
دورۀ  اّول متوسطه

1393

تعلیم و رتبیت اسالمی
پاهیٴ   هفتم

َحمٍَّد َحمٍَّد َو آل مُ هم َصِلّ َعلٰی مُ اللّ

ایپم اهی    آسمان



برنامه ريزى محتوا و نظارت بر تأليف: دفتر تأليف كتاب هاى درسى ابتدایی و متوسطه نظری
نام كتاب: پيام های آسمان پایٔه هفتم دورٔه اّول متوسطهـ  105

شورای برنامه ريزی و تأليف: پرویز آزادی،   فریال آمار، ليال  اخوان،  محمد مهدی اعتصامی، عفت افشاری، یونس باقری، 
ســيد صادق پيشــنمازی، سيد محمد حسين تقوی، ســيد محمد دلبری، کبری دهقانی، ابوذر رضا سلطانی، محمد رضا سنگری، 

یاسين شکرانی، سيد سجاد طباطبائی نژاد، مصطفی فيض و محمود متوسل آرانی
مؤلف: علی کاظمی با همکاری کارشناسان گروه تعليم و تربيت دینی دفتر تأليف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

ويراستار: حسن ستایش
آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزيع: ادارهٔ كّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 

ـ  ساختمان شمارهٔ  ٤ آموزش و پرورش )شهيد موسوی( تهران: خيابان ایرانشهر شمالی 
تلفن: 9ـ 88831161، دورنگار: 88309266، کد پستی: 158٤7٤7359

  www.chap.sch.ir :وب   سایت 
مدير امور فنی و چاپ: سّيد احمد حسينی

مدير هنری:  مجيد ذاکری  یونسی
طّراح گرافيک، طراح جلد، صفحه آرا: محمد عباسی

تصويرگران: یاسمن ثروتيان ، نسيم بهاری، صادق صندوقی ، پيمان و پژمان جعفرتاش  ، علی محمدی،مهدی نقوی ، سعيد صفارنژاد،
                       حسين عاصيوند و امير نساجی

حروفچين: فاطمه باقری مهر
مصحح: سيف الله ّٰ بيک محمد دليوند، فاطمه گيتی جبين

امور آماده سازی خبر: فاطمه پزشکی، فریبا سير
امور فنی رايانه ای: حميد ثابت کالچاهی، پيمان حبيب پور

ـ خيابان 61 )داروپخش(  ـ کيلومتر 17 جاّدهٔ مخصوص کرج  ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: تهران 
ـ ٤٤985161، دورنگار: ٤٤985160، صندوق پستی: 139- 37515             تلفن: 5 

چاپخانه: شركت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص« 
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دوم 1393

حّق چاپ محفوظ است.

ISBN   978 - 964 - 05 - 2211 - 0     978-964-05  -2211-0    شابک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى



١ـ اولویت، تقدم

یکی از نزدیکان امام: 
امام  خمينی رحمة اللّه عليه به نماز اّول وقت خيلی اهميت می داد. روایتی از امام 
صادق عليه الّســالم نقل می کرد که »  اگر کسی نمازش را سبک بشمارد، از شفاعتشان 
محروم می شــود.« من یک بار به ایشان عرض کردم: »  سبک شمردن نماز شاید به 
این معنی باشد که شخص، نمازش را یک وقت بخواند و یک وقت نخواند.« گفت: 
نه، اینکه خالف شرع است. منظور امام صادق عليه الّسالم این بوده است که وقتی ظهر 
می شــود و فرد در اول وقت نماز نمی خواند، در واقع به چيز دیگری رجحان1 داده 

است. 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

دبیران محترم دینی؛ سالم
ـ به  ـ که همان رسالت انبياستـ  به شما تبریک می گویيم که توفيق هدایت نسل های آینده راـ 
عهده دارید. بی شک انجام مخلصانه این مسئوليت، رسالتی است که هيچ ميزانی در دنيا قابليت 

سنجش آن را ندارد و پاداش آن در عالم طبيعت قابل پرداخت نيست.
هيچ جایگاهی در جامعه به جایگاه معلم نمی رسد؛ چرا که در دنيا هيچ موجودی به شأن 
انسان نمی رسد و انسان امانت در دست معلم است. نقش معلم خارج کردن انسان ها از ظلمت 
گمراهی به نور هدایت و صراط مستقيم است. معلم کسی است که اولين نقش های نيک یا بد 
بر لوح سفيد و آمادٔه اذهان دانش آموزان بنگارد و این چنين دست توانای معلم،  را می تواند 
یا بخيل،  یا ترسو، بخشنده  چشم انداز آینده را ترسيم می کند. معلم می تواند جامعه را شجاع 
فداکار یا خودپرست، اهل علم یا گریزان از علم، متقی و پاکدامن یا بی بند  و  بار بسازد؛ بنابراین 

اگر قرار باشد جامعه اصالح شود، این اصالح باید از مدرسه آغاز شود.
اميرالمؤمنين عليه الّسالم می فرماید: »کسی که در مقام هدايت و آموزش قرار می گيرد، 
بايد بيش از آموختن به ديگران، خود را پااليش روحی کند و ادِب رفتاری اش، بيش 
از ادب گفتاری اش باشد«.1 تمامی رفتارهای معلم در کالس؛ نگاه، اشاره، لبخند، اخم کردن، 
عميق ترین  خود  زندگی  در  فردی  هر  و  می گذارد  اثر  دانش آموز  روی  بر  و...  پوشيدن  لباس 
احساسات و عواطف را از معلمش دریافت می کند؛ بنابراین شایسته است این فرمایش پيامبر اکرم 
به اميرالمؤمنين عليهما الّسالم همواره آویزه گوشمان باشد که »  ای علی! اگر خداوند به دستان 

تو انسانی را هدایت کند، از آنچه خورشید بر آن تابیده برای تو بهتر است«2.
کتابی که پيش روی شما قرار دارد حاصل زحمات چندین سالٔه کارشناسان متعدد در 
دلسوز  و  دبيران زحمت کش  نظرات شما  با  کتاب  این  تربيتی است.  و  دینی  حوزه های مختلف 
به ثمر رسيده  است و اميد می رود باز هم با تالش های مخلصانه شما، در تعليم و تربيت اسالمی 
فرزندان ميهن اسالمی مان، ایران عزیز، بيشترین تأثيرگذاری را داشته باشد. در تأليف این کتاب از 
نتایج ارزشيابی های صورت گرفته از کتاب »فرهنگ اسالمی و تعليمات دینی« سابق، و چاپ های 
اّول کتاب »پيام های آسمان«، بهره گرفته شده و محتوای آن بر اساس اهداف و آرمان های »برنامه 

درسی ملی« بازتأليف شده است.

1ــ وسائل الشيعه، ج 16، ص 150.
2ــ کافی، ج 5، ص 28 ؛ المستدرک علی الصحيحين، 3/691/653 



همان گونه که مستحضرید کتاب »پيام های آسمان«1، عالوه بر تغيير در محتوا و سبک 
نگارش، حاوی رویکردهای نوین تربيتی و آموزشی است. جلب مشارکت دانش آموزان و سهيم 
بهترین  این اساس،  بر  از مهم ترین رویکردهای کتاب است.  آنها در مراحل تدریس،  ساختن 
بيست دقيقه از زمان هر  روش تدریس کتاب، روش تدریس فعال است که در آن دست کم 
آنان اختصاص می یابد.  به مشارکت دانش آموزان در مباحث و شنيدن نظرات  جلسه تدریس 
شایسته است دبيران محترم در این زمان صرفاً به جهت دهی مناسب و اصالح خطاهای احتمالی 
دانش آموزان در طرح نظرات بپردازند. گروه بندی دانش آموزان کالس، اختصاص  دادن زمان 
از  یکدیگر  نظرات  دربارٔه  داوری  و  آنان  برای  ایجاد فرصت گفت وگو  و  پرسش ها  به  مناسب 
تبدیل  و  سخنرانی  روش  به  تدریس  روش های  ساختن  محدود  است.  روش  این  ملزومات 
بزرگ  آفت  به  و  است  دینی  تربيت  اهداف  با  تعارض  در  صرف،  شنوندٔه  یک  به  دانش آموز 

حافظه محوری در دانش آموزان منجر خواهد شد.
را  شيوه نامٔه خاصی  متوسطه«  اّول  دوره  دینی  تربيت  و  »تعليم  درسی  برنامه  راهنمای 
برای کتاب های درسی این دوره طراحی کرده است. اجرای کامل این شيوه نامه، موجب تحقق 
تمامی اهداف آموزشی و تربيتی مدنظر خواهد شد. در همين راستا دفتر تأليف کتاب های درسی 
از همکاران انتظار دارد همواره این شيوه نامه را مدنظر قرار داده و مطابق آن، ارزشيابی های 

مستمر و پایانی را اجرا نمایند.

شیوه نامه ارزشیابی
ارزشيابی درس پيام های آسمان در دو قالب »ارزشيابی تکوینی« و »ارزشيابی پایانی« انجام 
می گيرد. در ارزشيابی تکوینی بيشتر به مهارت ها توجه می شود و جنبٔه کيفی و توصيفی دارد؛ 
زیرا ارزشيابی تکوینی یک ارزشيابی سازنده است که می تواند در خدمت ارتقای کيفی یادگيری 
قرار گيرد. دبير در برگٔه ثبت ارزشيابی، ميزان یادگيری هر دانش آموز و انجام فّعاليت آموزشی او 
را می نویسد و نظر خود را ابراز می کند. عالوه بر این، متناسب با فّعاليت های انجام شده، ميزان 

یادگيری دانش آموز را تبدیل به ابزار کّمی می کند و به صورت نمره ارائه می دهد.

1ــ همکاران محترم می توانند جهت مطالعه »راهنمای برنامٔه درسی تعليم و تربيت دینی دوره متوسطه اّول«، مشاهده متن کتاب قبل 
از توزیع سراسری، مطالعه راهنمای معلم کتاب پيام های آسمان، دریافت نمونه سؤاالت امتحانی، اظهار هرگونه پيشنهاد و انتقاد درباره کتاب، 
طرح پرسش های محتوایی کتاب و دریافت جواب از کارشناسان مربوطه و بهره برداری از محتواهای مختلف ارائه شده، به وبگاه گروه »قرآن و 

معارف« به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
http://dini-dept.talif.sch.ir



محتوای  یادگيری  ميزان  آزمون  این  در  است.  کتبی  آزمون  دارای  پایانی  ارزشيابی 
آموزشی مورد ارزیابی قرار می گيرد. سؤال های آزمون باید پوشش متناسبی از سطوح یادگيری 
را دربرگيرد. درک مفاهيم، کاربرد آنها، قدرت تجزیه و تحليل، ترکيب، مقایسه، تطبيق، توانایی 

استدالل و داوری از اهّم سطوحی است که باید بدان توجه شود.
ارزشيابی »پيام های آسمان« دارای اصولی است که از همکاران انتظار می رود حتماً 
آنها را مدنظر قرار دهند و به صورت کامل اجرا نمایند تا تمامی اهداف کتاب در تعليم و تربيت 

دینی دانش آموزان محقق شود:
1ــ ارزشيابی تکوینی )اعم از کتبی و شفاهی( بيست نمره دارد و ارزشيابی کتبی پایانی 

نيز بيست نمره دارد.
پایانی  ارزشيابی  و  نوبت  تدریس شده همان  از مطالب  اّول  نوبت  پایانی  ارزشيابی  2ــ 

نوبت دوم از تمام محتوای کتاب به عمل می آید.
گزینه ای،  چهار  پاسخ،  کوتاه  آزمون های  از:  عبارت اند  ارزشيابی  ابزارهای  3ــ 
جورکردنی،  تصویری، چک ليست مشاهدٔه رفتار،  فّعاليت های تحقيقی و پيشنهادی، فّعاليت 
گروهی، مشارکت در مباحث، بيان مطالب تکميلی و مفيد،  ارائٔه سؤاالت کاربردی، بروز رفتار 

مثبت و تثبيت آن.
پایانی( مالک ارزشيابی، درک مفهوم است و از  ٤ــ در کلئه ارزشيابی ها )تکوینی و 
نام شخص، تاریخ، مکان و سایر سؤاالتی که بيشتر بر حافظه تکيه دارد و کمتر درک مطلب و 

مفهومی است، سؤال طرح نشود.
و  آيات  جز  به  ــ  آنها  ترجمه  عين  همچنين  و  احادیث  و  آیات  عربی  متن  5 ــ حفظ 
رواياتی که با ستاره مشخص شده اند ــ برای دانش آموز الزامی نيست و در ارزشيابی ها 

فقط می توان از مضمون، مفهوم و پيام آیات و احادیث استفاده کرد.
اساس  که  است  احکام  آموزش  برای  توشه(  و  )راه  کتاب  فصل های  از  یکی  6 ــ 
آموزش آن بر حفظ موارد متعدد تکيه دارد و فّعاليت کالسی این درس ها نيز حفظی خواهد 
این فصل ها می توان در  فّعاليت های کالسی  از  بنابراین  ندارد؛  )بازپاسخ(  بود و حالت واگرا 

ارزشيابی مستمر و پایانی بهره برد.
و  است  پاسخ(  )بسته  همگرا  پرسش های  امتحان کن« شامل  را  »خودت  بخش  7ــ 
در ارزشيابی پایانی به کار می رود. این بخش به عنوان تکليف توسط دانش آموز در خانه انجام 

می شود و در جلسه بعدی به منظور جمع بندی، تصحيح و تثبيت یادگيری به کار می رود.



8 ــ مطالب بخش »فّعاليت کالسی« به منظور افزایش مشارکت دانش آموزان در فرایند 
تدریس است و می تواند نقش مهمی در ارزشيابی های دانش آموز داشته باشد.

9ــ بخش »بيشتر بدانيم« هر درس فقط برای توسعٔه اطالعات دانش آموزان است. 
دبير محترم می تواند برای توضيح درس از آنها استفاده نماید و یا نمرٔه تشویقی برای این بخش 

در نظر بگيرد اما نباید در ارزشيابی تکوینی یا پایانی مورد سؤال قرار گيرد.
10ــ بخش»پيشنهاد« دانش آموز را در درک بهتر مفاهيم و اهداف درس یاری می کند. 
کامالً  می شود،  پيشنهاد  دانش آموز  یا  معلم  از سوی  که  فّعاليت هایی  سایر  و  بخش  این  انجام 
اختياری است و صرفاً می تواند برای دانش آموز نمرٔه تشویقی داشته باشد. این نمره حداکثر دو 
نمره عالوه بر بيست نمرٔه ارزشيابی تکوینی است و مکمل نمرٔه تکوینی دانش آموز خواهد بود و 

نمی تواند به نمرهٔ ارزشيابی پایانی اضافه شود.
11ــ بخش »الهی« در هر درس برای جمع  بندی در انتهای دروس قرار گرفته است که 

در ارزشيابی تکوینی و پایانی مورد سؤال قرار نمی گيرد.
12ــ بارم بندی ارزشيابی تکوینی هر نوبت )بيست نمره( به شرح زیر است:

الف(  پاسخ به پرسش های استخراجی معلم از متن کتاب و پرسش های بخش 
»خودت را امتحان کن«: هفت نمره

کالس  در  که  فّعاليت هايی  ساير  و  کتاب  متن  کالسی  فّعاليت های  انجام  ب(  
توسط دانش آموز و يا دبيران محترم تعريف می شود: هفت نمره

ج( مشارکت در فرايند تدريس، گفت  وگو و کار گروهی: چهار نمره
فّعاليت های ذیل این عنوان عبارت اند از: تهيه شعر متناسب و قرائت آن در کالس، 
اجرای سرود در موضوعات مرتبط با مفاهيم درس، اجرای مولودی در مناسبت های مرتبط 
سایر  و  درسی  کتاب  داخل  داستان های  شامل  که  نمایش  اجرای  نوحه خوانی،  درس ها،  با 
مفاهيم  پيرامون  کنفرانس  ارائه  می شود،  درس  موضوعات  و  عناوین  با  مرتبط  داستان های 
درس ها، آماده ساختن و ارائه قطعه ای از فيلم های متناسب با موضوعات و مفاهيم درس ها، 

تهيه و ارائه اسالیدهای کمک کننده به مفاهيم درس ها، تهيه کاردستی و…  . 
د( داشتن پوشۀ کار خوب و منظم توسط دانش آموز: دو نمره

13ــ نمرٔه پایانی هر نوبت عبارت است از مجموع نمرات ارزشيابی تکوینی و ارزشيابی 
پایانی آن نوبت، تقسيم بر دو.



دانش آموزان گرامی! 

سالم 
شش سال گذشت. شش سال از بهترین روزهای عمرت. شش سال از زمان ورودت 
به مدرسه. کافی است نگاهی به همٔه این سال ها داشته باشی. حتماً خواهی گفت: چقدر زود 

گذشت!
و حاال وارد شش سال دوم دوران تحصيل خود شدی. این دوران نيز همچون گذشته 
به سرعت خواهد گذشت و فقط کسی در این گذر زندگانی، سربلند و پيروز خواهد بود که برای 
خود سرمایه ای بيندوزد و با تالش و پشتکار، عيب ها و ضعف های خود را برطرف کند و بر علم 

و دانش خود بيفزاید.
دوست من! شما در این دوران تحصيلی جدید، روزهای بسيار شيرینی را تجربه خواهيد 
کرد: خروج از دوران کودکی، ورود به دوران نوجوانی، تغيير برخی از اخالق ها و رفتارها، 

آماده شدن برای ورود به عرصه دانشگاه، کار و…  .
اگر در برابر هر یک از این مراحل آگاهانه قدم برداری، به یاری خداوند با موفقيت آن 
مرحله را پشت سر خواهی گذاشت و در پایان، احساس رضایت و نشاط خواهی کرد و اگر 
سستی و تنبلی به خرج دهی قطعاً در پایان این بخش از عمر خود، احساس پشيمانی و ضرر 

خواهی نمود.
آگاهی  با  گرفتی  تصميم  اگر  می کنی؟  انتخاب  را  راهی  چه  توست.  با  انتخاب  اکنون 
وارد این دوران شوی و با عمل به دستورات الهی، ایامی سرشار از خير و نيکی را برای خود 



بسازی، این کتاب را بخوان. خوب هم بخوان.
اینک »پيام های آسمان« همراه توست، تا پاسخ سؤال هایت را در آن بيابی:
ــ خداوند مهربان چقدر به تو نزدیک است و چگونه از تو محافظت می کند؟

ــ چگونه می توانی از خداوند توانا و حکيم در کارهایت کمک بگيری؟
ــ پيامبران چگونه راه رسيدن به بهشت زیبای خداوند را آموخته اند و اکنون وظيفه تو 

چيست؟
ــ سرانجام زندگی ات چيست و بعد از این دنيا، چه سرنوشتی در انتظار توست؟

ــ چه هنگام بالغ می شوی و وظيفه ات بعد از بلوغ چيست؟
ــ چگونه می توانی احکام دینت را بياموزی و به آنها عمل کنی؟

ــ نماز چه احکامی دارد و چگونه می توان در نماز جماعت و جمعه شرکت کرد؟
ــ علم و دانش چه ارزش و جایگاهی دارد و چه چيزی آن را تکميل می کند؟

ــ همنشين خوب و بد چگونه بر زندگی ات می تواند تأثير بگذارد و تو چگونه می توانی 
همنشين خوب را بشناسی و آن را انتخاب کنی و از همنشين بد دوری کنی؟

ــ صفات ناپسند اخالقی کدام اند و چگونه می توانی از آنها دوری کنی؟ 
اميدواریم بتوانی این مرحله را نيز مانند مراحل قبل با سربلندی پشت سر بگذاری و با 
عمل به آنچه فرا می گيری، هر لحظه به مقصد زیبایی که در پيش رو داری نزدیک و نزدیک تر 

شوی.
سعی کن درس هایت را خوب بياموزی. به آموخته هایت خوب فکر کنی و دربارٔه آنها با 
هم کالسی هایت گفت وگو کنی. اگر نظر و پيشنهادی داشتی، حتماً آن را برای معلم گرامی ات 
بازگو کنی. بدان که خداوند به تو نيرویی داده است که اگر بخواهی، می توانی از پس هر کاری 
برآیی؛ پس، از خداوند یاری بخواه و تالش را آغاز کن؛ تالش برای دستيابی به موفقيت های 

بزرگ… .




