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پیش از مطالعه ی کتاب،
حتم ًا این قسمت را بخوانید.

دانش آموزان گرامی
دوستان عزیز ،سالم بر شما

همت بلند شما را می ستاییم و بر عزم و پشتکارتان آفرین می گوییم .بار دیگر دفتر زندگی ورق
ّ
ِ
خورد و صفحه ای جدید برای آفریدن نقشی زیباتر از گذشته گشوده شد .زیباترین زندگی از آن کسی
است که زیباترین پاسخ را برای این سؤال یافته باشد که:
«چرا و به خاطر چه زندگی می کنم؟»

در سال گذشته با بهره مندی از راهنمایی های قرآن کریم و پیشوایان دین ،با هدف زندگی و راه
رسیدن به آن بیشتر آشنا شدیم و دانستیم که اندیشه ی درست ،تصمیم گیری قاطع و برنامه ریزی صحیح،
پشتوانه ی حرکت ما به سوی هدف و کسب موفقیت است.

کتاب «دین و زندگی» ( ،)٢در ادامه ی کتاب سال قبل ،به شما کمک می کند تا آینده ی زندگی

خود را بهتر بشناسید ،برای موفقیت خود بهتر تصمیم بگیرید و برنامه ریزی کنید .از این رو ،این کتاب
به گونه ای نوشته شده است که در آموختن آن ،حضور فعال و پویا داشته باشید؛ توان فکری خود را
خالقیت های ادبی و هنری خود را نشان دهید و باالخره،
به کار گیرید ،احساس خویش را بیان کنید،
ّ

مطابق موقعیت و سلیقه ی خویش ،برنامه ریزی کنید.

اکنون ،بار دیگر نکاتی را که در سال گذشته توضیح داده ایم ،یادآوری می کنیم.
 ١ــ قسمت هایی از کتاب با مشارکت شما تکمیل می شود؛ این قسمت ها عبارت اند از:
ــ معنا کردن برخی از آیات شریفه قرآن کریم؛ با این کار ،احساس خواهید کرد که با اندکی
تالش می توان معنای آیات را فهمید و در آن ها تفکر و تدبر کرد.
ــ در برخی از درس ها ،عنوان های فرعی داخل درس را شما انتخاب می کنید.

ــ نتایج مورد نظر در برخی درس ها ،با فعالیت فردی یا گروهی شما در کالس به دست می آید.
ــ بخش «اندیشه و تحقیق» در پایان هر درس با تفکر ،تحقیق و مطالعه ی شما به انجام خواهد
رسید.

2ــ در پاىانِ بىشتر درسها ،با عنوان «پىشنهاد» ،فعالىتهاى تحقىقى ،ادبى و هنرى خواسته

شده كه با وجود اهمىت بسىارى كه دارند ،انجام دادن آنها داوطلبانه است .با اىن حال ،هر دانش آموزى
كه تعدادى از اىن پىشنهادها را انجام دهد ،حداكثر تا دو نمره به نمره ى مستمر وى ،هم در نوبت اوّل و
هم در نوبت دوم ،افزوده خواهد شد.
3ــ خداى جمىل ،خالق زىباىىها؛ دىن ،هداىت كننده به سوى زىباىىها؛ و هنر ،وسىلهاى براى
بىان آنهاست .كتابى كه مىخواهد شما نوجوان عزىز را با زندگى دىنى آشنا كند ،نمىتواند «عارى از هنر»
باشد .از اىن رو كوشش ما بر آن بوده است كه با الهام از قرآن كرىم ،محتواى علمى كتاب را همراه با
طراحىهاى ادبى و هنرى عرضه كنىم .امىدوارىم در آىنده ،اىن كتاب با پىشنهادهاى شما زىباتر شود.
4ــ آموزش اىن كتاب در فضاىى فعّال ،پوىا و با نشاط نىازمند حرمت نهادن به كالس و صمىمىت
متقابل شما و دبىر گرامى است؛ بنابراىن:
ــ برنامه ى دبىر را براى هداىت كالس كام ًال اجرا كنىد.
ــ به اظهارنظرهاى دوستان خود احترام بگذارىد.
ــ نظرات دوستان خود را با تجزىه و تحلىل دقىق ،ارزىابى كنىد.
ــ بىش از اندازه تحت تأثىر چندنفرى از دانش آموزان كه احتما ًال بىشتر نظر مىدهند ،قرار
نگىرىد .شما هم با وارد شدن در گفت و گوها نشان دهىد كه در فكركردن تواناىىد.
 5ــ سعى كنىد در زمان پخش نوار آىات درس ،هر عبارت را با دقت گوش كنىد سپس همراه با نوار
به طور دسته جمعى بخوانىد .اىن فعالىت بر تواناىى شما در قرائت صحىح و زىباى قرآن مى افزاىد.
  6ــ براى تقوىت تواناىى شما در قرائت قرآن كرىم ،دبىر محترم مىتواند بخشى از قرآن را براى
تمرىن قرائت انتخاب كند .در اىن صورت ،ارزش ىابى مستمر و پاىانى قرائت ،عالوه بر آىات كتاب ،از
اىن بخش نىز به عمل خواهد آمد.
خلقیّت هاى فكرى شماست؛ زىرا اىن
7ــ اىن درس عرصه ى حضور احساسات درونى و ّ
شماىىد كه شهامت اندىشىدن و ابتكار را دارىد .ما نىز اىن نعمت الهى را ارج مى نهىم و معتقدىم كه
مىزان موفقىت شما در اىن درس ،به مىزان تفكر ،اندىشه ،ذوق و ابتكار شما بستگى دارد .كتاب نىز اگر
فرصتى براى اندىشىدن فراهم كند ،موفق خواهد بود .در واقع ،ما هرگز نخواسته اىم درسها به گونه اى

باشند كه مطالب كتاب را با چند بار خواندن و حفظ كردن به خاطر بسپارىد تا در امتحان موفق شوىد.
پس شما هم به امتحانى ارزش دهىد كه امكان فهمىدن ،فكر كردن ،تحقىق و اظهارنظر را براىتان فراهم
مى سازد .با توجه به آنچه گفته شد ،ارزش ىابى اىن درس در دو بخش انجام مىگىرد:

بخش اوّ ل :ارزشىابى مستمر؛ شامل:
1ــ قرائت صحىح آىات شریفه؛  ٤نمره

 ٢ــ معنا کردن عبارات و آیاتی که در کتاب ترجمه نشده است؛  ٣نمره
٣ــ انجام دادن فعالیت های داخل درس و پرسش از متن؛  ٥نمره
 ٤ــ مشارکت در گفت وگوها و کار گروهی؛  ٣نمره
 ٥ــ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق؛  ٣نمره
 ٦ــ داشتن دفتر کار خوب و منظم؛  ٢نمره

توجه :انجام پیشنهادها ،نگارش مقاالت تحقیقی و ارائه ی ابتکارهای ادبی و هنری تا دو نمره
به معدل نمره ی مستمر اضافه می کند.

بخش دوم :ارزش ىابى پاىانى؛

اىن ارزشىابى در پاىان هر نىم سال و در دو بخش انجام مى گىرد1 :ــ قرائت آىات 2ــ آزمون
كتبى .در آزمون كتبى دبىر محترم ،سؤالهاىى را براساس آنچه آموخته اىد طرح مىكند .اىنگونه سؤالها
بىشتر نىازمند تفكر و تجزىه و تحلىل اند و قدرت تعقل و استنباط شما را ارزىابى مى كنند؛ بنابراىن شاىسته
است كتاب را به نحوى مطالعه كنىد كه پاسخ گوى اىن گونه سؤال ها باشىد.
7ــ سخن آخر اىن كه شما در اىن كتاب قدم هاى دىگرى را در مسىر زندگى بر مى دارىد .اگر اىن
كتاب را روزنه اى به روشناىى حقىقت ىافتىد ،آن را نگه دارىد تا در آىنده ،در كنار كتاب هاى سال هاى
بعد ،مجموعهاى از شىوه ى زندگى اسالمى را در اختىار داشته باشىد .خصوص ًا كه در   بخش هاىى از
كتاب ،ردّپاىى از فكر بدىع خودتان به جا مانده است .باشد كه فردا نسبت به كار امروز خود ،احساس
سربلندى كنىد.
توجه 1 :ــ قسمتهاى «بیشتر بدانیم»« ،پىشنهاد»« ،ىادآورى» و« پاورقی»ها فقط براى
توسعه ى اطالعات و كسب نمره ى تشوىقى است و در امتحانات پاىانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها

نباىد از اىن قسمتها سؤال طرح شود.
 2ــ فعالىتهاىى كه با عالمت (

) مشخص شده اند ،فعالىت هاى واگرا هستند و فقط براى

ارزش ىابى مستمر است و در امتحانات پاىانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نباىد از آن ها سؤال طرح
شود.
 3ــ آىه هاىى كه معناى آن ها در مقابل شان نوشته شده ،اىن ترجمه ها براى ىادگىرى معنا نىست و
در ارزش ىابى مستمر و پاىانى و آزمون هاى ورودى دانشگاهها نباىد اىن ترجمه مورد سؤال قرار گىرد.
خداوند ىار و نگهدارتان باد

