درس داشته باشن و سپس با تکيه بر 

. رت تفکر خود به نتيجه گيری بپردازن ق
فعاليت شماره ٢

تعمق  و  تفکر  به  را  بچه ها   ٢ شماره  فعاليت   
. اين توان در بچه ها با تکيه بر آنچه از متن  بيشتر   فرامی خوان

درس آموخته ان و نيز دانش پيشين آن ها ايجاد می شود.
٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١
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عنوان  با  فعاليتی  کار،  کتاب   ١ شماره  فعاليت   
ه است که دانش آموزان برای انجام آن باي  «تصويرخوانی» آم
هن که: چه کسانی  با توجه به تصويرها، به اين سؤال پاسخ ب

؟ … ، مثل درختی پربار و زيبا باشن می توانن
موضوعات  و  مفاهيم  ی  جمع بن می توان  سؤال  اين   
از  مصاديقی  دانش آموزان  آن  طی  هم چنين   . باش درس  متن 
 . اين مفهوم را نيز در قالب تصاوير اين دو صفحه مرور می کنن
دانش آموزان  که  است  چيزی  آن  از  نمونه ای  تنها  تصاوير  اين 
. بنابراين، پس از انجام  يشن و بيان نماين می توانن به آن بين
آن، الزم است تا با شيوه های مناسب مصاديق ديگری از خود 

آن ها خواسته شود.
فعاليت شماره ٢

با  بچه ها  آشناسازی  به  دارد  اختصاص  فعاليت  اين   
ه انسان را تضمين  مصاديق بيشتری از کارها و رفتارهايی که آين

. می کن
اضافه  تصاوير  اين  به  ديگری  موارد  می تواني  شما   

. کني
بهره  زمينه  اين  در  کتاب هايی  يا  و  پوستر  يا  فيلم  از   

مجموعه  زمينه  اين  در  خوب  مجموعه های  از  يکی   . بگيري
کتاب هايی تحت عنوان چلچراغ است که توسط دفتر انتشارات 
ه است. اين  کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش تهيه ش
مجموعه به شرح حال انسان های بزرگ و موفق می پردازد شما 

. مسلمًا نمونه های ديگری می تواني يافته و از آن استفاده کني

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
گی  «با مفهوم» ارتباط تالش و کوشش امروز انسان با کيفيت زن
ی اعمال خود توجه نموده و  ه، به نيکی و ب ه ی او «آشنا ش آين
برای انجام کارهای نيک و دوری از اعمال ب از خود اشتياق 
اين  در  آموزش،  نهايی  نقطه  واقع  در  ف،  ه اين   «. ده نشان 

واح 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 و حاصل آن را در جای مناسبی «ثبت» و سپس به اولياء 

. رسه و دانش آموز خود «گزارش» کن م
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درس هفدهم: يك روز تعطيل

. (فعاليت  با دوستانش گفتگو کن و نتيجه را به کالس ارائه نماي
شماره ١ کتاب درسی)

٤ــ برای اين که اصل معاد را به عنوان يکی از اصول 
، فعاليت شماره ٢ کتاب درسی را با استفاده  دين اسالم بشناس

. ه از متن درس، انجام ب
کتاب   ٣ شماره  فعاليت  درس،  مفاهيم  تثبيت  برای  ٥    ــ 

. درسی را انجام ده
گی  زن مقايسه  طريق  از  درس  مفاهيم  تثبيت  برای  ٦  ــ 
انسان با يک مسابقه، فعاليت شماره ١ کتاب کار ــ گفت و گو 

. و مقايسه ــ را مطابق دستورالعمل انجام ده
کتاب   ٢ شماره  فعاليت  درس،  مفاهيم  تثبيت  برای  ٧ــ 

. کار ــ تصويرخوانی ــ را مطابق دستورالعمل انجام ده

توضيح واح درسی
ر  يک روز تعطيل، دومين درس از بخش معاد، داستان پ
ه ی  و پسری است که به کوه رفته ان و در اين ميان ضمن مشاه
پسر،  ميان،  اين  در   . می کنن گفت وگو  يگر  يک با  کوه  عظمت 
موضوع  مورد  در  را  خود  سؤاالت  تا  می ياب  مناسب  فرصتی 

رش طرح  ـ با پ ـ که ذهنش را از پيش مشغول کرده استـ  معادـ 
ر، در واقع مرور مفاهيم و نتايجی است که  . پاسخ های پ کن
ی  در آموزش بخش معاد اين پايه موردنظر است و يک جمع بن

ايی محسوب می شود. نهايی برای موضوع معاد در دوره ابت

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز،  ه
با معنای ساده ای از مفهوم معاد، به عنوان يکی از اصول دين 
برای  و  نموده  توجه  اعمال  ی  ب و  نيکی  به  ه،  ش آشنا  اسالم 
انجام کارهای نيک و دوری از اعمال ب از خود اشتياق نشان 

. ده

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

. ١ــ داستان را بخوان   و  معنای اجمالی آن را درک  کن
٢ــ آيه ١٧ سوره اعلی و معنای آن را بخوان و حفظ 

. کن
کور فکر نموده و درباره مضمون آن  ٣ــ به معنای آيه م



115

ی واح درسی مفاهيم کلي
معاد، يکی از اصول دين اسالم

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

درباره ی   مناسب  سؤاالت  برخی  طرح  با  می تواني   
موضوع  اين  درباره ی  کردن  فکر  به  را  بچه ها  معاد،  موضوع 

. واداري
يک  برای  خوبی  ابزار  می توانن  نيز  درس  تصاوير   

. شروع مناسب و سؤال برانگيز باشن
شروع  را  خود  درس  کلمات  با  بازی  با  می تواني   

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

ريس ت
١ــ کتاب درسی

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

. آموزگار محترم است. از آن به نحو احسن بهره بگيري
ن داستان درس اختصاص   فرصت مناسبی را به خوان
خصوصًا  و  بچه ها  توسط  (به ويژه  درس  متن  ن  خوان  . دهي
به صورت 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
جای  به  را  خود  بچه ها  از  يک  هر  که  کني  کاری   

. کودک داستان قرار دهن
 کاری کني که بچه ها سؤاالت کودک داستان را از آن 

. انن ن خود ب يشي خود و موضوع ان
ر خوب است اگر بتواني اين درس را در دامن   چق

. کوه يا فضای طبيعی مناسبی نظير آن ارائه دهي
فعاليت های پايان درس

فعاليت شماره ١
 فعاليت شماره ١ کتاب درسی بر روی آيه ای زيبا و 

ن و حفظ آيه و  کوتاه از قرآن کريم متمرکز است. بچه ها با خوان
. معنای آن می توانن به بحث معاد ورود بهتری داشته باشن

فعاليت شماره ٢
با  تا  ه  ش خواسته  دانش آموزان  از  فعاليت،  اين  در   
کامل کردن عبارت، معنای ساده ای از اصل معاد را مطابق با 
. از آن جا که نتيجه ی عملی مبحث معاد  ادراک خود بيان کنن
بيش از جنبه ی کسب اطالعات در آن اهّمّيت دارد، کافی است 
ّ متن درس، مطالبی را بيان  دانش آموزان با زبان خود و در ح

ارد. نماين و ذکر مطالب اضافه لزومی ن
فعاليت شماره ٣

ه است   شعری که برای فعاليت سوم در نظر گرفته ش
ن شعر بخصوص  حاوی مفاهيم با ارزش و مهمی است. خوان
در قالب سرود می توان عالوه بر ايجاد نشاط در بچه ها، فهم اين 

. مفاهيم را تسهيل کن
٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

گی خود را   بچه ها در فعاليت شماره ١ کتاب کار، زن
. برای مثال در يک مسابقه نظم،  با يک مسابقه مقايسه می کنن
ف، مقررات، خطا، مجازات، داوری، برد  هماهنگی، تالش، ه
گی نيز مواردی نظير آن  و باخت، و … وجود دارد و در زن

وجود دارد.
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فعاليت شماره ٢
 اين فعاليت در ادامه فعاليت شماره ١ انجام می شود 
و در واقع قسمت دوم فعاليت شماره ١ است. در اين فعاليت 
بچه ها با تکيه بر آنچه در فعاليت ١ انجام داده ان و با توجه به 

. تصاوير به سؤال موردنظر پاسخ مناسب می دهن

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
«با معنای ساده ای از مفهوم معاد، به عنوان يکی از اصول دين 

ی اعمال و توجه نموده  برای  ه، به نيکی و ب اسالم آشنا ش
انجام کارهای نيک و دوری از اعمال ب از خود اشتياق نشان 
ف، در واقع نقطه نهايی آموزش، در اين واح  .» اين ه 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 اولياء م
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درس هجدهم: من معتقدم …

توضيح واح درسی
م …» مروری است بر اصول اعتقادی اسالم  «من معتق
العظيم حسنی در قالب  ام که از زبان حضرت عب و معانی هر ک
ه است.  داستان مالقات ايشان با امام هادی عليه السالم بيان ش

ف اين است که دانش آموزان معنای ساده ای  در اين بخش، ه
از اصول اعتقادی اسالم را درک نموده و سپس با بيان  خاص 

. خود توصيف کنن

ف اصلی واح درسی ه
دانش آموز  که  است  اين  درسی  واح  اين  اصلی  ف  ه
تفاوت  و  اسالمی  اعتقادات  حوزه  در  نهايی  ی  جمع بن يک  به 

. اساسی ميان انسان مسلمان و غيرمسلمان برس

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

استخراج  درس  متن  از  را  درس  اصلی  مضامين  ١ــ 
. نماي

م/  ٢ــ قسمت هايی از درس را که با عبارت «من معتق
. اعتقاد دارم» شروع می شود، حفظ کن

٣ــ اصول اعتقادی اسالم را نام می برد. (فعاليت شماره 
١ کتاب درسی ــ و فعاليت شماره ١ کتاب کار)

٤ــ معنای ساده ی هر يک از اصول اعتقادی اسالم را 
. بيان می کن

٥    ــ اسامی ائمه ی معصومين (ع) را ذکر کرده و اطالعات 
شماره ی٢  (فعاليت   . می کن بيان  يک  هر  درباره  را  خود 

کتاب کار)
در  غيرمسلمان  يک  با  را  مسلمان  يک  تفاوت های  ٦  ــ 

. ــ   اعتقادات ــ بيان می کن

ی واح درسی مفاهيم کلي
اعتقادات اسالمی (اصول دين، فروع دين)

ائمه عليهم السالم
ويژگی های رفتار يک مسلمان

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

 .  می تواني با بازی با کلمات درس خود را شروع کني
. اين کلمات می توان مربوط به اصول اعتقادات  اسالمی باش
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 می تواني با سؤال هايی درباره موضوع اصلی درس، 
. ريس خود را آغاز کني ت

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

١ــ کتاب درسی
متن درس

بسياری  اطالعات  حاوی  اساسًا  درس  اين  متن   
است بنابراين فرصت مناسبی را به مطالعه و بررسی متن درس 

. اختصاص دهي
گروه های  قالب  در  بخواهي  بچه ها  از  می تواني   

. اطالعات مناسب را از متن درس استخراج و منظم کنن
.  از بچه ها بخواهي اعتقادات اسالمی را ليست کنن

ريس اين درس آن است   يکی از بهترين شيوه های ت
که بچه ها از آن به عنوان يک متن برای تحقيقات خود در 
ون اين که وقت مستقلی  . يعنی ب درس های ديگر استفاده کنن

هنگام  به  آن ها  از  کني  صرف  درس  اين  ريس  ت برای  را 
برای  و  اسالمی  اعتقادات  با  مرتبط  موضوعات  با  برخورد 
تثبيت مفاهيم مرتبط با آن ها به عنوان يک متن مرجع استفاده 

. کني
  قسمت هايی از متن درس می توان به عنوان شعارها و 

بيانيه هايی توسط بچه ها حفظ شود.
 می تواني بچه ها را به نوشتن متنی با عنوان «ما افتخار 

. می کنيم که …» براساس محتوای درس تشويق کني
فعاليت های پايان درس

فعاليت شماره ١
کار  کتاب  در  باي  که  درسی  کتاب   ١ شماره  فعاليت   
از  است  عبارت  کار)  کتاب   ١ شماره  (فعاليت  شود  تکميل 

ه ترين مطالب درس درباره اعتقادات اسالمی. استخراج عم
٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

 فعاليت شماره ١ کتاب کار همان فعاليت کتاب درسی 
ول موردنظر با استفاده از اطالعات  است که طی آن می بايست ج

رج در درس تکميل شود. من
فعاليت شماره ٢

مطالعه  يا  و  پيشين  اطالعات  براساس  فعاليت  اين   
از  استفاده  با  بچه ها  می گيرد.  صورت  دانش آموزان  تحقيق  و 

امام  به  مربوط  ول  ج تکميل  به  خود  اطالعات  و  کتاب  متن 
. عليهم السالم می پردازن

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
ی نهايی در حوزه اعتقادات اسالمی و تفاوت  «به يک جمع بن
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ف، در  .» اين ه اساسی ميان انسان مسلمان و غيرمسلمان برس
واقع نقطه نهايی آموزش، در اين واح درسی خواه بود.

 در اين قسمت معلم باي در پايان هر مرحله از انجام 
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 و حاصل آن  را در جای مناسبی «ثبت» و سپس به اولياء 

. رسه و دانش آموز خود «گزارش» کن م

دانستنی های معلم
م» سن و متن اصلی درس «من معتق

الّله بن علی بن الحسن بن زي  العظيم بن عب حضرت عب
بن الحسن بن علی بن ابيطالب عليهم السالم است که از اکابر 
ثين و اعاظم علما و عباد و صاحب ورع و تقوی است و  مح
از اصحاب حضرت جواد و هادی عليهما السالم است و نهايت 
از  بسيار  احاديث  و  داشته  ايشان  مت  خ به  انقطاع  و  توسل 

ايشان روايت کرده است.
العظيم که  وق و غير او روايت کرده ان از جناب عب شيخ ص
م بر آقای خودم حضرت امام علی نقی عليه السالم.  فرمود وارد ش
چون آن حضرت مرا دي فرمود مرحبا به تو ای ابوالقاسم تو ولی 
مت آن جناب که  ما هستی از روی حقيقت. پس عرض کردم خ
ای فرزن رسول الّله (ص) من می خواهم که دين خود را بر شما 
ه است بر آن ثابت بمانم تا  ي عرضه دارم پس هرگاه مرضی و پسن
اون عزوجل را مالقات کنم فرمود بياور ای ابوالقاسم (يعنی  خ
اون تبارک و  عرض کن دين خود را). گفتم من می گويم که خ
تعالی واح است و مثلی برای او نيست و از ح ابطال و ح 
تشبيه خارج است و جسم و صورت و عرض و جوهر نيست. 
و  عرض ها  ه  خلق کنن و  صورت ها  و  اجسام  ه  آورن ي  پ بلکه 
جوهرها است و پروردگار و مالک هر چيزی است و هر چيزی 

اث کرده است. را جعل و اح

ه و رسول او  و می گويم که محم صلی الّله عليه و آله بن
روز  تا  بود  نخواه  پيغمبری  او  از  بع  و  پيغمبرانست  خاتم  و 
شريعتی  و  است  شرايع  همه  آخر  حضرت  آن  شريعت  و  قيامت 
و  خليفه  و  امام  که  می گويم  و  قيامت  روز  تا  آن  از  بع  نيست 
ولی بع از پيغمبر (ص) اميرالمؤمنين علی ابن ابی طالب (ع) 
است و بع از آن حضرت حسن و بع از آن حسين بع علی 
بن الحسين بع محم بن علی بع جعفر بن محم بع موسی بن 
جعفر بع علی ابن موسی بع محم بن علی عليهم السالم. بع از 
اين بزرگواران تويی ای موالی من. پس امام علی نقی عليه السالم 
العظيم فرمود بع از من حسن پسر من است. پس  به جناب عب
چگونه  و  گفتم  او.  از  بع  خلف  زمان  در  مردم  باشن  چگونه 
نمی شود  ه  دي که  اين  برای  فرمود  من؟  موالی  ای  اين  است 
شخص او و حالل نباش بر زبان آوردن نام او تا آن که خروج 
ه باش  ل و داد همچنان که پر ش کن و پر کن زمين را از ع
از جور و ظلم. گفتم اقرار کردم يعنی به امامت حضرت حسن 
م. پس گفتم و می گويم  عسکری و خلف آن حضرت قايل ش
ايشان  معصيت  و  است  خ دوست  بزرگواران  اين  دوست 
است و معصيت  است و اطاعت ايشان اطاعت خ معصيت خ
است. و می گويم معراج حق است و سؤال  ايشان معصيت خ
در قبر حق است و دوزخ حق است و صراط حق است و ميزان 
نی است و شکی در آن نيست و  حق است و آن که قيامت آم
. کسانی را که در قبرها  ه می کن و برانگيخته می کن اون زن خ
جا دارن و می گويم که فرايض واجبه بع از واليت يعنی دوستی 
ا و رسول و ائمه عليهم السالم نماز است و زکوة و روزه و  خ
حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است. پس حضرت 
به  است  اين  ابوالقاسم  ای  برو  فرمود  امام علی نقی عليه السالم 
گانش  بن برای  را  آن  است  ه  ي پسن که  ا  خ دين  سوگن  ا  خ
اون ثابت دارد ترا به قول ثابت  ثابت بمان بر همين اعتقاد. خ

در حيات دنيا و آخرت.١

١ــ منتهی االمال ــ جل ٢ ــ ص ٥٢١ ــ ٥٢٢
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درس نوزدهم: باغ سّری

توضيح واح درسی
گی  زن اتفاقات  از  ديگری  نمونه ی  سّری،  باغ  متن  در 
آموزش  برای  زمينه ای  تا  ه  ش بيان  داستانی  قالب  در  بچه ها 

داستان  اين   . باش منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  به  موضوع 
همچنين می توان به تکميل آموزش های مربوط به مال حالل و 

. مال حرام کمک کن

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز با  ه
معنای امر به معروف و نهی از منکر و اهميت آن به عنوان يکی 
ه و در اين خصوص احساس وظيفه  از احکام اسالمی آشنا ش

. و تالش نماي

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

: بتوان
داستان  ماجرای  و  بخوان  دقت  با  را  درس  متن  ١ــ 

. درس را به خوبی درک کن
از  خوبی  به  را  داستان  شخصيت های  از  يک  هر  ٢ــ 

. يگر تمييز ده يک
دوستانش  با  داستان  شخصيت های  رفتار  درباره ی  ٣ــ 

. قضاوت و داوری کن
. (انجام فعاليت شماره  س بزن ٤ــ ادامه داستان را ح

١ کتاب درسی)
٥    ــ با توجه به متن درس و اطالعات قبلی خود، پاسخ 

. ه سؤاالت فعاليت شماره ٢ کتاب درسی را ب
٦   ــ آيه ١٠٤ سوره آل عمران را بخوان و سپس فعاليت 

. شماره ٣ کتاب درسی را انجام ده
 ٤ شماره  (فعاليت   . کن حفظ  را  آن  معنای  و  آيه  ٧ــ 

کتاب درسی)
و  معروف  به  امر  اهميت  و  ضرورت  درک  برای  ٨    ــ 
ن داستان و  نهی از منکر، فعاليت شماره ١ کتاب کار ــ خوان

. گفت وگو با داستان ــ را مطابق دستورالعمل انجام ده
به  امر  باي  آن  در  که  موقعيت هايی  درک  برای  ٩ــ 
معروف و نهی از منکر انجام شود، و احساس وظيفه در مورد 
ــ  کار  کتاب   ٢ شماره  فعاليت  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر 
انجام  دستورالعمل  مطابق  را  ــ  تصميم گيری  و  تصويرخوانی 

. ده
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ی واح درسی مفاهيم کلي
امر به معروف و نهی از منکر، از وظايف مسلمانان نسبت 

يگر به يک
گی  برخی از مصاديق امر به معروف و نهی از منکر در زن

دانش آموزان

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

ريس شود که همراه   مناسب است اين درس زمانی ت
. مثًال به اردو  با دانش آموزان خود در موقعيتی مشابه قرار داري
رفته اي و از کنار باغ های ميوه رد می شوي يا اين که در جايی 
قرار داري که وسوسه استفاده از وسايلی که اجازه ی استفاده 

ارن وجود دارد. از آن ها را ن
 ، اري ن قرار  واقعی  به طور  موقعيتی  چنين  در  اگر   

. می تواني اين موقعيت را به طور فرضی در کالس ايجاد کني
ن داستان در بچه ها   برای ايجاد اشتياق نسبت به شني

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

ريس ت
١ــ کتاب درسی

متن درس
 ويژگی داستانی بودن متن درس بخاطر شيرينی خاصی 

. بنابراين  نی و دلچسب باش که دارد، می توان برای بچه ها شني
ن می توان بسيار  ن متن درس و به ويژه کيفيت اين خوان خوان

. مهم باش و نقش اساسی در آموزش شما ايفا کن
 می تواني از شيوه ی کار گروهی برای قضاوت درباره ی 

. رفتار شخصيت های اصلی داستان بهره بگيري
شخصيت های  جای  به  را  خود  بخواهي  بچه ها  از   

. ارن و احساس خود را بازگو کنن داستان بگ
به جای  را  خود  بخواهي  بچه ها  از  می تواني   
شخصيت های داستان فرض کنن و داستان را مطابق ميل خود 
(البته براساس معيارهايی که برای اخالق نيک اسالمی به دست 

. ) به گونه ای مطلوب به پايان برسانن آورده ان
گروهی  کار  قالب  در  بخواهي  آن ها  از  می تواني   
ی در ذهن  ي هن و اتفاقات ج شخصيت های داستان را تغيير ب
ف از اين کار را برای  . در اين مواقع شما باي ه خود بيافرينن

. بچه ها کامًال تشريح کني تا راه را به خطا نرون
کاربرد  بسيار  نيز  اين جا  در  اشيا  از  سؤال  تکنيک   
ون اجازه صاحب آن ها  دارد. بچه ها می توانن از اشيايی که ب
مورد استفاده قرار می گيرن سؤاالتی بکنن و باز از زبان آن ها 

. جواب هايی بشنون
 يکی از شيوه هايی که می توان اهميت امر به معروف 
سازد،  جلوه گر  پيش  از  بيش  بچه ها  برای  را  منکر  از  نهی  و 

تکنيک جايگزينی شخصيت هاست.

ي سؤال
تکنيک جايگزينی شخصيت ها چيست؟

. به قسمت اول بخش دوم همين کتاب مراجعه نمايي

 برای بهره گيری بيشتر و مناسب تر از محتوای داستان 
. بچه ها را به تفکر در مورد ماجرای داستان فرابخواني

فعاليت های پايان درس
فعاليت شماره ١

س  ح بر  درسی  کتاب   ١ شماره  فعاليت  تأکي   

می توان  فعاليت  اين  ماجراست.  ادامه  درباره  دانش آموزان 
درباره  قضاوت  به ويژه  ی  بع فعاليت های  برای  مناسبی  شروع 

. عملکرد شخصيت های داستان باش
فعاليت شماره ٢

عملکرد  درباره  قضاوت  برای   ٢ شماره  فعاليت 
ـ نه ضرورتًا يکسان!  ــ  شخصيت های داستان است. پاسخ دقيقـ 
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به فعاليت شماره ١، اين امکان را برای دانش آموز فراهم می کن 
که بتوان به انجام فعاليت شماره ٢ بپردازد و به سؤاالت اين 

. ه فعاليت پاسخ مناسب ب
فعاليت شماره ٣ و ٤

 فعاليت سوم کتاب درسی بر روی آيه ای زيبا و کوتاه 
از قرآن کريم متمرکز است. بچه ها با قرار دادن کلمات در جای 
. حفظ آيه و معنای آن نيز  مناسب، معنای آيه را تکميل می کنن
می ديگر برای يادگيری معياری دينی درباره امر به  می توان ق

. معروف و نهی از منکر باش
٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

 اين فعاليت نيز داستانی ديگر است نظير آن چه بچه ها 
خوبی  زمينه  می توان  داستان  اين   . ه ان خوان درسی  درکتاب 
به  امر  برای  ام  اق و  رفتارها  درباره  بچه ها  داوری  برای  باش 

معروف و نهی از منکر

فعاليت شماره ٢
اين فعاليت نيز نظير فعاليت شماره ١ است با اين تفاوت 
فعاليت  مکتوب،  داستان  يک  براساس  بچه ها  فعاليت ١  که در 
متنوعی  تصاوير  فعاليت  اين  در  ولی  می دادن  شکل  را  خود 

وجود دارد که هر يک می توانن داستان خاص خود را داشته 
ا داستانی را در ذهن خود بسازن  باشن و بنابراين بچه ها باي ابت
(تصويرخوانی) و سپس به سراغ قضاوت و تصميم گيری براساس 

. معيارهای از پيش آموخته برون
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ارزش يابی  
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
«معنای امر به معروف و نهی از منکر و اهميت آن به عنوان يکی 
ه و در اين خصوص احساس وظيفه  از احکام اسالمی آشنا ش
ف، در واقع نقطه نهايی آموزش، در اين  .» اين ه و تالش نماي

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 بيستم: تالفی!

توضيح واح درسی
گی روزمره ی  تالفی، داستانی است از اتفاقات واقعی زن
ه ان  دانش آموزان که طی آن بّچه ها ناخواسته گرفتار مسايلی ش
ی در پی دارد. وقايع داستان، مجال خوبی  که نتايج ناخوشاين

و  تهمت  خبرچينی،  به  مربوط  اخالقی  مسايل  آموزش  برای 
تثبيت  و  تکميل  برای  هم چنين  داستان  وقايع  از  است.  غيبت 
آموزش های مربوط به موضوع امر به معروف و نهی از منکر نيز 

می توان استفاده کرد.

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز، با  ه
گويی نکردن،  برخی مفاهيم اخالقی و آداب سخن گفتن (نظير ب
تهمت نزدن و خبرچينی نکردن) به عنوان مصاديق آداب معاشرت 
ه و برای پرهيز از رفتارهای ناشايست هنگام  اسالمی آشنا ش
سخن  اسالمی  آداب  رعايت  به  ــ  تمايل  خود  از  گفتن  سخن 

. گفتن ــ نشان ده

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

: بتوان
١ــ متن درس را بخوان و ماجرای داستان را بخوبی 

. درک کن
يگر و نقش  ٢ــ شخصيت های داستان را به خوبی از يک

. هر يک را در ماجرای داستان تشخيص ده
٣ــ برای قضاوت درباره رفتار تک تک شخصيت های 

داستان، با توجه به متن درس، فعاليت شماره ١ کتاب درسی 
. را انجام ده

از  يک  هر  اعمال  سرانجام  تشخيص  برای  ٤ــ 
فعاليت  درس،  متن  د  مج ن  خوان با  داستان،  شخصيت های 

. شماره ٢ کتاب درسی را انجام ده
يريت معلم، فعاليت شماره ٣  ٥  ــ با همکاری دوستان و م

. کتاب درسی را انجام ده
از  مسلمان)  يک  عنوان  (به  را  خود  خاطرات  ٦  ــ 

. ه، بيان کن موقعيت هايی شبيه به آن چه در داستان درس آم
٧ــ برای آشنايی با يکی از مصاديق ديگر مفاهيم درس، 
مطابق  را  ــ  داستان نويسی  ــ  کار  کتاب   ١ شماره  فعاليت 

. دستورالعمل انجام ده
و  درس  مفاهيم  بيشتر  مصاديق  با  آشنايی  برای  ٨  ــ 
تشخيص وظيفه خويش به عنوان يک مسلمان در برابر چنين 
وضعيت هايی، فعاليت شماره ٢ کتاب کار را مطابق دستورالعمل 

. ه انجام ب
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ی واح درسی مفاهيم کلي
گويی ضرورت پرهيز از غيبت، تهمت، خبرچينی، ب

وظايف مسلمان در برابر هر يک

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

برای  مناسبی  امکان  خود  درس  داستانی  ساختار   
شروع 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 با شماست. از آن به نحو احسن بهره بگيري
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
اختصاص  درس  ن  خوان به  را  مناسبی  فرصت   

. دهي
داستانی  قالب  می خواني  را  درس  متن  خودتان  اگر   
آرامی  به  را  آن  مثال  برای   . کني رعايت  بخش  هر  در  را  آن 
آن  عبارات  با  بتوانن  بچه ها  تک تک  که  گونه ای  به  ؛  بخواني
به  شما  معنادار  تأمل ها،نگاه های  توقف ها،   . کنن برقرار  رابطه 
بچه ها، حرکات سر و صورت و … همه می توان از متن درس 
برای  مناسب  ابزاری  برانگيز،  تفکر  و  ه  زن متن  يک  به عنوان 

ايجاد فرصت يادگيری بسازد.
 برای بهره گيری بيشتر و مناسب تر از محتوای داستان، 

. بچه ها را به تفکر در مورد موضوع درس، فرا بخواني
 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
ون انجام يک کار عملی و يا تشکيل يک   اين درس ب

. گروه کار نمی توان کارکرد زيادی داشته باش
برای  گروهی  کار  شيوه ی  يا  و  قصه گويی  شيوه ی  از   
. قضاوت درباره ی رفتار شخصيت های اصلی داستان بهره بگيري

اوليای  از  يکی  از  دعوت  بهانه ی  به  می تواني   
دانش آموزان يا يک معلم پرسابقه (مثًال يکی از معلمان دوره ی 
ه و يا … ميهمانی کوچکی  دانش آموزی خودتان) يا يک نويسن
. در کالس ترتيب داده و داستان مشابهی را از زبان او بشنوي

 با اتخاذ روشی مناسب، از تجربيات بچه ها در مورد 
توجه  نکته  اين  الزم است به   . کني استفاده  درس  موضوعات 
شود  خودداری  منفی  خاطرات  طرح  از  حتی االمکان  که  شود 
(مسايل موجود بين بّچه ها پررنگ نشود) و از خاطراتی صحبت 
رفع  چگونگی  به  است.  ه  رسي خوبی  نتيجه ی  به  که  شود 

مشکالت توجه شود.
فعاليت های پايان درس

تأکي  زير  اساسی  محورهای  روی  بر  فعاليت ها  اين 
: دارن

١ــ توجه انتقادی به ماجرای داستان و شخصيت های آن 
با قرار دادن بچه ها در موقعيتی شبيه به موقعيت شخصيت های 
ول در فعاليت شماره ١ و دو سؤال اول  داستان (سؤاالت و ج
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فعاليت شماره ٢)
ه  ن به معيار و قاع ي برای رسي ٢ــ ايجاد موقعيتی ج
(سؤال  دينی  دستور  يک  بر  تکيه  يا  ان  وج از  ه  برآم اخالقی 

سوم در فعاليت شماره ٢)
٣ــ تثبيت مفاهيم درس (فعاليت شماره ٣)

٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

است.  تصويری  داستان  يک   ،١ شماره  فعاليت   
داستانی مشابه با داستان درس. اتفاقات داستان با ابتکار خود 

. بچه ها مشخص خواه ش

 تصاوير اين صفحه، بيانگر داستانی هستن که نمونه های 
ايی، فراوان  گی هر روزه ی دانش آموزان دوره ی ابت آن در زن
موقعيتی  با  داستان  اين  تعقيب  با  دانش آموزان   . می ده رخ 
قضاوت  اثر  در  داستان  شخصيت های  که  می شون  مواجه 
زدن  تهمت  مرتکب  خود  دوستان  از  يکی  در  مورد  عجوالنه 
ها و نتايج اين موضوع می توان با راهنمايی های  . پيام می شون

معلم بررسی و داوری شود.
 بچه ها باي مطابق ذهنيت خود، اين داستان را بسازن 

. يگر تعريف کنن و برای يک
 اين فعاليت برای افزايش توان قضاوت بچه ها براساس 
، مفي است. هم چنين از اين  معيارهايی که در درس آموخته ان
شروع  در  ورودی  رفتارهای  تعيين  منظور  به  می توان  فعاليت 
درس، پيش از آن که هر گونه مطلبی به بچه ها آموزش داده شود، 

استفاده نمود.
فعاليت شماره ٢

 در اين فعاليت، دانش آموز باي براساس تصاوير، و با 

ا به شرح و سپس به  توجه به معيارهايی که از پيش آموخته، ابت
قضاوت درباره عملکرد هر يک از افراد بپردازد.  

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
گويی  ب (نظير  گفتن  سخن  آداب  و  اخالقی  مفاهيم  برخی  «با 
نکردن، تهمت نزدن و خبرچينی نکردن) به عنوان مصاديق آداب 
ه و برای پرهيز از رفتارهای ناشايست  معاشرت اسالمی آشنا ش
اسالمی  آداب  رعايت  به  ــ  تمايل  خود  از  گفتن  سخن  هنگام 
نهايی  نقطه  واقع  در  ف،  ه اين   «. ده نشان  ــ  گفتن  سخن 

آموزش، در اين واح 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 و حاصل آن را در جای مناسبی «ثبت» و سپس به اولياء 

. رسه و دانش آموز خود «گزارش» کن م
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درس بيست و يكم: بازی شيرها و پلنگ ها

توضيح واح درسی
بازی شيرها و پلنگ ها نمايانگر يک اتفاق به ظاهر ساده 
و  ارس  م از  بسياری  در  شاي  که  اتفاقی  است.  رسه  م در 
اما  برانگيزد  را  افراد  حساسيت  بی آن که  بيفت  ورزشگاه ها  يا 
بی شک اتفاقاتی از اين دست، می توان زمينه ساز بروز رفتارهايی 
در  می توان  که  رفتارهايی  ش  خواه  غيراخالقی  و  ناهنجار 

وفاق،  دوستی،  پايه های  و  شود  محسوب  گناه  اسالمی  بينش 
لی و صميميت امت اسالمی را متزلزل سازد. در اين درس  هم
ه  يکی از نتايج نامطلوب تمسخر ديگران به بچه ها نشان داده ش
است، تا اين که بچه ها نسبت به چنين شرايطی حساس و تيزبين 
بار بياين و سعی کنن به آثار سوء رفتارهای ناشايست بيش از 

. پيش توجه کنن

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز با  ه
مسخره نکردن به عنوان يکی از مصاديق آداب معاشرت اسالمی 

. ه، به رعايت اين ادب تمايل نشان ده آشنا ش

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

: بتوان
١ــ متن درس را بخوان و ماجرای داستان را به خوبی 

. درک کن
يگر و نقش  ٢ــ شخصيت های داستان را به خوبی از يک

. هر يک را در ماجرای داستان تشخيص ده
ن  آم به وجود  موجب  که  عواملی  تشخيص  برای  ٣ــ 
، با توجه به متن درس، فعاليت شماره ١  ه ان ماجرای داستان ش

. کتاب درسی را انجام ده
بيان  طريق  از  درس  مفهوم  مصاديق  توسعه  برای  ٤ــ 
خاطرات و تجارب خود، فعاليت شماره ٢ کتاب درسی را انجام 

. ده
٥   ــ آيه ١١ سوره حجرات و معنای آن را بخوان و حفظ 

. (فعاليت شماره ٣ کتاب درسی) کن
ديگران  کردن  مسخره  عواقب  و  نتايج  مورد  در  ٦  ــ 

. گفت وگو  کن
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ين آمنوا اليسخر قوم من قوم عسی ان يکونوا خيرا  (يا ايها ال
منهم و النساء من نساء ان يکن خيرا منهن و التلمزوا انفسکم 
َ االيمان …: ای  و الَتناَبزوا ِباَاللقاِب ِبئَس اِالسُم الُفسوُق َبع
اهل ايمان، در ميان مؤمنان نباي هرگز گروهی ديگر را مسخره 
) شاي آن گروه که مسخره می کني بهترين  کنن (شما چه می داني
يگر را مسخره نکنن  مؤمنان باشن و نيز زنان با ايمان نيز هم
چه بسا آن زنان بهترين مؤمنان باشن و به نام و لقب های زشت 
، نام  ا آوردي يگر را نخواني که پس از اين که ايمان به خ هم

ب نهادن بر مؤمنان بسيار زشت است…)
ج) 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 با شماست. از آن به نحو احسن بهره بگيري
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
نگاه های  تأمل ها،  توقف ها،  درس  ن  خوان هنگام   
معنادار شما به بچه ها، حرکات سر و صورت و … همه می توان 
ه و تفکر برانگيز، ابزاری  از متن درس به عنوان يک متن زن

مناسب برای ايجاد فرصت يادگيری بسازد.
ون انجام يک کار عملی و يا تشکيل يک   اين درس ب

. گروه کار نمی توان کارکرد زيادی داشته باش
برای  گروهی  کار  شيوه ی  يا  قصه گويی و  شيوه ی  از   
بهره  داستان  اصلی  شخصيت های  رفتار  درباره ی  قضاوت 

. بگيري
 با اتخاذ روشی مناسب، از تجربيات بچه ها در مورد 
توجه  نکته  اين  الزم است به   . کني استفاده  درس  موضوعات 

بيان  طريق  از  درس  مفهوم  مصاديق  توسعه  برای  ٧ــ 
فعاليت  ديگران،  تجارب  ن  شني و  خود  تجارب  و  خاطرات 

. شماره ٤ کتاب درسی را انجام ده
٨    ــ برای آشنايی با مصاديق بيشتر مفاهيم درس، افزايش 
توانايی خود در قضاوت بر روی رفتارهای نابهنجار و تشخيص 
وضعيت هايی،  چنين  در  مسلمان  يک  عنوان  به  خويش  وظيفه 

. فعاليت شماره ١ کتاب کار را مطابق دستورالعمل انجام ده

ی واح درسی مفاهيم کلي
ضرورت پرهيز تمسخر

وظيفه يک مسلمان در برابر چنين رفتاری

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

برای  مناسبی  امکان  خود  درس،  داستانی  ساختار   
شروع 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 واقعی» ايجاد 
. بهترين موقعيت برای اين منظور ترتيب دادن يک مسابقه  کني

ت است. فوتبال کوتاه م
 شروع درس با فعاليت کتاب کار نيز مناسب است.

ريس است.  ن متن درس شروع خوبی برای ت  خوان
ن  شني شوق  بچه ها  در  است  مناسب  چيز  هر  از  بيش  بنابراين 

. قصه را ايجاد کني
 خوب است اين درس قبل يا بع از برگزاری مسابقه 

ريس شود. رسه ت ورزشی (به ويژه برای پسران) در م
 ١١ آيه ی  از  قسمتی  قرائت  با  را  درس  می تواني   
سوره ی حجرات شروع کني و بچه ها آيه را جست وجو کرده 
 . يگر گفت وگو کنن و معنای آن را بيابن و در اين باره با يک
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شود  خودداری  منفی  خاطرات  طرح  از  حتی االمکان  که  شود 
(مسايل موجود بين بّچه ها پررنگ نشود) و از خاطراتی صحبت 
رفع  چگونگی  به  است.  ه  رسي خوبی  نتيجه ی  به  که  شود 

مشکالت توجه شود.
می کني  استفاده  حجرات  سوره ی   ١١ آيه ی  از  اگر   
. و کاری  کار بر روی معنا و پيام های با ارزش آن را کامل کني
کني که خود بچه ها از اين آيه برای تعيين معيارهايی برای رفتار 

. اسالمی تالش کنن
رسه يا کالس   اگر بتواني شرايطی مثل مسابقه در م
داستان  بچه ها  برای  وضعيتی  چنين  ضمن  در  و  کني  ايجاد 

بخواني بسيار خوب است.
ن داستان، خود شما و يا بچه ها با   اگر هنگام خوان
لحن و ريتمی شبيه گزارشگرهای بازی های ورزشی داستان را 

. بخواني می توان مؤثرتر باش
درباره ی  بچه ها  گفت وگوی  برای  را  خوبی  مجال   
. کار گروهی در  ماجرا و نيز شخصيت های داستان فراهم کني

اين خصوص بسيار مؤثر است.
فعاليت های پايان درس

فعاليت شماره ١
قالب  در  می توان  که  ــ  فعاليت  اين  در  اول  سؤال   
گفتگوی کالسی نيز انجام شود ــ برای فهم و درک بهتر متن 

است.
ــ  عملی  راه حل های  ارائه  به  را  بچه ها  دوم  سؤال   
مطابق با معيارهای دينی ــ برای جلوگيری از اين گونه اتفاقات  

 . فرامی خوان
فعاليت شماره ٢

 اين فعاليت به بچه ها کمک می کن تا برای قضاوت 
آن ها  رفتار  و  داستان  شخصيت های  خصوص  در  داوری  و 
برای  سؤاالت  اين  از   . باشن مهيا  دينی)  معيارهای  (براساس 

. بحث گروهی می تواني استفاده ی فراوانی ببري
و  معلم  به  قسمت،  اين  در  ه  ش مطرح  سؤال های   
دانش آموز کمک می کنن تا در مورد نمونه ای از موقعيت هايی 

 . ، به بررسی و قضاوت بنشينن که هر روزه با آن مواجه هستن
و  مناسب  رفتارهای  توانست  خواهن  آن ها  فعاليت،  اين  در 
های آن ها  نامناسب در چنين موقعيت هايی را بررسی کنن و پيام
را پيش بينی نماين و دست آخر، در مورد مناسب و يا نامناسب 
. اين بخش حلقه ی رابط مناسبی برای  بودن آن ها قضاوت کنن

. مطالب کتاب و فعاليت کتاب کار می باشن
 اين فعاليت از بچه ها می خواه با مراجعه به خاطرات 

. خود، به موقعيت های مشابهی اشاره داشته باشن
کمک  درس  مفهوم  مصاديق  توسعه  به  فعاليت  اين   

. بسياری می کن
 شما باي مراقب باشي که خاطرات بر روی دو عنصر 

ب دهانی و تمسخر ديگران متمرکز باش نه موضوعی ديگر.
که  ــ  خاطرات  اين  شرح  که  باشي  مراقب  باي  شما   
اتفاقی  باعث  خود  ــ  است  رسه  م آن ها  وقوع  محل  معموًال 

مشابه داستان درس، در کالستان نشود!
فعاليت شماره ٣

 اين فعاليت بر توجه به آيه ١١ سوره حجرات و قرائت 
و حفظ آن متمرکز است.

برای  دقيقی  و  صريح  کامل،  معيار  قرآن  از  آيه  اين   
رفتار با ديگران به دست می ده و به وسيله آن بچه ها می توانن 
قضاوت صحيحی درباره عملکرد شخصيت های داستان داشته 

. باشن
تاکنون  اگر  که  می کن  کمک  بچه ها  به  فعاليت  اين   
عملکرد  درباره  قضاوت  برای  مناسبی  معيار  نتوانسته ان 
، اکنون اين معيار را به دست  شخصيت های داستان داشته باشن
مه ای خواه بود برای انجام  ين ترتيب اين فعاليت مق آورن و ب

فعاليت شماره ٤.
فعاليت شماره ٤

 اين فعاليت به بچه ها کمک می کن تا با استفاده از 
معياری که از فعاليت ٣ به دست آورده ان درباره يک موقعيت 
منطبق  شرايط،  با  را  معيار  اين  و  کنن  فکر  واقعی  ي  ج

. سازن
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٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره١

 در اين فعاليت، دانش آموز باي براساس تصاوير، و با 
ا به شرح و سپس به  توجه به معيارهايی که از پيش آموخته، ابت

قضاوت درباره عملکرد هر يک از افراد بپردازد.
داستان هايی  بيانگر  يک  هر  صفحه،  اين  تصاوير   
دانش آموزان  روزه ی  هر  گی  زن در  آن  نمونه های  که  هستن 
. دانش آموزان با تعقيب اين  ايی، فراوان رخ می ده دوره ی ابت
داستان ها با موقعيتی مواجه می شون که شخصيت های داستان 

. مرتکب تمسخر دوستان خود می شون
ها و نتايج اين موضوع می توان با راهنمايی های   پيام

معلم بررسی و داوری شود.
 بچه ها باي مطابق ذهنيت خود، اين داستان را بسازن 

. يگر تعريف کنن و برای يک
 اين فعاليت برای افزايش توان قضاوت بچه ها براساس 
، مفي است. هم چنين از اين  معيارهايی که در درس آموخته ان

شروع  در  ورودی  رفتارهای  تعيين  منظور  به  می توان  فعاليت 
درس، پيش از آن که هرگونه مطلبی به بچه ها آموزش داده شود، 

استفاده نمود.

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
معاشرت  آداب  مصاديق  از  يکی  عنوان  به  نکردن  مسخره  «با 
.» اين  ه، به رعايت اين ادب تمايل نشان ده اسالمی آشنا ش
ف، در واقع نقطه نهايی آموزش، در اين واح درسی خواه  ه

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 اولياء م
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درس بيست و دوم: حّق  مردم

توضيح واح درسی
گی امام  «حّق مردم»، يکی از داستان های مربوط به زن
خمينی رحمه الّله عليه است. داستانی که می توان هم احساس 
هم  و  ده  افزايش  ايشان  به  نسبت  را  بچه ها  احترام  و  عالقه 

اين  موضوع   . آي حساب  به  آن ها  رفتار  برای  عملی  الگويی 
داستان، رعايت نوبت و توجه به حقوق ديگران است؛ حّتی به 
 ، هنگامی که ديگران حاضرن به خاطر کسی که به او عالقه دارن

. هن رن و نوبتشان را به او ب از حّق خود بگ

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که دانش آموز با  ه
امام خمينی (ره) رهبر انقالب اسالمی، به عنوان يکی از پيروان 
ه و نسبت به ايشان احساس عالقه و  واقعی ائمه (ع) آشنا ش

. ادای احترام کن

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

: بتوان
١ــ متن درس را بخوان و ماجرای داستان را به خوبی 

. درک کن
٢ــ باتوجه به متن درس، فعاليت شماره ١ کتاب درسی 

. را انجام ده
٣ــ برای آگاهی بيشتر درباره انقالب اسالمی و نقش امام 

خمينی در آن، از طريق مطالعه و تحقيق، فعاليت شماره ٣ کتاب 
. درسی را انجام ده

٤ــ برای آشنايی بيشتر با شخصيت و رفتار امام خمينی، 
فعاليت کتاب کار ــ داستان تصويرها ــ را مطابق دستورالعمل 

. انجام ده
خمينی  امام  رفتار  و  اخالق  و  گی  زن مورد  در  ٥  ــ 

. داوری کن

ی واح درسی مفاهيم کلي
امام خمينی، رهبر انقالب اسالمی، يکی از پيروان واقعی 

ائمه اطهار (ع)
گی و رفتار امام خمينی در پيروی از ائمه اطهار (ع) زن

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

می شود  توصيه  درس  داستان  ن  خوان با  شروع،   
ن  شني شوق  بچه ها  در  است  مناسب  چيز  هر  از  بيش  بنابراين 

. قصه را ايجاد کني
خود  خاطره های  بيان  با  را،  خود  کالس  می تواني   

. درباره امام خمينی شروع کني
 شروع درس با فعاليت کتاب کار نيز مناسب است. 
ين ترتيب داستان درس برای بچه ها، متنی خواه بود درباره  ب
. ه بودن ائًا با وی آشنا ش گی شخصی که در کتاب کار ابت زن

ويژگی های  و  خمينی  امام  درباره ی  وگو  گفت   
ن  ايشان می توان با نشان دادن تصاويری از ايشان و يا خوان

داستان هايی از رفتار ايشان با بچه ها و خانواده شروع شود.
ن داستان درس در اين باره   می تواني پيش از خوان
ه  اين که «آيا تا به حال در محيط های عمومی حق آن ها ضايع ش
خوب  مورد  اين  در   . بشوي جويا  را  بچه ها  خاطرات  است؟» 
است بچه ها را برای بيان احساس خود نسبت به کسی که حق 

. اري آن ها را ضايع کرده آزاد بگ
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 با شماست. از آن به نحو احسن بهره بگيري
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
ن درس توقف، تأمل ها، نگاه های معنادار   هنگام خوان
شما به بچه ها، حرکات سر و صورت و … همه می توان از متن 

ه و تفکر برانگيز، ابزاری مناسب  درس به عنوان يک متن زن
برای ايجاد فرصت يادگيری بسازد.

 برای بهره گيری بيشتر و مناسب تر از محتوای داستان، 
. بچه ها را به تفکر در مورد موضوع درس، فرابخواني

 از شيوه ی قصه گويی و يا شيوه ی کار گروهی برای 
بهره  داستان  اصلی  شخصيت های  رفتار  درباره ی  قضاوت 

. بگيري
و  فجر  دهه  ايام  به  درس  اين  ريس  ت است  خوب   

جشن های سالگرد پيروزی انقالب موکول شود.
 اين درس می توان در قالب يک قصه برای کودکان 
فعاليت  يک  قالب  در  می توان  درس  اين  هم چنين  شود.  بيان 

نمايشی ارائه شود.
و  تحقيقی  فعاليت های  مبنای  می توان  درس  اين   
قرار  اسالمی  انقالب  و  خمينی  امام  درباره  بچه ها  مطالعه ی 

گيرد.
 عالوه بر احساس عالقه نسبت به امام خمينی، نکته ی 

بسيار مهم در اين درس اين است که:
انن امام خمينی يکی از عالمانی بوده است که   بچه ها ب
با پيروی از دستورات امامان و راهنمايان دينی رش يافته است 

. و مردم به همين سبب به ايشان عالقه من هستن
از  بهره گيری  با  که  است  شخصيتی  خمينی  امام   
دستورات دين مردم رابه هنگام مبارزه با دشمنان دين رهبری 

کرده است.
با  که  است  حاکمی  و  رهبر  نمونه ی  خمينی  امام   
گی پاک و موفقی داشته است  بهره گيری از دستورات دين، زن

. و رفتار او باي مورد توجه ساير مسئوالن و حاکمان باش
در  تا  هي  ب توضيح  بچه ها  برای  امام  واژه  درباره   

تصور بچه ها امام خمينی جزو امامان معصوم تلقی نشود.
 بسيار مناسب است که برای قضاوت درباره ی رفتار 
آن ها  تا  هي  ب بچه ها  به  ساده ای  معيارهای  حاکمان،  و  يران  م
 . بتوانن براساس اين معيارهای دينی درباره ی آن ها قضاوت کنن
امام  نيز  و  اميرمؤمنان  رفتارهای  از  برخی  به  خصوص  اين  در 
. خمينی (به عنوان يکی از پيروان شايسته ی ايشان) اشاره کني
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فعاليت های پايان درس
فعاليت شماره ١

قالب  در  می توان  که  ــ  فعاليت  اين  در  اول  سؤال   
گفتگوی کالسی نيز انجام شود ــ برای فهم و درک بهتر متن 

است.
 سؤال دوم بچه ها را به بهره گيری از داستان درس به 

. وين معيارهايی برای رفتار اجتماعی فرامی خوان ت
فعاليت شماره  ٢

و  خمينی  امام  درباره  مطالب  ه  عم که  آن جا  از   

ن ارائه می شود در اين  شخصيت ايشان در بخش برای خوان
ه است و جزو فعاليت های  ن اين بخش توصيه ش درس خوان
ن» را  ا دانش آموز «برای خوان ا ابت انتهای درس قرار گرفته ل
. مطالعه می کنن و سپس به سؤاالت اين فعاليت پاسخ می دهن

فعاليت شماره ٣
درباره  تحقيقی  انجام  برای  را  بچه ها  فعاليت  اين   

. انقالب اسالمی فرامی خوان
 برای اين که بچه ها به زحمت نيفتن راه های مناسب، 

. آسان و صحيحی را به آن ها نشان دهي

٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

 در اين فعاليت، دانش آموز باي براساس تصاويری از 
گی اين شخصيت آشنا  گی امام خمينی، با ابعاد گوناگون زن زن

. می شون
 تصاوير اين صفحه، هر يک بيانگر موقعيت هايی هستن 

. که می توانن چهره واقعی امام خمينی را به بچه ها نشان دهن

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

از  يکی  عنوان  به  اسالمی،  انقالب  رهبر  (ره)  خمينی  امام  «با 
احساس  ايشان  به  نسبت  و  ه  ش آشنا  (ع)  ائمه  واقعی  پيروان 
نهايی  نقطه  واقع  در  ف،  ه اين   «. کن احترام  ادای  و  عالقه 

آموزش، در اين واح 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 اولياء م

. و دانش آموز خود «گزارش» کن
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درس بيست و سوم: بهترين روز

توضيح واح درسی
متن درس، به برخی از ويژگی ها و فضيلت های روز جمعه 
و ارزش ها و خوبی های عملی اين روز برای بچه ها و بزرگترها 

. اين درس، زمينه ای است برای طرح و آموزش  اشاره می کن
احکام موردنظر برنامه در مورد غسل جمعه و نماز جمعه.

ف اصلی واح درسی ه
ف اصلی اين واح درسی اين است که با اهميت روز  ه
جمعه و برخی از آداب آن ــ با تأکي بر نماز و غسل جمعه ــ 
برای  جمعه  روز  فراغت  فرصت  از  بهره گيری  به  ه،  ش آشنا 
انجام اعمال شايسته نظير نماز جمعه، نظافت، عبادت، صله ی 

  . رحم و … 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 مضمون آن را درک کن

حفظ  و  بخوان  را  آن  معنای  و  جمعه  سوره   ٩ آيه  ٢ــ 
. کن

يادگيری  برای  و  بخوان  را  ن  خوان برای  متن  ٣ــ 

چگونگی غسل و نماز جمعه عالقه نشان ده (فعاليت شماره 
١ کتاب درسی).

٤ــ برای آشنايی با چگونگی غسل جمعه، فعاليت شماره 
. ٢ کتاب درسی را انجام ده

ن نماز جمعه، فعاليت  ٥  ــ برای آشنايی با چگونگی خوان
. شماره ٣ کتاب درسی را انجام ده

٦  ــ برای آشنايی بيشتر با کارهای خوبی را که در روز 
جمعه می توان انجام داد، قسمت اول فعاليت شماره ١ کتاب کار 

. را مطابق دستورالعمل انجام ده
روز  يک  برای  برنامه ای  تهيه  در  ن  ش توانا  برای  ٧ــ 
مطابق  را  کار  کتاب   ١ شماره  فعاليت  دوم  قسمت  جمعه، 

. دستورالعمل انجام ده
خوب  جمعه  روز  يک  از  خاطره ای  بيان  برای  ٨  ــ 
خود، فعاليت شماره ٢ کتاب کار ــ خاطره نويسی ــ را مطابق 
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. دستورالعمل انجام ده

ی واح درسی مفاهيم کلي
جمعه بهترين روز هفته، برای مسلمانان
غسل جمعه، از آداب پاکيزگی در اسالم

طرز انجام غسل جمعه
نماز جمعه، مراسم با شکوه هفتگی مسلمانان

چگونگی انجام نماز جمعه

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

 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
 از بچه ها بخواهي بهترين خاطرات خود را در يکی از 

. روزهای خوب جمعه برای سايرين تعريف کنن
هنگام  احساس خود به  درباره ی  بخواهي   از بچه ها 
ار  انجام کارهای شايسته ای نظير غسل جمعه، نماز جمعه، دي

. بزرگترها و فاميل، … گفت وگو کنن
 بچه ها را برای تهيه ی برنامه ی مناسبی برای  روزهای 
ی  . برنامه ای که در آن امکان بهره من جمعه ی خود تشويق کني

. ه باش از فرصت فراغت روز جمعه فراهم ش
.  درس را برای بچه ها بخواني

 از آن ها بخواهي درباره ی موضوع و محتوای درس 
. يگر گفت وگو کنن با يک

مه ای برای بيان  ن به عنوان مق  از بخش برای خوان
. احکام ساده ی غسل و نماز جمعه استفاده کني

 به هنگام بيان احکام غسل و نماز جمعه به بيان احکام 
. ه کني ضروری و ساده بسن

نماز  مراسم  در  خود  با  همراه  را  بچه ها  بتواني  اگر   
ار است. جمعه شرکت دهي بسيار تأثيرگ

 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
گونه ای  به  می باي  بچه ها  برای  احکام  مباحث  طرح   
تحميل  يا  و  فشار  و  ناراحتی  احساس  آنان  که  بگيرد  صورت 

. نکنن
 طرح نا به جا و بی برنامه ی جزئيات و مسايل ريز احکام 
در اين سنين، می توان ايجاد نگرانی و يا حتی وسواس نسبت 

به صحت و يا اشکال اعمال، در کودکان شود.
فعاليت های پايان درس

فعاليت شماره١
ن   اولين فعاليت کتاب درسی، با تکيه بر متن برای خوان
ن در آن درس نيز همانن درس  انجام می شود. متن برای خوان
قبل از محتوای مهم و باارزشی برخوردار است و الزم است 

. بچه ها از مطلب آن اطالع کافی داشته باشن
فعاليت شماره ٢

 فعاليت شماره٢ در بچه ها برای ياد گرفتن غسل جمعه 
. انگيزه ايجاد می کن

بچه ها  به  را  غسل  مستقيمًا،  خود،   ، می توان معلم   
آموزش ده يا از فردی آگاه در اين زمينه کمک بگيرد.

فعاليت شماره٣
يادگيری  برای   ٢ فعاليت  همانن  نيز  فعاليت  اين   

. چگونگی انجام نماز جمعه، در بچه ها ايجاد عالقه می کن
 بهترين شيوه برای آموزش نماز جمعه به بچه ها، شرکت 

دادن آن ها در نماز جمعه است.
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٢ــ کتاب کار
فعاليت شماره ١

 فعاليت شماره١، برای نشان دادن اهميت روز جمعه و 
کارهای خوبی است که می توان در اين روز انجام داد.

 اين فعاليت می توان به دانش آموز کمک کن تا برنامه 
شکل  بهترين  به  جمعه  روز  از  و  کن  تنظيم  را  خود  خاص 

. استفاده نماي

فعاليت شماره ٢
خاطره  نگارش  به  باي  دانش آموز  فعاليت،  اين  در   

شيرينی از يکی از روزهای جمعه خود بپردازد.

ارزش يابی
اف اصلی اين واح درسی، دانش آموز باي  مطابق با اه
«با اهميت روز جمعه و برخی از آداب آن ــ با تأکي بر نماز 
فراغت  فرصت  از  بهره گيری  به  ه،  ش آشنا  ــ  جمعه  غسل  و 

روز جمعه برای انجام اعمال شايسته نظير نماز جمعه، نظافت، 
در  ف،  ه اين   «. ده نشان  تمايل  و …  رحم  صله ی  عبادت، 

واقع نقطه نهايی آموزش، در اين واح 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 اولياء م

. و دانش آموز خود «گزارش» کن


