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خواب شیرین 

توضیحات درس

دوران سی و چهار ساله امامت امام صادق علیه السالم، عصر شکوفایی معارف اهل بیت علیهم السالم بود. آن حضرت در این 
دوران، از درگیری میان بنی امیه و بنی عباس و اشتغال آنها به این امر استفاده کرده و با توجه به نیاز شدید جامعٔه آن زمان و آماده بودن 
زمینٔه اجتماعی، با ایجاد یک حوزٔه وسیع علمی و دینی، به تربیت شاگردان بسیاری در زمینه های مختلف علمی و مذهبی پرداختند. 
عده ای شاگردان معروف ایشان را تا چهار هزار نفر و مجموع آنها را تا 12 هزار نفر هم نوشته اند. به این ترتیب، آن حضرت با شرکت 
در مناظرات و مباحثات علمی و مذهبی عالوه بر آشکار ساختن چهرٔه راستین اسالم و فقه آل محّمد، شبهات دروغ سازان و نیرنگ بازان 

اموی و عباسی را نیز پاسخ می گفت و توطئه های آنان را باطل می کرد.
اگر چه معرفت و شناخت تمام جنبه های شخصیتی امام صادق علیه السالم برای ما انسان های عادی غیر ممکن است، اما در 
درس »خواب شیرین« تالش شده در حّد امکان دانش آموزان با شخصیت ارزشمند آن حضرت آشنا شده و ضمن احساس عالقه و 

ادای احترام به امام صادق علیه السالم برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق و رفتار ایشان تالش نمایند.
نکته: پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان، در صورت امکان این درس در زمان والدت 

یا شهادت امام صادق علیه السالم  یا با توجه به مناسبت های مرتبط با آن امام همام تدریس شود.

اهداف درس

1ــ آشنایی با امام صادق علیه السالم  به عنوان امام ششم شیعیان
2ــ احساس عالقه به امام صادق علیه السالم  و اعمال و رفتار ایشان

3ــ تالش برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق و رفتار امام صادق علیه السالم  
4ــ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی

امام صادق علیه السالم 

درس هفدهم
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روش تدریس

توصیه هایی برای شروع مناسب تدریس: 
1ــ این درس می تواند در قالب یک قصه برای دانش آموزان بیان شود. )با توجه به آنچه در کلیات آورده شده است( 

2ــ همچنین این درس می تواند در قالب فعالیت نمایشی ارائه شود. 
3ــ یکی از بهترین شیوه ها برای شروعی مناسب، ایجاد سؤال در ذهن دانش آموزان است. )با توجه به آنچه در کلیات آورده 

شده است.(
به طور مثال: گذشت یعنی نادیده گرفتن اشتباه های دیگران و بخشیدن آنها. 
امام رضا )ع( می فرماید: زیباترین زیبایی ها، گذشت در هنگام خشم است. 

بیشتر مردم هم می گویند گذشت شیرین است.
آیا به نظر تو هم گذشت شیرین است، چرا؟ 

فکر می کنی چند بار باید گذشت کرد؟ چرا؟ 
آیا گذشت بهتر است یا تالفی کردن؟ چرا؟ 

ـ دو تصویر یکی از فردی که در خواب حالت لبخند دارد و یکی  ـ خواب تلخـ  4ــ استفاده از عنوان درس با کلمٔه خواب شیرینـ 
که حالت اخم دارد سؤال: خواب شیرین یا خواب تلخ چه نوع خوابی است؟ به نظر شما هر کدام از این افراد چه نوع خوابی می بینند؟ 

آیا شما تا به حال پیش آمده که خواب شیرین یا تلخ و... دیده باشید؟ آن را برای دوستان خود بازگو کنید. 

فعالیت های درس

که  است  شده  طراحی  دانش آموزان  کامل  مشارکت  با  و  درس  متن  بر  تحلیلی  عنوان  به  فعالیت  این  کنیم:  گفت وگو   
به  نسبت  امام  اخالق خوب  به  آموزان  دانش  توجه  هدف،  می کنند.  گفت وگو  آن  موضوع  دربارٔه  گروه های خود،  در  دانش آموزان 
شخص است که رد پای آن در درس قابل مشاهده است. امام نه تنها او را تنبیه ننمود، بلکه با مهربانی و گذشت او را باد می زد تا نور 

خورشید او را اذیت نکند.
به مواردی از قبیل یاری امام برای ادارٔه  با فکر روی این جمله، برای تکمیل آن می توانند  فکر می کنم: دانش آموزان   

زندگی اش، نجات او از بیکاری و.... اشاره کنند.
مضمون  به  توجه  ضمن  نفره  چند  گروه های  در  دانش آموزان  می گردد  پیشنهاد  فعالیت،  این  آموزش  برای  کنید:  کامل   
حدیث، دربارٔه پرسش مطرح شده به گفت وگو بپردازند. انتظار می رود دانش آموزان با توجه به حدیث ذکر شده به ارتباط اوصافی مثل 
وفای به  عهد )خوش قولی( و مهربانی با نیازمندان اشاره کنند. انجام درست این فعالیت، ضمن ایجاد زمینٔه آشنایی بیشتر با احادیث 

معصومین، نشانگر درک اهداف حیطٔه شناختی درس می باشد و باعث می شود آموخته های دانش آموزان در ذهن آنها تثبیت گردد.
 بیندیشیم: پس از خواندن پیام قرآنی به شیوه ای که در دروس قبل گذشت، دانش آموزان در گروه های چند نفره با توجه 
به مضمون آیه، دربارٔه پرسش مطرح شده به گفت وگو می پردازند. انتظار می رود دانش آموزان ضمن یادآوری اوصاف و ویژگی های 
امام صادق علیه السالم،  به این نتیجه برسند که امام صادق علیه السالم با اینکه می توانستند این شخص را به دلیل عدم انجام درخواستشان 
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مجازات کنند، ولی از خطای ایشان درگذشتند.
 دوست دارم: در این فعالیت دانش آموزان مطالبی را که در درس راجع به امام صادق علیه السالم و ویژگی های اخالقی 
ایشان آموخته اند با زندگی روزمرٔه خود تطبیق می دهند. آنها در این فعالیت با درس گرفتن از امام صادق علیه السالم، رفتار خود نسبت 
به نیازمندان، کوچک تر از خود و دوستان شان را اظهار می دارند. آنها از امام صادق می آموزند که همواره باید برای رفع مشکالت 

دیگران کوشش نمود و در حّد توان به آنها یاری رساند.
 بگرد و پیدا کن: این فعالیت برای تثبیت مفهوم درس در ذهن دانش آموزان طراحی شده است. دانش آموزان با تکمیل 

مطالب با استفاده از بخش بدانیم با امام صادق علیه السالم بیشتر آشنا می شوند.
 ببین و بگو: این بخش با انجام یک فّعالّیت عینی و ملموس و استفاده از شیؤه تصویرخوانی، موجب تثبیت مفاهیم درس 
و تعمیق یادگیری می شود.  دانش آموزان با توجه به تصویر که به یکی از دروس سال گذشته به نام »بهترین دوست« اشاره می کند و با 
ذکر ویژگی مشترک این دو درس که بیانگر نمونه ای از رفتار کریمانه و مهربانی و ادب، نسبت به خطاکاران است و ذکر این مطلب که 
ما با رفتار خوب خود، می توانیم هم آنان را متوجه اشتباه شان کنیم و هم آنها را به بهترین دوستان خود تبدیل سازیم، به سؤال پاسخ 

می دهند. این فعالیت به دانش آموزان فرصت می دهد تا آنچه را در رابطه با رفتار امامان آموخته اند، مرور کنند.
 اجرای نمایش: محتوای برخی دروس به گونه ای است که می توان آن را به صورت نمایش در کالس اجرا نمود. جهت 
جذاب سازی کالس، همکاران می توانند امکانات الزم برای نمایش را در کالس تدارک نمایند. این بخش با قرار دادن دانش آموزان 

در موقعّیتی فرضی، فرصتی برای تمرین عملی مفاهیم درس فراهم می کند.
گردیده  طراحی  شده،  آموخته  دینی  هویت  تثبیت  در  خانواده  انکار  قابل  غیر  تأثیر  به  توجه  با  فعالیت  این  خانواده:  با   
است. انتظار می رود دانش آموزان با توجه به آموخته های خود در دروس قبل، به چهار امام مدفون در قبرستان بقیع اشاره نمایند: 

امام حسن مجتبى علیه السالم، امام سجاد علیه السالم، امام باقر علیه السالم، امام صادق علیه السالم. 
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جدول ارزشیابی

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

شمارۀ 
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

امامت ،  قرآن کریم

ــ آشنایی با  امام  صادق  )ع(  به 
 عنوان  امام چهارم شیعیان

ش برای 
ــ ابراز عالقه و تال

الگوگرفتن از  امام  صادق  )ع(

ــ آشنایی با  پیام قرآنی

17

ــ بیان ویژگی های  امام  صادق  )ع(  
به عنوان  امام چهارم شیعیان

ــ ابـراز عالقـه و تـالش بــرای 
الگوگرفتن از زندگی و اخالق و 

رفتار    امام  صادق  )ع(  

ک مفهوم پیام قرآنی
ــ در

خیلی خوب

کند.   ــ نمونه های متنوعی از ویژگی های امام  صادق  )ع(  را ذکر می 
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به امام  صادق )ع(، برای الگو گرفتن از زندگی و اخالق و 

ش می کند.
رفتار ایشان  تال

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

خوب

های امام صادق )ع( را ذکر می کند.   ــ نمونه هایی از ویژگی 
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به امام صادق )ع(، برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق و رفتار 

کند. ش می 
ایشان تال

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

قابل قبول

ــ چند نمونه از ویژگی های امام صادق )ع( را ذکر می کند.  
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به امام صادق )ع(، برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق و رفتار  

کند. ش می 
ایشان  تال

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

نیازمند 
ش 

آموز
ش 

و تال
بیشتر

ک آموزگار چند نمونه از ویژگی های امام صادق )ع(  را ذکر  می کند.  
ــ با کم

ک آموزگار ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به امام صادق )ع(، برای الگوگرفتن از زندگی 
ــ با کم

ش می کند.
و اخالق و رفتار  ایشان  تال

ک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.
ــ به کم
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دانستنی های معلم

1ــ این داستان، نشان دهندٔه اوج مهربانی امام در حق اطرافیانش است و تصویری دلنشین از رأفت و محبت امام را در ذهن 
مخاطب می نشاند. بیان این مطالب و صحنه ها از زندگی امامان باعث می شود تا دانش آموزان عالقه و انس زیادی به امام خود پیدا کنند 
و شخصیت دوست داشتنی امامان بر دل آنها بنشیند. اگر چه دانش آموزان در این سن توانایی درک بسیاری از معارف اهل بیت را 
ندارند، اما با ارائٔه این داستان ها و ایجاد عالقه نسبت به امامان، قلب و ذهن آنها آماده می شود تا در آینده پذیرای معارف ناب آنان گردند.
2ــ این درس عالوه بر معرفی گوشه ای از شخصیت امام، درس های دیگری هم دارد. توجه به انسان های ضعیف و ناتوان، 

گذشت از خطاهای دیگران، ایثار و از خود گذشتگی در حّق دیگران و... .
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آینۀ سخنگو

توضیحات درس

اسالم به عنوان دینی جامع و جهانی بر نظم و برنامه ریزی در زندگی فردی و اجتماعی پیروانش تأکید کرده به آنان سفارش می کند 
که تمامی کارهای خود را طبق برنامه و به طور منظم انجام دهند و از بی نظمی بپرهیزند. در همین زمینه مهم ترین احکام و مقررات خود 
را با نظم حاکم بر جهان  هماهنگ ساخته و مسلمانان را به رعایت دقیق آن فرا خوانده است تا آنجا که آنان بایستی اوقات نمازهای 
روزانه را با توجه به گردش منظم منظومٔه شمسی و حرکت زمین تعیین کنند. برای مثال، اگر نماز ظهر را حتی یک دقیقه پیش از 
رسیدن نیم روز یا نماز صبح را پیش از طلوع فجر اقامه کنند از ایشان پذیرفته نیست. پیشوایان معصوم )ع( بر داشتِن برنامٔه منظم و 
تقسیم اوقات، بسیار تأکید می نمودند. امام کاظم )ع( می فرماید: تالش کنید که اوقاتتان چهار بخش باشد، یک بخش برای مناجات با 
خدا، بخشی برای زندگانی و معاش، بخشی برای معاشرت با برادران و اشخاص مورد اعتماد که عیوب شما را به شما می فهمانند و از 
دل به شما اخالص ورزند و در بخشی هم برای درک لذت های حالل خلوت کنید که این بخش، شما را بر انجام وظایف در سه بخش 

دیگر موفق می سازد1. 
درس »آینٔه سخنگو« داستان پسری به نام رضا است که در خواب آینه با او سخن می گوید و در مورد بی نظمی و آثار آن تذکر 
می دهد. رضا پس از بیداری با اینکه کودک نامنظمی نیست، ولی تالش می کند تا به تذکرات آینه بیشتر از قبل توجه داشته باشد و نظم 

را بیشتر رعایت کند.  

اهداف درس

1ــ آشنایی با مفهوم نظم و ترتیب در کارهای شخصی 
2ــ گرایش به نظم و ترتیب در کارهای شخصی

3ــ تالش برای رعایت نظم و ترتیب در امور شخصی
4ــ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی

 نظم و ترتیب 

١ــ تحف العقول، ص 409.

درس هجدهم
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روش تدریس

 توصیه هایی برای شروع مناسب تدریس:
 1ــ داستان کوتاه زیر را برای بچه ها تعریف کنید. 

 روزی مردی به در خانٔه پیامبر خدا آمد و اجازٔه ورود خواست. آن حضرت طبق معمول در آینه نگاه کردند و سر و صورت خود 
را مرتب و آراسته کردند. همسر پیامبر به ایشان عرض کرد: ای رسول خدا، شما برترین فرزندان آدم و پیامبر پروردگار جهانید؛ در برابر 
آینه می ایستید و موی سر و صورت خود را مرتب می کنید؟ رسول اکرم )ص( فرمودند: خداوند دوست دارد  وقتی بنده اش برای دیدن 
برادرش از خانه خارج می شود، خود را مرتب و آراسته کند. از دانش آموزان بخواهید دربارهٔ این داستان با یکدیگر گفت وگو کنند.

 2ــ درس را برای دانش آموزان  بخوانید؛ به گونه ای که خود را در متن داستان احساس کنند. 
 3ــ آوردن آینه به کالس در زنگ آخر و نگاه کردن هر کدام از دانش آموزان به آینه و پرسش از آنها که چه می بینند؟ از آنها 

بخواهید آنچه را که در آینه می بینند به تصویر بکشند و نظر خودشان را بگویند. 
 4ــ موضوع درس را می توان با هماهنگی تعدادی از دانش آموزان به صورت نمایش در آورد و سپس از آنها خواست تا در 

مورد شخصیت داستان اظهار نظر کنند. 
 5ــ بهتر است این درس زمانی تدریس شود که اتفاقی شبیه به آنچه در متن درس آمده است در کالس یا وضع ظاهر آنها رخ 

داده باشد. در این صورت، زمینٔه فکری الزم برای درک این موضوع از قبل مهیا شده است.
 6ــ یک تصویر از مرتب بودن کالس در اّول وقت و یک تصویر از پایان کالس و نامرتبی و نصب در پای تابلوی کالس برای 

ایجاد انگیزه و شروع گفت وگو بین دانش آموزان می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. 

فعالیت های درس 

 دوست دارم: دانش آموزان با توجه به متن درس جمله را کامل می کنند و می توانند به آثار فراوان و ارزشمند نظم و انضباط 
در کارها که برخی از آنها عبارت اند از: نتیجه بخشی کارها، انباشته نشدن کارها برای بعد، الگوبودن برای سایر افراد و... اشاره کنند.
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 گفت وگو کنیم: این فعالیت، برای جمع بندی پایانی از درس توسط معلم و با مشارکت کامل دانش آموزان طراحی شده 
است. دانش آموزان در گروه های خود ابتدا دربارٔه عوامل بروز بی نظمی )انجام ندادن کارها در زمان خود، قرار ندادن هر چیز در 
جای خود، برنامه ریزی نکردن کارها و...( و سپس پیرامون نتیجٔه قرار دادن هر چیز در جای خود )نظم و تمیزی در همه جا و...( با 
یکدیگر سخن می گویند. در این مرحله، معلمان عزیز بحث را هدایت کنند تا دانش آموزان به پیامدهای بی نظمی در فّعالّیت های فردی و 
اجتماعی  از جمله ایجاد هرج و مرج، خدشه دارشدن شخصّیت اجتماعی، پایمال شدن حقوق ، هدر رفتن سرمایه ها و... ، و آثار نظم 

که مهم ترین آن احساس آرامش و صرفه جویی در وقت و... است اشاره کنند.
 بیندیشیم: در این فعالیت، ابتدا تعدادی از دانش آموزان و سپس همٔه آنها متن حدیث را می خوانند. سپس در گروه های 
مرتب  به  دانش آموزان  می رود  انتظار  می پردازند.  گفت وگو  به  پرسش  دربارٔه  ارائه شده،  تصاویر  و  به مضمون حدیث  توجه  با  خود 
بودن پوشش، بسته بودن دکمه ها، لباس متناسب با موقعیت و... در لباس پوشیدن؛ رعایت زمان غذا خوردن، تناسب در خوردن 
خوراکی ها، رعایت آداب خوردن و آشامیدن و... در غذا خوردن و نظم و انضباط در بازی، قرار گرفتن هر کس در جای مشخص 

شده و... در بازی فوتبال، اشاره کنند. 
 ببین و بگو: در این فعالیت انتظار می رود دانش آموزان با استفاده از تصویر خوانی، بی نظمی ها و عوامل ایجاد کنندٔه آنها 

در تصویر را بیان کنند.
  هر چیز در زمان خود: در این فعالیت، بر رعایت زمان که از ارکان نظم و ترتیب است، تأکید می شود. قابل توجه معلمان 
گرامی اینکه رعایت نظم دو پایٔه اساسی دارد: قرار دادن هر چیز در مکان خود، انجام دادن هر چیز در زمان خود. در این فعالیت، با 

تأکید بر قسمت دوم، به صورت غیر مستقیم بر اهمیت برنامه ریزی در کارها تأکید می شود.
 گفت وگو کنیم: این فعالیت برای جمع بندی پایانی از درس توسط معلم و با مشارکت کامل دانش آموزان طراحی شده 
است. دانش آموران با بحث و گفت وگو در گروه های خود، به موارد رعایت  نظم در کالس  از جمله تمیز نگه داشتن میز و نیمکت، قرار 

دادن کیف، کتاب و تخته پاک کن در جای خود و... اشاره می کنند.
 نمایش: این بخش با قرار دادن دانش آموزان در موقعّیتی فرضی، فرصتی برای تمرین عملی، مفاهیم درس را فراهم می کند. 

جهت جذاب سازی کالس می توانید امکانات الزم برای نمایش را در کالس تدارک نمایید. 
انضباط  و  نظم  به  راجع  در درس  که  را  مطالبی  تا  کنید  تشویق  را  دانش آموزان  فعالیت  این  انجام  برای  خانه:  در  کار   

آموخته اند، با زندگی روزمّرٔه خود تطبیق دهند. 
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جدول ارزشيابی

عناوين کارنامه
ف کلی

اهدا
شمارۀ 
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

اخالق و آداب اسالمی ، قرآن کريم

ــ آشنايی با اهميت و ضرورت 
رعايت نظم و ترتيب و تمايل و 

  تالش برای رعايت آن
ــ آشنايی با  پيام قرآنی

۱۸

ص ويژگی ها و مصاديق نظم 
ــ تشخي
 و ترتيب

ــ ارائٔه پيشنهادهايی برای رعايت 
نظم و ترتيب در موقعيت های مختلف

ــ ابراز حساسيت نسبت به رعايت 
نظم و ترتيب 

ک مفهوم پيام قرآنی
ــ در

خيلی خوب

ص و برای رعايت آنها پيشنهاد ارائه 
ويژگی ها و مصاديق نظم و ترتيب را در نمونه های متنوع تشخي

می دهد و همواره نسبت به رعايت آنها حساسيت نشان می دهد.
پيام قرآنی را می خواند و ضمن بيان مفهوم دربارٔه آن توضيح می دهد.  

خوب

ص و برای رعايت آنها پيشنهاد ارائه می دهد و در 
ويژگی ها و مصاديق نظم و ترتيب را در چند نمونه تشخي

بيشتر موارد نسبت به رعايت آنها حساسيت نشان می دهد.
پيام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بيان می کند.

قابل قبول

ص می دهد و گاهی اوقات 
ويژگی ها و مصاديق نظم و ترتيب را در حّد نمونه ها و فعاليت های کتاب تشخي

نسبت به رعايت آنها حساسيت نشان می دهد.
پيام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بيان می کند.

نيازمند 
ش 

آموز
ش 

و تال
بيشتر

ص می دهد 
با راهنمايی معلم ويژگی ها و مصاديق نظم و ترتيب را در حّد نمونه ها و فعاليت های کتاب تشخي

و  به ندرت نسبت به رعايت آنها حساسيت نشان می دهد.
ک آموزگار پيام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بيان می کند.

با کم
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دانستنی های معلم

1ــ این داستان به دنبال یاددهی مفهوم نظم است. امری که بسیاری از دانش آموزان گرفتار بی توجهی به آن هستند. نظمی که در 
این درس ترسیم شده در دو دسته جای می گیرد: یکی نظم در سر و وضع ظاهری؛ مثل مرتب بودن موها، تمیز بودن لباس ها و دیگری 

نظم در چینش وسایل؛ یعنی اینکه فرد هر چیز را در سر جای خود بگذارد و از پراکنده کردن وسایل پرهیز کند.
بنابراین، همکاران محترم باید با استفاده از این درس هر دو نوع نظم را به دانش آموزان یاد دهند؛ یعنی هم نظم داشتن در سر و 

وضع ظاهری را یاد بگیرند و هم نسبت به محیط اطراف خود حساس باشند و از ریخت و پاش وسایل خود، خودداری کنند.
2ــ یکی از روش هایی که می توان به دانش آموزان در خصوص نظم اتاق یا اطراف شان آموزش داد این است که یاد بگیرند از 
همان ابتدا از هر وسیله ای که استفاده می کنند، پس از پایان کار آن را در جای خود قرار دهند. به این ترتیب، کارها روی هم انباشته 
نمی شود تا جمع کردن آنها مشکل باشد. روش دیگر این است که دانش آموز یاد بگیرد که حداقل و در صورت انجام ندادن روش اّول، 

قبل از خوابیدن اتاق و وسایلش را مرتب کند و سپس به رختخواب رود.
3ــ خوب است که به دانش آموزان یاد دهیم که همان گونه که بایستی اتاق منظم و خانه ای تمیز داشته باشیم، کوچه و خیابان و 
شهر ما نیز باید تمیز و منظم باشد. اگر ریختن زباله در اتاق امری ناپسند است، ریختن زباله در شهر بسیار ناپسند تر است. همچنین 
باید سعی کنیم که در هر محیطی که هستیم آن محیط را تمیز نگه داریم، محیط کالس، محیط مدرسه و هر جایی که در آن حضور پیدا 

می کنیم.
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گندم از گندم بروید

توضیحات درس

از نظر قرآن و عقل، برخی اعمال خوب و صالح اند و برخی اعمال بد و ناصالح، ولی نتیجه تمام کارها اعم از خوبی ها و بدی ها 
به خود انسان بازگشت می کند. قرآن کریم در تبیین این مسئله مى فرماید: روزى که هر کسى آنچه کار نیک به جاى آورده و آنچه بدى 

مرتکب شده، حاضر شده مى یابد و آرزو مى کند کاش میان او و آن کارهاى بد فاصله اى دور بود1. 
با توجه به اینکه انسان ها در طول حیات خود براساس باورهایی که دارند، عمل می کنند، پذیرش این نکتٔه مهم تربیتی می تواند 
آثار بسیار مهمی در رفتار و اعمال ما داشته باشد؛ لذا در این درس تالش شده تا دانش آموزان  ضمن درک تناسب عمل و نتیجه در 

زندگی، با جهان آخرت به عنوان محل پاداش و جزا آشنا شوند.

اهداف درس

١ــ آشنایی با تناسب عمل و نتیجٔه آن در زندگی 
٢ــ آشنایی با جهان آخرت به عنوان محل پاداش و جزا با مصداق های دنیایی

٣ــ توجه به نیکی و بدی اعمال و نتیجه آنها در جهان آخرت
٤ــ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی

تناسب عمل و نتیجه 
جهان آخرت
پاداش و جزا

روش تدریس

توصیه هایی برای شروع مناسب تدریس:
1ــ می توانید با کمک دانش آموزان یک »موقعیت« ایجاد کنید. مثالً با هماهنگی قبلی شما کسی وارد کالس شود که بسیار 

١ــ یَـۡوَم تَِجُد کُلُّ نَـۡفس ما َعِملَۡت ِمۡن َخۡیٍر ُمۡحَضرًا َوما َعِملَۡت ِمۡن ُسوء تََودُّ لَۡو َأنَّ بَـۡیَنها َوبَـۡیَنُه َأَمدًا بَِعـیدًا; )سورٔه آل عمران، آیٔه ٣٠(.

درس نوزدهم
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خوش حال یا به عکس ناراحت است و آن گاه باب گفت وگو را دربارٔه دالیل احتمالی خوش حالی یا ناراحتی او باز کنید. همچنین 
می توانید خودتان با حالتی ناراحت یا بسیار خوش حال، وارد کالس شوید. در این صورت باید کاری کنید که دانش آموزان رفتار شما 

را کامالً طبیعی تلقی نموده و در عین حال به خوش حالی یا ناراحتی شما پی برده و اجازهٔ سؤال در این باره را به خود بدهند. 
2ــ مالحظه می شود که متن درس بسیار مناسب است؛ بنابراین، بهترین شیوه برای درس، خواندن متن درس و بحث و گفت وگو 

و نظرخواهی از دانش آموزان است. 
3ــ می توان درس را با خواندن شعری آغاز کرد. فعالیت با هم بخوانیم کتاب می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. 

)با توجه به آنچه در کلیات آورده شده است.( 
4ــ با توجه به متن درس، می توان تدریس آن را به زمانی موکول کرد که نمره های دانش آموزان اعالم شده یا کارنامٔه درسی 
به آنها داده شده باشد و پس از آن همین احساس های گوناگون و تجربه های تلخ و شیرین مدد گرفت و مطلب فوق را بر اساس آن 

آموزش داد. 
5ــ با توجه به ساختار درس، می توان موقعیتی را فراهم آورد تا کودکان از نزدیک کشتزاری را ببینند و با کشاورزی در زمینٔه 
کارش گفت وگو کند یا بذرهای مختلفی که برخی خوب و برخی فاسدند بکارند و پس از آنکه محصوالت مختلفی به دست آمد و بذرهای 
فاسد نیز بی نتیجه ماند، و احساس شادی و غم را تجربه کردند، آموزگار نتیجه بگیرد که اعمال هر یک از ما در این دنیا گوناگون و 
مختلف است. هر چه عمل نیکوتر باشد مانند بذر مناسب تری است که همانا بهره مندی بیشتر از نعمت های بهشتی است. اما کسی که 

کار بدی در این دنیا انجام می دهد، مثل بذر فاسدی است که هیچ چیز از آن نمی روید. 
6ــ از دانش آموزان بخواهید از کارهای خوبی که در یک زنگ تفریح در مدرسه می بینند، گزارش تهیه کنند. 

7ــ از دانش آموزان سؤال کنید اگر از کارها و فعالیت های دیروز شما فیلمبرداری کرده باشند، کدام قسمت ها را دوست دارید 
دوباره ببینید؟ چرا؟ 

آنها را  تا دانش آموزان  انتخاب کنید و روی تختٔه کالس بچسبانید  یا ناخوشایندی را از روزنامه  8  ــ می توانید اخبار خوب 
بخوانند. 

9ــ از دانش آموزان بخواهید در روزنامه هایی که شما انتخاب کرده و در اختیارشان گذاشته اید، اخبار خوب و بد را جست وجو 
کنند.

فعالیت های درس

است.  شده  طراحی  دانش آموزان  کامل  مشارکت  با  و  درس  از  پایانی  جمع بندی  برای  فعالیت  این  کنیم:  گفت وگو   
دانش آموزان در گروه های خود به مصادیقی از کارهای خوب و بد اشاره می کنند.

 بیندیشیم: در این فعالیت، ابتدا تعدادی از دانش آموزان و سپس همٔه آنها متن حدیث را می خوانند. سپس در گروه های 
خود با توجه به مضمون حدیث و تصاویر ارائه شده، دربارٔه پرسش به گفت وگو می پردازند. انتظار می رود دانش آموزان به این نکته که 
هر کس هر چه بکارد، همان را درو می کند، اشاره کنند. یعنی همان طور که کشاورز هر دانه یا میوه ای را بکارد، ثمرٔه او هم از همان 
جنس دانه یا میوه خواهد بود و آن را برداشت خواهد کرد؛ دنیا نیز همانند مزرعه است و ما مثل کشاورزیم که اگر کار خوب انجام دهیم، 
به نتایج خوب و پاداش نائل می شویم و در صورت ارتکاب بدی ها به مجازات گرفتار می شویم انجام درست این فعالیت، ضمن ایجاد 
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زمینٔه آشنایی بیشتر با سخنان معصومین، نشانگر درک اهداف حیطٔه شناختی درس است و باعث می شود آموخته های دانش آموزان 
در ذهن آنها تثبیت گردد.

 ببین و بگو: با توجه به تصاویر، انتظار می رود دانش آموزان به نتایج، آثار و پاداش کارهای خوب ذکر شده از قبیل خشنود 
شدن خدا، رفتن به بهشت، سالمتی و آسایش و... و نیز نتایج، آثار و جزای کارهای بد ذکر شده همانند آلودگی، آسیب دیدن و آسیب 
رساندن و... اشاره کنند. در این فعالیت، با توجه به آثار و نتایج کارها در این دنیا و اینکه کارهای ما در این دنیا هر یک نتیجه ای دارد؛ 

زمینه جهت سخن گفتن از آثار و نتایج مثبت و منفی کارهای ما در آخرت فراهم می آید.
 دوست دارم: در این فعالیت، دانش آموزان احساس خود را در مورد نتیجٔه اعمال با توجه به بازگشت عمل هر کس به 
خودش، در قالب جمله ای بیان می کنند. در ادبیات دینی بسیار بر این مسئله تأکید شده است که پیش از انجام یک کار به نتیجه و عاقبت 
آن فکر شود و در صورت مفید بودن عمل، آن کار صورت پذیرد و در صورت زیان بار بودن ترک شود. بر این اساس، فکر کردن دربارٔه 

نتیجه کار قبل از انجام عمل فوائد فراوانی دارد؛ از جمله پشیمان نشدن، انجام بهتر و دقیق تر کار و... .
 با هم بخوانیم: زبان شعر با زبان نثر متفاوت است. پس باید به هنگام خواندن شعر، بر روی وزن و آهنگ آن توجه و دقت 
بیشتری شود. بد خواندن شعر، تأثیر نامناسب بر روی شنوندٔه آن، به خصوص اگر کودک باشد، به جای خواهد گذاشت. لذا سعی کنید  
احساس، زیبایی و موسیقی شعر را به گونه ای دلپذیر به دانش آموزان انتقال دهید. تأکید بر روی کلمات، سکوت های مناسب و بجا، 
نشان دادن بار معنوی عاطفی و حسی کلمات در این انتقال مؤثر است. در این قسمت از فعالیت ها، ضمن ایجاد احساس خوشایند و 
دلچسب در دانش آموزان از خواندن شعر در قالب سرود، این ذهنیت را در آنها تقویت می کنیم که یکی از قوانین مهم جهان، قانون 

بازتاب عمل است؛ یعنی:
                              هر چه کنی به خود کنی                 گر همه نیک و بد کنی

 توجه به معنای شعر خوانده شده، برای جمع بندی پایانی از درس طراحی شده است. در این مرحله، معلمان عزیز بحث را هدایت 
کنند تا دانش آموزان به این نکته اشاره کنند که آنچه در آخرت به عنوان کیفر یا پاداش داده می شود، همان اعمال خود فرد در این دنیا و 
نتایج آن است. شاعران و ادیبان ایرانی نیز این قانون را مورد توجه قرار داده و با زیباترین و دقیق ترین تشبیهات و شیرین ترین تمثیالت 

به بیان آن پرداخته اند که به چند مورد آن اشاره می کنیم.
طمع خوشه گندم مکن از دانه جو   )ظهیر فاریابی(  آنچه دی کاشته ای، می کنی امروز درو 

آن هم زماست                                                              )مولوی(  آنچه بر ما می رسد 
 آنکه کردار بد روا بیند                خود ز کردار خود جزا بیند           )امیرخسرو دهلوی(

باز گردد این نداها را صدا               )مولوی(  این جهان کوه است و فعل ما ندا 
 اگر بد کنی چشم نیکی مدار                که گر خار کاری، سمن ندروی        )ابن یمین(

 با خانواده: در این فعالیت انتظار می رود، حّس هنری دانش آموزان را در جهت اهداف دینی برانگیزانید. 
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جدول ارزشیابی

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
شمارۀ 
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

معاد، قرآن کریم

ــ آشنایی با تناسب عمل و 
نتیجٔه آن 

ــ آشنایی با جهان آخرت به 
ش و جزا 

عنوان محل پادا

ــ توجه به نیکی و بدی 
اعمال و نتیجه آنها در جهان 

آخرت

ــ آشنایی با  پیام قرآنی

19

ــ بیان تناسب عمل و نتیجٔه آن در 
زندگی 

ــ معرفی جهان آخرت به عنوان 
ش و جزا با مصداق های 

محل پادا
دنیایی

ص نیکی و بدی اعمال و 
ــ تشخی

توجه به نتیجٔه آنها در جهان آخرت
ک مفهوم پیام قرآنی

ــ در

خیلی خوب

ــ نتایج اعمال خوب و بد را با ذکر نمونه  های متنوع ، مقایسه و بیان می کند. 
ش و جزا با مصداق های دنیایی معرفی می کند.

ــ جهان آخرت را به عنوان محل پادا
ک و بد و نتیجٔه آنها در جهان آخرت اشاره می کند

ــ به مصادیقی از کارهای نی
ــ پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم دربارٔه آن توضیح می دهد.

خوب

ــ نتایج اعمال خوب و بد را با ذکر چند نمونه  ، مقایسه و بیان می کند. 
ش و جزا با مصداق های دنیایی معرفی می کند.

ــ جهان آخرت را به عنوان محل پادا
ک و بد و نتیجه آنها در جهان آخرت اشاره می کند.

ــ به چند مصداق از کارهای نی
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

قابل قبول

کند.  ــ نتایج اعمال خوب و بد را در حد نمونه ای، مقایسه و بیان می 
ش و جزا با مصداق های دنیایی معرفی می کند.

ــ جهان آخرت را به عنوان محل پادا
ک و بد و نتیجه آنها در جهان آخرت اشاره می کند.

ــ به مصداقی از کارهای نی
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

نیازمند 
ش 

آموز
ش 

و تال
بیشتر

ــ با راهنمایی آموزگار  نتایج اعمال خوب و بد را در حد نمونه ای ، مقایسه و بیان می کند.
ش و جزا با مصداقی دنیایی معرفی می کند.

ک معلم جهان آخرت را به عنوان محل پادا
ــ به کم

ک و بد و نتیجٔه آنها در جهان آخرت اشاره می کند.
ــ با یاری آموزگار  به مصداقی از کارهای نی

ک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.
ــ با کم



۱۲۸

دانستنى هاى معلم

۱ــ در راهنمای معلم پائه دوم گفتيم که در بحث معاد، ما به دنبال وارد شدن به بحث معاد به صورت دقيق و جزيی نيستيم؛ زيرا 
دانش آموزان هنوز توانايی درک بسياری از مباحث مربوط به جهان آخرت را ندارند؛ از اين رو، سعی می کنيم تا نکات کلی را دربارٔه 
آخرت بگوييم و فعالً سخنی از کيفيت عقاب و عذاب و... به ميان نياوريم. در اين درس نيز تنها به همين حد بسنده کرده ايم که هرکس 
در آخرت سزای اعمال خود را می بيند. اگر کارهای خوب انجام داده باشد، جز خوبی نمی بيند و اگر بدی کرده باشد، انتظاری جز 

بدی نبايد داشته باشد. 
۲ــ دانش آموز بايستی در اين درس، به اين نکته پی ببرد که قانون خداوند اين گونه است که هرکس هر گونه عمل کند، همان گونه 
با او رفتار خواهد شد. مثالً کسی که مدام به ديگران ظلم می کند و باعث آزار و اذيت ديگران است نبايد انتظار داشته باشد که در آن دنيا 
پاداش ببيند و به بهشت رود، يا بالعکس اگر کسی در اين دنيا به ديگران خوبی می کند، حتی اگر ديگران ارزش کارهای او را ندانند، 

در آن دنيا پاداش اين عمل خود را خواهد ديد. پس بايد مراقب رفتارهای خود باشيم.
نَيا َمۡزِرَعُة اۡآلِخرة» است. پس چه خوب است با کمک اين حديث و با توجه به  ۳ــ داستان درس در حقيقت بيانگر حديث «الدُّ
ضرب المثلی که درس به آن اشاره کرده است اين نکته را برای دانش آموزان جا بيندازيم که هر عملی را ما انجام می دهيم، مثل بذری 
است که در زمين می کاريم. بذری که محصول آن در آخرت به بار می رسد. اگر بذری بد و نامناسب بکاريم، در آخرت محصول خراب 
و فاسد برداشت می کنيم و اگر بذری سالم و خوب بکاريم، محصولی خوب و نيکو برداشت خواهيم کرد. پس هر عمل ما يک بذر است، 

بايد مراقب باشيم که چه بذری را برای آخرت خود می کاريم.



129

باغ همیشه بهار

توضیحات درس

اعتقاد به روز قیامت و عالم پس از مرگ از مؤثرترین عوامل و سازنده ترین  اسباب تربیت و تکامل انسان است؛ زیرا اگر واقعاً 
انسان به پاداش و کیفر اعمال عقیده داشته باشد و روز حساب را باور کند، در زندگی مراقب رفتار و کردار خود خواهد بود و خویشتن 
را برای آن روز آماده خواهد ساخت. در روز قیامت هیچ چیز به سود انسان نخواهد بود مگر ایمان و عمل صالح. مؤمنان صالح از کیفر 
و عذاب در امان اند، از سرزنش ها آسوده اند، از آتش دورند، در عالی ترین رتبه و مقام در بهشت از جایگاه خود خشنودند و در ملکی 
جاودانه و نعمت هایی پایدار به سر می برند. گناهکاران نیز در جایگاهی تنگ و در آتشی فرو می روند که صدای زبانه هایش وحشت زا، 

شعله هایش بلند و گدازنده است، پس باید سعی کنیم تا با انجام کارهای نیک و تهیٔه بهترین توشه از دنیا کوچ کنیم.
در این درس تالش شده تا دانش آموزان  ضمن تمایل به آشنایی بیشتر با بهشت و جهنم به عنوان محل جزای اعمال نیک و بد، 

برای رسیدن به نعمت های بهشتی و دوری از جهنم تالش نمایند.

اهداف درس

١ــ آشنایی با نام بهشت و جهنم، به عنوان محل جزای اعمال نیک و بد در جهان آخرت
٢ــ تمایل به آشنایی بیشتر با بهشت و جهنم 

٣ــ تالش برای رسیدن به نعمت های بهشتی و دوری از جهنم
٤ــ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی

بهشت و جهنم 
جهان آخرت
پاداش و جزا

روش تدریس

توصیه هایی برای شروع مناسب تدریس:
1ــ توجه به ساختار داستانی این درس، شنیدن داستان درس شیؤه مناسبی برای تدریس می باشد. بهترین راهکار برای شروع 

درس بیستم
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مناسب ایجاد سؤال در ذهن دانش آموزان است.  
2ــ از دانش آموزان بخواهید تا بهشتی را که در ذهن دارند، را نقاشی کنند. سپس از آنها بپرسید بهشت آنها چه ویژگی هایی 

دارد؟ 
با  انشای خود را  از دانش آموزان بخواهید  برگزار کنید.  نظر تو چه شکلیه؟«  از  با موضوع »بهشت  انشا نویسی  3ــ مسابقٔه 
خط خوش بنویسند یا به تصویر بکشند و برای آنها قاب تهیه کنند. آن گاه نمایشگاهی ترتیب دهید تا دانش آموزان بتوانند آن را ارائه 

دهند.
4ــ در صورت امکان بردن دانش آموزان به باغ 

5ــ کاشت گل همیشه بهار )تلفیق با درس علوم( می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. 

فعالیت های درس

به  خود  گروه های  در  آموزان  دانش  است.  شده  طراحی  درس  از  پایانی  جمع بندی  برای  فعالیت  این  کنیم:  گفت وگو   
مصادیقی از کارهای خوب و بد که ما را به بهشت یا جهنم نزدیک می کند، اشاره می کنند.

 بیندیشیم: پس از خواندن پیام قرآنی براساس شیوه ای که در دروس قبل گذشت، دانش آموزان در گروه های خود با توجه 
به مضمون آیه، دربارٔه پرسش مطرح شده به گفت وگو می پردازند. گفت وگوها را هدایت کنید تا دانش آموزان به این مطلب که در بهشت 

نعمت های فراوان وجود دارد و این نعمت ها مخصوص کسانی است که در این دنیا نیکوکار بودند، اشاره کنند.
 دوست دارم: این فعالیت دانش آموزان را به انجام فعالیتی عملی تشویق می کند و آنها تمایل خود را برای ورود به بهشت 
با انجام کارهای خوب نسبت به خود، خدا و دیگران، در قالب جمالتی بیان می کنند. این فعالیت عالوه بر تثبیت اهداف شناختی درس، 

اهداف عاطفی و رفتاری را نیز تکمیل می کند.
 کامل کنید: این بخش با برقراری ارتباط میان مفاهیم درس، به تثبیت اهداف کمک می کند. در این فعالیت، دانش آموزان 

با ذکر »یوم الدین« و »روز قیامت« جمالت را تکمیل می کنند. 
 کار در خانه: برای انجام این فعالیت انتظار می رود حّس هنری دانش آموزان را در جهت پیشبرد اهداف دینی برانگیزانید. 

کاردستی یا نقاشی دانش آموزان می تواند به عنوان بخشی از امتیاز ارزشیابی آنها لحاظ گردد.
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جدول ارزشیابی

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
شمارۀ 
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

معاد، قرآن کریم

ــ آشنایی با بهشت و جهنم 
به عنوان محل جزای اعمال 
ک و بد انسان در جهان 

نی
آخرت 

ش برای انجام کارهای 
ــ تال
ک

نی

ــ آشنایی با  پیام قرآنی

20

جهنم به عنوان  ــ معرفی  بهشت و 
ک و بد انسان 

محل جزای اعمال نی
در جهان آخرت 

ک 
ش برای انجام کارهای نی

ــ تال
ک مفهوم پیام قرآنی

ــ در

خیلی خوب

ک و بد انسان در جهان آخرت با ذکر نمونه های 
ــ بهشت و جهنم را به عنوان محل جزای اعمال نی

متنوع معرفی می کند.
ش می کند.

ک همواره تال
ــ برای انجام کارهای نی

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

خوب

ک و بد انسان در جهان آخرت با ذکر چند نمونه 
ــ بهشت و جهنم را به عنوان محل جزای اعمال نی

معرفی می کند.
ش می کند.

ک در اغلب اوقات تال
ــ برای انجام کارهای نی

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

قابل قبول

ک و بد انسان در جهان آخرت  با ذکر نمونه ای 
ــ بهشت و جهنم را به عنوان محل جزای اعمال نی

معرفی می کند.
ش می کند.

ک در برخی اوقات تال
ــ برای انجام کارهای نی

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

نیازمند 
ش 

آموز
ش 

و تال
بیشتر

ک و بد انسان در جهان آخرت  
ــ با راهنمایی آموزگار بهشت و جهنم را به عنوان محل جزای اعمال نی

با ذکر نمونه ای معرفی می کند.
ش می کند.

ک در برخی اوقات تال
ک معلم برای انجام کارهای نی

ــ به کم
ک آموزگار  پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

ــ با کم
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دانستنی های معلم

١ــ در نظر نوآموزان، زندگی پس از مرگ نباید به گونه ای وحشتناک و ترس آور جلوه کند؛ بدان گونه که بیشتر از عذاب و 
رنج دوزخ سخن به میان آید. برای آنان باید از خوشی ها و لذت های بهشتی صحبت کرد و آنان را نسبت به خدا و رحمت او عالقه مند 
ساخت. به خصوص اگر دانش آموزان به طور مستقیم در مورد رسیدن به بهشت مورد خطاب قرار گیرند، تأثیر بسزایی خواهد داشت. 
تکیٔه زیاد بر عذاب های الهی سبب می گردد تصور محبت آمیز و مملو از لطف و مهربانی خدا در اذهان دانش آموزان خدشه دار شود و 

جای خود را به چهره ای نامطبوع از او بدهد که قطعاً تأثیر نامطلوبی در آموزش های دینی خواهد داشت.
از این رو، تکیه بیشتر بر بهشت و نعمت های او، هم انگیزه نوآموز را برای انجام کارهای شایسته بیشتر می کند و هم زندگی آینده 

را برای او امید بخش و پر از شکوه و زیبایی می سازد.1
2ــ توجه به نکتٔه پیشین نباید مانع عنوان کردن گوشه هایی از خشم و عذاب الهی نسبت به بدکاران شود؛ زیرا در تربیت دینی 
باید بیم و امید را همراه ساخت. هر چند برای مخاطبانی در این سن باید بیشتر از رحمت الهی و آثار آن سخن گفت، ولی باید بحثی 

از غضب الهی و آثار آن نیز به میان آورد.
البته در بیان این عقوبت ها و عذاب ها نباید خود دانش آموزان را مستقیماً مورد خطاب قرار داد؛ بلکه باید آنها را مخصوص 
بدکاران و نتیجٔه اعمال ناشایست آنها معرفی کرد تا در عین اینکه به طور غیر مستقیم در دانش آموزان هوشیاری نسبت به انجام اعمال 

بد به وجود می آید، روحیٔه لطیف آنان نیز آسیب نبیند.
3ــ در این درس، پدر سینا به او این نکته را گوشزد می کند که سرسبزی و زیبایی های بهار با همٔه قشنگی هایش به زودی رو به 

نابودی می رود.
و  دنیا زود گذر  این  زیبایی های  و  تمام خوشی ها  که  کرد  تفهیم  دانش آموزان  به  را  نکته  این  می توان  پدر سینا  این سخن،  از 
تمام شدنی است و تنها یکجاست که خوشی ها و شادی های آن همیشگی است  و زیبایی و طراوت آن جاویدان است، و آن بهشت است. 

پس باید خود را برای رسیدن به آنجا آماده کنیم و توشٔه الزم را برداریم.
4ــ در درس به برخی از صفات بهشت اشاره شده است که همگی برگرفته از آیات قرآن می باشند. برای نمونه، به چند مورد از 

این آیات اشاره می کنیم:
الف( آنان از انواع میوه ها برخوردارند. صافات / 42

ب( و هر میوه ای که بخواهند برایشان مهیاست. مرسالت / 42 
پ( برای آنان )بهشتیان( قصرهایی است که نهرها از زیر آن روان است. زمر / 20

ت( در بهشت هر چه دل هایتان بخواهد برای شما آماده است. فصلت / 31
ث( در اینجا به ما )بهشتیان( رنج و اندوه نمی رسد و درماندگی به ما دست نمی دهد. فاطر / 35

ج( کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، اهل بهشت اند و برای همیشه در آن می مانند. بقره / 82
5ــ این شعر نیز برای استفاده در این درس مناسب است:

بهار:
بهاره و بهاره 

1ــ برگرفته از کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، ناصر باهنر، ص 195.
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درخت ها گل میاره
سوسن و سرو و سنبل
طوطی و کبک و بلبل

شکوفه های قشنگ 
گل های رنگ و وارنگ

از خواب ناز پریده
تا که بهار و دیده

دوباره زندگی شد
موسم بندگی شد

بهار دیگر هم هست 
که اصل زندگی هست

بیدار باش و بیدار باش
به فکر اون بهار باش

                                      شعر از عباسعلی کامرانیان
6ــ جهت اطالع معلمان گرامی جهت پاسخ گویی به سؤاالت احتمالی دانش آموزان، مباحثی در ارتباط با آیٔه شریفه »َماِلِک یَـۡوِم 

ین«  از تفسیر نور ارائه می گردد:  الدِّ
ین« در قرآن به معناى روز قیامت است که روز کیفر و پاداش مى باشد. »یَسئَلُوَن َأیّاَن یَـۡوم الّدین«1مى پرسند روز قیامت  »یَوُم الِدّ
چه وقت است؟ قرآن در مقام معّرفى این روز، مى فرماید: )اى پیامبر،( نمى دانى روز دین چه روزى است؟ روزى که هیچ کس براى 

کسى کارآیى ندارد وآن روز تنها حکم و فرمان با خداست2.
مالکّیت هاى  ولى  است،  سلطنت  و  احاطه  شامل  و  است  حقیقى  خداوند،  مالکّیت  که  می دهد  نشان  ین«  الدِّ یَۡوِم  »َماِلِک   

اعتبارى، از سلطٔه مالک خارج مى شود و تحت سلطٔه واقعى او نیست. 
با آنکه خداوند مالک حقیقى همه چیز در همه وقت است، ولى مالکّیت او در روز قیامت و معاد جلؤه دیگرى دارد؛ زیرا:

٭ در آن روز، تمام واسطه ها و اسباب نسبت به کفار قطع مى شوند3. 
٭ نسبت ها و خویشاوندى ها نسبت به کفار از بین مى رود4. 

٭ براى کفار مال و ثروت و فرزندان، سودى ندارند5. 
٭ بستگان و نزدیکان نیز فایده اى نمى رسانند6. 

٭ نه زبان کفار، اجازٔه عذر تراشى دارد و نه فکر آنها، فرصت تدبیر. تنها راه چاره لطف خداوند است که صاحب اختیار آن 
روز است.

١ــ سورٔه ذاریات، آیٔه 12.
یِن. یَۡوَم اَل تَۡمِلُک نَۡفٌس َشۡیئاً َو اأۡلَۡمُر یَۡوَمِئٍذ ِللِّه« سورٔه انفطار، آیات 18ــ19. ٢ــ »ثُمَّ َما َأۡدَراَک َما یَۡوُم الِدّ

٣ــ تََقطََّعۡت ِبِهُم اأۡلَۡسبَاُب« سورٔه بقره، آیٔه 166.
٤ــ »فاََل َانَۡساَب بَۡیَنُهۡم« سورٔه مؤمنون، آیٔه 101.
٥ ــ »اَلیَۡنَفُع َماٌل َو اَلَبنُوَن« سورٔه شعراء، آیٔه 88.
٦ ــ »لَۡن تَۡنَفَعکُۡم َاۡرَحاُمکُۡم« سورٔه ممتحنه، آیٔه 3.


