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فهرست

١ بخش اّول : کليات 
۲ ۱ــ رويکرد حاکم بر برنامۀ تعليم و تربيت دينى  (رويکرد فطرت گرا)   
۴ ٢ــ اصول حاکم بر برنامه تعليم و تربيت دينى دوره متوسطه و پيش دانشگاهى   
۱۱ ٣ــ روش هاى تعليمى و تربيتى؛ رويکرد فعال، محور روش ها   
۱۹ ٤ــ جدول وسعت و توالی اهداف پائه سوم متوسطه   
۲۵ ٥ ــ ساختار کتاب درسی   
۲۶ ٦ــ توصيه های اجرايی   
۲۷ ٧ــ شيؤه ارزش يابی از آموخته ها در درس   
۳۱ ٨ ــ نمای کتاب های دين و زندگی براساس طرحی برای عمل   

۳۸ بخش دوم : تحليل محتوا و روش تدريس درس ها 
۳٩ درس اّول: هدايت الهی   
۵٧ درس دوم: هدايت مستمر   
۷٢ درس سوم: معجزه ای از نوع کتاب   
۸٨ درس چهارم: گسترٔه رسالت پيامبر (ص)   
۱۰٤ درس پنجم: تداوم رسالت   

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱٢٠ درس ششم: جايگاه تشيع   
۱٣٠ درس هفتم: وضع فرهنگی و سياسی عصر ائمه (عليهم السالم)   
۱۴٣ درس هشتم: احيای ارزش های راستين   
۱۶١ درس نهم: خورشيد پنهان   
۱۷٥ درس دهم: در انتظار طلوع   
۲۰٨ درس يازدهم: مرجعيت و واليت فقيه   
۲۳١ درس دوازدهم: ويژگی های حکومت اسالمی   
۲۴٥ درس سيزدهم: عزت نفس   
۲۶١ درس چهاردهم: زمينه های پيوند مقدس   
۲۷٦ درس پانزدهم: پيوند مقدس   
۲۹٦ درس شانزدهم: کانون مهر   

٣٢۵ نمونه سؤاالت کتاب دين و زندگی (٣) 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


