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٭  توضیحات درس

بعد از اراده و خواست و تصمیم انسان یکی از مهم ترین عوامل سازنده شخصیت هر فردی همنشین و 
دوست و معاشر او است ، چرا که انسان خواه و ناخواه تأثیر پذیر است، و بخش مهمى از افکار و صفات 

اخالقى خود را از طریق دوستانش مى گیرد.
آشنایی  زمینه    اکرم  پیامبر  به  ایشان  عملی  ارادت  اظهار  و  ابوذر  ماجرای  نقل  با  درس  این  در 
دانش آموزان با وظایف دوستان در مقابل یکدیگر، ویژگی دوستان خوب و راه های افزایش دوستی فراهم 
می شود تا در نهایت به این نتیجه نائل گردند که دوست در شکل گیری شخصیت افراد نقش بسیار مهمی 
بتواند دوستان  انسان  و چنانچه  باشد  انسان  مددکار  و  یار  آخرت  و  دنیا  در  می تواند  دارد. دوست خوب 
نیکویی برای خود برگزیند و از این موهبت الهی به صورت صحیح و منطقی استفاده کند زندگی فردی و 

اجتماعی سالم تری خواهد داشت.

٭ اهداف درس

1   آشنایی با ویژگی های دوست خوب 
2   آشنایی با وظایف یک مسلمان در برابر دوستان 

3   آشنایی با نیاز خود به ارتباط با همساالن
4   تمایل به انجام وظایف خود در برابر دوستان 

5   تمایل به دوستی با افراد شایسته
6   عالقه به رفع نیاز خود در مورد ارتباط با همساالن

7   تالش برای انجام وظایف خود در برابر دوستان 
8   تالش برای انتخاب دوستان شایسته

9   تالش برای رفع نیاز خود در ارتباط با همساالن
10   توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس 

درس یازدهم
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٭ مفاهیم کلیدی
دوست خوب

ویژگی های دوستان خوب
حفظ دوستی

توقع از دوستان
حق دوستی

ارتباط با همساالن
وظایف دوست

٭ پیشنهادهایی برای تدریس

 برای شروع می توانید )با تلفیق با درس فارسی( از دانش آموزان بخواهید شعر یا ضرب المثلی با موضوع 
دوست پیدا کرده و آن را به کالس گزارش دهند و بعد از نتیجه گیری وارد موضوع درس شوید.

 می توانید با استفاده از شعری که در فعالیت ایستگاه فکر آمده از گروه ها بخواهید در گروه خود شعر را 
بخوانند و معنی و برداشت خود را نوشته و به هم گروهی های خود گزارش دهند، این فعالیت می تواند شروع 

مناسبی برای تدریس شما باشد. 
 برای شروع، فیلم )خانٔه دوست کجاست( عباس کیارستمی که در سال 1365 ساخته شده نیز می تواند 
کمک مناسبی برای تدریس شما باشد. موضوع داستان در رابطه با پسر بچه ای به نام احمد است که در 
کالس دوم ابتدایی درس می خواند و در تمام فیلم احمد به دنبال خانٔه دوست خود می گردد تا دفترچٔه مشق 
را به او برساند. معلم آنها به شاگردان گفته است که هر کس مشقش را انجام ندهد ... . این تذکر انگیزه 
کافی در احمد ایجاد کرده بود که جست وجوی خود را برای پیدا کردن خانٔه دوست خود ادامه دهد. پس 
از تالش های فراوان او نمی تواند خانٔه دوستش را پیدا کند و در نهایت مشق او را می نویسد. فردای آن 
روز احمد دفتر مشق دوست خود را می دهد. دوستش که دفتر را باز می کند در وسط دفتر یک شاخه گل 

می بیند و ... . 
از این فیلم استفاده کنید و از آنها سؤال کنید: 

تاکنون به موضوع دوستی فکر کرده اید؟ 
دوست خوب چه ویژگی هایی دارد؟ 

آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چرا ما دوستانی برای خود انتخاب می کنیم؟ 
آیا دوستی یک نیاز است؟ 
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نام یک یا چند نفر از بهترین دوستانی را که تا به حال داشته اید برای ما بنویسید و در مقابل نام هر کدام 
بنویسید چرا دوستی با این افراد برای شما مهم بوده است؟

 اگر امکان پخش فیلم را ندارید و یا به هر دلیلی از پخش بعضی از قسمت های آن معذورید قبالً خودتان 
فیلم را دیده و در قالب قصه و با حذف قسمت های مورد نظر در کالس بازگو کنید و یا به صورت نمایش 

توسط گروهی از دانش آموزان اجرا کنید. 
 برای شروع می توانید برگه ای را در اختیار دانش آموزان قرار دهید که روی آن نوشته شده تا به حال به 

معنی کلمٔه پیامبر  فکر کرده ای؟ و از آنها بخواهید که نظرشان را بنویسند. 
برای شروع می توانید قبل از آمدن دانش آموزان روی تابلو بنویسید »دوست خوب نعمت است.« بعد از 
آنها سؤال کنید معنی این جمله چیست؟ سپس از آنها بخواهید صفت های دوستان خود را بگویند یا آنها را 
بنویسند. در ادامه از آنها سؤال کنید کدام مورد در شماها هم وجود دارد و آنهایی که فکر می کنید در شما 

نیست چگونه می توانید به آنها برسید؟ 
ــ برای شروع می توانید از تصاویر دوستی های کودکانه و طرح پرسش های نمونٔه زیر استفاده کنید:

ــ من در مدرسه دوستانی دارم. 
ــ ما دوستانی هم در محل داریم. 

ــ چند تن از کسانی را که با آنها دوست بوده اید نام ببرید. 
از دوستی با چه کسانی خوشحال می شوید؟ 

 با طرح چنین پرسش هایی و جمع آوری صحبت های دانش آموزان به موضوع درس بپردازید. 
آنها  از  کنید.  استفاده  میوه های درخت دوستی  نام  به  از تصویر یک درخت  می توانید  برای شروع   

بخواهید که در رابطه با میوه های این درخت صحبت کنند و نظر بدهند. 
 برای شروع می توانید با آینه وارد کالس شده و با انجام فعالیت بررسی کنید وارد متن درس شوید. 

 متن درس می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. آن را با لحنی زیبا و دلنشین بخوانید و 
سپس از دانش آموزان در رابطه با متن درس سؤال کنید و آنها را هدایت کنید تا به هدف درس برسند.

به  دانش آموزان  که  کنند  هدایت  به شکلی  را  گرامی بحث  معلمان  است  بگو شایسته  برایم  فعالیت  در 
تأکید شود که در  این امر  بر   بود و  پیامبر اکرم  به  ابوذر اظهار ارادت عملی  نتیجه برسند که کار  این 

دوستی هایی که با محوریت دین و معنویات ایجاد می شود، چنین عملکردهایی طبیعی است.
در فعالیت کامل کنید دانش آموزان ضمن آشنایی با وظایف دوستان در برابر یکدیگر، با راه های حفظ 

دوستی و افزایش محبت آشنا می شوند. 
در فعالیت بررسی کنید درمقایسه آینه و دوست مؤمن دانش آموزان می توانند به نکات صفحه بعد اشاره کنند:
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1   آئینه از روی صفا عیب را می گوید، نه از روی انتقام و غرض و ... .
2   آئینه زمانی عیب را نشان می دهد که خودش گرد و غبار زده نباشد.

3   آئینه مراعات مقام ومدال را نمی کند.
4   آئینه عیب را بزرگ تر از آنچه هست، نشان نمی دهد.

5   آئینه همراه با نشان دادن عیب، نقاط قّوت را نیز نشان می دهد.
6   آئینه عیب را رو به رو می گوید نه پشت سر.

7   آئینه عیب را بی سر و صدا می گوید.
8   آئینه را اگر شکستی و خرده های آن را برداشتی، باز همان خرده ها زشت و زیبایی را نشان می دهد. 

مؤمن را اگر تحقیر کردی و او را شکستی، باز دست از حرفش بر نمی دارد.
پاک  او  از کنارش رد شدی، عیب از صفحه  نمی دارد و همین که  نگه  آئینه عیب را در دل خود     9

می شود.
10   اگر آئینه عیب مرا گفت، باید خودم را اصالح کنم؛ نه آنکه آئینه را بشکنم1.

فعالیت گفت وگو کنید اهداف آشنایی با وظایف یک مسلمان در برابر دوستان و تالش برای انجام وظایف 
که  کنند  هدایت  به شکلی  را  گرامی بحث  معلمان  است  می دهد. شایسته  پوشش  را  دوستان  برابر  در  خود 
دانش آموزان به شناخت حق دوستی تشویق شوند. نمونه این حقوق را در فرمایش امام صادق  می توان 
یافت که فرمود: دوستى را شرایطى است و اگر همه این شرایط در کسی نباشد او را دوست کامل مشمار و 

کسى که هیچ یک از این شرایط در او نباشد در هیچ مرتبه از دوستی با او رفاقت مکن.
1   پنهان و آشکارش براى تو یکى باشد.

2   آراستگى تو را آراستگى خود بداند و سرافکندگى تو را سرافکندگى خودش.
3   ثروت و مقام، روحیه او را تغییر ندهد.

4   از آنچه در دسترس توانایى او است از تو دریغ ندارد.
5   در سختی هاى روزگار تو را رها نکند.2

فعالیت ایستگاه فکر اهداف تمایل به دوستی با افراد شایسته و تالش برای انتخاب دوستان شایسته را 
پوشش می دهد. در قسمت اول فعالیت که چنین آمده است: شاید بگویی من که بعضی از این صفت ها را 
ندارم! اما دیر یا زود شما هم دارای این ویژگی ها خواهی شد. می دانی چرا؟ در پاسخ معلمان گرامی بحث 
را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که دوست در شکل گیری شخصیت افراد نقش 

1ــ  برای اطالع بیشتر به کتاب امر به معروف و نهی از منکر، محسن قرائتی، صص 190 و 191 مراجعه فرمایید. 
2ــ الکافی 2/63٩
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بسیار مهمی دارد؛ زیرا حاالت و اقوال و افعال انسان به سرعت تحت تأثیر همنشین قرار می گیرد و به دلیل 
نقش مهمی که یک دوست در سرنوشت انسان دارد و می تواند موجبات سعادت یا شقاوت انسان را فراهم 

کند؛ باید در انتخاب آن کمال دقت نظر را به خرج داد.
در قسمت مربوط به معنی شعر، معلمان گرامی با گروه بندی دانش آموزان، طرح پرسش و ارائه زمان مناسب، 
زمینه بحث و گفت وگوی گروهی را در کالس فراهم می آورند. سپس از هر گروه یک نماینده به بیان نظرات 
پرداخته و سایر گروه ها به ارزیابی و داوری پاسخ گروه های دیگر بپردازند. الزم به ذکر است که بعد از اراده 
و خواست و تصمیم انسان یکی از مهم ترین عوامل سازنده شخصیت هر فردی همنشین و دوست و معاشر او 
است، چرا که انسان خواه ناخواه تأثیر پذیر است، و بخش مهمى از افکار و صفات اخالقى خود را از طریق 
دوستانش مى گیرد، این تأثیر پذیرى از نظر منطق اسالم تا آن حد است که امام على  مى فرماید: هر گاه وضع 
کسى بر شما مشتبه شد و دین او را نشناختید به دوستانش نظر کنید، اگر اهل دین و آئین خدا باشند او نیز پیرو 
آئین خدا است، و اگر بر آئین خدا نباشند او نیز بهره اى از آئین حق ندارد. پیامبر اکرم  می فرمایند: آدمی 
بر دیِن دوست خود است، پس همه باید بنگرند که با چه کسی دوستی می کنند. »به عبارت دیگر، رسول گرامی 
اسالم، دوست را آن قدر تأثیر گذار می دانند که معتقدند حتی دوست می تواند همنشین خود را به دین و آئین 
خود در آورد«. دوست در شکل گیری شخصیت افراد نقش بسیار مهمی دارد. دوست خوب می تواند در دنیا 
و آخرت یار و مدد کار انسان باشد و چنانچه انسان بتواند دوستان نیکویی برای خود برگزیند و از این موهبت 
الهی به صورت صحیح و منطقی استفاده کند زندگی فردی و اجتماعی سالم تری خواهد داشت. شایسته است 
معلمان گرامی بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که با توجه به تأثیر فوق العاده 
دوست در شخصیت انسان، دوستانی را انتخاب کنند که آنها را در جهت کمال یاری دهند. به عنوان مثال از امام 
صادق  به نقل از رسول خدا  از حضرت مسیح        خطاب به حواریّون نقل می کنند:حواریّون حضرت 
عیسی  به ایشان عرض کردند: یا روح اللّه! با چه کسی همنشینی نماییم و دوستی کنیم؟ حضرت فرمود: با کسی 

که سه صفت داشته باشد:
1ــ دیدنش شما را به یاد خدا آورد و به اطاعت خداوند ترغیب کند.

2ــ سخن او بر علم شما بیفزاید و باعث افزایش دانشتان گردد.
3ــ عمل او شما را به آخرت ترغیب کند و به یاد آخرت بیندازد1.

در فعالیت تدبر کنیم شایسته است معلمان گرامی بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این 
نتیجه برسند که دوست در شکل گیری شخصیت افراد نقش بسیار مهمی دارد. دوست خوب می تواند در 

1ــ محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه محمدباقر کمره ای، اسوه، 1372، ج 1، ص 110، ح 3.
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دنیا و آخرت یار و مددکار انسان باشد و چنانچه انسان بتواند دوستان نیکویی برای خود برگزیند و از این 
موهبت الهی به صورت صحیح و منطقی استفاده کند زندگی فردی و اجتماعی سالم تری خواهد داشت. 
از منظر اسالم »دوست« از جایگاهی برخوردار است که حتی در سرنوشت انسان تأثیر می گذارد؛ پس همه 
باید بنگرند که با چه کسی دوستی می کنند. پیامبر  می فرمایند: »همنشین خوب، از تنهایى بهتر است و 
تنهایى از همنشین بد بهتر است«. یعنی چنانچه انسان دوست شایسته و خوبی در دسترس نداشته باشد، اگر 

تنها باشد بهتر از این است که دوست بد و ناشایست برگُزیند.
در فعالیت ایستگاه خالقیت معلمان گرامی می توانند به نمونه هایی از شعر شاعران که درباره دوست و 

دوستی آمده، اشاره کنند از جمله:
بدتا توانى مى گریز از یار بد از مار  بود  بدتر  بد  یار 
یار بد بر جان و بر ایمان زندمار بد تنها تو را بر جان زند

 ٭ ارزشیابی  

نکته مهم:   معلمان گرامی جهت ارزشیابی این درس به توضیحات ارائه شده ذیل عنوان »ارزشیابی« در 
درس اول، قبل از جدول ارزشیابی، توجه فرمایید.
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جدول ارزشیابی
عناوین 
شمارۀ اهداف کلیکارنامه

سطوح عملکردنشانه های تحققدروس

از  برخی  با  آشنایی  ــ 
وظایف یک مسلمان در 
برابر دوستان و نتیجه آنها

ــ آشنایی با ویژگی های 
دوست خوب

ـ آشنایی با راه های حفظ  ـ
دوستی

دوستان  انتخاب  ــ 
خوب 

ــ آشنایی با نیاز خود به 
ارتباط با همساالن

پیام  در  تفکر  توانایی  ــ 
قرآنی و درک ارتباط آن 

با موضوع درس 

11

ـ بیان برخی  ـ
از وظایف یک 

مسلمان در برابر 
دوستان 

ــ بیان  ویژگی های 
دوست خوب

ــ بیان راه های 
حفظ دوستی

ـ تالش برای  ـ
انتخاب    دوستان 

خوب 

ــ عالقه به رفع 
نیاز خود در 

ارتباط با همساالن

ــ درک مفهوم پیام 
قرآنی

خیلی خوب

ــ نمونه هایی از وظایف یک مسلمان در برابر دوستان 
را به همراه نتیجه آنها  توضیح می دهد.

ــ ضمن توضیح ویژگی های دوست خوب و راه حفظ 
دوستی، برای انتخاب دوستان خوب تالش می نماید.

ــ برای رفع نیاز خود در ارتباط با همساالن  فعاالنه 
تالش می کند.

ــ پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم به طور 
کامل درباره آن توضیح می دهد. 

خوب

ــ چند نمونه از وظایف یک مسلمان در برابر دوستان 
را به همراه نتیجه آنها بیان می کند. 

ــ ضمن بیان چند ویژگی دوست خوب و راه حفظ 
دوستی، برای انتخاب دوستان خوب تالش می نماید.
ـ برای رفع نیاز خود در ارتباط با همساالن تالش می کند. ـ
ــ پیام قرآنی را می خواند و درباره مفهوم آن توضیح 

می دهد.

قابل قبول

ــ نمونه ای از وظایف یک مسلمان در برابر دوستان 
را به همراه نتیجه آن بیان می کند. 

ــ ضمن بیان یکی از ویژگی های دوست خوب و راه 
تمایل  خوب  دوستان  انتخاب  برای  دوستی،  حفظ 

نشان می دهد.
تمایل  با همساالن  ارتباط  در  نیاز خود  رفع  برای  ــ 

نشان می دهد.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

نیازمند 
آموزش و 
تالش بیشتر

ــ با کمک آموزگار نمونه ای از وظایف یک مسلمان 
در برابر دوستان را به همراه نتیجه آن بیان می کند. 

ویژگی های  از  یکی  بیان  آموزگار ضمن  با کمک  ــ 
انتخاب  برای  دوستی،  حفظ  راه  و  خوب  دوست 

دوستان خوب تمایل نشان می دهد.
ــ با راهنمایی آموزگار به رفع نیاز خود در ارتباط با 

همساالن تمایل نشان می دهد.
ــ با کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن 

را بیان می کند.

ا خالق و آداب اسالمی، خود شناسی، قرآن کریم
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دانستنی های معلم

1   روان شناسان در رابطه با دوست یابی تحقیقات گسترده ای انجام داده اند. آنها معتقدند دوستانی که 
انسان ها در سنین جوانی انتخاب می کنند، اهمیت بیشتری نسبت به دیگر دوران زندگی دارند. چرا که دوستاِن 
دورٔه جوانی در جهت دهی فکری، اهداف و برنامه های زندگی فرد، نقش بارزی ایفا می کنند. روان شناسان 
بر این عقیده اند که ویژگی های خاص روحی دوره جوانی، تأثیر پذیری شدید و الگو گیری جوانان در ابعاد 
مختلف باعث شده تا از دوستان و هم معاشران خود تأثیرات فراوانی دریافت کنند. رهنمودهای متعدد و 
انسان ساز اسالم در رابطه با دوست یابی نیز به دلیل همین تأثیر پذیری انسان از دوست و همنشین است. یکی 
از رهنمودهای اسالم در رابطه با دوست یابی آزمایش دوستان است. انجام آزمایش به خاطر آن است که 
شما بدانید کسی را که می خواهید به دوستی برگزینید آیا شرایط و ویژگی های مورد نظر شما را دارد یا نه تا با 
اطمینان از دارا بودن شرایط الزم، دوست و رفیق خود را انتخاب کنید. از این طریق می توانید بفهمید که آیا 
او ایمان و تقوای کافی دارد یا نه؟ و از عقل و خرد کافی بهره مند است یا خیر؟ به طور کلی آیا شرایط دوستی 
را داراست و حقوق دوستان را رعایت می کند یا نه؟ شاید در بدو امر آزمایش کردن افراد کار سختی به نظر 
آید اّما برای آزمودن افراد، بهترین و مطمئن ترین راه، بررسی عملکرد آنهاست؛ زیرا ایمان و عقل هر شخص 

در رفتار و کردار او نمایان می شود، مخصوصاً در مواقعی که امکان ظاهر سازی در کار نباشد.
 امام صادق  می فرماید: شیعیان را در سه مورد امتحان کنید:

1   در موقع نماز که چگونه از آن محافظت می کنند.
2   در مواردی که اسراری در پیش آنها داریم، چگونه آن را از دشمن ما حفظ می کنند.

3   در مواردی که اموالی دارند، ببینید که آیا برادران خود را در اموالشان سهیم می کنند یا نه1.
به صالحیت  نمی توان  لذا  و  دارد  فریب وجود  و  امکان ظاهرسازی  هر چند در شرایط عاّدی همواره 
به طور  انسان  بد  و  بحرانی، خصلت های خوب  و  اّما در شرایط خاص  برد  پی  افراد  اعتقادی  یا  اخالقی 
ناخودآگاه آشکار می شود. شاید به همین دلیل باشد که امام صادق  می فرماید: کسی که سه بار نسبت 
به تو خشمگین شد ولی درباره ات سخن زشتی نگفت شایسته رفاقت است؛ پس او را برای دوستی انتخاب 

کن2.
2   برخی از دانش آموزان اعتقاد دارند که می توانند با دوستان نااهل رفت و آمد کنند ولی خود را از

1ــ بحار االنوار، ج 80، ص 22.
2ــ بحار االنوار، ج 75، ص 251.
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 آسیب و تأثیر آنها حفظ کنند. تذکر این نکته برای این گروه می تواند سودمند باشد که اوالً اینکه برخی 
می گویند که ما با افراد بدکردار همنشین می شویم اما مراقبیم که خود به افکار و اعمال آنها دچار نشویم، 
صرفاً یک ادعا است، زیرا انسان همچون سنگ و چوب نیست که از اخالق و رفتار و سخنان دیگران تأثیر 
نپذیرد. قطعاً ما وقتی کسی را به دوستی خود برگزینیم، سخنان و رفتار او به صورت ناخودآگاه در ما اثر 
می گذارد و هر کس بخش مهمى از افکار و صفات اخالقى خود را از طریق دوستانش مى گیرد، این حقیقت 
هم از نظر علمى و هم از طریق تجربه و مشاهدات حسى اثبات شده است. ثانیاً هر چند افراد بتوانند مراقب 
خویش باشند، اما در معرض پیامدهایی چون ننگ و بدنامی اجتماعی قرار می گیرند. این تأثیر پذیرى تا آن حد 
است که از حضرت سلیمان  نقل شده که فرمود: درباره کسى قضاوت نکنید تا به دوستانش نظر بیفکنید 

چرا که انسان به وسیله دوستان و یاران و رفقایش شناخته مى شود.
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روزی برای تمام بچه ها درس دوازدهم

٭  توضیحات درس

تمام تالش و کوشش انسان برای ایجاد اجتماعی آرام و زندگی در جامعه ای است که همه چیز در آن 
زیبا باشد. انسان ها همیشه در آرزوی رسیدن به جامعه ای هستند که خواسته های معقول در آن وجود داشته 
 ، بود.حضرت مهدی  نخواهد  ایشان ممکن   و تشکیل دولت  امام زمان  با ظهور  این جز  و  باشد 
شرایط و عوامل اصلی صالح وشایستگی، عدالت و دادگری، رفاه، قانون شناسی، تعهد پذیری، مهرورزی، 
محبت، ایثار، فداکاری و ... را در سطح جامعه فراهم می کند. در دوران آن حضرت دیگر هیچ اثری از 
جهل، کمبود، فقر، تهی دستی و ... نیست. در آن زمان مدینه فاضله ای تشکیل می شود که در طول تاریخ 

بی نظیر است.
در این درس دانش آموزان با گفت و گویی که با معلم خود دارند، با وضعیت متفاوتی که کودکان جهان در 
اثر ظلم و بی عدالتی به آن مبتال هستند، آشنا می شوند. نمونه هایی که در درس انتخاب شده اند از نیازهای 
یادآوری  آنها  به  ادامه  در  کنند.  پیدا  ارتباط  آن  با  بتوانند  آسانی  به  تا  برای کودکان است  ملموس  و  اولیه 
می شود که تبعیض و ستم روزی به پایان می رسد که امام زمان  ظهور کنند تا در نهایت با مشتاق کردن 
دانش آموزان نسبت به ظهور امام زمان  و جلب توجه آنها به تالش هایی که می توانند برای تحقق این امر 

انجام دهند، اهداف اصلی این درس محقق می گردد.
نکته: پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان، در صورت امکان این 
درس در زمان والدت امام زمان  )نیمه شعبان( یا روزهایی که مصادف با آغاز امامت ایشان است )نهم 

ربیع االول( تدریس شود.

٭ اهداف درس

 1   آشنایی با برخی از ویژگی های زندگی انسان ها بعد از ظهور امام زمان
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 2   اشتیاق به ظهور و دیدار امام زمان
 3   تالش برای آشنایی بیشتر با عوامل زمینه ساز ظهور امام زمان

4   توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس 

٭ مفاهیم کلیدی

  امام زمان
ظهور

٭ پیشنهادهایی برای تدریس

 برای شروع می توانید از بچه ها بخواهید دنیای آرمانی خود را نقاشی کنند، سپس از آنها بپرسید که 
دنیای آنها چه ویژگی ها و چه خوبی هایی دارد. 

 برای شروع می توانید با رعایت اصول تربیتی، برخی اخبار مربوط به جنگ، فقر و گرسنگی در گوشه 
و کنار جهان را در اختیار دانش آموزان بگذارید و از آنها در مورد ویژگی های جهانی که این بدی ها در آن 

وجود ندارد، دنیایی که آنها آرزویش را دارند، سؤال کنید. 
 برای شروع می توانید تصویر درختی را روی تخته کالس بکشید یا از آنها بخواهید که در دفتر خود 
درختی را بکشند. نام درخت خود را درخت آرزوها بگذارند و تعدادی از آرزوهای یک انسان برای خود 
و دیگران را روی شاخه های آن بنویسند )به آنها فرصت دهید تا بتوانند آرزوهای خود و خانواده و ... را 
جمع آوری کرده و روی آن درخت نصب کنند یا بنویسند(. سپس از آنها سؤال کنید شما برای زیبا تر شدن 
جهان چه آرزوهایی دارید؟ با توضیح در این مورد که برای رسیدن به آرزوهایمان باید تالش کنیم، از بچه ها 
بخواهید درباره موضوع زیبا تر شدن جهان فکر کنند و جمله های کوتاه و معنا داری بنویسند. سپس به کمک 

آنها بهترین جمله ها را انتخاب کنید و روی تخته یا مقوایی بزرگ با خط خوش بنویسید. 
 برای شروع می توانید از بچه ها بخواهید دربارٔه این موضوع با یکدیگر گفت و گو کنند: »برای اینکه 

رؤیاهای همه کودکان به واقعیت تبدیل شود چه کارهایی می توانید انجام دهید؟«
 می توانید در روزی که می خواهید این درس را تدریس کنید در دعاهای صبحگاهی از فعالیت دعا 
کنیم استفاده کنید و سپس از آنها بخواهید این فعالیت را انجام دهند و سپس با جمع بندی نوشته های آنها 

به موضوع درس بپردازید. 
 فعالیت تدبر کنیم می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. آیه را پای تابلو کالس نوشته و از 
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آنها بخواهید در رابطه با معنی آن صحبت کنند و نظرشان را بگویند و با طرح سؤال هایی آنها را هدایت کنید 
تا دانش آموزان به هدف درس برسند.

 فعالیت همخوانی کنیم می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. استفاده از شعر و خواندن آن 
توسط بچه ها شور و حال مناسبی در کالس ایجاد می کند. 

 متن کتاب خود می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد با هماهنگی قبلی با گروهی از بچه ها 
می توانید متن کتاب را در قالب نمایش اجرا کنید یا می توانید با هماهنگی گروهی از دانش آموزان متن درس 
را به صورت شفاهی بیان کنید به طوری که شما به جای معلم سؤال را مطرح کنید و فردی دیگر پاسخ را 

بدهد و یا برعکس. 
 در فعالیت برایم بگو دانش آموزان با هدیه هایی که امام زمان  بعد از ظهور به جامعه هدیه می کنند، 

از جمله دانش، دوستی، عدالت، آرامش و صلح آشنا می شوند.
بر اساس  مفاهیم  تعمیم  و  توسعه  تثبیت،  تدوین شده است  بررسی کنید که در سه بخش  فعالیت  هدف 
آموخته شده  اکنون زمان جمع بندی مفاهیم  تدریس،  پیشرفت مراحل  به  توجه  با  مرور اطالعات می باشد. 
در درس توسط دانش آموزان است. در مرحله اول معلمان گرامی از یادگیری تک تک دانش آموزان باید 
اطمینان حاصل کنند. سپس در این فعالیت، دانش آموزان به صورت فردی اهداف حیطه شناختی را درک 
کرده و سپس از زبان خودشان پاسخ را بیان می کنند. فراموش نکنیم اختصاص زمان مناسب و آرامش و 
سکوت کالس درس در انجام این فعالیت نقش بسزایی دارد. کارکرد این فعالیت این است که آموخته های 
دانش آموزان را در ذهن آنها تثبیت می نماید. دانش آموزان در این فعالیت به این نتیجه می رسند که اندیشه و 
  ذهن بشر امروزی کوچک تر از آن است که بتواند در رابطه با دوران پس از واقعٔه ظهور حضرت مهدی
تصویری در ذهن خود ترسیم کند زیرا ویژگی ها و مواردی که در دوران پس از واقعٔه ظهور آشکار می شود، 
در تاریخ بشر بی سابقه بوده و اگر مواردی هم توسط انبیای بزرگوار و ائمه  بیان شده محدود بوده، لذا 

در اینجا نیز تنها به برخی موارد توسط دانش آموزان اشاره خواهد شد. 
توضیحات تکمیلی دربارٔه توسل در بخش دانستنی های معلم درس هشتم ارائه شده است.

در فعالیت تدبر کنیم آموزگاران محترم، زمینه بحث و گفت و گوی دانش آموزان را در این قسمت فراهم 
آورند و بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که در این آیه به یک اصل کلى و 
اساسى و یک سنت جاودان الهى پرداخته شده است و آن اینکه سرانجام حق پیروز است و باطل به طور قطع 
نابود شدنى است. باطل، ساختگى، قالبى، بى ریشه و میان تهى است. چنین چیزى با قوانین عالم آفرینش 
هماهنگ نیست و سهمى از واقعیت و حقیقت ندارد، و مسلماً چیزى که داراى این صفات است نمی تواند 
براى مدتى طوالنى باقى بماند. باطل صولت و دولتى دارد، رعد و برقى می زند، کر و فرى نشان می دهد ولى 
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عمرش کوتاه است، و سرانجام به دره نیستی سقوط مى کند؛ اما حق عین واقعیت بوده و توأم با راستى و 
درستى و داراى عمق و ریشه و هماهنگ با قوانین خلقت است و چنین چیزى باید باقى بماند. این قانون 
کلى الهى و ناموس تخلف ناپذیر آفرینش در هر عصر و زمانى مصداقى دارد، و قیام مهدى  بر ستمگران 
و جباران جهان از چهره هاى روشن و تابناک این قانون عمومى است. توضیحات تکمیلی دربارٔه این آیه در 

بخش دانستنی های معلم ارائه شده است.

 ٭ ارزشیابی  

نکته مهم: معلمان گرامی جهت ارزشیابی این درس به توضیحات ارائه شده ذیل عنوان »ارزشیابی« در 
درس اول، قبل از جدول ارزشیابی، توجه فرمایید.
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جدول ارزشیابی

عناوین 
شمارۀ اهداف کلیکارنامه

دروس
نشانه های 

سطوح عملکردتحقق

امامت، قرآن کریم

از  برخی  با  آشنایی  ــ 
انسان ها  زندگی  ویژگی های 
 بعد از ظهور امام زمان

دیدار  و  ظهور  به  اشتیاق  ــ 
 امام زمان

بیشتر  برای آشنایی  ــ تالش 
ظهور  زمینه ساز  عوامل  با 

 امام زمان

پیام  در  تفکر  توانایی  ــ 
با  آن  ارتباط  درک  و  قرآنی 

موضوع درس

12

ــ بیان برخی 
از ویژگی های 

زندگی انسان ها 
بعد از ظهور 
امام زمان

ــ اظهار اشتیاق 
به ظهور و دیدار 
 امام زمان

ــ تالش برای 
آشنایی   بیشتر  با 
عوامل  زمینه ساز 

ظهور امام 
زمان

ــ درک مفهوم 
پیام قرآنی

خیلی 
خوب

امــام  ظهور  از  پس  دنیا  ویژگی های  از  نمونه هایی  ــ 
زمان  را بیان می کند و دربارهٔ آنها توضیح می دهد. 
 ، ـ ضمن اظهار اشتیاق به ظهور و دیدار امام زمان ـ

  برای آشنایی بیشتر با عوامل زمینه ساز ظهور امام زمان
همواره تالش می کند.

ــ پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم دربارهٔ آن 
توضیح می دهد.

خوب

ـ نمونه ای از ویژگی های دنیا پس از ظهور امام زمان را  ـ
بیان می کند و دربارهٔ آن توضیح می دهد. 

 ،  ـ ضمن اظهار اشتیاق به ظهور و دیدار امام زمان ـ
  برای آشنایی بیشتر با عوامل زمینه ساز ظهور امام زمان

غالباً تالش   می کند.
توضیح  را  آن  مفهوم  و  می خواند  را  قرآنی  پیام  ــ 

می دهد.

قابل قبول

امام  ظهور  از  پس  دنیا  ویژگی های  از  نمونه  یک  ــ 
زمان  را بیان می کند.

دیدار  و  ظهور  به  اشتیاق  اظهار  ضمن   ــ 
 امام زمان ، برای آشنایی بیشتر با عوامل زمینه ساز ظهور 

امام زمان  گاهی اوقات تالش می کند.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

نیازمند 
آموزش 
و تالش 

بیشتر

با راهنمایی آموزگار یک نمونه از ویژگی های دنیا  ــ 
پس از ظهور امام زمان  را توضیح می دهد. 

ــ با راهنمایی آموزگار ضمن اظهار اشتیاق به ظهور 
و دیدار امام زمان ، برای آشنایی بیشتر با عوامل 
تالش  اوقات  گاهی    زمان  امام  ظهور  زمینه ساز 

می کند.
و  می خواند  را  قرآنی  پیام  آموزگار  راهنمایی  با  ــ 

مفهوم آن را بیان می کند. 
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دانستنی های معلم

 1   در فعالیت برایم بگو و بررسی کنید یادآوری این نکته الزم است که عصر حاکمیت امام مهدى
از درخشان ترین و زیبا ترین اعصار روى کره زمین از آغاز آفرینش جهان و انسان خواهد بود. در اینجا 

جهت اطالع معلمان گرامى به اختصار به چند مورد از آنها اشاره می گردد:
 دولت جهانی: حکومت او یک حکومت جهانی است و شرق و غرب عالم را فرا خواهد گرفت. او 

وارث روی زمین و حاکم علی االطالق خواهد بود.
 گسترش عدالت:برقراری عدل و قسط در عالم و ریشه کن ساختن بیداد و تبعیض، از ویژگی های اصلی 
  توسط حضرت مهدی  متعال   می فرمایند: خداوند  امام رضا   است.  حکومت حضرت مهدی 
زمین را از هر ستمی پاک خواهد ساخت. آن حضرت وقتی قیام کردند میزان عدل و داد را در میان مردم مستقر 

می نماید و به گونه ای به کارها رسیدگی می کند که احدی جرئت تعدی و ظلم به دیگری را نخواهد کرد1. 
 احیای دوبارهٔ تعالیم اسالم راستین: در روزگار قبل از ظهور، توجیه ها، تأویل ها، تحریف ها و 
انحرافات بسیاری در باورهای دین به وجود آمده و ساخته های ذهنی مدعیان به عنوان باورهای دینی رواج 
پیدا می کرد و بسیاری از احکام و حدود اسالمی فراموش شده بود. وقتی حضرت ظهور کرد بدعت ها را 
باطل می کند. انحرافات و تحریف هایی که در دین به وجود آمده را تصحیح می نماید.احکام فراموش شده 
فرهنگ زمان گسترش  با  متناسب  دین  از  و فهم درست  واقعی  احیا می شود. شرح احکام  و  دین آشکار 

می یابد. ذهن ها از رسوبات فکری گذشته زدوده می شود و فکر دینی بازسازی می گردد.
 امنیت کامل: امام زمان  با سیاستی که در پیش خواهند گرفت، در مدت بسیار کوتاهی امنیت و 
صلح و صمیمیت را در تمام زمینه ها تحقق خواهند بخشید. علی  در این باره می فرمایند: وقتی که قائم 
ما قیام کنند، کینه ها از دل های مردم بیرون می رود… امنیت به گونه ای گسترش پیدا می کند که یک زن، 
علی رغم به همراه داشتن اشیای گران قیمت فاصله بین عراق تا شام را به تنهایی طی خواهد کرد، بدون اینکه 
کوچک ترین ترسی در دل داشته باشد2. و امام صادق  در توصیف آن دوران می فرمایند: به اندازه ای 
امنیت ایجاد خواهد شد که حتی وحوش و حیوانات درنده نیز در امان خواهند بود و هیچ خطری آنها را 

تهدید نخواهد کرد3.
 رفاه و آسایش:رفاه و آسایش که در نتیجه اجرای عدالت تحقق پیدا خواهد کرد، یکی از ویژگی های 
مهم حکومت امام زمان  است. این امر خود، زمینه ای برای رشد و تعالی معنوی جامعٔه جهانی خواهد 

1ــ کمال الدین، ج 2، ص 372
2ــ منتخب االثر، ص 474 

3ــ بحاراالنوار، ج 52، ص 316
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بود. پیامبر اکرم  در روایتی می فرمایند: وقتی در امت من، مهدی  قیام کنند مردم به اندازه ای از 
نعمت های الهی برخوردار خواهند شد که در هیچ زمانی به چنان وضعی دست نیافته اند و زمین و آسمان 
نیز می فرمایند: حضرت    باقر  امام  یارانش ظاهر خواهد ساخت1.  برای آن حضرت و  برکات خود را 
مهدی  اموال را در میان مردم چنان مساوی قسمت خواهند کرد که دیگر نیازمندی یافت نخواهد شد 

که به او زکات بدهند2. 
 عمران و آبادی: حضرت مهدی  پس از پیروزی بر طاغوت های زمان، تمام خرابی هایی را که 
 سردمداران حکومت های ستمگر در طول تاریخ به وجود آورده اند برطرف خواهند ساخت. از امام باقر
در این باره نقل شده است که: در زمان حکومت حضرت مهدی ، در روی زمین هیچ ویرانی نخواهد 

ماند که آباد نشود.3
 پیشرفت علم و تکنولوژی: پیشرفت همه جانبه شاخه های مختلف علوم و صنایع در دوره حکومت 
امام زمان  به نهایت تکامل خود خواهد رسید. امام صادق  می فرمایند: علم و دانش بیست و هفت 
حرف )شاخه( است و تمام آنچه که انبیای الهی برای مردم آورده اند، تنها دو حرف از آن بیست و هفت حرف 
است. اما موقعی که قائم ما قیام کنند، بیست و پنج حرف دیگر را نیز برای مردم به ارمغان خواهند آورد4. 
روشن است که وقتی به برکت برخورداری از دو حرف این همه دستاوردهای علمی به دست آمده است، 
وقتی بیست و پنج حرف دیگر معلوم گردد پیشرفت علم و صنایع از تحول و پیشرفت بی سابقه ای برخوردار 

خواهد شد. 
2 در فعالیت تدبر کنیم یادآوری این نکته الزم است که این آیه بیانگر یک اصل کلى و اساسى و یک 
سنت جاودان الهى است و آن اینکه سرانجام حق پیروز است و باطل به طور قطع نابود شدنى است. قیام 
  و پیروزی ایشان بر لشکر شرک و بت پرستى، یکی از مصادیق این قانون است و قیام مهدى  پیامبر
یک مصداق دیگر است. امام باقر  فرمود: معنای این آیه این است که هنگامی که امام قائم  قیام 
کند، دولت باطل برچیده می شود5.به طور کلی تمام قیام های حق در برابر باطل از مصادیق این قانون شمرده 
می شوند. براى این آیه مصادیقى همچون ظهور اسالم، ورود به مدینه، فتح مّکه و شکستن بت ها را گفته اند 
که در همٔه آنها باطل شکست خورده است. ولى آیه داراى مفهوم گسترده اى است و فناى باطل و بقاى حق 

را نوید مى دهد.

1ــ بحاراالنوار، ج 51، ص 78
2  ــ بحاراالنوار، ج 52، ص 390

3ــ کمال الدین، ج 1، ص 331
4ــ بحاراالنوار، ج 52، ص 336

5ــ نور الثقلین، جلد 3، ص 212، روضه کافى، ص 287.
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٭  توضیحات درس

اسالم، انسان را موجودى فرد محور و جدا از جماعت نمى داند، بلکه او را به طور فطرى، موجودى 
اجتماعى مى داند که با برقرارى ارتباط متقابل با همنوع خویش، بخش مهمى از نیازهایش را برطرف مى کند 

و به رشد و کمال دست مى یابد.
اهمیت و ضرورت  با  از خاله خود،  دیدار یک خانواده  ماجرای  قالب  دانش آموزان در  این درس  در 
صله رحم و آثار آن آشنا می شوند تا زمینه تالش برای انجام وظایف خود در برابر خویشان در آنها تقویت 
گردد و به این نتیجه برسند که در اندیشه دینى ما، حفظ، توسعه و تعمیق روابط فامیلى و ارتباط صمیمانه و 

حمایتى خویشاوندان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

٭ اهداف درس

1   آشنایی با وظایف یک مسلمان در برابر خویشان
2   آشنایی با برخی از آثار نیکی به خویشان

3   تمایل به انجام وظایف خود در برابر خویشان
4   تالش برای انجام وظایف خود در برابر خویشان

٭ مفاهیم کلیدی

خویشاوند 

خاله نرگس درس سیزدهم
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٭ پیشنهادهایی برای تدریس

 برای شروع می توانید از دانش آموزان بخواهید با یکی از اعضای خانواده خود به منزل یکی از اقوام 
یا به دیدار پدربزرگ یا مادربزرگ خود و یا فرد کهنسالی از فامیل بروند و به آنها در امور منزلشان کمک 

کنند و خاطره این حضور را برای هم کالسی های خود تعریف کنند و سپس وارد موضوع درس شوید.
 می توانید کالس خود را با بیان خاطرٔه خود دربارٔه سرزدن به یکی از اقوام شروع کنید. 

 می توانید درس را با طرح یک سؤال شروع کنید از بچه ها بپرسید: آیا می دانید کلمٔه صلٔه رحم به چه 
معناست؟ بگذارید آنچه را که می دانند بیان کنند و شما با نوشتن صحبت های بچه ها پای تابلوی کالس و با 

حذف حرف های تکراری موضوع درس را جمع آوری نمایید. 
در  که  افرادی  و  بیماران  عیادت  و  رفت وآمد  و  ارتباط  از  تصاویری  یا  کوتاه،  فیلم های  دادن  نشان   

خانه های خود تنها زندگی می کنند می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد.
 برای شروع می توانید دانش آموزان را به گروه های 3 تا 5 نفره تقسیم کنید و از آنها بخواهید در گروه 
خود هر کدام جمله ای را در ارتباط با موضوع درس )صلٔه رحم( بنویسند و دربارٔه انجام دادن برخی از 

وظایف خود در برابر خویشان و همسایه ها و دوستان گفت و گو کنند و سپس وارد موضوع درس شوید.
 برای شروع می توانید از دانش آموزان بخواهید با اعضای گروه خود یک نمایش کوتاه دربارٔه صلٔه رحم 

طراحی و تمرین کنند و در کالس برای دانش آموزان کالس اجرا کنند و سپس وارد موضوع درس شوید. 
 برای شروع می توانید از دانش آموزان بخواهید هر کدام به صورت انفرادی یا گروهی نیازهای یک 
سالمند را بر روی تکه های کاغذ بنویسند و آن را بر روی یک تکه مقوای بزرگ نصب کرده و نمایشگاهی از 

نوشته های بچه ها ترتیب دهید و با این فعالیت وارد موضوع درس شوید.
 فعالیت بررسی کنید می تواند برای تدریس شما مناسب باشد به این صورت که حدیث را نوشته و از 
آنها بخواهید دربارٔه معنی آیه صحبت کنند و خاطرات خود را در این زمینه بگویند و در ادامه سؤال پایین 
آیه را مطرح کنید که به نظر شما دیدار خویشاوندان چه فایده هایی دارد؟ جواب های بچه ها می تواند شما را 
به هدف نهایی درس نزدیک کند. معلمان گرامی می توانند بحث را به گونه ای هدایت کنند که دانش آموزان به 
دلیل برتری صلٔه رحم بر بسیاری از امور دیگر، پی ببرند. معلمان گرامی در این فعالیت می توانند به عنوان 
نمونه به برخی از پاداش هایی که در روایات ذکر شده است اشاره کنند.از جمله: رسول اکرم  فرمود: 
برابر  با دوستان، بیست  پیوند  برابر؛ پاداش صله و  برابر؛ پاداش قرض، هجده  پاداش صدقه و احسان، ده 
به سوی   می فرمایند: »هرکس  پیامبر اکرم  برابر است1. همچنین  و پاداش صله رحم، بیست و چهار 

1ــ بحاراالنوار، ج 76، باب 67، ح 62.
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خویشاوندانش با جان و مالش قدم بردارد تا صله رحم را به جا آورد، خداوند عّزوجل به وی اجر صد شهید 
عطا می کند و برای هر قدمی که برمی دارد خداوند چهل هزار حسنه می نویسد و چهل هزار گناه از وی پاک 
می کند و چهل هزار درجه باال می برد و گویا خداوند را در حال صبر، صد سال عبادت کرده که عبادتش 
پذیرفته شده است1. توضیحات تکمیلی درباره فلسفه صله رحم در بخش دانستنی های معلم ارائه شده است.

کنید،  استفاده  )نگارش(  فارسی  با درس  تلفیق  در  فکر  ایستگاه  فعالیت  از  می توانید  برای شروع   
برای  قانون  چند  است  قرار  و  هستید  فامیل  یک  بزرگ  شده اید،  ساله   60 کنید  تصور  که  ترتیب  این  به 
دیدار خویشاوندان وضع کنید تا همه بیشتر به هم سر بزنند؛ چه قانون هایی برای این کار می نویسید؟ توجه 
به کودکان خلق موقعیت است.  بهترین زمینه های متون آموزش مفاهیم این درس  داشته باشید که یکی از 
اگر این موقعیت ها به گونه ای حساب شده و اندیشیده خلق و به بچه ها ارائه شود، کودکان احساس می کنند 
که برای حل کردن یک مسئله یا مشکل، باید به طوری جدی بیندیشند و راه حل ارائه دهند. با انجام این 
فعالیت و ارائه قانون های نوشته شده در بین هم گروهی ها و بحث و گفت و گو و تبادل نظر دانش آموزان، 
خواهید دید که به طور غیرمستقیم دانش آموزان با مفهوم صلٔه رحم آشنا شده و بازخورد آن در درجه اول در 
خانه و سپس در جامعه مشاهده می گردد. معلمان عزیز می توانند در این فعالیت دانش آموزان را با شیوه هاى 
و  مقتضى  موقعیت هاى  در  معنوى  و  مادى  مالقات هاى حضورى، کمک  به صورت  رحم  گوناگون صله 
باالخره تماس هاى مستقیم و غیرمستقیم با اقوام به گونه اى که احساس شود پیوند خویشاوندى همواره بین 
آنها برقرار است، آشنا کنند. توضیحات تکمیلی دربارٔه شیوه هاى گوناگون صله رحم در بخش دانستنی های 

معلم ارائه شده است.
 برای شروع می توانید از فعالیت دعا کنیم استفاده کنید؛ از آنها بخواهید بعد از این که شما دو دعای 
ذکر شده در کتاب را گفتید آنها ادامه دهند و دعاهای خود را بگویند و در نهایت وارد موضوع درس شوید. 
 داستان درس می تواند شروع مناسبی برای تدریس باشد. متن درس را قطعه به قطعه بخوانید و از 
دانش آموزان بپرسید که آیا این کارها محبت را ایجاد می کند. بنابراین متن درس خیلی مهم است و نقش 

اساسی در آموزش دارد. پس فرصت مناسبی را به خواندن درس اختصاص دهید. 
 داستان درس را می توانید با هماهنگی گروهی از دانش آموزان در کالس به نمایش بگذارید و یا هر 

قسمت را یک نفر به عهده بگیرد و شما را در خواندن متن درس یاری دهد. 
 هدف فعالیت گفت و گو کنید این است که دانش آموزان با اشاره به آداب، آثار و شیوه های صله رحم 

از جمله سالم کردن، دست دادن با محارم و... به تحقق اهداف درس نائل شوند.
 در فعالیت کامل کنید از دانش آموزان بخواهید پس از قرار دادن کلمات برکت، شادی، آرامش، عمر 

1ــ بحاراالنوار، ج 76، باب 67، ح 1



12٩فصل دوم: راهنمای تدریس

و سالمت به ترتیب در جاهای خالی، دربارٔه مفهوم آنها با یکدیگر گفت و گو کنند و مفاهیم را در راستای 
اهداف درس استنباط نمایند. این کار می تواند در گروه های دو یا سه نفره صورت پذیرد. آموزگاران محترم 

بحث و گفت و گو را به گونه ای هدایت کنند که دانش آموزان با آثار و فواید صله رحم آشنا شوند.
توضیحات تکمیلی درباره آثار صله رحم در بخش دانستنی های معلم ارائه شده است.

٭ ارزشیابی  

نکته مهم:   معلمان گرامی جهت ارزشیابی این درس به توضیحات ارائه شده ذیل عنوان »ارزشیابی« در 
درس اول ، قبل از جدول ارزشیابی ، توجه فرمایید.
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جدول ارزشیابی

عناوین 
شما رۀ اهداف کلیکارنامه

سطوح عملکردنشانه های تحققدروس

ــ آشنایی با برخی از 
وظایف یک مسلمان 

در برابر خویشان

ــ آشنایی با برخی از 
آثار نیکی به خویشان

ــ تمایل به انجام وظایف 
خود در برابر خویشان

ــ تالش برای انجام 
وظایف خود در برابر 

خویشان
13

ــ بیان برخی از وظایف 
برابر  در  مسلمان  یک 

خویشان

ــ بیان برخی از آثار 
نیکی به خویشان

ــ اظهار تمایل به انجام 
برابر  در  وظایف خود 

خویشان

ــ تالش برای انجام 
وظایف خود در برابر 

خویشان

خیلی خوب

بیان  را  خویشان  برابر  در  مسلمان  یک  وظایف  ــ 
می کند و درباره آنها توضیح می دهد. 

ــ آثار نیکی به خویشان را بیان می کند و درباره آنها 
توضیح می دهد.

ــ ضمن اظهار تمایل به انجام وظایف خود در برابر 
آنها  برابر  در  خود  وظایف  انجام  برای  خویشان، 

همواره تالش می کند.

خوب

ــ یکی از وظایف یک مسلمان در برابر خویشان را  
بیان می کند و درباره آن توضیح می دهد. 

و  می کند  بیان  را  خویشان  به  نیکی  آثار  از  یکی  ــ 
درباره آن توضیح می دهد.

ــ ضمن اظهار تمایل به انجام وظایف خود در برابر 
خویشان، برای انجام وظایف خود در برابر آنها غالباً 

تالش می کند.

قابل قبول

برابر  در  مسلمان  یک  وظایف  از  وظیفه  یک  ــ 
خویشان را توضیح می دهد. 

ــ یکی از آثار نیکی به خویشان را بیان می کند. 
ــ ضمن اظهار تمایل به انجام وظایف خود در برابر 
خویشان، برای انجام وظایف خود در برابر آنها گاهی 

اوقات تالش می کند.

نیازمند 
آموزش و 
تالش بیشتر

یک  وظایف  از  وظیفه  یک  آموزگار  کمک  با  ــ 
مسلمان در برابر خویشان را توضیح می دهد. 

ــ با کمک آموزگار یکی از آثار نیکی به خویشان را 
بیان می کند.

انجام  به  تمایل  اظهار  ضمن  آموزگار  کمک  با  ــ 
انجام وظایف  برای  برابر خویشان،  وظایف خود در 

خود در برابر آنها گاهی اوقات تالش می کند.

اخالق و آداب اسالمی
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دانستنی های معلم

است.  پیوستگى  و  اتصال  معنى  به  و  مى گیرد  قرار  مقابل فصل  در  که  است  ریشه وصل  از  1   صله 
بنابراین، صله از نظر لغوى به معناى پیوستن است. 

به محل استقرار و رشد جنین رحم گفته مى شود. جمع رحم، ارحام است و به خویشاوندان به اعتبار 
انتساب به یک رحم، ارحام گویند. 

 صله رحم در اصطالح عبارت است از کمک و نیکى کردن به خویشاوندان و همدردى با آنان با جان و 
مال در حد توان؛ و قطع رحم به امورى گفته مى شود که مخالف این روش باشد.

  و ائمه اطهار   2   در اینجا جهت اطالع معلمان عزیز، به برخى از آثار صله رحم که در احادیث نبوى
ذکر شده است، اشاره مى شود تا دانش آموزان با عنایت به آثار سازنده این عمل پسندیده، نسبت به انجام این برنامه 

دینی اهتمام نمایند.
برخی از آثار دنیایى

 طوالنى شدن عمر
 برخوردارى از پشتیبانى خویشاوندان

 افزونى ثروت و رفع فقر
 دور شدن بال

 خوش اخالقى و تقویت روحیه سخاوتمندى
 آرامش روانى و سالمت بدن

 افزایش دل بستگى و محبت میان خویشاوندان
 بهره مندى از هدایت حق و تقرب به خدا

 آسان گیرى هنگام فرارسیدن مرگ 
 آبادانى سرزمین ها
 افزایش جمعیت 

 افزایش مهترى در جامعه
 مصونیت از گناه

آثار آخرتى
 بخشش گناه
 بلند مرتبگى



132

  برترى پاداش صله رحم بر صدقه و قرض
 آسان شدن حسابرسى قیامت 

 راهیابى به بهشت 
3   در فعالیت ها از دانش آموزان خواسته شده که قوانینی که باعث ارتباط و پیوند بیشتر می شود را وضع 
کنند. جهت اطالع معلمان عزیز، به برخى از شیوه های صله رحم اشاره مى کنیم تا در صورت عدم امکان 
صله رحم در برخی قالب ها، امکان استفاده از شیوه های دیگر با توجه به موقعیت و امکانات افراد فراهم 

گردد: شیوه هاى صله رحم را به چند دسته مى توان تقسیم کرد:
الف( زبانى: کارهایى چون سالم کردن و فرستادن سالم )از طریق واسطه(، دعا کردن در حق خویشان، 
به نیکى یاد کردن از آنان، دورى از غیبت، تهمت، فحش، بدگویى و خبرچینى درباره آنان، جزء صله رحم 
به  اگرچه  کنید،  نیکی  برادرانتان  به  کرده،  می فرمایند: »صله رحم    امام صادق  مى آید.  به شمار  زبانى 

سالمی نیکو و جواب سالم دادن باشد1«.
آنها،  از  و دعوت  آنها  به خانه  با خویشاوندان، رفتن  بازدید، گفت وگوى حضورى  و  دید  ب( فعلى: 
نوشتن نامه براى بستگان در سفر، مسافرت براى دیدار با خویشان، گشاده رویى و مصافحه در برخورد با 
آنها، قهر نکردن و سبقت در برقرارى دوستى دوباره با آنها هنگام قهر و کدورت، عیادت از بیمار، شرکت 
در تشییع جنازه و مجالس بزرگداشت درگذشتگان، پذیرفتن دعوت، اصالح مفاسد و دفع ستم از بستگان، 
برآوردن حاجت آنها پیش از بیان کردن و شریک بودن در شادى و غم را مى توان از موارد صله رحم فعلى 
نامه می توان از خویشان و  تلفن و  به وسیله  یا  به واسطه دیگران  به صورت غیر حضورى  دانست.اگر چه 
بستگان احوالپرسى کرد، ولى باید دانست دیدار و گفت وگوى رو در رو، حالوت و برکت دیگرى دارد. امام 
 مى فرماید: دیدار برادران سبب انبساط خاطر و بارورى اندیشه است، هر چند کوتاه و اندک  هادى 

باشد2. پیامبر اکرم   نیز مى فرماید: دیدار، محبت و دوستى را زیاد مى کند3.
ج( قلبى: آرزوى قلبى براى سعادتمندى خویشان در دنیا و آخرت، دعا براى دفع بالهاى دنیوى و اخروى، 

آرزوى تداوم نعمت هاى موجود، محبت ورزى به آنان و به یاد یکدیگر بودن، از موارد صله رحم قلبى است.
به خویشان در مناسبت هاى  براى رفع مشکالت خویشان، دادن هدیه  د( مالى: کمک مالى بالعوض 
خاص، هزینه کردن مال خویش براى رفع کدورت ها و اختالفات ایشان، مواسات با آنها در مال، حفظ اموال 
خویشان و وارد نکردن خسارت هاى مالى به آنها و پرداخت صدقه هاى مالى به نیابت از آنها، از نمونه هاى 

صله رحم مالى به شمار مى آید.

1ــ کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی، مترجم صادق حسن زاده، قم، صلوات، 1383، چاپ اول، ج3، ص350
2ــ میزان الحکمه، ج 4، ص 2٩8
3ــ سفینة البحار، ج 1، ص 567
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٭  توضیحات درس

دانش آموزان در این درس با بررسى نقاط حساس زندگانى حضرت خدیجه  برای دستیابى به الگوى 
مثبت یارى داده می شوند و با احساس عالقه نسبت به حضرت خدیجه  و اعمال و رفتار ایشان، برای الگو 
گرفتن از زندگی و اخالق و رفتار ایشان تالش می کنند و با عنایت به پاداش الهی نسبت به آن بانوی بزرگوار، 
همه گروه هاى جامعه، به ویژه زنان، که در معرض جاهلیت ها، تعصب ها و هجوم فرهنگ هاى بیگانه هستند، 

تشویق می شوند که عملکردی الهی در زندگی داشته باشند. 

٭ اهداف درس

1   آشنایی با حضرت خدیجه  به عنوان یکی از زنان مؤمن
2   احساس عالقه نسبت به حضرت خدیجه  و اعمال و رفتار ایشان
3   تالش برای الگو گرفتن از زندگی و اخالق و رفتار حضرت خدیجه 

٭ مفاهیم کلیدی

حضرت خدیجه 
اولین زن مسلمان  

  همسر شایسته پیامبر
مادر شایسته حضرت زهرا 

اّولین بانوی مسلمان درس چهاردهم
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٭ پیشنهادهایی برای تدریس

حضرت  نام  که  برگه ای  از  می توانید  شروع  برای   
خدیجه  در آن نوشته شده استفاده کنید و از دانش آموزان 
سؤال کنید دربارهٔ حضرت خدیجه کبری  چه می دانید؟ 

سپس از گفته های آنها استفاده کنید و وارد درس شوید. 
 با توجه به ساختار داستانی درس می توانید متن درس را در قالب یک قصه برای کودکان بیان کنید. 
استفاده از تکنیک قصٔه دیواری در این زمینه نیز مناسب است. این کار می تواند توسط بچه ها با استفاده از 

کتاب های موجود در رابطه با زندگی حضرت خدیجه  صورت بگیرد و یا خود داستان کتاب. 
 کالس چهارمی ها معموالً این توانایی را دارند که خود قصه گویی و روایت داستان درس را بر عهده 

بگیرند بنابراین می توانید قصه گویی یا قصه خوانی درس را به خود آنها بسپارید. 
 یکی از بهترین شیوه ها برای شروع مناسب ایجاد سؤال در ذهن کودکان است. برای ایجاد سؤال 
می توانید از تصاویر داده شده استفاده کنید )کوه نور، غار حرا( سپس از آنها سؤال کنید که آیا این مکان را 
می شناسید؟ آیا تا به حال به آنجا رفته اید؟ چه خاطراتی از آن مکان به یاد دارید؟ آیا عکس یا تصویری از آنجا 
دارید؟ اگر کسی از اقوام یا دوستانتان به آنجا رفته اند چه خاطراتی از آنجا دارند؟ آنها را جمع آوری کرده 
و به کالس گزارش دهند. می توانید حتی با دادن یک فرصت به دانش آموزان در رابطه با موضوع درس 
مصاحبه ای با یکی از اقوام و بستگان که به آنجا رفته اند و عکس و یا خاطره ای دارند تهیه کرده و به کالس 
ارائه دهند. می توانید پس از جمع آوری کارهای دانش آموزان نمایشگاهی را ترتیب دهید تا آنها بتوانند در 

این رابطه به اطالعات بیشتری دست پیدا کنند. 
 برای شروع می توانید از روش کار گروهی در این زمینه استفاده کنید و از آنها بخواهید در گروه خود در 
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رابطه با شخصیت این بانوی بزرگوار صحبت کنند و نظر خود را دربارٔه ویژگی های رفتاری ایشان بیان کنند.
 در این فعالیت برایم بگو دانش آموزان به جمع بندی و نتیجه گیری درس می پردازند. معلمان گرامی با 
گروه بندی دانش آموزان، طرح پرسش و ارائه زمان مناسب، زمینه بحث و گفت وگوی گروهی را در کالس 
فراهم می آورند. سپس از هر گروه یک نماینده به بیان نظرات پرداخته و سایر گروه ها به ارزیابی و داوری 
پاسخ گروه های دیگر بپردازند. شایسته است معلمان گرامی بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به 
ازدواج با پیامبر  و همراهی ایشان با آن حضرت در همه زندگی، مادر شایسته حضرت زهرا  و اولین 

زن مسلمان بودن، به عنوان بهترین نعمت های خداوند به حضرت خدیجه   اشاره کنند.
 فعالیت کامل کنید برای جمع بندی از درس توسط معلم و با مشارکت کامل دانش آموزان طراحی شده 
است. معلمان گرامی دانش آموزان را گروه بندی کرده تا با مشورت یکدیگر جاهای خالی را پر کنند. الزم به 
ذکر است که تابناک ترین صفحات زندگى حضرت خدیجه  زمانى شکل مى گیرد که با وجود خواستگاران 
بسیار، پیامبر  را برای ازدواج برمی گزیند. حضرت خدیجه  در تمام مراحل زندگیش با پیامبر گرامی 
اسالم یار و آرام بخش ایشان بود.بعد از این مقدمه دانش آموزان سخن پیامبر  را تکمیل کنند که فرمود: 
»به خدا قسم، پروردگار بهتر ازخدیجه را نصیب من نکرد. وقتی همه به من کفر می ورزیدند، او به من ایمان 
آورد و با ثروت خود به کمکم شتافت«. هدف این فعالیت تکمیل و تثبیت مطالب آموزش داده شده بر اساس 

دریافت رابطه بین مفاهیم می باشد. 
 فعالیت ایستگاه فکر با هدف برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به مفاهیم جدید طراحی 
شده است. این فعالیت اهداف آشنایی با حضرت خدیجه   و احساس عالقه نسبت به اعمال و رفتار ایشان 
و تالش برای الگو گرفتن از زندگی و اخالق و رفتار او را پوشش می دهد. شایسته است معلمان گرامی بحث 
را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که ویژگی های حضرت خدیجه  از جمله اّولین 
بانوی مسلمان، بهترین همسر، مادر شایستٔه فاطمه  ، حمایِت پیامبر  و عشق به ایشان باعث شده بود 

که پیامبر  او را این اندازه دوست داشته باشد.
 در فعالیت بگرد و پیدا کن دانش آموزان با پیدا کردن کلمات مرتبط از قبیل نور، فداکاری ، مکه، 

پیامبر، اسالم، ایمان، کعبه و ... به مرور مطالب می پردازند.
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 ٭ ارزشیابی  

نکته مهم: معلمان گرامی جهت ارزشیابی این درس به توضیحات ارائه شده ذیل عنوان »ارزشیابی« در 
درس اول ، قبل از جدول ارزشیابی ، توجه فرمایید.

جدول ارزشیابی
عناوین 
کارنامه

اهداف کلی
شمارۀ 
دروس

سطوح عملکردنشانه های تحقق

شخصیت های دینی، قرآن کریم

ـ آشنایی با حضرت   ـ
خدیجه  به عنوان یکی از 

زنان مؤمن 

به  نسبت  عالقه  احساس  ــ 

حضرت خدیجه  و اعمال 
و رفتار ایشان

گرفتن  الگو  برای  تالش  ــ 
رفتار  و  اخالق  و  زندگی  از 

حضرت خدیجه 

14

ــ معرفی حضرت 

خدیجه  به 
عنوان یکی از زنان 

مؤمن

ــ ابراز عالقه نسبت 
 به حضرت 

خدیجه و 
اعمال و رفتار 

ایشان

ــ تالش برای الگو 
گرفتن از زندگی و 

اخالق و رفتار 
حضرت خدیجه

خیلی خوب

زن  اولین   ،پیامبر همسر  عنوان  به  را  ــ خدیجه 

مؤمن و مادر شایسته فاطمه  معرفی می نماید و درباره 

همراهی ایشان با پیامبر  به طور کامل توضیح می دهد.
حضرت  به  نسبت  احترام  ادای  و  عالقه  ابراز  ضمن  ــ 

، همواره برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق  خدیجه 
و رفتار ایشان  تالش می کند.

خوب

ــ خدیجه  را به عنوان همسر پیامبر ، اولین زن 

مؤمن و مادر شایسته فاطمه معرفی می نماید و درباره 

همراهی ایشان با پیامبر  مواردی را ذکر می کند.
حضرت  به  نسبت  احترام  ادای  و  عالقه  ابراز  ضمن  ــ 

، غالبًا برای الگو گرفتن از زندگی و اخالق  خدیجه 
و رفتار ایشان  تالش می کند.

قابل قبول

پیامبر  ، اولین زن  به عنوان همسر  را  ــ خدیجه 

به  و  می نماید  معرفی  فاطمه   شایسته  مادر  و  مؤمن 

همراهی ایشان با پیامبر  اشاره می کند.
حضرت  به  نسبت  احترام  ادای  و  عالقه  ابراز  ضمن  ــ 
، در برخی اوقات برای الگو گرفتن از زندگی  خدیجه 

و اخالق و رفتار ایشان  تالش می کند.

نیازمند 
آموزش 
و تالش 

بیشتر

همسر  عنوان  به  را  خدیجه   آموزگار  کمک  با   ــ 
اولین زن مؤمن و مادر شایسته فاطمه    ، پیامبر 
اشاره    پیامبر  با  ایشان  همراهی  به  و  می نماید  معرفی 

می کند.
احترام  ادای  و  عالقه  ابراز  ضمن  آموزگار  کمک  با  ــ 
، برای الگوگرفتن از زندگی  نسبت به حضرت خدیجه 

و اخالق و رفتار ایشان  تالش می کند.
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دانستنی های معلم
1   دانش آموزان در این درس عالوه بر آشنایی با حضرت خدیجه   می آموزند که در یاری دین خدا و 

بندگان او، جنسیت مطرح نیست و هر کس بنا بر موقعیت خود می تواند نقش مؤثری ایفا کند. 
2   خدیجه  از بزرگ ترین بانوان اسالم به شمار می رود. او اولین زنی بود که به اسالم گروید و نماز 
خواند. او انسانی روشن بین و دوراندیش بود. با گذشت و عالقه مند به معنویات، وزین و با وقار، معتقد به حق 
و حقیقت و متمایل به اخبار آسمانی بود1. خدیجه  از کتب آسمانی آگاهی داشت و عالوه بر کثرت اموال و 
امالک، که او را »ملکه بطحاء« می گفتند، از نظر عقل و زیرکی نیز برتری فوق العاده ای داشت و مهم تر اینکه 
حتی قبل از اسالم وی را »طاهره« و »مبارکه« و »سیده زنان«2 می خواندند. او از کسانی بود که انتظار ظهور 
پیامبر جدید را می کشید و همیشه از علماء جویای نشانه های نبوت می شد. دیگر خصوصیت خدیجه این است 
که او دارای شّم اقتصادی و بازرگانی بود و آوازه شهرتش در این زمینه به شام هم رسیده بود3 وگسترش اسالم 

به کمک مال و ثروت او تحقق یافت.
3   در روایتى از رسول خدا  مى خوانیم: »برترین زنان اهل بهشت چهار نفرند: »خدیجه« دختر 

خویلد و »فاطمه« دختر محمد  و »مریم« دختر عمران و »آسیه« دختر مزاحم، همسر فرعون4«.
4   حضرت محمد  هر وقت از تکذیب قریش و اذیت های ایشان محزون و آزرده می شدند، خدیجه 
او را مسرور می کرد. پیامبر اکرم  کرارًا او را مدح و ثنا می گفت و بر سایر زنان ترجیح می داد و او را 
بسیار تجلیل می کرد تا آنجا که عایشه می گفت: بر هیچ یک از زنان پیامبر به اندازه خدیجه رشک نورزیدم و 

این بدان سبب بود که پیامبر  بسیار او را یاد می کرد.5

               

1ــ بحاراالنوار، ج 16،ص 21 و 7٩
2ــ ریاحین الشریعه، ج2،ص207

،ص31 3ــ زندگانی فاطمه زهرا

ٍد  َو َمْریُم ِبنُْت ِعْمَراَن َو آِسیُة ِبنُْت ُمَزاِحٍم، إْمَرَأُة ِفْرَعْون«خصال شیخ صدوق 4ــ »َأفَْضُل ِنَساِءالَْجنَِّة َأْربٌَع: َخِدیَجُة ِبنُْت ُخَویِلٍد َو فَاِطَمُة ِبنُْت ُمَحمَّ
5ــ سیر االعالم النبالء،ج2،ص111
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یک ماجرای زیبا درس پانزدهم

٭  توضیحات درس

تعاون در لغت به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری نمودن است. هر فرد از افراد جامعه انسانی، 
حتی نیرومندترین انسان ها، هرگز نخواهد توانست بی مدد و یاری دیگران به شکوفایی و کامیابی دست یابد، 

از این رو باید جامعه تشکیل دهند و به یکدیگر یاری کنند1.
متن درس در قالب یک ماجرا به جلوه ای از موارد تعاون و همیاری متناسب با سن دانش آموزان اشاره 
می کند و در فعالیت ها نیز به جلوه های دیگر اشاره می شود تا دانش آموزان دریابند که تفاوت های افراد جامعه 
از نظر توانایی های جسمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... اقتضا دارد که در ابعاد گوناگون زندگی یاور 
یکدیگر باشند؛ زیرا بدون همیاری، دستیابی به نیازمندی های متنوع انسان میّسرنیست، از این رو بدیهی است 

که همٔه ما برای موفق شدن، به یاری دیگران نیازمندیم.
ماجرای درس مربوط به خاطرات دوران کودکی خلبان قهرمان، شهید عبّاس بابایی است تا زمینه ای را فراهم 

کند که به گونه ای غیر مستقیم به بزرگداشت شهدا و فرهنگ دفاع مقدس نیز پرداخته شود.

٭ اهداف درس

1   آشنایی با اهمیت کمک کردن به دیگران و برخی نمونه های آن
2   اشتیاق به کمک به دیگران

3   تالش برای کمک به دیگران در موقع نیاز ایشان
4   توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

1ــ  رجوع کنید به طباطبایی ، ذیل بقره : آیات 213،251؛ انبیاء: آیات 18 و 1٩.
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٭ مفاهیم کلیدی

کمک به دیگران

٭ پیشنهادهایی برای تدریس

 برای شروع می توانید قسمتی از فیلم شهید بابایی را پخش کنید و 
سپس با طرح یک سؤال که آیا این فیلم را دیده اید یا خیر؟ و تا چه اندازه 
متن  وارد  قبیل  این  از  و سؤاالتی  آشنا هستید  بابایی  با شخصیت شهید 

درس شوید. 

 می توانید درس را با سؤال شروع کنید. با نشان دادن تصاویری از شهید بابایی و صیاد شیرازی از 
دانش آموزان بپرسید: »آیا شهید صیاد شیرازی و شهید عباس بابایی را می شناسید؟« از آنها چه می دانید؟ 
در مورد ویژگی هایی که دانش آموزان از آنها می دانند گفت وگو کنید سپس با استفاده از گفته های آنها وارد 

درس شوید.

 برای شروع می توانید با نشان دادن تصویری از اتوبان صیاد شیرازی یا اتوبان بابایی استفاده کنید و 
سپس از آنها سؤال کنید که آیا می دانید این افراد چه کسانی هستند و چرا و به چه دلیل اسامی این اتوبان ها به 
نام این دو بزرگوار است و آیا اطالعاتی در رابطه با زندگی آنها دارند یا خیر؟ سپس از گفته های آنها استفاده 

کنید و وارد درس شوید.
 برای شروع می توانید از این جمله استفاده کنید: 

گاهی خدا می خواهد با دست تو، دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان 
که دست دیگری در دست خداست. با بهره گیری مناسب از جمله بچه ها را به تفکر در مورد موضوع درس 
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دعوت کنید و از آنها بخواهید درک خود را از معنا و مفهوم کلی جمله برای دیگران بیان کنند.

 پخش فیلم »شوق پرواز«، نیز می تواند شروع مناسبی برای تدریس 
درس باشد )می توانید فیلم »شوق پرواز« را در سایت گروه دینی دریافت 
کنید(. اجازه دهید تا دانش آموزان بعد از دیدن فیلم با هم گروهی های خود 
تبادل نظر و گفت وگو کنند و در رابطه با شخصیت های فیلم صحبت کنند 

و نظرهای خود را بیان کنند. 
 بهترین روش در آموزش کودکان برای اینکه کمک کردن به دیگران 
را بیاموزند تماشا کردن و تقلید رفتارهایی است که می بینند. می توانید از 

فیلم هایی در مورد کمک به دیگران استفاده کنید و وارد درس شوید.
 ساختار داستانی درس فرصت و امکان خوبی برای برقراری ارتباط مناسب با کودکان و شروع یک 

گفت وگوی مؤثر میان آنان با شماست، از آن به نحو احسن بهره بگیرید.
 می توانید از چند نفر از بچه ها که آمادگی بیشتری دارند، بخواهید قصه های درس را از قبل با دقت 
بخوانند و به صورت نمایش اجرا کنند. و سپس از بچه ها خواسته شود تا مصادیق و موارد دیگری را بیان 

کنند. 
 استفاده از فعالیت تدبر کنیم می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. نوشتن آیه و معنی آن و 
اینکه از دانش آموزان بخواهیم بگویند چه برداشتی از معنی آیه دارند می تواند شروع مناسبی برای تدریس 
شما باشد. آموزگاران محترم، بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که یکی از 
راه های تشکر از امکاناتی که خدا در اختیار ما قرار داده است، استفاده از آنها برای کمک به دیگران است.

 فعالیت ایستگاه فکر می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. خواندن داستان و گفت وگو 
پیرامون آن می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد .
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 فعالیت به کار ببندیم می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. قصه را می توانید با هماهنگی 
گروهی از دانش آموزان در کالس اجرا کنید و سپس از دانش آموزان بخواهید که آنها هم بگویند و بنویسند 
که وقتی مهربانی آن خانم را دیدم با خودم تصمیم گرفتم……… و در پایان از تصمیم های دانش آموزان بهره 

بگیرید و وارد درس شوید.
 فعالیت بررسی کنید می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. می توانید با طرح پرسش هایی که 
در فعالیت آمده و نشان دادن تصاویر از آنها بخواهید تا به پرسش ها پاسخ دهند. معلمان گرامی با گروه بندی 
دانش آموزان، طرح پرسش و ارائه زمان مناسب، زمینه بحث و گفت وگوی گروهی را در کالس فراهم آورند 
تا دانش آموزان به این نتیجه برسند که نه تنها ما باید مترصد پیدا کردن افراد و موقعیت هایی باشیم که نیاز به 
یاری دارند بلکه باید سعی کنیم اولین کسی باشیم که برای یاری دیگران اقدام می کنیم نه اینکه اول دیگران 
آنها  پاسخ های  از  برآییم؛ سپس  ما در صدد جبران  کنند سپس  ما کمک  به  یا  باشند  داشته  یاری  تقاضای 

استفاده کنید و وارد متن درس شوید.
 خوب است تدریس این درس به ایامی که مصادف با شهادت این دو بزرگوار است موکول شود و از 
آنها بخواهید که در رابطه با این دو مرد بزرگ تحقیق کنند و احساس خود را نسبت به آنها بیان کنند و سپس 

وارد متن درس شوید. 
 تدریس این درس را می توانید به زمان جشن نیکوکاری موکول کنید و از دانش آموزان بخواهید که هر 
کدام کاری را انجام دهند و جشنواره ای برگزار کنند تا بتوانند کارهای خود را به فروش گذاشته و درآمد آن 
را به بچه های نیازمند یا بچه های محک و ... هدیه کنند و با این کار مفهوم کمک کردن به همنوعان خود 
را به بهترین شیوه آموزش بگیرند. جشنواره می تواند در قالب تهیه کاردستی و ... وسایل سنتی و محلی و 

بومی شهر خودشان باشد. همچنین تهیه غذاهای کم هزینه و ... .
 در فعالیت برایم بگو دانش آموزان به جمع بندی و نتیجه گیری درس می پردازند. شایسته است معلمان 
گرامی بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که همه ما موظفیم که به یکدیگر در 
سختی ها کمک کنیم؛ ضمن اینکه یاری رساندن به فردی که به کمک نیاز دارد، برای کمک شونده کوله باری 
از شادی و مسرت و احساس قدردانی و سپاس گزاری به ارمغان می آورد عالوه بر اینکه کمک کننده نیز در 

درون خود احساس شادمانی و رضایت می کند.
گفت وگو کنید که با هدف تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه نظرات و تجارب در گروه   در فعالیت 
و مشارکت در جمع بندی توسط دانش آموزان طراحی شده است؛ شایسته است معلمان گرامی بحث را به 
شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که گرچه کارهای نیک بسیار هستند ولی درجه و 

ارزش همٔه نیکی ها یکسان نیست.
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 ٭ ارزشیابی  

نکته مهم:   معلمان گرامی جهت ارزشیابی این درس به توضیحات ارائه شده ذیل عنوان »ارزشیابی« در 
درس اول ، قبل از جدول ارزشیابی ، توجه فرمایید.

جدول ارزشیابی
عناوین 
شمارۀ اهداف کلیکارنامه

سطوح عملکردنشانه های تحققدروس

آداب و اخالق اسالمی  ،  قرآن کریم

اهمیت    با  آشنایی  ــ 
کمک کردن به دیگران 

و برخی نمونه های آن
 

ــ اشتیاق به کمک به 
دیگران

ــ تالش برای کمک 
موقع  در  دیگران  به 

نیاز  ایشان

ــ توانایی تفکر در پیام 
قرآنی و درک ارتباط 

آن با موضوع درس

15

کمک  اهمیت  بیان  ــ 
کردن به دیگران  وذکر 

برخی نمونه های آن
 

ــ اظهار اشتیاق برای 
کمک به دیگران

کمک  برای  تالش  ــ 
به دیگران در موقع نیاز 

ایشان

پیام  مفهوم  درک  ــ 
قرآنی

خیلی خوب

ــ ضمن بیان اهمیت کمک کردن به دیگران، فواید 
آن را با ذکر نمونه ها و مثال هایی توضیح می دهد.

دیگران،  به  کمک  برای  اشتیاق  ضمن اظهار  ــ 
نیاز تالش  موقع  در  دیگران  به  برای کمک  همواره 

می کند.
ــ پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم درباره 

آن توضیح می دهد.

خوب

ــ ضمن بیان اهمیت کمک کردن به دیگران، فایده آن 
را با ذکر نمونه ای توضیح می دهد.

ــ ضمن اظهار اشتیاق برای کمک به دیگران، غالباً 
برای کمک به دیگران در موقع نیاز تالش می کند.

توضیح  را  آن  مفهوم  و  می خواند  را  قرآنی  پیام  ــ 
می دهد.

قابل قبول

ــ ضمن بیان اهمیت کمک کردن به دیگران، به فایده 
آن با ذکر نمونه ای اشاره می کند. 

ــ ضمن اظهار اشتیاق برای کمک به دیگران، گاهی 
تالش  نیاز  موقع  در  دیگران  به  کمک  برای  اوقات 

می کند.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

نیازمند 
آموزش و 
تالش بیشتر

ــ با کمک آموزگار ضمن بیان اهمیت کمک کردن 
به دیگران، به فایده آن با ذکر نمونه ای اشاره می کند.

ــ با کمک آموزگار ضمن اظهار اشتیاق برای کمک 
در  دیگران  به  برای کمک  اوقات  گاهی  دیگران،  به 

موقع نیاز تالش می کند.
ــ به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم 

آن را بیان می کند.
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 دانستنی های معلم

1   خدمت به مردم از با ارزش ترین کارها نزد خداوند است و متضمن ثواب اخروی و پاداش فراوان 
نباید تصور کنیم که عبادت  ما  البته  برابری می کند.  با ثواب عبادات مستحب،  آنجا که  تا  در دنیا می باشد 
خداوند فقط در خدمت به خلق او خالصه می شود؛ لذا این شعر سعدی علیه الرحمة که گفته است: عبادت 
به جز خدمت خلق نیست خالی از اشکال نمی باشد زیرا یکی از مظاهر و جلوه های عبادت خداوند، خدمت 
به بندگان اوست نه اینکه عبادت را منحصر کنیم به خدمت رسانی به مردم و بس؛ با اینکه می دانیم عبادت 
مردم  به  آن خدمت رسانی  زیر مجموعه های  از  یکی  که  بسیاری است  و جلوه های  مظاهر  دارای  خداوند 

است.
2   گمان برخی این است که خدمت به مردم و کمک به آنان، منحصر در حّل مشکالت ماّدی و برطرف 
ساختن نیازهای مالی آنهاست، در حالی که چه بسا کمک به حّل گرفتاری های روحی و نیازهای عاطفی، در 
تأمین سعادت واقعی و طراوت و شادابی زندگی آنان مؤثرتر است. بر این اساس، در مجموعه رهنمود های 
اولیای الهی، آن گاه که از خدمت به هم نوعان سخن به میان می آید، عالوه بر تأمین نیازهای جسمانی، از 
ضرورت برآورده سازی نیازهای روحی و روانی آنها نیز بحث می شود. به عنوان نمونه برطرف کردن غصه و 
اندوه از قلب مؤمن، عیادت و مراقبت در وقت بیماری، برقراری صلح و آشتی بین کسانی که با هم اختالف 

دارند و... از مصادیق تعاون و همدلی به شمار می آیند.
3   یکی از نمونه های تعاون و همدلی در عرصه اجتماع، امر به معروف و نهی از منکر است زیرا از نظر 
اسالم سرنوشت جامعه و فرد به هم پیوند می خورد، از این رو دین اسالم برای دور ماندن جامعه از سقوط 
و تباهی مؤمنان را به برقراری فریضه امر به معروف و نهی از منکر سفارش می کند. کسی که امر به معروف 
و نهی از منکر می کند، در حقیقت در انجام گرفتن کارهای نیک و ترک اعمال زشت و ناپسند با دیگران 

همکاری می کند1.

1ــ نراقی، احمد؛ معراج السعادة، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی طوبای محبت، چاپ اول، 1385، ص427 تا 435.


