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۶  ــ ساختار هر درس 

هر درس داراى ساختار و اجزاء ثابتى است که عبارت اند از: 

الف) آيات قرآن کريم، براى قرائت و ترجمه و پيام آيات 
اين  شده اند.  تنظيم  کريم  قرآن  آيات  محور  بر  درس ها  همٔه  دينى،  و  قرآن  درس  تلفيق  براساس 
آيات، در ساختار هر درس جاى ثابتى ندارند بلکه با توجه به نوع طرح موضوع، جاى آنها در درس ها 
متفاوت است. آيات در ابتداى درس قرار گرفته تا زمينٔه ورود به بحث را فراهم نمايد و قرائت و ترجمه 

در همان ابتدای تدريس انجام پذيرد. 
مى آموزد،  آن چه  مى کند  احساس  دانش آموز  که  است  به گونه اى  دروس  تمامى  در  آيات  تلفيق 

برگرفته از قرآن است و قرآن کريم منبع اصلى معارف دينى است. 

ب) فعاليت هاى داخل درس 
در هر درس، يک يا چند فعاليت قرار گرفته است که دانش آموزان آنها را در حين تدريس انجام 
مى دهند. اين فعاليت ها تکميل کنندٔه درس اند و بخشى از محتوا را در خود دارند. تدريس، بدون رسيدن 
کريم  قرآن  بايد  فعاليت ها،  اين  از  برخى  دادن  انجام  براى  بود.  خواهد  ناقص  فعاليت ها،  اين  پاسخ  به 
به کالس آورده شود. دبير محترم بايد قبل از شروع کالس فعاليت هر درس را بخواند و اگر به چيزى 

در کالس نياز است، آن را تهيه کند.
اين فعاليت ها، عنوان هاى مختلفى دارند؛ مانند «ارزيابى»، «نمونه يابى» «کشف رابطه»، «تأمل»، 
نشان دهندٔه  که  نمادند  يک  داراى  اما  دارند  مختلفى  اسامى  فعاليت ها،  اين  آيات».  و «پيام  «استدالل» 

فعاليت ضمن تدريس است. 

ج) متن درس 
دبير  به وسيلٔه  معموالً  که  متن  اين  مى دهد.  تشکيل  درس  متن  را  درس  محتواى  اصلى  بخش 
توضيح داده مى شود، تبيين موضوع اصلى درس را برعهده دارد و معموالً از چند عنوان فرعى تشکيل 
مى شود. متن درس به گونه اى طراحى شده است که با فعاليت داخل درس ارتباط دارد و درواقع، با 
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آن فعاليت تکميل مى شود. به طور کلّى، هر درس دو محتوا دارد؛ يکى، محتوايى که به صورت متن، در 
درس آمده است و دانش آموزان آن را مى خوانند و ديگرى، محتوايى که به صورت فعاليت آمده است و 

توسط دانش آموزان توليد مى شود. 

د) انديشه و تحقيق 
در پايان هر درس، بخشى براى تمرين  و کار در منزل پيش بينى شده است که شامل سؤال ها، تدبر 
در آيات قرآن کريم و برخى تحقيقات کوچک است. انجام دادن اين بخش به عهدهٔ دانش آموزان است و در 

منزل بايد انجام گيرد. اين قسمت نيز داراى نماد خاصى است که دانش آموزان بايد بدان توجه کنند. 

هـ) پيشنهاد 
در هر درس، عالوه بر تمرين هاى مربوط به انديشه و تحقيق، يک يا چند پيشنهاد مطرح شده 
است. اين پيشنهادها براى دانش آموزان فعال تر است که عالقه، ذوق و ابتکار بيشترى از خود نشان 
مى دهند. هر دانش آموز با اختيار خود مى تواند يک يا چند مورد از اين پيشنهادها را در طول سال انجام 
دهد و نمرٔه تشويقى مربوط به آن را دريافت کند. نماد اين قسمت ــ مانند نماد بخش انديشه و تحقيق ــ 

بيان کنندٔه فعاليت هاى خارج از کالس است. 

و) گام ها 
در پايان هر چند درس يک کادر خالى وجود دارد که براى نوشتن گام هايى است که متناسب با 
آن چند درس، بايد برداشته شود. در کتاب دين و زندگى (۱) اين گام ها نوشته شده بود اّما در اين کتاب، 
نوشتن اين گام ها برعهدٔه دانش آموزان گذاشته شده است. بايد به دانش آموزان توصيه کرد که اين صفحه 

را به شيؤه کتاب دين و زندگى (۱) و با انشاى زيباى خود تنظيم کنند. 
بهتر است تک تک دانش آموزان اين صفحه را بنويسند اّما اگر با توجه به شرايط کالس، اين کار 
عملى نبود، مى توان از چند دانش آموز خوش ذوق خواست که متن خود را بنويسند، سپس از ميان آنها 

بهترين متن براى درج در آن کادر انتخاب شود. 
تذکر: البته هرگاه به تدريس اين صفحه رسيديم، ابتدا دربارهٔ اين که چه برنامه اى بايد در 
اين جا نوشته شود، بحث مى کنيم. بعد از مشخص شدن آن برنامه، از دانش آموزان مى خواهيم که متن 

خود را در يک کاغذ بنويسند و بعد از اصالح متن، آن را با خط زيبا در کادر يادداشت کنند. 
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دبير،  انتخاب  با  بلکه  شود  پرسيده  گروه ها  همٔه  نظر  که  نيست  نيازى  وقت،  کمبود  صورت  در 
بعضى از گروه ها اظهارنظر مى کنند و دبير محترم نتيجه را اعالم مى نمايد.

گنجانده شده است. انجام دادن اين بخش توسط  در پايان هر درس، بخش «انديشه و تحقيق» 
دانش آموز الزامى است و همٔه افراد بايد به سؤال ها پاسخ گويند و تحقيقات را انجام دهند.

دانش آموزان بايد دفتر کار منظم و مرتبى داشته باشند. ديدن اين دفتر در هر جلسه براى دبير 
مقدور نيست اّما دبير مى تواند شيوه اى به کار گيرد که دانش آموز دفتر کار خود را همواره مرتب و منظم 

نگه دارد. مثالً هر دفعه به طور تصادفى دفتر کار چند نفر را نگاه کند.
بعد از «انديشه و تحقيق»، بخش «پيشنهاد» قرار گرفته است؛ انجام دادن اين پيشنهادها اجبارى 
هر  که  کند  کوشش  محترم  دبير  مى باشد.  مستمر  نمرٔه  در  نمره  دو  تا  تشويقى  نمرٔه  داراى  اّما  نيست. 

دانش آموز در طول هر نيم سال حداقل سه تحقيق از اين پيشنهادها را انجام دهد.
بعضى از اين پيشنهادها جنبٔه هنرى و ادبى دارند. دبير محترم مى تواند دانش آموزان خوش ذوق 

را تشويق کند که اين  قبيل پيشنهادها را انجام دهند.
بعد از انجام دادن اين فعاليت ها و پيشنهادها، بهتر است موارد برجسته درمعرض ديد افراد کالس 

و سايرين قرار گيرد و در صورت امکان، نمايشگاهى از اين فعاليت ها در مدرسه ترتيب داده شود.

٧ــ توصيه هاى اجرايى

و  تدريس  زمان  و  شود  بيشتر  دانش آموزان  هنرى  کارهاى  و  تحقيقى  فعاليت هاى  هرچه  ١ــ 
صحبت هاى دبير کاهش يابد، آن کالس موفق تر است. زيرا اين امر نشان مى دهد که تدريس به شيوه هاى 
مؤثر خود نزديک شده است. آن چه در خاطر دانش آموزان باقى مى ماند، همين فعاليت هايى است که 

خودشان انجام داده اند نه لحظٔه کوتاه تدريس دبير.
از درس  پرسيدن  گروه ها،  يا  افراد  از  نظرخواهى  تدريس،  ضمن  پرسش ِ  که  است  مناسب  ٢ــ 
قبل و مواردى از اين قبيل، داوطلبانه نباشد. بلکه دبير محترم شخصاً افراد يا گروه ها را براساس برگٔه 
ارزشيابی انتخاب نمايد تا هيچ کس تصور نکند که مى تواند در کالس حضورى غيرفعال داشته باشد.

٣ــ در متن درس جمله هاى زيبايى از قرآن کريم، معصومين (ع) و يا بزرگان گنجانده شده که اگر 
در معرض ديد باشد، تأثيرگذار خواهد بود. مى توان از دانش آموزان خوش ذوق خواست که اين موارد 
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را طراحى کنند و در کالس نصب نمايند.
٤ــ معموالً تعدادى از دانش آموزان کالس در انجام تحقيق ها سستى کرده و از نوشتٔه ديگران 
سخت گيرى  بکاهد.  ما  نزد  ديگران  فعاليت هاى  و  تحقيق  ارزش  از  نبايد  امر  اين  مى کنند.  استفاده 
بيش از حد هم ضرورى نيست. بکوشيم با شيوه اى اصالحى اين گونه دانش آموزان را هدايت کنيم تا 

به تدريج به تحقيق و مطالعه عادت کنند.

٨   ــ شيوۀ ارزشيابی از آموخته ها در هر درس

کتاب حاضر به گونه اى تدوين شده است که عالوه بر ُبعد شناختى، ابعاد ايمانى و عملى دانش آموز 
را نيز دربرگيرد و به دانش آموزان، کمک کند که متناسب با هر مرحله قادر به اتخاذ تصميم هاى جديد در 
زندگى باشند. به همين جهت دانش آموز و فعاليت هاى او بسيار مورد توجه است. نبايد دانش آموزان 
به سمتى سوق داده شوند که مجبور باشند عبارت هاى کتاب را به دقت حفظ کنند و پاسخ دهند. اگر 

چنين شود، بار ديگر دانش آموزان از اين متن متنفر مى شوند و همٔه اهداف عقيم مى ماند.
امتياز دادن  نابجاست.  بسيار  نيز  به دين  دانش آموز  پاى بندى  ميزان  از  مستقيم  ارزشيابی 
به دانش آموزان براى حضور در نمازخانه، نمره دادن به طرز لباس پوشيدن يا روزه گرفتن آنان و امورى 
از اين قبيل، آثارى منفى در پى خواهد داشت. زيرا اين اعمال ظاهرى اگر ريشٔه باطنى و قلبى داشته 
باشند، ارزشمندند وگرنه نوعى رياکارى تلقى مى شوند که تأثير سوء بر شخصيت دانش آموز مى گذارد 

و رابطٔه صميمى او را با خدا تضعيف مى کند.
از  بخشى  به عنوان  بلکه  نيست.  به دانش آموز  دادن  نمره  و  امتحان  گرفتن  به معناى  ارزشيابی 
مشخص  به اهداف  رسيدن  در  را  ما  موفقيت  ميزان  که  است  ابزارى  آموزش،  و  درسى  برنامٔه  فرايند 

مى کند، عالوه براين، دانش آموز را در يادگيرى يارى مى دهد.
ارزشيابی اين درس به دو بخش تقسيم مى شود: ١ــ ارزشيابی مستمر ٢ــ ارزشيابی پايانى.

ارزشيابی مستمر: اين ارزشيابی بيست نمره دارد و موارد زير را شامل مى شود:
١ــ قرائت صحيح آيات قرآن کريم؛ با توجه به اين که دانش آموزان در دوره هاى ابتدايى و 
راهنمايى با قرائت صحيح قرآن کريم آشنا شده اند، تمرين از آموخته ها ضرورى است. لذا در اين دوره 
قاعدٔه جديدى در قرائت به آن ها آموزش نمى دهيم و صرفاً به تمرين قرائت خواهيم پرداخت.چهار نمره 
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از نمرٔه مستمر به قرائت صحيح اختصاص دارد. اين چهار نمره مربوط به قرائت آيات کتاب و قرائت 
قرائت  تمرين  براى  دانش آموزان  به توانايى  توجه  با  محترم  دبير  که  است  کريم  قرآن  اول  جزِء  از  آياتى 

انتخاب کرده است.
آنها  ترجمٔه  محل  و  نشده اند  ترجمه  درس ها  شريفٔه  آيات  از  برخى  آيات؛  معناى  درک  ٢ــ 
مى دهند،  انجام  دانش آموزان  که  فعاليت هايى  از  يکى  است.  گرديده  مشخص  نقطه چين  به صورت 
ترجمه کردن اين آيات شريفه است. البته ترجمٔه دقيق مورد نظر نيست، و در همين حد که دانش آموزان 
اختصاص  بخش  اين  به  نيز  مستمر  ارزشيابی  نمرٔه  از  نمره  سه  است.  کافى  کنند،  درک  را  آيه  معناى 

دارد. 
از  می کند،  تدريس  معلم  که  هنگامی  متن؛  از  پرسش  و  درس  داخل  فعاليت های  انجام  ٣ــ 
دانش آموزان می خواهدکه فعاليت های درس را انجام دهند. پس از انجام فعاليت ها، معلم از دانش آموزان 
را  ارزشيابی  که  بعد  جلسٔه  ابتدای  در  معلم،  همچنين  می دهند.  را  فعاليت  پاسخ  آنان  و  می کند  سؤال 
انجام می دهد، هم دربارٔه فعاليت ها و هم دربارٔه متن درس از دانش آموزان سؤال می کند. اين قسمت از 

ارزشيابی، ٥ نمره دارد.
می خواهد  دبير  که  بعد  جلسٔه  در  درس؛  يک  تدريس  از  بعد  کار  دفتر  نظم  و  زيبايی  ٤ــ 
ارزشيابی را به عمل آورد، ابتدا دفتر تعدادی از دانش آموزان را بررسی می کند تا ببيند که کار خود را 
انجام داده اند يا نه. در اين بررسی نيازی نيست که به پاسخ صحيح دانش آموزان نمره بدهد. کافی است 
که دانش آموزان وظيفٔه خود را انجام داده باشند و پاسخ سؤال ها را نوشته باشند. حتی نيازی نيست که 
بررسی شود آنها اين پاسخ را از کجا آورده اند. همين قدر که تالش کرده اند و پاسخ ها را آماده کرده اند 

می توانند نمرٔه خود را دريافت کنند. اين دفتر حداکثر ٢ نمره دارد.
٥  ــ پاسخ به سؤال های بخش انديشه و تحقيق؛ بعد از بررسی دفتر، دانش آموزان بايد دفتر 

خود را ببندند و از حفظ به سؤال های معلم پاسخ دهند. سؤال از اين بخش ٣ نمره دارد.
٦  ــ مشارکت در کار گروهى؛ اين مشارکت بيانگر عالقٔه دانش آموز به درس است و زمينه را 
براى توجه دقيق تر به موضوعات طرح شده فراهم مى آورد. دو نمره از ارزشيابی مستمر به اين بخش 

اختصاص دارد.
توجه: به نمرٔه مستمر دانش آموزانى که برخى کارهاى بخش «پيشنهاد» را انجام دهند يا به ابتکار 

خود به فعاليت هاى ادبى و هنرى و تحقيقى ديگرى بپردازند، دو نمرٔه فوق العاده اضافه مى شود.
ارزشيابی پايانى: اين ارزشيابی بيست نمره دارد که ١٦ نمرهٔ آن مربوط به امتحان کتبی و ٤ نمره 
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مربوط به امتحان قرائت است. بايد توجه شود که اهميت ارزشيابی مستمر که بر فعاليت هاى دانش آموزان 
متکى است، از ارزشيابی پايانى بسيار بيشتر است. بنابراين، برنامه هاى درسى را تحت الشعاع ارزشيابی 
پايان سال قرار ندهيد. کسانى که فقط به فکر امتحان پايان سال هستند بيشتر وقت کالس را صرف آمادگى 
براى آن امتحان مى کنند و در طول سال آزمون هاى مختلفى مى گيرند. نحوهٔ تدريس آن ها طورى است که 
دانش آموزان جزئيات عبارت ها را حفظ مى کنند و به همين دليل فرصت تقويت تفکر و ديندارى را از دست 
مى دهند. در پايان همين قسمت، نمونٔه برگٔه ارزشيابی تنظيم شده است که دبيران محترم مى توانند برگه اى 
مانند آن تهيه کنند و به ثبت نمره بپردازند. خوب است اين برگه در زمان تدريس در دسترس باشد و همين که 

موردى براى ارزشيابی پيش آمد، نمره دانش آموز در قسمت مربوط به آن ثبت گردد.
توجه: دبيران محترم توجه دارند که اگر براى هريک از بخش هاى ارزشيابی سه رديف قرار 
داده شده، بدان معنا نيست که حتماً آن خانه ها پر شود؛ مثالً نظم و زيبايى دفتر داراى سه رديف است 
که اگر دبير محترم سه بار دفتر دانش آموز را بررسى کرد، بتواند نمرٔه هر سه بار را ثبت کند. اّما اگر دبير 
محترم به طور کلى تشخيص دهد که مثالً نمرٔه زيبايى و نظم دفتر يک دانش آموز، چه قدر است، نوشتن 

همان نمره به تنهايى نيز کفايت مى کند.



٤٢

نمونۀ برگۀ ارزشيابی برای هر نوبت

رديف

نام و نام خانوادگی

ارزشيابی مستمر
ارزشيابی
 پايانی

قرائت
درک معنای 

انديشه و تحقيق
پاسخ به سؤال های          

مشارکت و همکاری
نظم و زيبايی

خالقيت های علمی
معدل  
نمره مستمر

قرائت
کتبی
جمع

معدل

آيات

معدل

معدل

متن و فعاليت ها

معدل

معدل

دفتر کار

معدل

و هنری
معدل
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۹ــ ساختار کتاب  دين و زندگى براساس طرحى براى عمل

الف) نمای کلی

داراى فطرت خدايى ۱ــ کيستم؟     
۲ــ از کجا آمده ام؟   از خدا  انديشه (عقل) 

۳ــ به کجا مى روم؟   به سوى خدا  
۴ــ چه کسى راه را نشان خواهد داد؟   خدا  

چگونه انديشه هاى خود را به باور و ايمان قلبى تبديل کنيم؟
۱ــ ايمان به خدا، به عنوان مبدأ هستى و انسان  

۲ــ ايمان به خدا، به عنوان مقصود هستى و انسان  قلب 
۳ــ ايمان به راه خدايى، به عنوان مسير رسيدن به مقصود.  

ايمان و باور، شوق رفتن به سوى هدف را در انسان ايجاد مى کند و او را به سمت 
تصميم گيرى مى برد.

پيمان بستن با خدا  
مراقبت از پيمان ها عزم و تصميم 

ارزيابى و محاسبٔه عمل به پيمان ها.  

برنامٔه زندگى، محتواى پيمان هاى انسان براى رفتن است.
۱ــ دربارٔه ارتباط با خدا  
۲ــ دربارٔه ارتباط با خود  

۳ــ دربارٔه ارتباط با خانواده  گام هاى زندگى 
۴ــ دربارٔه ارتباط با جامعه  
۵  ــ دربارٔه ارتباط با خلقت  



٤٤

ب) نمای کتاب دين و زندگى (۱)

گسترۀ هدف ها و دل بستگى ها  
معيار براى تعيين اولويت هدف ها مرحلۀ اّول: آمادگی 

برترين هدف (برترين محبوب) در انديشه و قلب 
شناخت عميق تر برترين محبوب  

راه هاى تقويت ايمان به برترين محبوب  
 

عزم براى رفتن به سوى محبوب مرحلۀ دوم:  
عهد و پيمان، محتواى هر عزم    آهنگ سفر 

مراقبت راه هاى پايدارى در عزم   
محاسبه       

 
 

١ــ قرائت قرآن و تفکر درآن   ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود مرحلۀ سوم:  
٢ــ انتخاب مقصد و هدف زندگی   ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود (قدم در راه) 
٣ــ تالش برای معرفت بيشتر به خداوند   ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود گام های رفتن يا 
٤ــ استفاده از راه های پيشنهادی برای تقويت ايمان   ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود واجبات، محرمات 

ارتباط با خود ٥ ــ داشتن دفتر برنامه ريزی    مستحبات و 
ارتباط با خدا ٦ ــ انجام صحيح و به موقع نماز    مکروهات 
ارتباط با خود ٧ــ انجام ورزش و مطالعه براساس برنامه      

ارتباط با جامعه ٨ ــ انتخاب دوست شايسته و انجام وظايف خود نسبت به او    
ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعه ٩ــ پرداختن به کار و تالش    
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ج) نمای کتاب دين و زندگى (۲)

ساختار حکيمانه و غايتمند موجودات  
فرجام جهان: بازگشت به سوى خدا (معاد هستى) مرحلۀ اّول: 

فرجام انسان: بازگشت همراه با پاداش و جزا (معاد ويژۀ انسان) انديشه و قلب 
تفکر دربارۀ فرجام انسان، تقويت کنندۀ ايمان به اين فرجام  

  
تصميم براى فرجام نيکو مرحلۀ دوم: 

تجديدعهد با خدا پايداری در عزم 
توکّل بر خدا، عامل پايدارى در عزم  

ارتباط با خدا ١ــ تقويت دوستی و محبت به خداوند   
ارتباط با خدا ــ ارتباط با جامعه ٢ــ تقويت دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا   

ارتباط با خدا ٣ــ توکل و اعتماد بر خداوند در تصميم گيری ها   
ارتباط با خدا ــ ارتباط با جامعه ٤ــ تقويت پيمان خود با خدا و مراقبت و محاسبۀ بهتر از تصميم ها   
ارتباط با خدا ــ ارتباط با جامعه ٥ ــ داشتن ظاهر و لباس آراسته، همراه با عفاف و حجاب   
٦ ــ هماهنگ کردن ظاهر با باطن نيکو و خوب                                    ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعه مرحلۀ سوم: 

ارتباط با جامعه ٧ــ رعايت احکام محرميت و نامحرمی    در مسير 
ارتباط با جامعه ٨ ــ دعوت ديگران به رعايت احکام الهی (دعوت به خير)   
ارتباط با جامعه ٩ــ انجام وظيفۀ امر به معروف ونهی از منکر   
ارتباط با جامعه ١٠ــ مشارکت و همکاری در رفع نيازهای جامعه   
ارتباط با جامعه ١١ــ تمرين انفاق و پرداخت خمس در صورت ضرورت   
ارتباط با جامعه ١٢ــ ياد گرفتن احکام مالی اسالم   

ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود ١٣ــ تقويت تقوا به کمک انجام هرچه بهتر نماز وروزه   
ارتباط با خدا ١٤ــ ياد گرفتن احکام ضروری نماز و روزه   

(ادامۀ برنامه ها)



بخش دوم

ياددهى و يادگيرى هر درس



٤٧

جلوه هاى حکمت و تدبير 
قسمت اّول: کلّيات 

الف) اهداف 
۱ــ هدف کلى: آشنايى بيشتر دانش آموزان با غايتمندى، حکمت و تدبير در خلقت و انس و 

توجه بيشتر به خالق حکيم و مدبّر جهان. 
۲ــ اهداف آموزشى: 

ــ بيان ويژگى هاى مجموعه هاى قانونمند و داراى نظام 
ــ مقايسه و تشخيص تفاوت هاى مجموعٔه فاقد نظام و داراى نظام

ــ تشخيص دادن و غايتمندى جهان خلقت و نظام مند ديدن اين جهان 
ــ درک حضور حکمت و تدبير الهى در نظام خلقت 

ــ قرائت صحيح آيات و توانايى ترجمٔه برخى از عبارت ها.

ب) پيش دانسته ها 
دوره هاى  علوم  کتاب هاى  در  معموالً  مفاهيم  اين  باشند.  آشنا  زير  مفاهيم  با  بايد  دانش آموزان، 
ابتدايى و راهنمايى و نيز در کتاب شيمى سال اّول متوسطه طرح شده اند. براى اطالع بيشتر دبيران، در 

بخش دانستنى هاى ضرورى همين درس، توضيحاتى دربارٔه اين مفاهيم آمده است. 
۱ــ عنصر، اتم و مولکول

۲ــ ساختمان اتم هاى هيدروژن، اکسيژن و کربن 
۳ــ ساختمان مولکولى آب و دى اکسيد کربن 

۴ــ ساختمان قند (گلوکز) و خاصيت آن. 

مرحلة اّول: 
انديشه و قلب
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ج) اصطالحات علمى درس 
ــ حکمت و حکيم 

ــ غايتمندى 
ــ تدبير 

ــ صانع و ُصنع. 

د) محورهاى اصلى درس 
ــ قرآن کريم ما را به تفکر در نظام آفرينش دعوت مى کند تا به خالق حکيم و مدبر آن پى ببريم. 

ــ تصور جهانى بدون قانون، همکارى و نظم و ويژگى هاى آن 
ــ احساس و نگرش انسان نسبت به جهان بدون قانون و نظم 

ــ نمونه هاى واقعى و عينى قانونمندى، نظم و همکارى در جهان خلقت 
ــ استخراج ويژگى هاى جهان واقعى 

ــ شاخصٔه اصلى مجموعه هاى داراى نظام در جهان واقعى غايتمندى است. 
ــ تفاوت اجزاء فعاليت ها و همکارى هاى مجموعه ها، به دليل تفاوت هدف ها و غايت هاى آنها 

ــ نياز مجموعٔه غايتمند داراى نظام به طرح نقشٔه مدبرانه و حکيمانه. 

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزش يابى تشخيصى 
درس  در  راهنمايى،  دورٔه  در  دانش آموزان  که  است  علمى  مفاهيم  برخى  بر  مشتمل  درس  اين 
علوم و نيز در کتاب شيمى سال اّول متوسطه، آنها را آموخته اند. اين مفاهيم و اصطالحات در بخش 

پيش دانسته ها آمده است. 

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه 
براى آماده شدن دانش آموزان و جلب توجه آنها به بحث، دبيران گرامى مى توانند از ابتکارهاى 

خود بهره ببرند. در ادامه، سه نمونه از اين ابتکارها پيشنهاد مى شود. 



٤٩

الف) طرح سؤال «در چگونه جهانى زندگى مى کنيم؟» و به بحث گذاشتن آن
ب) استفاده از يک گياه، ماکت قسمتى از اندام انسان يا حيوان، تصوير بزرگى از يک گياه و 

اجزاء آن يا يک حيوان و اندام آن 
ج) طرح يک خبر و گزارش جديد و نو از شگفتى هاى جهان خلقت 

د) طرح داستان زير، به عنوان بهترين پيشنهاد؛ 
هنگام هجرت رسول خدا (ص) به مدينه، از حضرت على (ع) خواستند که در مکه بماند و برخى 
کارها را انجام دهد، سپس همراه با خانوادٔه پيامبر به مدينه هجرت کند. پس از چند روز حضرت على 
با خانوادٔه پيامبر هجرت خود را آغاز کردند. حضرت فاطمه (س) در آن ايام، حدود هفت سال داشت. 
حضرت  شب ها،  از  يکى  در  مى پيمود.  مدينه  به سوى  را  خود  راه  کاروان  و  مى آمدند  شب ها  و  روزها 

فاطمه(س) چشم به آسمان دوخته بود و آسمان پهناور و ستارگان آن را تماشا مى کرد. 
معموالً کودکان در اين سن و سال، در چنين حالتى به زيبايى ستارگان و چينش آنها، بى کرانگى 

آسمان و تعداد زياد ستارگان توجه مى کنند. 
اّما دختر رسول خدا (ص) در حالى که چشم به آسمان دوخته بود، ناگهان به سخن آمد و با خداى 

خود چنين نجوا کرد:  «ربنا ما خلقت هذا باطال ً» 
پس از ذکر داستان، اين سؤال ها را طرح کنيد: نقطٔه مقابل باطل چيست؟ اگر کسى دريافت که 

جهان بر باطل نيست، چه مسئوليتى را برعهده گرفته است؟ 

ج) اجزای تدريس
انتخاب روش تدريس بر عهدٔه دبير است که متناسب با شرايط کالس و محتوای درس، روش 
مناسب را برگزيند و اجرا نمايد. البته ضروری است روش هايی انتخاب شود که دانش آموزان را فعال 
کند و به مشارکت در تدريس تشويق نمايد. در بخش اّول اين کتاب، روش های مناسب تدريس معرفی 

شده است. 
هر روشی که توسط دبير برای تدريس اين درس انتخاب شود بايد اجزای ذيل را داشته باشد و 

در کالس اجرا گردد.
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اجزای تدريسرديف

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

قرائت و ترجمٔه آيات 
استخراج پيام آيات توسط دانش آموزان

طرح ضرورت جهان شناسی و تصوير يک جهان خيالی توسط دبير
انجام فعاليت ارزيابی از طرف دانش آموزان

طرح تصوير جهان واقعی از طرف دبير
انجام فعاليت نمونه يابی توسط دانش آموزان

تبيين شاخصٔه اصلی و طرح سه فرض از طرف معلم
انجام فعاليت استدالل توسط دانش آموزان

انجام فعاليت عرضه بر آيات توسط دانش آموزان 

١ــ قرائت وترجمه
بعد از آماده سازی و ايجاد انگيزه که معموالً با توضيح ورودی هر درس و طرح سؤال های اصلی 
که هر درس بدان می پردازد، آغاز می شود، نوبت به قرائت آيات درس می رسد. در تمرين قرائت، هم 

می توان از نوار کاست استفاده کرد و هم از دانش آموزانی که صوت خوبی دارند، کمک گرفت. 
در همين ابتدای سال الزم است قرائت دانش آموزان ارزيابی شود تا ميزان زمانی که بايد صرف 

قرائت شود، مشخص گردد. 
برای تمرين قرائت، از کار گروهی استفاده کنيد و بکوشيد با ايجاد انگيزه، افراد توانای گروه 
به   کمک افراد ضعيف بيايند، بدين طريق، هم افراد ضعيف تقويت می شوند و هم يک نوع همکاری بين 

افراد گروه شکل می گيرد. 
تذکر اّول: آنچه از قواعد ضروری تجويد مورد نظر است، طرز تلفظ صحيح حروف خاص 
دبيران  شده اند.  آشنا  راهنمايی  دورٔه  در  حروف  اين  صحيح  تلفظ  با  دانش آموزان  است.  عربی  زبان 
توانايی  ميزان  به  توجه  با  و  باشند  داشته  نظر  در  متوسطه  دورٔه  در  را  توانايی  اين  تقويت  بايد  محترم 
دانش آموزان و شرايط کلی کالس بر اين امر تأکيد نمايند. در اين خصوص، می توان برنامه ريزی کرد و 
از همان سال اّول، در هر درس به تلفظ صحيح يکی از حروف پرداخت و آن را در سال های بعد ادامه 
داد. پس الزم است از دانش آموزان بخواهيم که تلفظ صحيح حروف را انجام دهند. البته بايد برای 
اين کار برنامه ريزی کنيم و در هر جلسه روی تلفظ يکی از حروف تأکيد نماييم. تلفظ صحيح حروف 

«ث»، «ح»، «ذ»، «ص»، «ض»، «ط»، «ظ» و «ع» بايد مرحله به مرحله پيش رود.
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دانش آموزان بايد آيات را در کالس ترجمه کنند و از اينکه به صورت تکليف در منزل، آيات را 
ترجمه را آماده کرده  ترجمه نمايند و به مدرسه آورند بايد خودداری شود. البته اگر دانش آموزی قبالً 

باشد، نبايد مورد مؤاخذه قرار گيرد.
بهتر است دانش آموزان، آيات را به صورت گروهی ترجمه کرده و روی ترجمه های پيشنهاد  شده 
بحث کوتاهی صورت گيرد. در صورت وجود فرصت و در حد امکان، از آموخته های دانش آموزان 
ترجمٔه  نبايد  محترم،  دبير  کنند.  درک  بهتر  را  عبارت ها  معنای  آنان  تا  بگيريد  کمک  عربی  درس  در 
عبارت ها را به دانش آموزان ديکته کند، بلکه بايد از ميان بحث دانش آموزان و توضيحات خود، معنای 
آن  اصالح  به  خودش  بود،  اشتباه  دانش آموزی  ترجمٔه  که  صورتی  در  تا  کرده  مشخص  را  عبارت  هر 
بپردازد. ترجمٔه لفظ به لفظ دانش آموزان، چه در هنگام کار در کالس و چه در زمان پرسش شفاهی و 

کتبی، مورد قبول است. 
تذکر دوم: با توجه به اينکه کتاب دين و زندگی (٢)، مانند کتاب سال اّول بر محور تدبر در قرآن 
سامان يافته، ضروری است که بار ديگر در ابتدای تدريس، درباره تدبر در قرآن، ضرورت و چگونگی 

آن توضيحاتی بدهيم تا دانش آموزان با آمادگی قبلی فعاليت های مربوط به تدبر را انجام دهند. 
٢ــ استخراج پيام آيات

پس از تکميل ترجمٔه آيات، و بدون اينکه وارد بحث خاصی شويم، از دانش آموزان می خواهيم 
که فعاليت پيام آيات را انجام دهند و هر جمله را تکميل نموده و مشخص کنند که بر اساس کدام آيه اين 

کار را انجام داده اند. 
ــ با توجه به آيات ٢ و ٣ سورٔه اعلی و ٨٨ سورٔه نمل و ٤٩ سورٔه قمر در می يابيم که هر  يک از 

موجودات جهان دارای ساختار منظم ويژٔه خود است. 
ــ با توجه به آيات ٢ و ٣ سورٔه اعلٰی به دست می آيد که هر موجودی به گونه ای ساخته شده که 

هدف خاصی را دنبال می کند. 
ــ با توجه به آيات ١٩٠ و ١٩١ آل عمران، بيهودگی و عبث بودن در نظام خلقت راه ندارد. 

مشخص  جهان  مخلوقات  هدفمندی  و  نظم  استحکام،  عنکبوت،  سورٔه   ٤٤ آئه  به  توجه  با  ــ 
می کند که جهان بر «حق و درستی» استوار است. 

ــ با توجه به آئه ١٩٠ آل عمران، کسی می تواند حقيقت جهان را به درستی دريابد که اهل تعقل 
و خردورزی باشد. 

وقتی اين آيات را کنار هم می گذاريم و در آن ها تدبر می کنيم، در می يابيم که قرآن  کريم با استدالل 
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و منطق دربارٔه خداوند با ما سخن می گويد و ما را هم دعوت به تفکر و تدبر و خردورزی می کند. بنابراين، 
آوردن پيام آيات، به معنای آن نيست که چون قرآن کريم فرموده، خدا را بپذيريم. بلکه به  دانش آموزان 
تفکر  کرده و هم ما را دعوت به   تعقل و  استفاده  استدالل  کريم، هم خودش از  تذکر می دهيم که قرآن 
کرده است. بنابراين، مطالبی که بعد از اين فعاليت آمده، توضيح و تبيين استداللی است که قرآن کريم 

ارائه کرده است.
٣ــ طرح ضرورت جهان شناسی برای خداشناسی

ضرورت  دربارٔه  و  نمايد  مسأله  طرح  دبير  که  شده  فراهم  زمينه  اين  آيات،  پيام  استخراج  از  بعد 
شناخت جهان و استفادٔه آن در خداشناسی استفاده کند. البته اين توضيح بايد کوتاه باشد و به همين 
اندازه اکتفا شود که چگونه يک واقعه يا حادثه يا يک چيز می تواند نشان دهندٔه چيز ديگری باشد. يعنی 
جهان  از  مختلف  تصويرهای  که  بعد  تا  شود»،  آشنا  ديگر  چيز  برای  چيز  يک  بودن  با «آيه  دانش آموز 
خيالی و جهان واقعی بيان شد، دريابد که يک تصوير، آيه و نشانٔه يک چيز است و تصوير ديگر نشانٔه 

چيز ديگر. 
و  ذهن  در  که  می خواهد  دانش آموزان  از  دبير  جهان شناسی،  ضرورت  دربارٔه  توضيح  از  پس 
وجود  قانون مندی  و  نظم  هيچ گونه  جهان  آن  در  که  نمايند  تصور  و  کنند  فرض  را  جهانی  خود  خيال 
معنای  تا  کنند  مطرح  بيشتری  نمونه های  و  مثال ها  دانش آموزان  بکوشيم  بايد  اين جا  در  باشد.  نداشته 

عميق بی قانونی و بی نظمی را دريابند، به طوری که آنها به تدريج متوجه دو نکته شوند. 
معين  و  ثابت  ويژگی  و  خاصيت  اشياء  و  مواد  از  يک  هيچ  غيرقانون مند،  مجموعٔه  در  اّول: 

ندارد. مثالً معلوم نيست که آب همواره مايع است يا جامد، بی رنگ است يا رنگ دارد …
معلوم نيست آب  دوم: ميان افراد يک مجموعٔه غير قانون مند رابطٔه معين و ثابت نيست. مثالً 

انسان را سير می کند يا تشنه، خورشيد روشنايی می بخشد يا تاريکی و …
کفايت  غير قانون مند  خيالی  جهان  يک  نمونه های  ذکر  به  فقط  تدريس،  از  مرحله  اين  در  البته 

می کنيم و نتيجه گيری را به انجام فعاليت ارزيابی واگذار می نماييم. 
٤ــ انجام فعاليت ارزيابی

بعد از اينکه دانش آموزان تصور خوبی از جهان بی نظم به دست آوردند و ديدند که چنين جهانی 
فقط در فکر و خيال قابل فرض است و واقعيت خارجی ندارد، در فعاليت ارزيابی به داوری و نتيجه گيری 

دربارهٔ اين چنين جهانی می پردازند و به سؤال های مطرح شده در اين فعاليت پاسخ می دهند. 
در پاسخ به سؤال اّول متوجه می شوند که اين جهان نمی تواند منشأ قانون و قانون مندی باشد. 
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زيرا وقتی می توان از قانون سخن گفت که اشياء دارای ويژگی ها و خصوصيات ثابت باشند و روابط 
آب، هميشه بی رنگ و مايع باشد و هميشه هم سبب رفع تشنگی  ثابتی هم ميان آن ها حاکم باشد. مثالً 
باشد نه اينکه يک لحظه تشنگی را رفع کند و لحظٔه ديگر بر تشنگی بيفزايد و معلوم نباشد که چند لحظٔه 

بعد چه خاصيتی خواهد داشت. 
در پاسخ به سؤال دوم، دانش آموز متوجه می شود که علم و دانش، ثمره و نتيجٔه خصوصيات 
باشد، تا وقتی قانون مندی  ثابت اشياء و روابط ثابت ميان آن هاست. هر قدر هم که ذهن انسان قوی 
هيچ وقت کسی  بر اشياء حاکم نباشد، امکان رسيدن به دانش های مختلف دربارٔه جهان نيست. مثالً 
نمی تواند بگويد من فهميدم که ميان زمين و اشيای روی آن قانون جاذبه حاکم است. پس علم و دانش، 
نتيجٔه قانون مندی است. اگر جهان به گونه ای باشد که امکان داشته باشد هر حادثه ای از هر موجودی 
سربزند و هر موجودی هر خاصيتی داشته باشد، امکان آزمايش کردن و محاسبه وجود نخواهد داشت 

و علم و دانشی به دست نخواهد آمد. 
کنند،  انتخاب  جهانی  چنين  برای  نامی  بخواهند  دانش آموزان  وقتی  سوم،  سؤال  به  پاسخ  در 
آنان  که  کنيم  فراهم  شرايطی  بايد  اين رو  از  داد.  خواهند  نشان  نام  آن  در  را  خود  بينش  و  برداشت 

به   صورت گروهی يا فردی نام مورد نظر خود را انتخاب کنند و ارائه نمايند. 
برای اينکه نگرش آنان به جهان بی نظم عميق تر شود، بهتر است نام های انتخاب شده توسط چند 
گروه يا فرد را روی تابلو نوشته و از آن ها بخواهيم که دليل خود را برای انتخاب اين نام بيان کنند و 

سپس از کّل دانش آموزان بخواهيم که کدام نام را بيشتر می پسندند. 
همه  و  است  نزديک  هم  به  بسيار  دانش آموزان،  توسط  شده  انتخاب  نام های  که  می دانيم  البته 
هم می توانند درست باشند، اّما برای اينکه آنان را به دقت و تأمل بيشتر وادار کنيم و قدرت ارزيابی و 

داوری آنان را قوی کنيم، اين کارها را انجام می دهيم. 
در پاسخ به سؤال چهارم، دانش آموزان، احساس خود را نسبت به اين جهان و زندگی در آن 
خواهند گفت که زندگی در چنين جهانی محال است. در اين جهان دست  بيان می کنند. آنان عميقاً 
به   هيچ کاری نمی توان زد و هيچ قدمی نمی توان برداشت. زيرا نمی توان «پيش بينی» کرد که در لحظٔه 

بعد چه حادثه ای اتفاق خواهد افتاد. 
نيست.  شدنی  جهانی  چنين  وجود  اصالً  که  کرد  خواهند  حس  آنان  که  است  تأمالت  همين  با 

محال است که اين جهان وجود خارجی پيدا کند تا چه رسد به اينکه بتوان در آن زندگی کرد. 
شوند  دچار  آن  در  زندگی  تصور  برای  دلهره  و  ترس  نوعی  به  دانش آموزان  است  ممکن  حتی 
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و اين ترس که قابل رفع هم هست، ترس مناسبی است. اينکه احتمال داشته باشد هر لحظه ستارگان 
بر   سر   انسان ها فرو ريزند، ساختمان ها متالشی شوند، آب در دهان مثل سنگ منجمد شود و هر اتفاق 
غيرمحاسبه شدٔه ديگر رخ دهد، ايجاد نگرانی می کند. اّما وقتی به جهان واقعی نظر می کند و می بيند که 
هر چيزی سرجای خودش است و برای هر کاری محاسبه ای هست، به آرامش می رسد و معنای اين 

کالم خدا را بهتر در می يابد که: 

اين خداوند است که حفظ می کند ان الله يمسك 
آسمان ها و زمين را السماوات و االرض 

از اينکه متالشی و نابود شوند ان تزوال 
و اگر در معرض نابودی قرار گيرند ولئن زالتا 

هيچ کس جز او نيست ان امسکهما 
که بتواند آن ها را حفظ کند من احد من بعده 

همانا او حليم و آمرزنده است. انّه کان حليًما غفوًرا 
فاطر، ٤١  

با توجه به اين مقدمات، وقتی دانش آموزان به سؤال پنجم می رسند، به راحتی احساس خواهند 
کرد که چنين جهانی هم ممکن نيست موجود شود و هم اگر موجود باشد، نشان دهندٔه علم، حکمت، 

تدبير و خبير بودن سازندٔه آن نيست. 
نشانٔه  جا  آن  در  که  می دهد  خبر  خبير  و  حکيم  سازندٔه  از  جايی  در  طبيعی،  طور  به  عقل  يعنی 

حکمت و تدبير ببيند.  
٥  ــ طرح تصوير جهان واقعی

در اينجا، دبير به تبيين جهان واقعی می پردازد، به گونه ای که به دانش آموزان نشان دهد جهانی 
که در آن زندگی می کنيم، در مقابل آن جهان خيالی است و هيچ يک از ويژگی های آن را ندارد. 

شده  ذکر  مثال  چند  است،  آبی رنگ  زمينٔه  دارای  که  صفحاتی  در  موضوع،  اين  تبيين  برای 
است. 

مثال اّول، دربارٔه همکاری و ترکيب اکسيژن و هيدروژن برای پيدايش آب است. 
مثال دوم، دربارٔه همکاری و ترکيب کربن و اکسيژن برای پيدايش دی اکسيد کربن است. 
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مثال سوم، دربارٔه همکاری آب و دی اکسيد کربن برای پيدايش قند است. 
در اين مثال ها، دانش آموزان متوجه اين نکته می شوند که: 

، همواره خاصيت اکسيژن و هيدروژن ثابت است که وقتی با هم ترکيب می شوند، تبديل  اّوالً
به آب می گردند، و همين طور در کربن و اکسيژن و ساير مواد. 

همه  اين  که  است  آب  مانند  موجودی  آمدن  پديد  ساده،  همکاری  و  ترکيب  يک  نتيجٔه  ثانيًا، 
فايده دارد که از همه مهم تر، سبب پيدايش حيات در کرٔه زمين شده است. يعنی اگر در ميليون ها سال 
پيش اين ترکيب صورت نمی گرفت، موجود زنده ای روی کرٔه زمين پديد نمی آمد. يعنی يک ترکيب و 

همکاری کامالً هدفمند و پرفايده و در عين حال، بسيار ساده. 
پس ذکر اين مثال ها برای آموزش شيمی نيست. برای نشان دادن عظمت حکمت و تدبير خداوند 
در ساده ترين ترکيب هاست؛ همين ترکيبات و تحوالت فيزيکی و شيميايی که ماديون می پندارند می توانند 
برای تبيين ماديگرايانه و ماترياليستی خود از آن ها کمک بگيرند، خود بزرگترين نشانه بر حکمت و تدبير 

الهی در خلقت است. 
مثال چهارم، نمونٔه پيچيده تری از نظم و همکاری در طبيعت است که خوِد اين نمونه، نتيجه 

وجود آب، دی اکسيد کربن، قند و چند مادٔه ديگر است. 
تذکر: اين نمونه ها که در کتاب درسی با زمينٔه آبی آمده، حتماً بايد در هنگام تدريس در کالس 
مطرح شود تا براساس آن، نکات پنج گانٔه صفحٔه يازده، به دست آيد و نمی توان از طرح آن ها در کالس 

صرف ن  ظر نمود. 
دست  به  نتيجٔه  پنج  دانش آموزان  کمک  به  که  می کوشد  دبير  نمونه ها،  قبيل  اين  طرح  از  پس 
آمده را توضيح دهد؛ به طوری که دانش آموزان متوجه شوند اين پنج نتيجه، فقط از اين جهان واقعی 

به دست می آيد و اين پنج نتيجه، خصوصيات اصلی همين جهان واقعی است. 
و  خالصه  صنع»،  تعبير «اتقان  که  می يابيم  در  کنيم،  توجه  کريم  قرآن  شريفٔه  آيات  به  خوب  اگر 

جمع بندی اين پنج ويژگی است. يعنی جايی اتقان صنع است که اين پنج  ويژگی وجود داشته باشد. 
٦  ــ ذکر نمونه ها

هدف اصلی در ذکر نمونه ها آن است که عالوه بر مثال های کتاب، دانش آموزان نمونه های ديگری 
از مجموعه های موجود در جهان پيرامون خود را ذکر کنند و آن پنج ويژگی را در آن ها نشان دهند. 

توجه داشته باشيم که اين پنج ويژگی به گونه ای تنظيم شده که هر ويژگی زمينه ساز ويژگی بعدی 
که  ويژگی   آخرين  بنابراين،  نمی شود.  پيدا  بعدی  ويژگی های  نباشد،  قبلی  ويژگی های  تا  يعنی  است. 
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هدفمندی هر مجموعه و هر ترکيبی است، نتيجٔه چهار ويژگی قبلی می باشد. 
مثالً چشم، برای ديدن است. يعنی هدف مجموعٔه چشم ديدن انسان است. به همين جهت جنس 
چشم از سنگ و آهن نيست. بلکه در ترکيب آن از اجزايی استفاده شده که دارای جنس خاصی باشند 

و نور را از خود عبور دهند. 
که  شده اند  چيده  گونه ای  به  و  گرفته اند  قرار  هم  روی  اليه  اليه  نحوی  به  اجزاء  اين  همچنين 
هر کدام بتوانند وظيفٔه خاص خود را انجام دهند. مثالً آن جزيی که مأمور گرفتن نور و رنگ است در 

الئه رويی قرارگرفته است. 
دو ويژگی ديگر نيز به همين ترتيب در چشم وجود دارد. 

نشان دهندٔه  آمده،  مفّضل»  «توحيد  کتاب  در  و  فرموده  مفّضل  به  صادق  (ع)  امام  که  مثال هايی 
همين ويژگی ها در ساختار موجودات زنده و غير زنده در جهان خلقت است.

٧ــ تبيين شاخصۀ اصلی و طرح سه فرض 
سمت  به  را  بحث  جهت  بايد  دبير  دانش آموزان،  توسط  نمونه ها  ذکر  و  ويژگی  پنج  بيان  از  پس 
ويژگی اصلی، يعنی هدف و غايت اين نمونه ها سوق دهد. زيرا محور بحث در اين قبيل مجموعه ها، 
هدف و غايت است. به تعبير ديگر، آن چهار مرحله فقط برای رسيدن به اين مرحلٔه آخر است. يعنی 
انجام آن چهار مرحله وقتی به درد می خورد و فايده بخش است و معنا دارد که اين مرحلٔه آخر به  دست 

آيد. 
می توان گفت: معنای واقعی اتقان صنع اين است که کسی مجموعه ای را به طوری نظم و ترتيب  
و سامان دهد که به بهترين وجه به هدف برسد. در واقعيت خارجی، ابتدا اجزای خاص پديد می آيد، 
سپس اين اجزای خاص به گونه ای منظم ساماندهی می شوند و در جای مخصوص خود قرار می گيرند، 
آن گاه هر کدام کار مخصوصی می کند و ميان اين کارها ارتباط و پيوستگی برقرار می شود و در پايان، 

هدف و غايت به دست می آيد. 

انتخاب اجزا خاص          ساماندهی و قراردادن             انجام کار خاص           برقراری ارتباط                 هدف
                                      اجزا در جای خاص              توسط هر جزء             ميان کارهای اجزاء            و غايت

اّما اگر به سازنده نگاه کنيم، سازنده ابتدا هدف و مقصود را در نظر می گيرد و سپس چهار مرحله 
را ساماندهی می کند. زيرا اين چهار مرحله به خاطر آن هدف و مقصود است. پس در نزد سازنده و در 
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علم او، مراحل به اين صورت تنظيم می شوند: 

      هدف               انتخاب اجزای           ساماندهی و قراردادن             انجام کار خاص         برقراری ارتباط 
    و مقصود                 خاص                  اجزا در جای خاص               توسط هر جزء          ميان کارهای اجزاء

 
که  است  ضروری  و  می دهد  نشان  را  خود  و«باطل»  «حق»  معانی  از  يکی  که  اينجاست  در 

دانش آموزان با اين معنای از باطل در اين جا آشنا شوند. 
وقتی قرآن کريم از انسان ها می پرسند: «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا»، پيامش اين است که آيا 
اين انسانی که ما به گونه ای خلق کرده ايم که چهار مرحلٔه اجزاء خاص، ساماندهی خاص، انجام کار 
خاص توسط هر جزء و هماهنگی و ارتباط ميان کارهای اجزاء را در کمال خود داراست، می شود 
که مرحلٔه پنجم، يعنی غايتمندی را نداشته باشد؟ چنين چيزی از خدای حکيم و خبير محال است. 
پس حتماً انسان برای يک هدف و غايت آفريده شده است (که در جای خود در اين باره بحث خواهيم 

کرد.) 
دربارٔه  شده  طرح  فرض  سه  دبير  شد،  داده  کامل  توضيح  اصلی  شاخصٔه  دربارٔه  اين که  از  پس 
داشته  آن ها  از  يکی  به  نسبت  خاصی  موضع گيری  اين که  بدون  می دهد،  توضيح  را  غايتمند  مجموعٔه 

باشد.
٨   ــ انجام فعاليت استدالل

و  می پردازند  شده  طرح  فرض  سه  بررسی  و  يکديگر  با  مشورت  به  دانش آموزان  مرحله  اين  در 
به صورت گروهی يا فردی نظرات خود را ارائه می کنند. اين فعاليت، سبب تقويت مهارت ارزيابی و 
استدالل آنان می گردد و قدرت انتخاب آنان را افزايش می دهد و در نتيجه، عقالنيت و خردورزی آنان 

تقويت می شود. 
در بررسی اين سه فرض نيازی به مباحث فلسفی و باريک بينی های علمی نيست. بهتر است 
بگذاريم دانش آموزان با همان ذهن طبيعی خود اظهار نظر کنند. البته هر ذهن منطقی گرايش به فرض 
سوم دارد و آن را می پذيرد و اين همان کاری است که هر يک از ما در طول زندگی روزانٔه خود انجام 

می دهيم. 
در نقد فرض اّول می توان بر اصل زير تأکيد کرد: 

روئّه عملی همٔه انسان هاست که نمی پذيرند يک چنين مجموعه هايی خود به خود و اتفاقی رخ 
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دهند. مثالً هيچ انسانی نمی پذيرد که کتاب گلستان با تمام حروف، کلمات، جمله ها و فصل هايش خود 
به خود و بدون نقشٔه قبلی باشد. همچنين نمی پذيرد که ميليارد ها سلول بدن انسان که هر کدام ويژگی 
خاص و کار خاص انجام می دهند، به طور اتفاقی گرد هم جمع شده باشند و کار خود را به اين خوبی 

انجام دهند. 
در نقد فرض دوم می توان عدم قبول آن توسط خود دانشمندان علوم تجربی را توضيح داد. هيچ 
دانشمندی نمی پذيرد که مثالً يک سلول کوچک چشم، خودش دارای چنان آگاهی باشد که از نقش و 
جايگاه خود در مجموعٔه پيچيدٔه بدن مطلع باشد و براساس اين آگاهی، وظيفٔه خود را تشخيص دهد و 

در محل و جايگاه خود قرار گيرد. 
سوم،  فرض  در  می کند.  پيدا  آنان  ذهن  در  بهتری  جايگاه  سوم  فرض  اّول،  فرض  دو  رد  با 
آنچه اهميت دارد «طرح و نقشٔه قبلی» برای مجموعٔه غايتمند است که بايد بيشتر دربارٔه آن صحبت 

شود.
٩ــ انجام فعاليت عرضه بر آيات

برای اينکه دانش آموزان دريابند که آنچه از طريق عقل به دست آورده اند با آنچه از قرآن به دست 
آمده، مطابقت دارد، بار ديگر به پيام هايی از آيات که در ابتدای درس بود، بازمی گردند و نتيجٔه فعاليت 

استدالل را به آن پيام ها عرضه می کنند. 
همچنين آن ها بايد به آياتی که در آن ها کلمات «حق» و «باطل» به کار رفته مراجعه کنند و پيام  

آن ها را مشخص نمايند. 
خلقت  به  نگاه  از  پس  خرد،  صاحب  انسان های  که  می خوانيم  عمران  آل  سورٔه   ١٩١ آئه  در 
آسمان ها و زمين و با تفکر در آن ها در می يابند که «خداوند هيچ چيزی را به باطل نيافريده است» يعنی 

اين مخلوقات، بيهوده و بی هدف نيستند. 
در آئه ٤٤ سورٔه عنکبوت می خوانيم که خداوند آسمان ها و زمين را به حق آفريده است. يعنی 

دارای هدف معين است. 
پس در اين آيات، باطل به معنای بی هدفی و حق به معنای هدفمندی است.

د) انجام بخش انديشه و تحقيق
با  آشنايى  تقويت  بر  عالوه  گيرد،  انجام  فردى  يا  گروهى  به صورت  مى تواند  که  فعاليت  اين 
نهج البالغه، فرصتى ايجاد مى کند که دانش آموزان تفاوت فعل و کار خداوند با فعل و کار انسان را 
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بهتر دريابند. امام على ــ عليه السالم ــ در خطبٔه ۹۰ به تفصيل دربارٔه خالقيت خداوند جهان خلقت 
سخن گفته است که بخش کوچکى از آن به صورت تابلويى در پايان اين درس آمده است؛ اين خطبه 
را «اشباح» نيز مى نامند. اشباح به معناى «اشخاص» است. برخى علت اين نامگذارى را اين مى دانند 
که منظور از اشخاص در اين خطبه، مالئکه است و برخى علت آن را آمدن کلمٔه «اشباح» در خطبه 

مى دانند.
بنابر قسمتى از خطبه که در درس آمده، ويژگى هاى زير براى خالقيت خداوند بيان شده است:

الف) بديع و بى سابقه بودن خلقت، و استفاده نکردن از طرح و نقشٔه قبلى
ب) آيت و نشانه بودن همٔه موجودات، چه جاندار و چه بى جان، بر حکمت و تدبير الهى 

ج) وجود نظم شخصى و تقدير و اندازٔه معين و متناسب با هدف، در هر موجود 
د) طراحى ساختار هر موجود به بهترين وجه ممکن 

هـ) وجود هماهنگى ميان نظم و ساختار هر موجود با نوع کار و فعاليتى که برعهده دارد و با 
هدفى که تعقيب مى کند. 

و) تجاوز نکردن موجودات از تقدير الهى و نظم تعيين شده و حرکت در چهارچوب هدف   
دانش آموزان با تفکر در خطبه بايد بتوانند ويژگى هايى مانند اين را يادداشت کرده و ارائه کنند. 
در پايان همان جلسٔه تدريس انجام گيرد، مى توان آن را، هم در منزل  الزم نيست که اين فعاليت حتماً 
انجام داد و در جلسٔه بعد ارائه کرد و هم مى توان در ابتداى جلسٔه بعد مطرح کرد تا مرورى بر آموخته هاى 

قبل نيز باشد. 

هـ) انجام دادن پيشنهادها 
انجام دادن پيشنهادها اختيارى است اّما در تحکيم درس و محتواى آن تأثير دارد. دانش آموزانى 
که ذوق و خالقّيت بيشتر يا انگيزه و پشت کار بهترى دارند، فرصت مى يابند که خالقيت ها و پشت کار 

خود را نشان دهند. 
پيشنهاد اّول، تحقيقى دربارٔه زندگى گروهى زنبور عسل و نظم و همکارى و غايتمندى حاکم 
بر آن است. قرآن کريم هم در سورٔه «نمل» به فايدٔه زنبور عسل و کار پيچيده اى که انجام مى دهد، اشاره 

کرده است.
دانش آموزان مى توانند با مراجعه به کتاب هاى علمى، اطالعات جالبى دربارٔه اين حيوان به دست 

آورند و نظم و غايتمندى عجيب زندگى جمعى آنها را کشف کنند. 
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پيشنهاد دوم، بيشتر جنبٔه نگرشى دارد و براى درس گرفتن از جهان خلقت مطرح شده است. 
زندگى فردى هر انسان و معنا بخشيدن بدان در گرو تأمل در بارٔه اين موارد است که:

ــ هدف من از زندگى چيست؟ 
ــ چگونه زندگى خود را سامان بدهم و از کدام نظم و برنامه تبعيت کنم تا به هدف نهايى دست 

يابم و پيروز شوم. 
اين فعاليت مى تواند در قالب هاى مختلف هنرى و ادبى نيز انجام شود يا شکل يک برنامه ريزى 

خوب به خود بگيرد.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس، از موارد زير ارزشيابی به عمل می آيد:

ــ توانايی قرائت و ترجمٔه آيات
ــ انجام فعاليت پيام آيات

ــ توانايی تبيين تصوير خيالی از جهان
ــ توانايی در انجام فعاليت ارزيابی

ــ تبيين جهان واقعی و ويژگی های اشيای غايتمند
ــ انجام فعاليت نمونه يابی

ــ تبيين شاخصٔه اصلی مجموعٔه حکيمانه و منظم
ــ انجام فعاليت استدالل

ــ انجام فعاليت عرضه بر آيات
ــ پاسخ به سؤاالت انديشه و تحقيق

ــ انجام پيشنهادها
ــ داشتن دفتر کار منظم

ــ مشارکت  در همکاری در تدريس
ارزشيابی  تدريس و برخی را در ابتدای جلسٔه بعد  ــ برخی از اين فعاليت ها را می توان حين 

کرد.
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قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز براى معلم 
در اين درس، دبير به اطالعات علمى دربارٔه موضوعات و اصطالحات زير نيازمند است. عنصر، 

اتم، مولکول، عنصر اکسيژن، عنصر هيدروژن، مولکول آب، مولکول دى اکسيد کربن و گلوکز.
۱ ــ عنصر: ساده ترين صورت ماده است که با روش هاى شيميايى يا فيزيکى ساده به ماده اى 

.(C) و کربن (H) هيدروژن ،(O) ديگر تبديل نمى شود؛ مثال: اکسيژن
۲ ــ مولکول: کوچکترين ذرٔه ماده که برخى خواص ماده را دارد، مولکول ناميده مى شود؛ 

براى مثال، اکسيژن در طبيعت به صورت مولکول هاى «O۲ » پيدا مى شود. 
۳ ــ اتم: مولکول ها از ذرات کوچکترى به نام اتم تشکيل شده اند که معموالً به حالت آزاد يافت 

نمى شوند (مانند O. البته برخى از عناصر مانند گاز هليوم، به صورت تک اتمى يافت مى شود).
۴ ــ عنصر اکسيژن: ساده ترين شکل مادٔه اکسيژن است که به صورت مولکول (O۲ ) در طبيعت 

يافت مى شود. 
۵  ــ عنصر هيدروژن: ساده ترين شکل مادٔه هيدروژن است که به صورت مولکول (H۲ ) در 

طبيعت يافت مى شود. 
۶ ــ مولکول آب: ترکيبى از اتم هاى اکسيژن و هيدروژن است که فرمول شيميايى آن به صورت 

H۲O است. 
  CO۲ ۷ ــ مولکول دى اکسيد کربن: ترکيبى از اتم هاى کربن و اکسيژن که فرمول شيميايى آن

است و در جّو (اتمسفر) وجود دارد.
۸     ــ گلوکز: ترکيبى از اتم هاى کربن، هيدروژن و اکسيژن با فرمول شيميايى  C۶H۱۲O۶است. 

به گلوکز، قند خون هم گفته مى شود. قابل سوختن است و توليد انرژى مى کند. 
عالوه بر اين، دبير بايد مطالب مطرح شده را در کتاب هاى کالمى دربارهٔ برهان نظم بداند و اشکال ها 
و سؤال هاى مطرح شده در اين باره را بداند و توانايى پاسخ به آنها را داشته باشد. به علت وجود منابع 
قابل دسترس، از بحث تفصيلى در اين باره خوددارى مى کنيم و دبيران گرامى را به کتاب هاى معرفى 

شده در بخش منابع، ارجاع مى دهيم. 
پيشنهاد مى شود از فيلم هاى مستند دربارٔه   موجودات طبيعى، به ويژه رشد گياهان و زندگى حيوان ها 

و نيز CD  هاى تهيه شده در اين باره، استفاده شود.
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همچنين، در تهئه گزارش از گردش ها و بازديدهاى علمى نيز پيشنهاد مى شود. خوب است يک 
آلبوم از اين گزارش ها و تحقيقات تهيه شود تا بيشتر قابل استفاده باشد. 

اطالعات مورد نياز دبير
است،  تدبير  و  نظم  حکمت،  با  مرتبط  که  سمات  دعاى  عبارت هاى  از  مى توانند  محترم  دبيران 
استفاده کنند. در قسمتى از دعا، اشاره مى شود که خلقت شب و روز، خورشيد و ماه و مانند آن از 
روى حکمت است؛ يعنى، شب، روز، آسمان، خورشيد و ماه، با هدف و حکمتى آفريده شده اند. امام(ع) 

به خداوند عرض مى کند: 
َوَجَعۡلَت  َلۡيال ً  َجَعۡلَتها  َو  ۡلَمَة  الظُّ بَِها  َخَلۡقَت  َو   / الَعجاِئَب  بَِها  َصَنۡعَت  الَّتى  بِِحۡکَمِتَك 
ا / َو َخَلۡقَت بَِها الّنوَر َوَجَعۡلَته و َنٰهاًرا / َوَجَعۡلَت النَّهاَر ُنشوًرا / و َخَلقَت بَِهاـ  ـً اللَّيَل َسَکن
ۡمَس ِضياًء / َو َخَلۡقَت بَِها اۡلَقَمَر / َو َجَعۡلَت اۡلَقَمَر نوًرا/ َوَخَلـۡقَت  ۡمَس / َو َجَعۡلَت الشَّ الشَّ
بَِها اۡلَکٰواِکَب / َو َجَعۡلَتٰها ُنجُوًما َو ُبروًجا َو َمٰصابيَح َوزيَنًة َو ُرُجوًما / َو َجَعۡلَت َلها 
اۡلَمشاِرَق َو َمغاِرَب / َو َجَعۡلَت َلها َمطالَِع و َمجاِرى / َو َجَعۡلَت َلها َفَلًکا َو َمسابَِح / و 
ماِء َمناِزَل / َفَاۡحَسۡنَت َتۡقديَرها َو َصّوۡرَتها َفَاۡحَسۡنَت َتۡصويَرها / َوَاۡحَصۡيَتها  َقدَّرَتها ِفى السَّ

بَِاۡسٰماِئَك ِاۡحصاًء / َو َدبَّۡرَتها بِِحۡکَمِتَك َتۡدبيًرا َو َاۡحَسۡنَت َتۡدبيرها

منابع براى معلم و دانش آموز
۱ ــ تبيين براهين اثبات خدا؛ آيت الله جوادى آملى، نشر اسراء (براى معلم) 

۲ ــ مجموعه آثار استاد شهيد  مطهرى؛ جلد چهارم، بخش توحيد، انتشارات صدرا (براى معلم) 
۳ ــ درس هاى شفا؛ جلد سوم،  استاد شهيد   مطهرى، انتشارات حکمت (براى معلم)

۴ ــ اثبات وجود خدا؛ ترجمٔه احمد آرام و همکاران، انتشارات آموزش انقالب اسالمى(براى معلم)
۵   ــ ديدگاه ها دربارٔه خدا؛ اچ.پى. آون، انجمن علمى معارف (براى معلم)

۶ ــ حيات و هدف دارى؛ ترجمٔه محمد مفيدى، شرکت انتشار (براى معلم و دانش آموز)
۷  ــ محاضرات فى االلهيات؛ آيت الله سبحانى (براى معلم)
۸     ــ تفسير الميزان؛ ج ۱۴، ص ۲۷۱ تا ۲۷۳ (براى معلم)

۹ ــ کتاب هاى علوم دورٔه راهنمايى و کتاب شيمى پائه اّول متوسطه (براى دانش آموز و معلم)
۱۰ ــ نهج البالغه شناخت؛ سيد محمد مهدى جعفرى، مؤسسٔه فرهنگى اهل قلم (براى دانش آموز 

و معلم)
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با کاروان هستى 
قسمت اّول: سازمان دهى فعاليت هاى يادگيرى 

الف) اهداف 
۱ ــ هدف کلى: تشخيص جهان به عنوان يک نظام يک پارچه که داراى هدف است. 

۲ ــ اهداف آموزشى: 
ــ توانايى تبيين نظام هاى کوچک در نظام هاى بزرگ و ارتباط هدف هاى نظام هاى کوچک با 

هدف هاى نظام هاى بزرگ
ــ ارائٔه تصويرى از نظام به هم پيوستٔه جهانى و تعيين هدف نهايى خلقت

ــ آشنايى با چگونگى بهره مندى انسان از نظام خلقت براى ساختن مصنوعات خود.

ب) پيش دانسته ها 
دانش آموزان،  معموالً  که  است  شده  استفاده  علمى  مباحث  و  مفاهيم  برخى  از  درس،  اين  در 
داشته  آشنايى  حدودى  تا  مفاهيم  اين  با  نيز  دبير  که  است  الزم  آموخته اند.  راهنمايى  دورٔه  در  را  آنها 
اطالعات  از  بتوانيم  علمى،  مباحث  اين  در  هرچه  ببرد.  بهره  دانش آموزان  اطالعات  از  بتواند  تا  باشد 
ريزتر و جزئى تر بهره ببريم، راحت تر مى توانيم درس را پيش ببريم و به هدف برسانيم. پيش دانسته هاى 

دانش آموزان عبارت است از: 
۱ ــ دستگاه هاى بدن انسان
۲ــ دستگاه گردش خون.

ج) اصطالحات علمى درس 
۱ ــ نظام و مجموعٔه نظام مند 
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۲ ــ نظام واحد جهانى (نظام خلقت) 
۳ ــ غايتمندى نظام جهانى (نظام خلقت). 

د) محورهاى اصلى درس
۱ ــ بدن انسان تمثيلى براى نظام واحد جهانى است؛ اجزاء اين نظام واحد، در جهت رشد و 

بالندگى، مجموعه فعاليت هاى معينى را برعهده گرفته اند.
۲ ــ وقتى به جهان پيرامون خود نگاه مى کنيم، اين جهان را مجموعه اى از نظام هاى کوچک و 

بزرِگ مرتبط با هم مى يابيم که جدا کردن آنها از يکديگر و قطع ارتباطشان از هم ممکن نيست. 
۳ــ اگر نظامى به ظاهر از بين مى رود و عمرش به سر مى آيد، اجزاء آن نابود نمى شود بلکه در 

نظامى جديد،  ظهورى دوباره پيدا مى کند و هستى همچنان به فعاليت خود ادامه مى دهد. 
۴  ــ فعاليت مجموعٔه نظام هاى به هم پيوسته، يعنى نظام واحد جهانى، يک هدف بزرگ را دنبال 

مى کند و آن سيرالى اللّه، يعنى حرکت تکاملى خلقت، است. 

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى 

الف) ارزش يابى از درس قبل 
درس قبل، پايه و زمينٔه اين درس محسوب مى شود؛ از اين رو، الزم است آموخته هاى دانش آموزان 
از درس قبل، مطابق با آنچه به عنوان موارد قابل ارزش يابى فهرست شده است، مورد ارزيابى قرار 
گيرند. به خصوص، از بخش تحقيق و انديشٔه درس اّول پرسش شود و کارهايى که دانش آموزان انجام 

داده اند، بررسى شود. 
همچنين قبل از شروع درس، اطالعات دانش آموزان دربارٔه سلول گياهى و اجزاء گياه و کارکرد 

آنها بازخوانى شود. 

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
در اين درس، از درخت به عنوان يک تمثيل استفاده شده است؛ به همين جهت، براى آماده 

شدن دانش آموزان و جلب توجه آنها به بحث ، مى توان از موارد زير بهره برد.
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راهنمايى هاى وى در مباحث مربوط به  ۱ ــ آمدن دبير «زيست شناسى» به کالس و استفاده از 
بدن انسان

۲ ــ آوردن ماکت يا نقشٔه بدن انسان و يک سلول  
۳ ــ نشان دادن فيلم مستند دربارٔه ساختمان بدن انسان و سلول.

ج) اجزای تدريس
تدريس اين درس مشتمل بر اجزای زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
ذکر نمونه های نظام های به هم پيوسته٢
تبيين ويژگی های نظام های به هم پيوسته٣
انجام فعاليت «عرضه بر آيات»٤
تبيين نظام واحد جهان٥
توضيح دربارٔه محتوای بيشتر بدانيم٦
انجام فعاليت پيام آيات٧
توضيح درباره بيشتر بدانيم٨
انجام فعاليت گام اول٩

١ــ قرائت و ترجمه
قبل از  ورود به تدريس درس جديد، ابتدا قرائت آيات  درس قبل و ترجمٔه آن ها مرور می شود. 
و دربارٔه آن درس از دانش آموزان سؤال می شود. پس از آن، تدريس درس جديد آغاز می گردد. در 
ابتدا، قرائت و ترجمٔه آيات تدريس و پس از آن محتوای درس آموزش داده می شود. در هنگام ترجمٔه 
آيات، از دانش آموزان می خواهيم دربارٔه عبارت های قرآنی فکر کنند. آن گاه ترجمٔه خود را ارائه دهند. 

دبيران محترم بايد از ديکته کردن ترجمه ها به دانش آموزان جدًا پرهيز کنند.
تذکر: در اين مرحله از تدريس دربارٔه پيام های آيات و محتوای آن ها بحث نمی کنيم.
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٢ــ ذکر نمونه های نظام های به هم پيوسته
که  است  الزم  است،  جهان  کّل  برای  هدف  يک  تعيين  که  درس  اين  اصلی  هدف  به  توجه  با 
دانش آموزان دريابند که مجموعٔه جهان خلقت يک مجموعٔه به هم پيوسته و نظام مند است؛ همانطورکه 
بدن انسان، يک درخت و يک اتومبيل يک واحد نظام مند می باشد. آنان در درس قبل آموخته اند که 
يک مجموعٔه نظام مند دارای پنج ويژگی است که اصلی ترين آن، داشتن هدف معين می باشد. يعنی ما 

وقتی يک مجموعٔه نظام مند داريم که بتوانيم يک هدف و غايت در آن نشان دهيم.
برای اينکه دانش آموزان به درک روشنی از يک نظام يکپارچه برسند، ابتدا بدن انسان به عنوان 
يک نمونه مورد بحث قرار گرفته است. اين نمونه که در زمينٔه آبی قرار گرفته، فقط برای طرح در کالس 
نتيجه گيری  بايد در کالس طرح شود تا  امتحانات کتبی از  آن سؤال نمی شود. البته حتماً  است و در 

پنج گانٔه پس از آن برای دانش آموزان قابل درک باشد.
در تبيين ارتباط و پيوستگی اجزای بدن بايد به دو گونه پيوستگی عرضی و طولی توجه کنيم. 
اّما چون بنا به اظهارنظر بسياری از دبيران، درک آن برای دانش آموزان مشکل است، از طرح آن در 

کتاب درسی خودداری شده است.
گرچه خود اصطالح طولی و عرضی اهميت ندارد، اّما با درک پيوستگی طولی و عرضی است 
و  دايره ها  ترسيم  با  است  خوب  جهت  همين  به  می گردد.  فهم  آن  هدف مندی  و  واقعی  نظام مندی  که 

نمودارها کاری کنيم که اين موضوع در ذهن دانش آموزان قرار گيرد و آن را دريابند.
به طور مثال، در شکل زير برخی از دستگاه های بدن انسان نشان داده شده است اين دستگاه ها 
يک ارتباط عرضی با هم دارند. مثالً دستگاه گوارش برای دستگاه گردش خون، چشم، تنفس و ساير 

دستگاه ها غذا آماده می کند. دستگاه گردش خون هم، خون را به همٔه دستگاه های ديگر می رساند.

برخی دستگاه های بدن انسان

گوارش
گردش 
خون

مغز و 
تنفساعصاب

چشم

گوش

دستگاه های بدن
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پس ارتباط عرضی، ارتباط دستگاه ها 
با يکديگر است. يعنی هر دستگاهی عالوه بر 
تأمين نياز خود، در خدمت دستگاه های ديگر 
هم می باشد و به آن ها کمک می کند و به اين 

ترتيب، نيازهای کل بدن برطرف می گردد.
ارتباط  به  مربوط  طولی  ارتباط 
کوچکترين جزء با جزء بزرگتر خود و آن نيز با 
جزء بزرگتر خود تا رسيدن به کل بدن است.

سلول  را  بدن  جزء  کوچکترين  وقتی 
ارتباط  چگونگی  می توانيم  بگيريم  نظر  در 
پی گيری  خود  بزرگتر  جزء  با  را  سلول ها 
کنيم تا به کل بدن برسيم و اين ارتباط طولی 
سلول  منظور،  اين  به  کنيم.  مشاهده  را 
با  و  می گيريم  درنظر  را  دستگاه ها  از  يکی 
را  ارتباط  مسير  دايره ها  و  نمودارها  ترسيم 
نشان  برای  می دهيم.  نشان  دانش آموزان  به 
به  بدن  کّل  از  می توان  هم  مسير  اين  دادن 
هم  و  رسيد  سلول،  يعنی  آن،  جزيی ترين 
در  رسيد.  بدن  کل  به  سلول  از  می توان 
کتاب درسی با انتخاب دستگاه گردش خون 
است.  شده  داده  نشان  جزء  به  کل  از  مسير 
نمونٔه جزء به کل آن را نيز در اينجا مشاهده 

می کنيد.
اين توضيح بايد به دانش آموزان داده 
شود که وقتی مجموع سلول های بطن راست 
کار خود را انجام دهند، بطن راست  می تواند 
وقتی  و  دهد.  انجام  درست  را  خود  وظيفٔه 

قلب

مويرگ

سياهرگ

دريچه ها

دهليز 
چپ

بطن 
چپ

بطن راست

سلول

سلولسلول سلول
سلول

سلولسلول
سلول

سلول

برخی دستگاه های بدن انسان

سلول

سلول

چشم

گوش

گردش 
خون

تنفس
مغز و 
اعصاب

گوارش

دستگاه های بدن

دهليز 
راست

بطن 
راست

دستگاه گردش خون 

سرخرگ

اجزای بطن

قلب

دستگاه گردش خون 

قلب
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و  دهليزها  بطن ها،  يعنی  قلب،  اجزای  مجموعه 
دريچه ها کار خود را به خوبی انجام دهند، قلب 
خودش  هم  قلب  کرد.  خواهد  کار  خوبی  به  هم 
هم  دستگاه  اين  خون و  گردش  دستگاه  از  جزيی 
در خدمت بدن است. اگر مجموعٔه اين دستگاه ها 
سالمتی  دهند،  انجام  را  خود  وظايف  درستی  به 
حفظ  نيست،  مجموعه  همان  جز  چيزی  که  بدن 

خواهد شد.
٣ــ تبيين ويژگی های نظام های به هم پيوسته

پس از توضيح اين مثال، دبير بايد به تبيين آن پنج ويژگی بپردازد که نتيجٔه مشاهده ارتباط و به  هم 
پيوستگی اعضای بدن هستند.

با درک اين پنج ويژگی، تصور پيوستگی  و هماهنگی اشياء با يکديگر بيشتر می شود و دانش آموز 
به فهم عميق تری از جهان دست می يابد. 

٤ــ انجام فعاليت «عرضه بر آيات»
قالب  در  آن ها  ميان  شگفت انگيز  همکاری  و  پيوسته  هم  به  نظام های  با  دانش آموزان  که  اکنون 
مثال های مختلف آشنا شده اند، می توانند اهميت پيام های قرآن کريم در اين باره را بهتر دريابند. از اين رو 
به سراغ آيات ابتدای درس می روند تا آيه ای را که ناظر به اين هماهنگی و انسجام درونی موجودات 

است تشخيص دهند و دريافت خود از اين آيات را توضيح دهند.
آئه سوم سورٔه ملک به اين فعاليت مربوط است. در اين آيه دو مفهوم به کار رفته و هر دو مفهوم 
به  کس  هر  می فرمايد  کريم  قرآن  «فطور».  ديگری  و  «تفاوت»  مفهوم  يکی  است.  شده  نفی  جهان  از 

مخلوقات جهان نگاه کند، می بيند که در اين موجودات نه تفاوت هست و نه فطور.
توجه داشته باشيم که کلمٔه تفاوت به معنای گوناگونی نيست. اين کلمه در عربی به معنای دور 
اشيای  که  معناست  اين  به  نيست،  تفاوت  جهان  در  می گوييم  وقتی  است.  يکديگر  از  چيز  دو  شدن 
جهان، اشيايی دور و پراکنده و بی ربط با يکديگر نيستند. بلکه، مطابق بيان مرحوم عالمه طباطبايی، 
اشياء  تمام  ميان  و  است  متصل  و  پيوسته  هم  به  جهان  سراسر  در  زنجير،  حلقه های  مانند  الهی  تدبير 
يک  فعاليت  نتيجٔه  که  دارند  ارتباط  هم  با  به طوری  خلقت  جهان  موجودات  می کند.  برقرار  ارتباط 
موجود به موجودات ديگر جهان می رسد و همين امر سبب می شود که کّل اين موجودات بتوانند به 

بدن انسان
 دستگاه گردش خون

قلب
بطن راست
سلول

ارتباط به هم پيوسته دستگاه ها
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هدفی که برای آن خلق شده اند، برسند و ديگران نه تنها مانع او نشوند، بلکه به او کمک کنند. يعنی 
جهان برپايه يک تعاون و مددرسانی به يکديگر خلق شده است. «پس مقصود از نبودن تفاوت در خلق 
اين شد که خدای عّزوجّل اجزای عالم خلقت را طوری آفريده که هر موجودی بتواند به آن هدف و 
غرضی که برای آن خلق شده، برسد و اين موجود از به مقصد رسيدن آن ديگر مانع نشود و يا باعث 
فوت آن صفتی که برای رسيدنش به هدف نيازمند است نگردد.» (تفسيرالميزان، عالمه طباطبايی، ذيل 

آئه ٣ سورٔه ملک)
کلمٔه فطور به معنی شکاف و بی نظمی است. اگر کسی به دقت بنگرد و عميق تر نگاه کند (فارجع 
البصر) در می يابد که خلل و بی نظمی در عالم نيست و آن چه که به ظاهر بی نظمی است، در يک نگاه 

دقيق، نشانٔه نظم خلقت است.
طرح يک سؤال و پاسخ آن: اين سؤال به ذهن افراد و خصوصاً دانش آموزان می رسد و آن 
را طرح می کنند که مثالً گاهی در فصل تابستان سيل می آيد، در زمستان باران نمی بارد، زلزله ها خانه ها 

را خراب می کند؛ آيا اين ها نشانٔه بی نظمی نيست؟
در جواب می گوييم: اين تعبير «فارجع البصر» برای همين است که از يک نگاه ساده عبور کنيم 

و جهان را عميق تر ببينيم. در يک بررسی و تحليل دقيق تر از جهان در می يابيم که:
اّوالً: هر کاری که در جهان صورت می گيرد تا به هدف و فايده ای منجر شود، نيازمند تغييراتی 
در موجودات خارجی است. مثالً کسی که می خواهد با استفاده از سنگ و گچ، ساختمانی بنا کند بايد 
سنگ ها را از کوه ها جدا کند، با ابزارهای برقی و غيربرقی تّکه تّکه نمايد و به محل ساختمان منتقل 
سازد. برای تهئه گچ هم بايد کارهای ديگری مشابه با همين انجام دهد. مورچه ای که روی يکی از اين 
تخته سنگ ها نشسته و تّکه تّکه  شدن سنگ های ديگر را مشاهده می کند، اگر فکر داشته باشد، با خود 

می گويد «چه اتفاق بدی! همه چيز دارد خراب می شود!»
او نمی داند الزمٔه رسيدن به آن هدف های بزرگ، اين تغييرات کوچک است.

حوادث  نتيجٔه  می کند،  استفاده  آن ها  از  بشر  امروز  که  گاز  و  نفت  بزرگ  معادن  ديگر:  مثال 
بزرگ چند ميليون سال پيش و مدفون شدن جنگل ها و حيوانات در اليه های عميق زمين بوده است. 
اگر کسی در آن روزها نظاره گر کرٔه زمين می بود، اين حوادث بزرگ را يک بی نظمی می ديد و با خود 
فکر می کرد که همه چيز در کرٔه زمين به هم ريخته است. اّما امروز که ما وضع کرٔه زمين را مشاهده 
می کنيم، درمی يابيم که تمام آن حوادث روی حساب بوده و برای ادامٔه تکامل و حيات بر روی زمين 

مفيد بوده است.
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پس ما نبايد فکر کنيم که اگر نتوانستيم ثمره و مفيد بودن يک حادثه را در يابيم، به معنای آن است 
که اين حادثه بی ثمر بوده است.

ثانيًا هر کدام از ما فايدٔه خود را در نظر می گيريم، آن هم فايدٔه کوتاه مدت و اگر ديديم يک حادثه 
فايده ای به حال ما يا مزرعٔه ما يا منطقٔه ما يا نسل ما و نظاير آن را نداشت، فکر می کنيم که آن حادثه نشانٔه 
بی نظمی و خلل و شکاف در عالم خلقت است. در حالی که ما بايد تکامل کلی جهان را درنظر بگيريم 
و از آنجا که علم ما نمی تواند نتايج مثبت يک حادثه را درآيندٔه دراز مدت ببيند، آن را خلل و بی نظمی 

حس می کند و بر وضع جهان ايراد می گيرد.
به خاطر همين نزديک بينی و منفعت طلبی شخصی است که انسان عصر جديد، بی توجه به عواقب 
اسراف کاری های خود درحال آسيب رساندن به طبيعت است، به گونه ای که حتی برای نسل خودش و چند 

نسل آيندهٔ نزديک به خودش هم قابل جبران نيست. 
٥  ــ تبيين نظام واحد جهان

پس از طرح نمونه های نظام مندی و رسيدن دانش آموزان به درک بهتر و عميق تر از نظام واحد،  
وارد اين مرحله می شويم تا تصويری از نظم مندی واحد جهان ارائه کنيم.

واحد بودن کل جهان و نظام حاکم بر هستی دارای استدالل های فلسفی و نظری است که برای 
مشاهدات  از  که  است  همين  است،  مفيد  دانش آموزان  برای  آن چه  نمی باشد.  مناسب  دانش آموزان 
تجربی خود کمک بگيريم و ارتباط و پيوستگی موجودات جهان را تا آنجا که تجربه کرده ايم نشان دهيم. 
منظومٔه  جايگاه  شمسی،  منظومٔه  در  کرات  ساير  با  زمين  کرٔه  ارتباط  زمين،  کرٔه  در  موجودات  ارتباط 
شمسی در کهکشان راه شيری و نظم و هماهنگی در کهکشان ها تا حدود زيادی گويای يکپارچگی کل 

جهان است. 
٦  ــ توضيح دربارۀ محتوای «بيشتر بدانيم»

محتوای اين قسمت دربارٔه هماهنگی و همکاری ميان منظومه شمسی است که الزم است توسط 
يکی از دانش آموزان يا دبير محترم يک بار در کالس طرح شود تا درک بهتری از يکپارچگی جهان 

پيرامونی به دست آيد. 
يک  انسان،  يک  بدن  يا  درخت  يک  مانند  جهان،  که  رسيديم  جهان  از  درک  اين  به  ما  وقتی 
مجموعٔه به هم پيوسته، منسجم و هماهنگ است، به طور طبيعی اين سؤال برای ما مطرح می شود که 
يک  تسبيح  نخ  که  دانسته اند  قبل  درس  در  دانش آموزان  چيست.  بزرگ  نظام  اين  مقصد»  و  «هدف 
مجموعٔه به هم پيوسته و شاخصٔه اصلی آن، «هدف» است و اّال نظام يکپارچه ای شکل نمی گرفت پس 
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اکنون که اين نظام منسجم را داريم، هدف آن چيست؟
اکنون که اين سؤال طرح شده، با استفاده از يکی از شيوه های تدبری که قبالً آموخته ايم، يعنی 

سؤال از ما و پاسخ از قرآن کريم، به سراغ قرآن کريم می  رويم تا پاسخ اين سؤال را به دست آوريم. 
٧ــ انجام فعاليت پيام آيات

دانش آموزان با انجام اين فعاليت، پاسخ سؤال طرح شده در کتاب را به دست می آورند. آنان در 
می يابند که:

ــ بنابر آئه سوم سورٔه احقاف، تمام مخلوقات اين جهان به حق آفريده شده اند و دارای هدف و 
سرآمد معين می باشند.

ــ بنابر آئه سوم سورٔه تغابن، هر يک از مخلوقات در بهترين شکل و ترکيب خلق شده اند و آنچه 
را که الزمٔه رساندن آن ها به هدف بوده خداوند در خلقتشان قرار داده است.

ــ بنابر آئه سوم سورٔه ملک، هر يک از مخلوقات و مجموعٔه آن ها که نظام واحد جهان را تشکيل 
می دهند، دارای انسجام کامل و پيوستگی دقيق برای رسيدن به هدف می باشند.

ــ بنابر آئه ٨٣ سورٔه آل عمران، همٔه مخلوقات عالم تحت قانون مندی واحد الهی عمل می کنند 
و به سوی خداوند که مقصد نهايی آن هاست، روان می باشند.

ــ بنابر آيه  سوم سورٔه تغابن و ٨٣ آل عمران، کاروان هستی، همانطور که از خداست، رو به سوی 
خدا نيز دارد. 

٨   ــ توضيح دربارۀ «بيشتر بدانيم»
مقصود از آوردن قسمت اول بيشتر بدانيم، چند نکته است:

سرچشمٔه حقيقی علم دانشمندان، علم الهی است. زيرا خداوند با علم خود جهان قانون مند را 
آفريده و دانشمندان اين قوانين را کشف می کنند.

ــ کار خداوند خلق قوانين است و کار دانشمندان کشف قوانين.
ــ مصنوعات انسان، از روی قوانينی ساخته می شود که اين قوانين را خداوند در طبيعت قرار 

داده است. 
ــ کار خداوند، ابداع جهان و قوانين است، کار انسان، تقليد از خداوند.

ــ دانشمند حقيقی کسی است که بداند و دريابد که او هيچ چيزی از خودش ندارد و هيچ عملی 
خاشع  و  خاضع  او  مقابل  در  لذا  دارد.  خداوند  بی نهايت  علم  از  دارد،  هرچه  نمی آورد.  به وجود  را 

است. «انما يخشی الله من عباده العلماء»
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ــ دانشمند حقيقی کسی است که هر قدر علم او بيشتر می شود، بيشتر به عظمت خلقت و بزرگی 
خالق آن پی می برد و تواضع او بيشتر می شود و بيشتر اقرار به کوچکی و نادانی خود دربارٔه خلقت 

می کند.
که بدانم همی که نادانم (ابن سينا)تــا بــدانجا رسيــد دانــش من

آوردن قسمت دوم نيز به خاطر موارد زير است
ــ تدبير درونی خلقت و سازگاری آن با شرايط مختلف، و اينکه اين تدبير حّدی دارد و از آن 

حد که بگذرد، طبيعت تخريب می گردد.
ـ دخالت انسان عصر جديد در تخريب سريعتر و غيرعادی طبيعت که نشانٔه طمع، اسراف کاری،  ـ

دنياطلبی و راحت طلبی انسان مدرن است.
ـ  استفاده های بسيار خطرناک از تکنولوژی در تخريب طبيعت. ـ

ــ ضرورت توجه انسان های موحد و با ايمان به حفظ مخلوقات خداوند
ــ برنامه ريزی برای انجام کارهايی که مانع تخريب طبيعت می شود، مانند مصرف کمتر، توليد زبالٔه 

کمتر، تفکيک زباله ها و …
ــ توجه به حفظ محيط زيست برای نسل های آينده.

٩ــ انجام فعاليت «گام اّول»
همانطورکه در سال اّول به دانش آموزان آموزش داده ايم، درس دينی و قرآن، برنامٔه عملی زندگی 
آموخته های  براساس  دانش آموزان  کنيم که  کاری  بتوانيم  است که  آن  معلمان  ما  تالش  است و  انسان 
خود برنامه ريزی کنند. از اين رو پس از هر چند درس، متناسب با آن چه آموخته اند، گام هايی طراحی 

شده که دربردارندٔه برنامٔه متناسب با آموخته هاست.
دبير محترم، ضمن توضيح دربارٔه گام ها و ضرورت وجود آن ها، بايد شرايطی فراهم کند که در 
پايان درس و در شرايط مناسب، محتوای گام در کالس مطرح گردد و دانش آموزان احساس کنند که 
بعد از درس، الزم است يک گام عملی بردارند. هرگام، دارای نام و عنوانی است که در برخی درس ها، 
مانند همين درس، نام آن گام ذکر شده و در برخی درس ها، جای نام، خالی گذاشته شده و بايد توسط 

دانش آموزان تکميل شود.
بعد از اينکه پس از  دو درس به حکيمانه بودن جهان خلقت بيشتر پی برديم و بهتر دانستيم که 
جهان يک هدف و آيندٔه روشن دارد و بايد به سوی خدا بازگردد و ما هم به عنوان جزيی از جهان حتماً 
به سوی خدا باز می گرديم و اين بازگشت مهم ترين موضوع و حّساس ترين واقعه در زندگی انسان است، 
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الزم و ضروری است که دربارٔه آن بيشتر بينديشيم و برای رسيدن موفقيت آميز برنامه ريزی نماييم.

د) انديشه و تحقيق
سؤال اّول: اين تمرين براى مراجعه به قرآن کريم درنظر گرفته شده است. آيات ۲۲ تا ۲۵ سورٔه 
«روم» با «و من آياته …» شروع مى شود. دانش  آموزان بايد علت آيت بودن و نشانه بودن آن مخلوقات و 
کارهايى را که انجام مى دهند، ذکر کنند؛ براى مثال، در آئه ۲۲ تغيير شب و روز از آيات خدا شمرده شده 
است. دانش آموز بايد نظم حکيمانه اى را که ميان زمين و خورشيد حاکم است، توضيح دهد. حرکت 
وضعى زمين، تاريک شدن قسمتى از زمين و روشن شدن قسمت ديگر، کوتاه و طوالنى شدن شب ها و 
روزها در طول سال، نتايج يک نواخت نتابيدن خورشيد، نتايج حرکت وضعى زمين، فايده هاى حرکت 

وضعى و تابش غير يک نواخت نور خورشيد براى همٔه موجودات، از جمله   انسان بايد تبيين شود. 
مهم اين است که دبير گرامى، به ذکر يک جملٔه دانش آموز کفايت نکند و نکات علمى مربوط به 
موضوع را بشکافد. در اين تمرين، بسيار مناسب است که دانش آموزان از تصوير، طرح و نقشه کمک 
بگيرند. همچنين، مى توانند از دبيران ديگر نيز کمک بگيرند تا اطالعات علمى دقيق ترى در اختيار آنان 

قرار دهند. 
آئه ۲۹ سورٔه «شورى» دربارٔه خلق آسمان و زمين و جنبند گان روى آن است. موضوعات قابل 
تحقيق در اين زمينه نظم و هماهنگى در منظومٔه شمسى، کهکشان ها، روابط ميان ستارگان، سيارات و 

کهکشان ها و زندگى برخى جنبندگان روى زمين و تعامل آنها با محيط زندگى است.  
تفاوت  پى ببرند.  زندگى  بر  نگرش  يک  تأثير  به  دانش آموزان  که  است  اين  براى  دوم،  سؤال 
بينش انسان ها به جهان به تفاوت عمل آنها در زندگى مى انجامد. اگر انسان درک کند که او و جهان 
روبه سوى خدا دارند و به اين موضوع يقين داشته باشد، به خود و کارهاى خود توجه ديگرى خواهد 
کرد و فرصت هاى زندگى و عمر را به آسانى از دست نخواهد داد و خود را آمادٔه حضور در پيشگاه 

الهى خواهد کرد. 

هـ) پيشنهاد
پيشنهاد اّول: اين پيشنهاد دو بخش دارد؛ در بخش اّول، دانش آموزان تفاوت علم الهى و علم 

انسان را بيان مى کنند. 
برخى از اين تفاوت ها عبارت اند از: 
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ــ علم الهى از ذات خودش است. علم انسان دربارٔه موجودات، گرفته شده از جهان خلقت و 
در واقع از خداست. 

ــ علم الهى علت ايجاد جهان خارجى است. علم انسان معلول و گرفته شده از جهان خارجى 
است. 

ــ علم الهى علت قوانين جهان خلقت و علم انسان برگرفته از قوانين جهان خلقت است. 
ــ علم الهى حد و نهايتى ندارد ولى علم انسان محدود است و به نسبت تالشى است که براى 

کسب علم مى کند. 
ــ در علم الهى اشتباه راه ندارد. در علم انسان اشتباه و غلط راه پيدا مى کند؛ يعنى، ممکن است 

مطابق با واقعيت خارجى نباشد. 
ــ در علم الهى فراموشى راه ندارد اّما برخى از معلومات انسان فراموش مى شود. 

در بخش دوم نيز دانش آموزان تفاوت کارهاى ساختٔه دست انسان را با مخلوقات الهى، بررسى 
مى کنند. برخى از اين تفاوت ها عبارت اند از: 

ــ ساخته هاى انسان الگو بردارى شده است و نسخه نويسى ناقص از جهان خلقت است. 
ــ نظام جهان خلقت بى عيب و نقص است اّما ساخته هاى دست انسان همواره با عيب و نقص 

همراه است و روز به روز، کامل تر و عيب و نقص آن، کم تر مى شود. 
ــ ساخته هاى دست انسان از همين مواد جهان خلقت که خدا آفريده است، ساخته مى شود اّما 

مواد و اجزاء مخلوقات جهان خلقت را خداوند، خود، آفريده است. 
ــ ساخته هاى دست انسان با پيروى از قوانين و روابطى که ميان مخلوقات و اجزاء آنها حاکم 
است، ساخته مى شود و انسان نمى تواند در ساخته هاى خود، آن قوانين را ناديده بگيرد. قوانين خلقت 

نيز از جانب خداوند برقرار شده است و براساس حکمت الهى است. 
فهرست  و  بيابند  را  تفاوت ها  از  ديگرى  موارد  دانش آموزان،  همکارى  با  مى تواند  محترم  دبير 

کنند. 
توجه: برخى از دانش آموزان، ممکن است اين قبيل تمرين ها را از ديگران بپرسند و در دفتر 
خود يادداشت کنند اما بايد توجه کرد که نوشتن در دفتر، فقط براى گرفتن نمرٔه دفتر کفايت مى کند. 
نکتٔه مهم، اين است که دانش آموزان بيايند و در حضور دبير اين تفاوت ها را توضيح دهند و با مثال هايى 

که ذکر مى کنند، نشان دهند که تفاوت ها را فهميده اند. 
پيشنهاد دوم: تحقيقى دربارهٔ جهان خلقت و نشان دادن خلقت حکيمانٔه آن است. دانش آموزان 
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مى توانند از هر کتابى در اين زمينه استفاده کنند و ضرورتى ندارد که حتماً کتاب هاى ذکر شده در درس 
را براى مطالعه انتخاب کنند. 

پيشنهاد پايانى: به سوى او 
اين متن، قطعه اى ادبى است که در عين حال، محتوا و نتيجه گيرى درس هاى اّول و دوم را دربر 
دارد و نگرش يک انسان موحد دربارٔه جهان و انسان را به تصوير مى کشد. اين قطعٔه ادبى را مى توان 

به صورت هايى که در ادامٔه بحث مى آيد، در کالس اجرا کرد.
از  قبل  بخواند.  را  متن  زيبا  صورت  به  تا  مى شود  انتخاب  دانش آموزى  بعد،  جلسٔه  براى  ۱ ــ 
خواندن متن، دبير از دانش آموزان بخواهد که در ضمن خوانده شدن متن، به آن فکر کنند تا در پايان 

بتوانند به دو سؤال طرح شده، پاسخ دهند. 
۲ ــ در صورتى که امکان داشته باشد، اين متن همراه با تصوير تلويزيونى که از فيلم هاى مستند 
پيشنهاد  مربوط به کهکشان ها، رشد گياهان و خلقت انسان تهيه شده است، قرائت شود و سپس دو 

مربوط به آن انجام شود. 
 دبيران محترم،ممکن است ابتکارهاى ديگرى داشته باشند که کمک فراوانى به اجراى مطلوب 

اين متن خواهد کرد. 
درضمن، الزم نيست تمامى کلمه ها و عبارت هايى که در متن آمده است شکافته شود و دربارٔه 
آنها توضيح داده شود؛ زيرا از تأثير متن کاسته خواهد شد. البته، اگر دانش آموزى سؤالى مطرح کرد، 

پاسخ گويى به آن و روشن ساختن ذهن دانش آموز ضرورى است. 
از اين قطعه در امتحان کتبى سؤالى طرح نمى شود و جنبٔه پيشنهادى دارد. همچنين، توجه شود 

که اين قطعه براى ايجاد انگيزه در درس چهارم کاربرد دارد که در آن جا توضيح داده خواهد شد.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس، بايد موارد زير مورد ارزشيابی قرار گيرد:

ــ قرائت آيات و ترجمٔه عبارت های مشخص شده
ــ نشان دادن ارتباط و پيوستگی در مجموعه های طبيعی با ذکر نمونه

ــ بيان ويژگی های نظام های به هم پيوسته
ــ انجام فعاليت عرضه بر آيات

ــ تبيين نظام واحد جهانی با ذکر نمونه
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ــ انجام فعاليت پيام آيات
ــ پاسخ به سؤال های بخش انديشه و تحقيق

ــ بيان نکات مربوط به بيشتر بدانيم (الهام از طبيعت)
ــ انجام پيشنهادها

ــ اجرای ادبی و هنری قطعٔه «به سوی او» و پاسخ به سؤال های پايانی
ــ طراحی قطعٔه پايان درس برای نصب در کالس

ــ همکاری و مشارکت در تدريس
ــ داشتن دفتر منظم و مرتب

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز برای معلم
براى آمادگى در اين درس و ارائه نمونه هاى مختلف، الزم است دبير با ويژگى هاى علمى برخى 
از مجموعه ها، به عنوان نظام هايى تو در تو در جهان طبيعت آشنا شود؛ از جمله: نظام بدن انسان، نظام 
ستارگان و کهکشان ها به خصوص منظومٔه شمسى، نظام برخى موجودات که زندگى جمعى دارند (مانند 

زنبور و مورچه) و نظام برخى گياهان. در اين جا، دو گونه تبيين از نظام ها ارائه مى شود: 
اّول ــ حرکت از جزء به کل، در حرکت از جزء به کل، جايگاه نظام کوچکتر در نظام بزرگتر 
بررسى مى شود. مثالً در بدن انسان، اگر از ذرات داخل يک سلول حرکت کنيم و به سوى مجموعه هاى 
بزرگتربرويم، حرکت از جزء به کل انجام داده ايم؛ براى مثال، به ترتيب، ابتدا اجزاء داخل سلول هاى معده 
را بررسى مى کنيم، بعد سلول معده،   بعد دستگاه گوارش و کل بدن انسان را. در اين جا ما نظام هاى تو در 
تو و طولى را بررسى کرده  و ديده ايم که نظام کوچکتر چه نقشى در نظام بزرگتردارد؛ مثالً، درمى يابيم که 

معده در دستگاه گوارش چه نقشى دارد و دستگاه گوارش چه کارى براى بدن انجام مى دهد. 
ـ نشان دادن ارتباط و پيوستگى نظام هاى هم عرض؛ مثالً، بدن انسان از چند نظام و دستگاه  دومـ 
تشکيل شده است. ما مى توانيم رابطٔه دستگاه گوارش با دستگاه گردش خون، دستگاه بينايى، دستگاه 

تنفس و دستگاه هاى ديگر را توضيح دهيم.
در تبيين اّول که حرکت از نظام کوچکتر به بزرگتراست، در مى يابيم که همٔه نظام ها در يک نظام 
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بزرگترحل مى شوند؛ بدين ترتيب، ما مى توانيم نظام واحد جهانى را بهتر درک کنيم. 
در تبيين دوم، ارتباط و پيوستگى نظام هاى هم عرض و تأثير و تأثر آنها را از يکديگر کشف مى کنيم 

و متوجه مى شويم که: 

فـرو ريـزد هـمـه عـالـم سـراپاىاگر يک ذره را برگيرى از جاى

دبير محترم با مراجعٔه به کتاب هايى که معرفى مى شود، مى تواند دانش خود را در اين باره افزايش 
دهد. 

توجه: آنچه در اين جا الزم است به دانش آموزان گفته شود، نظم و يکپارچگى و وحدت در عالم 
طبيعت است. الزم نيست دربارٔه کل عالم خلقت که شامل عوالم غيب و ملکوت هم مى شود، سخنى به 
ميان آيد و نظام طولى را به آن معنايى که ميان عالم ظاهر و عوالم باطن جارى است، براى دانش آموزان 

بازگو کرد. 

ب) اطالعات مورد نياز
در ضمن درس مى توان از مطالب زير استفاده کرد. 

۱ ــ دربارٔه نظم و هماهنگى؛ حضرت على ــ عليه السالم ــ مى فرمايد: 
اِئَزها» (نهج البالغه: خطبه                                                                                                                                                                 اّول)  َز َغرٰ «َاحاَل االَ شياءَ   َِالوقاتِها َو الَم َبۡيَن ُمخَتِلفاِتها و َغرَّ

هر يک از پديده  ها را در زمان مناسب خود آفريد و ميان ويژگى ها و اجزاء گوناگون 
آنها هماهنگى پديد آورد و به هر يک غريزٔه ويژه اى بخشيد. 

۲ ــ دربارٔه خلقت حکيمانه و غايتمند اشياء و هماهنگى بين پديده ها 
بـر ميـان از بهـر خـدمت آسمانِز امر تـو بستـه کمـر از کهکشـان
بـاد را فـّراش دوران کـرده اىابـر را سـّقـاى بُـستـان کـرده اى
ميوه مان را تو نمودى از ستاکدانه مان را تو برآوردى زخاک
کودک يک روزه پستان گير شدخون ِز امرت بهر کودک شير شد
آموختى  تو  گريه  را  سوختىکودکان  برايش  از  دل  از  دايه 

(نراقى، مثنوى طاقديس: ص ۱۲۵)
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۳ ــ هستى رو به سوى او دارد؛ 

با فطرت خويشتن ثناجوى وى اندذّرات وجود، عاشق روى وى اند
هر جا که نظر کنند در سوى وى اند ناخواسته و خواسته دل ها همگى

(امام خمينى، ديوان شعر) 

ج) منابع براى معلم و دانش آموز
عالوه بر منابع درس اّول که قابل استفاده در اين درس است، منابع زير نيز توصيه مى شود.

۱ ــ يک، دو، سه، بى نهايت؛ ژرژگاموف (براى معلم و دانش آموز)
۲ ــ آفرينش جهان؛ ژرژگاموف (براى معلم و دانش آموز)

۳ ــ اثبات وجود خدا؛ جان کلوورمونس ما (براى معلم و دانش آموز)
۴ ــ انسان موجود ناشناخته؛ آلکسيس کارل، شرکت انتشار (براى معلم)

۵   ــ در جست وجوى خدا؛ جان هاتون، انتشارات آستان قدس (براى معلم و دانش آموز)
۶   ــ حواس اسرار آميز حيوانات؛ ويتوس دروشر (معلم و دانش آموز)

۷ ــ دنيايى که مى بينيم؛ اينشتين (معلم)
۸  ــ راز آفرينش انسان؛ کرسى موريسن (معلم)

۹ ــ نشانه هاى او؛ رضا صدر (معلم و دانش آموز)
۱۰ ــ فلسفٔه فيزيک؛ ماکس پالنک، نشر بقعه (براى معلم)

۱۱ ــ چگونه خدا را بشناسيم؛ دى پاک چوپرا، نشر اوحدى (براى معلم)
و  معلم  (براى  جوان  انديشٔه  کانون  کالنترى،  ابراهيم  آفرينش؛  آيات  و  زيستى  تکامل  ۱۲ ــ 

دانش آموز)
 

د) برنامه ريزى براى دانش آموزان ويژه
اين درس فرصت مناسبى است تا از زمينه هاى تخصصى دانش آموزان در علوم مختلف استفاده 
شود. برخى دانش آموزان توانايى تحقيق ويژه در زمينه هاى علوم زيستى، جهان شناسى و کيهان شناسى 
دارند؛ اين دانش آموزان مى توانند نمونه هاى جالب و شگفت انگيزى از مجموعه هاى نظام مند و هدف دار 
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را فراهم کنند و به صورت کنفرانس در کالس عرضه کنند. 

هـ) پيش بينى فعاليت هاى خارج از کالس
براى اين درس، مناسب با امکاناتى که در شهرهاى مختلف وجود دارد، مى توان برخى از فعاليت ها 
را پيش بينى کرد. بازديد از مراکز کيهان شناسى در برخى شهرهاى بزرگ، مراجعه به موزه هاى گياه شناسى، 
حيوان شناسى و زمين شناسى در دانشکده هاى مربوط به علوم و مصاحبه با شخصيت هاى علمى از جمله 

فعاليت هاى خارج از کالس، براى اين درس است. 
انجام دادن اين فعاليت ها براى رسيدن به نگرش عميق تر از نظام طبيعى جهان، دستاوردهاى علمى 
و درک عظمت جهان خلقت است. شنيدن نظم جهان و شگفتى هاى آن از زبان شخصيت هاى علمى نيز 

همين تأثير نگرشى را خواهد داشت. 
اجراى اين فعاليت ها، بايد مناسب با محل بازديد باشد. 

اگر از مکانى بازديد مى شود، الزم است از طرف دبير محورهايى معين شود تا دانش آموزان گزارش 
خود را در آن محورها ارائه کنند. 

همچنين، مى توان مالقات با يک شخصيت علمى را براى دانش آموزان تدارک ديد. از دانش آموزان 
بخواهيد با طرح چند سؤال، ديدگاه آن شخصيت را دربارهٔ نظم و عظمت جهان بپرسند.


