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شقاوت  و  سعادت  و  است  اراده  مدرسه ی  در  زندگی  امروز،  دنيای  در  زندگی 
هر انسانی به اراده ی همان انسان رقم می خورد. اگر بخواهيد عزيز و سربلند باشيد، بايد 
از سرمايه های عمر و استعداد های جوانی استفاده کنيد و با اراده و عزم راسخ به طرف 

علم و عمل و کسب دانش حرکت نماييد.
(صحيفه ی نور، ج ٢١، ص ٢٥)
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پيش از مطالعه ی کتاب،
حتمًا اين قسمت را بخوانيد.

دانش آموزان گرامی 
دوستان عزيز، سالم بر شما 

هّمت بلند شما را می ستاييم و بر عزم و پشتکارتان آفرين می گوييم. بار ديگر دفتر زندگی ورق 
خورد و صفحه ای جديد برای آفريدن نقشی زيباتر از گذشته گشوده شد. زيباترين زندگی از آِن کسی 

است که زيباترين پاسخ را برای اين سؤال يافته باشد که:
«چرا و به خاطر چه زندگی می کنم؟»

در سال گذشته با بهره مندی از راهنمايی های قرآن کريم و پيشوايان دين، با هدف زندگی و راه 
رسيدن به آن بيشتر آشنا شديم و دانستيم که انديشه ی درست، تصميم گيری قاطع و برنامه ريزی صحيح، 

پشتوانه ی حرکت ما به سوی هدف و کسب موفقيت است. 
کتاب «دين و زندگی» (٢)، در ادامه ی کتاب سال قبل، به شما کمک می کند تا آينده ی زندگی 
خود را بهتر بشناسيد، برای موفقيت خود بهتر تصميم بگيريد و برنامه ريزی کنيد. از اين رو، اين کتاب 
به گونه ای نوشته شده است که در آموختن آن، حضور فعال و پويا داشته باشيد؛ توان فکری خود را 
به کار گيريد، احساس خويش را بيان کنيد، خالقّيت های ادبی و هنری خود را نشان دهيد و باالخره، 

مطابق موقعيت و سليقه ی خويش، برنامه ريزی کنيد. 
اکنون، بار ديگر نکاتی را که در سال گذشته توضيح داده ايم، يادآوری می کنيم. 

١ ــ قسمت هايی از کتاب با مشارکت شما تکميل می شود؛ اين قسمت ها عبارت اند از: 
اندکی  با  کرد که  خواهيد  احساس  کار،  اين  با  کريم؛  قرآن  شريفه  آيات  برخی از  کردن  معنا  ــ 

تالش می توان معنای آيات را فهميد و در آن ها تفکر و تدبر کرد. 
ــ  در برخی از درس ها، عنوان های فرعی داخل درس را شما انتخاب می کنيد. 



ــ نتايج مورد نظر در برخی درس ها، با فعاليت فردی يا گروهی شما در کالس به دست می آيد. 
ــ بخش «انديشه و تحقيق» در پايان هر درس با تفکر، تحقيق و مطالعه ی شما به انجام خواهد 

رسيد. 
٢ــ در پايانِ  بيش تر درس ها، با عنوان «پيشنهاد»، فعاليت هاى تحقيقى، ادبى و هنرى خواسته 
شده كه با وجود اهميت بسيارى كه دارند، انجام دادن آن ها داوطلبانه است. با اين حال، هر دانش آموزى 
كه تعدادى از اين پيشنهادها را انجام دهد، حداكثر تا دو نمره به نمره ى مستمر وى، هم در نوبت اّول و 

هم در نوبت دوم، افزوده خواهد شد. 
٣ــ خداى جميل، خالق زيبايى ها؛ دين، هدايت كننده به سوى زيبايى ها؛ و هنر، وسيله اى براى 
بيان آن هاست. كتابى كه مى خواهد شما نوجوان عزيز را با زندگى دينى آشنا كند، نمى تواند «عارى از هنر» 
باشد. از اين رو كوشش ما بر آن بوده است كه با الهام از قرآن كريم، محتواى علمى كتاب را همراه با 
طراحى هاى ادبى و هنرى عرضه كنيم. اميدواريم در آينده، اين كتاب با پيشنهادهاى شما زيباتر شود. 

٤ــ آموزش اين كتاب در فضايى فّعال، پويا و با نشاط نيازمند حرمت نهادن به كالس و صميميت 
متقابل شما و دبير گرامى است؛ بنابراين: 

ــ برنامه ى دبير را براى هدايت كالس كامًال اجرا كنيد. 
ــ به اظهارنظرهاى دوستان خود احترام بگذاريد. 

ــ نظرات دوستان خود را با تجزيه و تحليل دقيق، ارزيابى كنيد. 
ــ بيش از اندازه تحت تأثير چندنفرى از دانش آموزان كه احتماًال بيش تر نظر مى دهند، قرار 

نگيريد. شما هم با وارد شدن در گفت و گوها نشان دهيد كه در فكركردن تواناييد. 
٥ ــ سعى كنيد در زمان پخش نوار آيات درس، هر عبارت را با دقت گوش كنيد سپس همراه با نوار 

به طور دسته جمعى بخوانيد. اين فعاليت بر توانايى شما در قرائت صحيح و زيباى قرآن مى افزايد.
٦  ــ  براى تقويت توانايى شما در قرائت قرآن كريم، دبير محترم مى تواند بخشى از قرآن را براى 
تمرين قرائت انتخاب كند. در اين صورت، ارزش يابى مستمر و پايانى قرائت، عالوه بر آيات كتاب، از 

اين بخش نيز به عمل خواهد آمد. 
اين  زيرا  شماست؛  فكرى  خّالقّيت هاى  و  درونى  احساسات  حضور  عرصه ى  درس  اين  ٧ــ 
كه  معتقديم  و  مى نهيم  ارج  را  الهى  نعمت  اين  نيز  ما  داريد.  را  ابتكار  و  انديشيدن  شهامت  كه  شماييد 
ميزان موفقيت شما در اين درس، به ميزان تفكر، انديشه، ذوق و ابتكار شما بستگى دارد. كتاب نيز اگر 
فرصتى براى انديشيدن فراهم كند، موفق خواهد بود. در واقع، ما هرگز نخواسته ايم درس ها به گونه اى 



باشند كه مطالب كتاب را با چند بار خواندن و حفظ كردن به خاطر بسپاريد تا در امتحان موفق شويد. 
پس شما هم به امتحانى ارزش دهيد كه امكان فهميدن، فكر كردن، تحقيق و اظهارنظر را برايتان فراهم 

مى سازد. با توجه به آن چه گفته شد، ارزش يابى اين درس در دو بخش انجام مى گيرد: 

بخش اّول: ارزش يابى مستمر؛ شامل: 
١ــ قرائت صحيح آيات شريفه؛ ٤ نمره 

٢ ــ معنا کردن عبارات و آياتی که در کتاب ترجمه نشده است؛ ٣ نمره 
٣ــ انجام دادن فعاليت های داخل درس و پرسش از متن؛ ٥ نمره 

ـ  مشارکت در گفت وگوها و کار گروهی؛ ٣ نمره  ٤ ـ
٥ ــ پاسخ به سؤال های بخش انديشه و تحقيق؛ ٣ نمره 

٦ ــ داشتن دفتر کار خوب و منظم؛ ٢ نمره 
توجه: انجام پيشنهادها، نگارش مقاالت تحقيقی و ارائه ی ابتکارهای ادبی و هنری تا دو نمره 

به معدل نمره ی مستمر اضافه می کند. 

بخش دوم: ارزش يابى پايانى؛
ـ  آزمون  اين ارزش يابى در پايان هر نيم سال و در دو بخش انجام مى گيرد: ١ــ  قرائت آيات ٢ـ
كتبى. در آزمون كتبى دبير محترم، سؤال هايى را براساس آن چه آموخته ايد طرح مى كند. اين گونه سؤال ها 
بيش تر نيازمند تفكر و تجزيه و تحليل اند و قدرت تعقل و استنباط شما را ارزيابى مى كنند؛ بنابراين شايسته 

است كتاب را به نحوى مطالعه كنيد كه پاسخ گوى اين گونه سؤال ها باشيد. 
٧ــ سخن آخر اين كه شما در اين كتاب قدم هاى ديگرى را در مسير زندگى بر مى داريد. اگر اين 
كتاب را روزنه اى به روشنايى حقيقت يافتيد، آن را نگه داريد تا در آينده، در كنار كتاب هاى سال هاى 
بعد، مجموعه اى از شيوه ى زندگى اسالمى را در اختيار داشته باشيد. خصوصًا كه در   بخش هايى از 
كتاب، رّدپايى از فكر بديع خودتان به جا مانده است. باشد كه فردا نسبت به كار امروز خود، احساس 

سربلندى كنيد. 

براى  فقط  پاورقی»ها  و«  «يادآورى»  «پيشنهاد»،  بدانيم»،  «بيش تر  قسمت هاى  ١ ــ  توجه: 
توسعه ى اطالعات و كسب نمره ى تشويقى است  و در امتحانات پايانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها 



نبايد از اين قسمت ها سؤال طرح شود. 
) مشخص شده اند، فعاليت هاى واگرا هستند و فقط براى  ٢ ــ فعاليت هايى كه با عالمت (
ارزش يابى مستمر است و در امتحانات پايانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نبايد از آن ها سؤال طرح 

شود. 
٣ ــ آيه هايى كه معناى آن ها در مقابل شان نوشته شده، اين ترجمه ها براى يادگيرى معنا نيست و 
در ارزش يابى مستمر و پايانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نبايد اين ترجمه مورد سؤال قرار گيرد. 

خداوند يار و نگهدارتان باد 


