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يكى از نزديكان امام: 
امام  خمينى (ره) به نماز اول وقت خيلى اهميت مى دادند. روايتى از امام صادق عليه السالم 
ــان محروم مى شود.»  نقل مى كردند كه «اگر كسى نمازش را سبك بشمارد، از شفاعتش
ــان عرض كردم: «سبك شمردن نماز شايد به اين معنا باشد كه  من يك بار به ايش
شخص، نمازش را يك وقت بخواند و يك وقت نخواند.» گفتند: نه، اين خالف شرع 
است. منظور امام صادق عليه السالم اين بوده است كه وقتى ظهر مى شود و فرد در 

اول وقت نماز نمى خواند، در واقع به چيز ديگرى رجحان1 داده است. 

1ـ اولويت، تقدم
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

دبيران محترم دينى؛ سالم 
به شما تبريك مى گوييم كه توفيق يافتيد تا مسئوليت ارزشمند هدايت نسل هاى 
آينده را ــ كه همان رسالت انبياء است ــ به عهده بگيريد. بى شك انجام مخلصانه اين 
مسئوليت، رسالتى است كه هيچ ميزانى در دنيا قابليت سنجش آن را ندارد و پاداش آن 

در عالم طبيعت قابل پرداخت نيست.
هيچ جايگاهى در جامعه به اين درجه نمى رسد؛ چرا كه در دنيا هيچ موجودى به شأن 
انسان نمى رسد و انسان امانت در دست معلم است. نقش معلم خارج كردن انسان ها از 
ظلمت هاى گمراهى به نور هدايت و صراط مستقيم است. معلم كسى است كه اولين 
نگارش هاى نيك يا بد را مى تواند بر لوح سفيِد آماده اذهان دانش آموزان بنگارند و 
اين چنين دست تواناى معلم، چشم انداز آينده را ترسيم مى كند. معلم مى تواند جامعه را 
شجاع يا ترسو، بخشنده يا بخيل، فداكار يا خودپرست، اهل علم يا گريزان از علم، متقى 
و پاكدامن يا بى بندوبار بسازد؛ بنابراين اگر قرار باشد جامعه اصالح شود، اين اصالح 

بايد از مدرسه آغاز شود.
قرار  آموزش  و  هدايت  مقام  در  كه  مى فرمايد: «كسى  عليه السالم  اميرالمؤمنين
مى گيرد، بايد بيش از آموختن به ديگران، خود را پااليش روحى كند»1. تمامى 
رفتارهاى معلم در كالس؛ نگاه، اشاره، لبخند، اخم كردن، لباس پوشيدنش و … بر روى 
دانش آموز اثر مى گذارد و هر فردى در زندگى خود عميق ترين احساسات و عواطف را از 
معلمش دريافت مى كند. بنابراين شايسته است اين فرمايش پيامبر اكرم به اميرالمؤمنين 
عليهما السالم همواره آويزه گوشمان باشد كه «اى على! اگر خداوند به دستان تو انسانى 

را هدايت كند، از آنچه خورشيد بر آن تابيده براى تو بهتر است.»2

1ـ وسائل الشيعه ج 16، ص 150.
2ـ كافى ج 5، ص 28؛ المستدرك على الصحيحين: 6537/691/3.



همكاران گرامى
كتابى كه پيش روى شما معلم گرامى قرار دارد حاصل زحمات چندين ساله كارشناسان 
متعدد در حوزه هاى مختلف دينى و تربيتى است كه با نظرات شما دبيران گرامى به ثمر 
رسيده است و اميد مى رود باز هم با تالش هاى بى دريغ شما، در تعليم و تربيت اسالمى 

فرزندان ميهن اسالمى مان، ايران عزيز، بيشترين تأثيرگذارى را داشته باشد.
همانگونه كه مستحضريد كتاب «پيام هاى آسمان»، عالوه بر تغيير در محتوا و سبك 
نگارش، حاوى رويكردهاى نوين تربيتى ــ آموزشى است. بديهى است دستيابى به اهداف 

اين كتاب در گرو توجه شما همكارمحترم به اين رويكردها در مراحل تدريس است.
مهم ترين  از  تدريس  مراحل  در  آنها  كردن  سهيم  و  دانش آموزان  مشاركت  جلب 
رويكردهاى كتاب است. بر اين اساس بهترين روش تدريس اين كتاب، روش تدريس 
فعال است كه در آن دست كم بيست دقيقه از زمان هر جلسه تدريس به مشاركت 
دانش آموز در مباحث و ايراد نظرات وى اختصاص مى يابد. شايسته است دبيران محترم 
به جهت دهى مناسب و اصالح خطاهاى احتمالى دانش آموزان در  در اين زمانه صرفاً 
طرح نظرات بپردازند. گروه بندى دانش آموزان كالس، اختصاص دادن زمان مناسب به 
پرسش هاى آنان و ايجاد فرصت گفتگو بين دانش آموزان و داورى درباره نظرات يكديگر 

از ملزومات اين روش است.
يك  به  دانش آموز  تبديل  و  سخنرانى  روش  به  تدريس  روش هاى  ساختن  محدود 
شنونده صرف، در تعارض با اهداف تربيت دينى است و به آفت بزرگ حافظه محورى در 

دانش آموزش منجر خواهد شد.
كتاب حاضر بر اساس ارزيابى هاى صورت گرفته از كتاب «فرهنگ اسالمى و تعليمات 
دينى» سابق و شيوه نامه ارزشيابى آن، در قالب و رويكردى جديد تأليف شده و مورد 
ارزشيابى قرار مى گيرد كه در اينجا مهمترين بندهاى شيوه نامه ارزشيابى كه برگرفته از 
«راهنماى برنامه درسى تعليم و تربيت دينى دوره راهنمايى» است، ارائه مى شود و 

تفصيل يافته اين مباحث در راهنماى مذكور قرار دارد:



مبانى شيوه نامه ارزشيابى
يكى از اركان مهم برنامه ريزى درسى و فرايند يادگيرى، ارزشيابى است كه به دو 

منظور انجام مى گيرد:
1ـ تعيين ميزان تحقق اهداف ياددهى و يادگيرى. 

2ـ تثبيت و تحكيم آموخته ها.
بنابراين ارزشيابى بخشى از فرايند يادگيرى است كه در مراحل مختلف آن حضور دارد 
و معلم و دانش آموز به طور مرتب با آن در ارتباطند. ارزشيابى به اهداف يادگيرى توجه دارد 
و همان گونه كه ميزان تحقق اهداف را مى سنجد، به تحقق آن اهداف نيز كمك مى كند؛ 
يعنى دانش آموز را به فعاليت هايى سوق مى دهد كه او را در رسيدن به اهداف يارى مى كنند.

تعليم و تربيت دينى سه هدف را دنبال مى كند و مى كوشد كه دانش آموزان به اين 
سه هدف دست يابند:

1ـ شناختى عقالنى از مبانى، معارف و وظايف دينى.
2ـ ايمان به آن مبانى، معارف و وظايف، و ... .

3ـ عمل به وظايف و مسئوليت ها.
اين سه هدف، گرچه نوعى تقدم و تأخر دارند اما در يكديگر تأثير مى گذارند. در ميان 
اين سه هدف، فعاليت هايى كه مربوط به هدف رفتارى و عمل صالح است، نمى تواند در دايره 
ارزشيابى قرار گيرد. اما اين به معنى ناديده گرفتن اين قبيل فعاليت ها در محيط آموزشى 
نيست. مشاركت دانش آموزان در برگزارى نماز جماعت، فعاليت هاى خيريه و امدادى، دعوت 
ديگران به خوبى ها و منع از بدى ها، و ساير فعاليت هاى شخصى و اجتماعى دينى مى تواند 
در برنامه درسى پيش بينى شود و دانش آموزان به انجام اختيارى آنها دعوت شوند؛ بنابراين، 
ارزشيابى از دانش آموز در تعليم و تربيت دينى بايد در حوزه فعاليت هاى زير انجام پذيرد:

1ـ  ارزشيابى از فعاليت هاى رشددهنده تفكر و تعقل.
2ـ ارزشيابى از فعاليت هاى تقويت كننده ايمان و احساس دينى.

ارزشيابى درس تعليم و تربيت دينى دوره راهنمايى در دو قالب «ارزشيابى تكوينى» 
و «ارزشيابى پايانى» انجام مى گيرد و نمره نهايى از مجموع نمرات اين دو ارزشيابى 

به دست مى آيد.



در ارزشيابى تكوينى بايد بيشتر به مهارت ها توجه شود و جنبه كيفى و توصيفى داشته 
باشد؛ زيرا ارزشيابى تكوينى يك ارزشيابى سازنده است كه مى تواند در خدمت ارتقاى 
كيفى يادگيرى قرار گيرد. دبير در برگه ثبت ارزشيابى، ميزان يادگيرى هر دانش آموز و 
انجام فعاليت آموزشى او را مى نويسد و نظر خود را ابراز مى كند. عالوه بر اين، متناسب 
با فعاليت هاى انجام شده، ميزان يادگيرى دانش آموز را تبديل به ابزار كمى مى كند و به 

صورت نمره ارائه مى دهد.
ارزشيابى پايانى داراى آزمون كتبى است. در اين آزمون ميزان يادگيرى محتواى آموزشى 
مورد ارزيابى قرار مى گيرد. سؤال هاى آزمون بايد توزيع متناسبى از سطوح يادگيرى را 
دربرگيرد و به سطوح باالتر توجه بيشترى كند. درك مفاهيم، كاربرد آنها، قدرت تجزيه و 
تحليل، تركيب، مقايسه، تطبيق، توانايى استدالل و داورى از اهم سطوحى است كه بايد 

بدان توجه شود.

شيوه اجراى ارزشيابى
1ـ ارزشيابى تكوينى (اعم از كتبى و شفاهى) دوازده نمره دارد و ارزشيابى كتبى پايانى 

هشت نمره دارد.
2ـ ارزشيابى پايانى نوبت اول از مطالب تدريس شده همان نوبت و ارزشيابى پايانى 

نوبت دوم از تمام محتواى كتاب به عمل مى آيد.
3ـ بارم بندى ارزشيابى تكوينى هر نوبت (12 نمره) به شرح زير است:

الف) پاسخ به پرسش هاى استخراجى معلم از متن كتاب: 4 نمره
ب) انجام فعاليت هاى كالسى متن كتاب: 3 نمره
ج) پاسخ به پرسش هاى پايانى هر درس: 3 نمره

د) فعال بودن و مشاركت در فرآيند تدريس: 2 نمره
4ـ نمره پايانى هر نوبت عبارت است از مجموع نمرات ارزشيابى تكوينى (12 نمره) و 

ارزشيابى پايانى (8 نمره) آن نوبت.
5  ـ درج نمره نهايى ارزشيابى درس «پيام هاى آسمان» در كارنامه تحصيلى دانش آموزان 

مى تواند به دو صورت ذيل انجام مى گيرد:



الف) تبديل هر كدام از نمره هاى ارزشيابى مستمر (12) و ارزشيابى پايانى (8) به 
بيست نمره با نسبت گيرى، و درج آنها در ستون هاى مربوطه، و يا

ب) جمع كردن نمره ارزشيابى مستمر (12) با نمره ارزشيابى پايانى (8) و درج مجموع 
نمره در هر دو ستون ارزشيابى مستمر و پايانى.

6ـ در كليه ارزشيابى ها (تكوينى و پايانى) مالك ارزشيابى درك مفهوم است و از نام 
شخص، تاريخ، مكان و ساير سؤاالتى كه بيشتر بر حافظه تكيه دارد و كمتر درك مطلب و 

مفهومى است، سؤال طرح نمى شود.
7ـ حفظ متن عربى آيات و احاديث و همچنين عين ترجمه آنها براى دانش آموز الزامى 
نيست و در ارزشيابى ها فقط مى توان از مضمون، مفهوم و پيام آيات و احاديث استفاده كرد.
8   ـ مطالب بخش «فعاليت كالسى» به منظور افزايش مشاركت دانش آموزان در فرآيند 

تدريس است و مى تواند نقش مهمى در ارزشيابى هاى دانش آموز داشته باشد.
9ـ بخش «بيشتر بدانيم» هر درس فقط براى توسعه اطالعات دانش آموزان است. 
دبير محترم مى تواند براى توضيح درس از آنها استفاده نمايد و يا نمره تشويقى براى اين 

بخش در نظر بگيرد اما نبايد در ارزشيابى تكوينى يا پايانى مورد سؤال قرار گيرد.
10ـ بخش «پيشنهاد» درس ها، دانش آموز را در رسيدن به اهداف موردنظر درس 
يارى مى كند. انجام اين بخش و ساير فعاليت هايى كه از سوى معلم يا دانش آموز پيشنهاد 
مى شود، كامًال اختيارى است و صرفاً مى تواند براى دانش آموز نمره تشويقى داشته باشد. 
اين نمره حداكثر دو نمره عالوه بر دوازده نمره ارزشيابى تكوينى است و مكمل نمره تكوينى 

دانش آموز خواهد بود و نمى تواند به نمره ارزشيابى پايانى اضافه شود.
11ـ بخش «الهى» در هر درس براى جمع بندى در انتهاى برخى دروس قرار گرفته 

است كه در ارزشيابى تكوينى و پايانى مورد سؤال قرار نمى گيرد.



دانش آموزان گرامى،  سالم  
آفرين بر شما كه توانستيد با تالش و كوشش خود، سال تحصيلى گذشته 
را با موفقيت پشت سر بگذاريد و به مرحلة جديدى از زندگى تحصيلى تان 

وارد شويد. 
خداوند بزرگ را براى اين موفقيت سپاسگزاريم. 

خداوند مهربان، بهشت زيبايش را براى تو آفريده است. براى تو و هركس 
ديگرى كه آن را دوست بدارد و براى رسيدن به آن تالش كند. 

او تمام موجودات را براى خوشبختى و سعادت انسان آفريده است و آنها 
را در مسير هدايت و كمال وى قرار داده تا بتواند در دنيا و آخرت خوشبخت 

باشد و راه سعادت را كه پايان آن، بهشت زيباى اوست بپيمايد. 
اين كتاب تالش مى كند تا به چند سؤال مهم شما پاسخ بدهد: 

 از كجا آمده ام؟ 
 به كجا خواهم رفت؟ 

 راه درست را از چه كسى بايد بپرسم؟ 
 چه كسانى مرا در اين راه، همراهى مى كنند؟ 

 براى اين كه سالم به مقصدم برسم، چه توشه اى بايد همراه خود ببرم؟ 
سربلندى  با  قبلى  مراحل  مانند  نيز  را  مراحل  اين  بتوانيد  كه  اميدواريم 
پشت سر بگذاريد و با عمل به آنچه فرا مى گيريد، هر لحظه به مقصد زيبايى 

كه در پيش رو داريد نزديك و نزديك تر شويد. 
سعى كنيد درس ها را خوب بياموزيد. به آموخته هاى خود فكر كنيد 
و دربارة آنها با هم كالسى هايتان گفت وگو كنيد. اگر پيشنهادى داشتيد، 
حتماً آن را بازگو كنيد. بدانيد كه خداوند به شما نيرويى داده است كه اگر 
خودتان بخواهيد، مى توانيد از پس هر كارى برآييد، پس از او يارى بخواهيد 

و تالش را آغاز كنيد. تالش براى موفقيتى ديگر ... . 


