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١ بخش اّول : کليات 
۲ ۱ــ رويکرد حاکم بر برنامٔه تعليم و تربيت دينى  (رويکرد فطرت گرا)   
۴ ٢ــ اصول حاکم بر برنامٔه تعليم و تربيت دينى دورٔه متوسطه و پيش دانشگاهى   
۱۱ ٣ــ روش هاى تعليمى و تربيتى؛ رويکرد فعال، محور روش ها   
۱۹ ٤ــ مفاهيم جزئی پايه های تحصيلی دورٔه متوسطه و پيش دانشگاهى   
۳۰ ٥ ــ ساختار کتاب درسی   
۳۶ ٦ــ ساختار هر درس   
۳۸ ٧ــ توصيه های اجرايی   
۳۹ ٨ ــ شيؤه ارزشيابی از آموخته ها در هر درس   
۴۳ ٩ ــ ساختار کتاب دين و زندگی براساس طرحی برای عمل   

 

۴۶ بخش دوم : ياددهی و يادگيری هر درس 
 

مرحلۀ اّول: انديشه و قلب

۴۷ درس اّول: جلوه های حکمت و تدبير   
۶۳ درس دوم: با کاروان هستی   
۸۰ درس سوم: سرمايه های انسان   
۹۶ درس چهارم: خود حقيقی   
۱۰۴ درس پنجم: پنجره ای به روشنايی   
۱۱۶ درس ششم: آيندٔه روشن   

فـهــرست



۱۲۹ درس هفتم: منزلگاه بعد   
۱۳۹ درس هشتم: واقعٔه بزرگ   
۱۴۸ درس نهم: فرجام کار   

   

مرحلۀ دوم: تجديد عهد  

۱۶۲ درس دهم: اعتماد به او   
 

مرحلۀ سوم: در مسير
 

 ۱۷۳ درس يازدهم: دوستی با حق 
۱۸۷ درس دوازدهم: فضيلت آراستگی   
۲۰۲ درس سيزدهم: زيبايی عفاف   
۲۲۰ درس چهاردهم: نظارت همگانی   
۲۳۲ درس پانزدهم: کار و درآمد حالل   
۲۴۷ درس شانزدهم: ياری از نماز و روزه   


