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پیش از مطالعۀ کتاب ،حتم ًا این قسمت را بخوانید.

سخنی با دبیران
دوستان عزیز ،سالم بر شما

ترجمه آن ،در ابتدای هر درس
١ــ برای اُنس بیشتر دانشآموزان با قرائت قرآن کریم ،آیاتی از قرآن کریم و
ٔ

آمده است .در هنگام تدریس ١٠ ،دقیقه ابتدای کالس به قرائت اختصاص دارد .از آنجا که آموزش صحیح
قرائت در دورههای تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح ،آموزش داده شده است ،انتظار میرود

که دانشآموزان بتوانند این قواعد را مراعات کنند و آیات را صحیح بخوانند .به همین جهت باید از دانشآموزان

بخواهیم که آیات هر درس را روز قبل مرور و تمرین کنند و در فرصت کوتاه کالس ،متن تمرین شده را بخوانند.
ترجمه آیات جزو محتوای آموزشی نیست و صرفاً جهت آشنایی دانشآموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این
ٔ

آیات دارند ،قرار داده شده است .از این قسمت (آیات و ترجمهها) در آزمونها ،اعم از آزمونهای کتبی در نظام
آموزشی آموزش و پرورش و آزمونهای ورودی دانشگاهها ،نباید سؤالی طرح شود.

عرصه حضور ،فعالیت و خالقیت های
٢ــ این درس وقتی نتیجه بخش و ثمردهنده خواهد بود که
ٔ

فکری دانش آموزان باشد و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتکار بدهد .میزان موفقیت ما در تدریس به میزان
تفکر و اندیشه ورزی دانش آموزان بستگی دارد .روش تدریس و ارزشیابی ما نباید به گونه ای باشد که
دانش آموزان مجبور باشند کتاب را چندبار بخوانند و حفظ کنند .آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این
درس هماهنگ است که امکان تحقیق ،اظهارنظر و فکر کردن را برای دانش آموزان فراهم کند .با توجه به

نکات فوق ،ارزشیابی این درس در دو بخش انجام می گیرد.
اول :ارزشیابی مستمر؛ شامل:
بخش ّ
١ــ قرائت صحیح آیات شریفه 4 :نمره

٢ــ انجام فعالیت های داخل درس و پرسش از متن ٧ :نمره
٣ــ مشارکت در کار گروهی و گفت وگوها 5 :نمره

٤ــ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق ٤:نمره

توجه :انجام پیشنهادها ،نگارش مقاالت تحقیقی و انجام کارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل

نمره مستمر اضافه می کند.
ٔ

بخش دوم :ارزشیابی پایانی؛
این ارزشیابی در پایان هر نیم سال انجام می گیرد که شامل دو بخش است1 :ــ آزمون کتبی
2ــ قرائت آیات .در آزمون کتبی ،سؤال ها باید براساس رویکرد کلی محتوای آموزشی؛ یعنی فهمیدن،
نه حفظ کردن ،استوار باشد .باید محورهای کلیدی و اصلی محتوای کتاب ،محور آزمون باشد و از
نکات حاشیه ای و فرعی نباید برای طرح سؤال استفاده شود.
آزمون کتبی  ١٦نمره دارد ٤ .نمره از ارزشیابی پایانی به قرائت صحیح دانش آموزان اختصاص
دارد.

توجه:
١ــ آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کالس است و صرفاً در ارزشیابی مستمر و پایانی

به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود و نباید هیچ گونه سؤالی در امتحانات کتبی و
آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات طراحی شود.
٢ــ قسمت های بیشتر بدانیم که جداگانه مشخص شده و با رنگ مخصوص متمایز شده است،
(

) فقط برای
نمره تشویقی است و در
ٔ
توسعه اطالعات و کسب ٔ

امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود.

٣ــ فعالیت هایی که با عالمت * مشخص شده اند ،فعالیت های واگرا هستند و فقط در
زمان تدریس و ارزشیابی مستمر از آنها استفاده می شود و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی
دانشگاه ها نباید سؤالی از آنها طرح شود.

٤ــ تمام قسمتهایی که تحت عنوان «پیشنهاد» و «پاورقیها» در کتاب آمده است ،صرفاً جهت

توسعه اطالعات میباشد و در ارزشیابی پایانی و آزمونهای ورودی دانشگاهها نباید مورد سؤال قرار گیرد.

 ٥ــ آیاتی که در درس ها ترجمه نشده اند آیاتی هستند که در سال های پیشین معنا و مفهوم آنها
به دانش آموزان آموزش داده شده است.

طرحی برای زندگی
سخنی با دانش آموزان

دانش آموز عزیز ،سالم بر شما
١ــ «چگونه زیستن» یک انتخاب است .برخی آن را کم اهمیت ،برخی مهم و برخی آن را
درباره آن می اندیشند
بسیار مهم می دانند .کسانی که کمتر به این انتخاب اهمیت می دهند ،کمتر هم
ٔ
و هرطور که پیش آید ،زندگی می کنند.
درباره آن تفکر می کنند ،برای خود و
اما آنان که به «چگونه زیستن» خود اهمیت می دهند و
ٔ
وجود خود ارزش قائل اند و به این حقیقت توجه دارند که زندگی در این جهان یک بار رخ می دهد
و دیگر تکرار نمی شود؛ و سرنوشت ما ،هرچه که باشد ،به همین زندگی تکرارنشدنی گره خورده
است .از این رو ،بی اعتنایی و بی توجهی به این حقیقت از اهمیت آن نمی کاهد و نتایج آن ،سرانجام
ما را متوجه ارزش این زندگی خواهد کرد.
٢ــ نوجوانی ،بهترین زمان برای تفکر در «زندگی» است .شاید به همین دلیل است که
بسیاری از نوجوانان در همین دوران به سؤال هایی می رسند که نقش اساسی در تصمیم گیری آنها
دارد؛ زیرا هنوز دل مشغولی ها و مسئولیت های وی چندان زیاد نشده است که فرصت فکر کردن
در این باره را از وی بگیرند .عالوه بر این ،نوجوان و جوان ،اهل تصمیم های بزرگ و قدم های
بلند است .البته هر تصمیم بزرگ و هر اقدام شجاعانه ای نیازمند دقت ،کاردانی و زیرکی است.
وگرنه فرصت تکرارنشدنی این زندگی ،از دست خواهد رفت.
٣ــ برای برداشتن قدم های بلند ،باید بر زمین استوار قدم نهاد؛ چشم انداز راه را دید و
مسیر رسیدن به آن چشم انداز را با اطمینان انتخاب کرد.
به عبارت دیگر ،حرکت نیازمند یک طرح و نقشه ای است که از ابتدا تا انتهای راه،
مسیرهای عبور ،پیچ و خم ها ،گردنه های پرخطر و چگونگی گذر از آنها را ترسیم کند تا با اجرای
آن ،بتوانیم به سالمت به سر منزل مقصود برسیم.

نقشه زندگی و طراحی حرکت ،نیازمند پاسخ به این
٤ــ با توجه به آنچه گفته شد ،ترسیم ٔ
سؤال ها است:
الف) برای چه به این جهان آمده ایم و هدف از خلقت ما چیست؟
ب) برای رسیدن به هدف خلقت ،چه ابزارها و سرمایه هایی نیاز داریم؟
ج) به کجا می رویم و چه سرنوشتی در پیش داریم؟
امیرالمؤمنین فرمود« :خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده است ،و کجا قرار
دارد و به کجا می رود».1
پس از این سؤال ها به این سؤال می رسیم:
از چه راهی باید برویم و چگونه زندگی کنیم؟
اگر به این سؤال ها به صورت منطقی و با دلیل پاسخ دهیم ،طرح هرکس برای زندگی به دست
می آید و پس از آن می داند که «چگونه باید زندگی کند».
  ٥ــ خوشبختانه در کتاب آسمانی ما قرآن کریم
درباره این سؤال ها آیات بسیاری آمده است
ٔ
که با تفکر و تدبر در آنها می توانیم به بهترین پاسخ ها برسیم .خداوند ،در قرآن می فرماید:
« ِ  ا َّن ٰه َـذا الـ ُقرآن یـهـدی ِل َّلـتی ِهـی َاقـوم و یـب ّ ِ
ِ
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2
ـبیـرا»
جـرا کَ ً
َا َّن ل َ ُـهم َا ً
همانا این قرآن به بهترین راه ها هدایت می کند و مؤمنان را که عمل صالح انجام می دهند،
مژده می دهد که پاداش بزرگی در پیش دارند.
درباره هریک از این سؤال ها ،مطالبی آموخته ایم و نکته های
٦ــ در سال های گذشته
ٔ
دوره دوم متوسطه رسیده ایم و شاهد رشد عقالنی شما
فراوانی به دست آورده ایم .اکنون که به ٔ
هستیم ،شایسته است که در سطحی باالتر و با روشی منطقی تر به این سؤال ها بپردازیم و هرسال،
بخشی از «طرح زندگی» را کامل کنیم.
مؤسسه آل البیت ،ص ٣٤٤
1ــ اعالم الدین فی صفات المؤمنین ،ابو الحسن دیلمی،
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