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پىش از مطالعۀ کتاب،
حتم ًا اىن قسمت را بخوانىد.

دوستان عزىز ،سالم بر شما!

دوره پىش دانشگاهى را به شما تبرىک مى گوىىم و بار دىگر همت بلندتان را
ورود به ٔ

مى ستاىىم .دفتر زندگى ورقى دىگر خورد و صفحه اى جدىد براى نقش ِ
آفرىنى زىباتر گشوده

دوره متوسطه با اساسى ترىن موضوع هاى دىن ،هدف زندگى و مهم ترىن برنامه هاى آن
شد .در ٔ

درباره خدا ،جهان ،انسان و زندگى اخروى،
آشنا شدىم و دانستىم چگونه دىدگاه هاى خود را
ٔ
اراده محکم ،مسىر صعود به قله هاى کامىابى و
ٔ
پشتوانه برنامه هاى خود قرار دهىم و با عزم و ٔ

سعادت را بپىماىىم.

در اىن جا نکاتى را که در سال هاى گذشته توضىح داده اىم ،ىادآورى مى کنىم:

1ــ قسمت هاىى از کتاب با مشارکت شما تکمىل مى شود؛ اىن قسمت ها عبارتند از:

شرىفه قرآن کرىم؛ با اىن کار تواناىى شما براى
ــ معنا کردن برخى از عبارات و آىات
ٔ

درک معناى آىات و تفکر در آنها افزاىش مى ىابد.

ــ انجام فعالىت هاى داخل هر درس؛ قسمتى از محتوا با همکارى شما در انجام

فعالىت هاىى مانند تفکر در آىات و تطبىق تولىد مى شود.

2ــ آموزش اىن کتاب در فضاىى ّفعال ،پوىا و با نشاط نىازمند حرمت نهادن به کالس

و صمىمىت متقابل شما و دبىر گرامى است؛ بنابراىن:

برنامه دبىر را براى هداىت کالس کامال ً اجرا کنىد.
ــ ٔ

ــ به اظهارنظرهاى دوستان خود احترام بگذارىد.

ــ نظرات دوستان خود را با تجزىه و تحلىل دقىق ،ارزىابى کنىد.

ــ بىش از اندازه تحت تأثىر چند نفرى از دانش آموزان که احتماال ً بىشتر نظر مى دهند،

قرار نگىرىد .شما هم با وارد شدن در گفت و گوها نشان دهىد که در فکر کردن تواناىىد.

3ــ سعى کنىد در زمان تالوت قرآن توسط دبىر محترم ىا هم کالسى هاىتان ىا هنگام پخش

نوار آىات درس ،هرعبارت را با دقت گوش کنىد .سپس همراه با آن به طور دسته جمعى بخوانىد.

اىن فعالىت بر تواناىى شما در قرائت صحىح و زىباى قرآن مى افزاىد.

4ــ براى تقوىت تواناىى شما در قرائت قرآن کرىم ،دبىر محترم مى تواند بخشى از قرآن

را براى تمرىن قرائت انتخاب کند .در اىن صورت ،ارزش ىابى مستمر و پاىانى قرائت ،عالوه بر

آىات کتاب ،از اىن بخش نىز به عمل خواهد آمد.

عرصه حضور احساسات درونى و ّ
خلقىت هاى فکرى شماست؛ زىرا
   5ــ اىن درس
ٔ

اىن شما هستىد که شهامت اندىشىدن و ابتکار را دارىد .ما نىز اىن نعمت الهى را ارج مى نهىم و

معتقدىم که مىزان موفقىت شما در اىن درس ،به مىزان تفکر ،اندىشه ،ذوق و ابتکار شما بستگى

دارد .کتاب نىز اگر فرصتى براى اندىشىدن فراهم کند ،موفق خواهد بود .در واقع ،ما هرگز

نخواسته اىم درس ها به گونه اى باشند که مطالب کتاب را با چند بار خواندن و حفظ کردن به خاطر
بسپارىد تا در امتحان موفق شوىد .پس شما هم به امتحانى ارزش دهىد که امکان فهمىدن ،فکر

کردن ،تحقىق و اظهارنظر را براىتان فراهم مى سازد .با توجه به آنچه گفته شد ،ارزش ىابى اىن

درس در دو بخش انجام مى گىرد:

بخش اول :ارزش ىابى مستمر؛ شامل:
1ــ قرائت صحىح آىات شرىفه؛  4نمره.

2ــ تواناىى معنا کردن عبارات و آىات قرآنى که در کتاب ترجمه نشده است؛  3نمره.

3ــ انجام دادن فعالىت هاى داخل درس و پاسخ گوىى صحىح به سؤال ها؛  10نمره.
4ــ مشارکت در گفت و گوها و کار گروهى 3 ،نمره.

عرضه ابتکارهاى
توجه :انجام پیشنهادها ،نگارش مقاله هاى تحقىقى و
ٔ
نمره مستمر اضافه می کند.
ادبى و هنرى تا دو نمره به معدل ٔ
بخش دوم :ارزش ىابى پاىانى

اىن ارزش ىابى در پاىان هر نىم سال انجام مى شود؛ آزمون نیم سال ّاول شامل قرائت و

آزمون کتبى است و آزمون نیم سال دوم فقط شامل آزمون کتبی است .در اىن آزمون ،دبىر

محترم ،براساس آنچه آموخته اىد ،سؤال هاىى را طرح مى کند .اىن گونه سؤال ها بىشتر نىازمند تفکر

و تجزىه و تحلىل اند و قدرت تعقل و استنباط شما را ارزىابى مى کنند؛ بنابراىن شاىسته است کتاب

را به نحوى مطالعه کنىد که بتوانىد پاسخ گوى اىن گونه سؤال ها باشىد.

چند نکتۀ مهم

1ــ آنچه با عنوان «براى مطالعه»« ،پىشنهاد» و «یادآوری» آمده و در پاورقی ذکر شده

دغدغه نمره
است ،به منظور باز کردن فضاىى جدىد براى شماست تا برخى نکات مهم را بدون
ٔ

و امتحان مطالعه کنىد و از پىام هاى آن در زندگى بهره ببرىد .شاىسته است دبىر شما در ضمن

تدرىس به اىن قسمت ها مراجعه کند و محتواى آنها را در کالس طرح نماىد .شما نىز مى توانىد

شىوه دىگرى در کالس ارائه دهىد .توجه داشته
آنها را به صورت «کنفرانس»« ،گفت  وگو» ىا هر ٔ

باشىم که قسمت هاى «براى مطالعه» ىا «پىشنهاد» اهمىتشان به هىچ وجه کمتر از ساىر قسمت ها
نىست ،بلکه در مواردى مهم تر از متن هاىى است که اصلى تلقى مى شوند .اىن بخش ها بىشتر

پاسخ گوى انگىزه هاى آزاد و خالق دانش آموزان است که مى خواهند مطالعات خود را تعمىق

بخشند و اطالعات بىشترى کسب کنند .در عىن حال ،دبىران و مسئولىن محترم توجه کنند که
اىن محتواها فقط براى
توسعه اطالعات دانش آموزان است و براى امتحان و ارزش ىابى نىست.
ٔ

نمره تشوىقى براى آنها درنظر بگىرد.
دبىر محترم مى تواند در توضىح درس از آنها استفاده کند و ٔ

اما در ارزش ىابى مستمر و پاىانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نباىد از اىن قسمت ها سؤال
طرح شود.

ترجمه اىن آىه ها در ارزش ىابى مستمر
ترجمه آنها در کتاب آمده است ،نباىد
2ــ آىاتى که
ٔ
ٔ

و پاىانى و آزمون ورودى دانشگاه ها مورد سؤال قرار گىرد .همچنین نباىد از معنى کلمه ىا لغت
سؤال شود.

3ــ آن دسته از فعالىت هاى داخل کالس که با عالمت (٭) مشخص شده اند ،فقط براى

فعالىت کالسى است و نىازى به دادن جواب هاى ىکسان ندارد .به همىن دلىل نباىد در ارزش ىابى

پاىانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها مورد سؤال قرار گىرند.

4ــ حفظ کردن عىن آىات و رواىات ضرورى نىست ،بلکه برداشت و استنباط از آنها

اهمىت دارد .براى مثال ،نباىد در امتحان پاىانى و آزمون ورودى دانشگاه ها از دانش آموزان

درباره توبه بنوىسند .بلکه باىد آن آىه ىا حدىث مطرح شود و دانش آموزان،
بخواهىم که آىه ىا حدىثى
ٔ

پىام ها و نکاتى را بنوىسند که مى توان از آن به دست آورد .همچنىن ،در امتحان پاىانى و آزمون
است .زىرا اىن موارد

ورودى دانشگاه ها نباىد سؤال شود که اىن حدىث از کدام معصوم

دوره متوسطه و پىش دانشگاهى نىست.
از هدف هاى آموزشى ٔ

سخن آخر اىن که شما در اىن کتاب قدم هاى دىگرى را در مسىر زندگى برمى دارىد .اگر

اىن کتاب را روزنه اى به روشناىى حقىقت ىافتىد ،آن را نگه دارىد تا در آىنده ،در کنار کتاب هاى

شىوه زندگى اسالمى را در اختىار داشته باشىد .خصوصاً که در
سال هاى قبل ،مجموعه اى از ٔ

رد پاىى از فکر بدىع خودتان به جا مانده است .باشد که فردا نسبت به کار
بخش هاىى از کتابّ ،

امروز خود ،احساس سربلندى کنىد.

خدا یار و نگهدارتان باد
شورای مؤلفان
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