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اسب طالیی  درس شانزدهم

٭  توضیحات درس

امانت مانند امن و امان و ایمان از ریشه )ا. م. ن( و به معنای حالتی است که زمینه ساز حصول 
به  انسان  که  ادای حقی است  امانت در حقیقت  به چیزی است.  نسبت  اطمینان خاطر  و  آرامش 

پرداختن به آن تعهد کرده است. 
اعتالی  و  ارتقا  موجب  آن  رعایت  که  ساخته  مطرح  را  احکامی  امانت داری،  مورد  در  اسالم 
اخالق در جامعه می شود؛ و از آنجا که بسیار اتفاق می افتد که دانش آموزان وسایل یکدیگر را به 
امانت می گیرند؛ بر این اساس شایسته است با این احکام آشنا شوند. این درس در قالب یک داستان 
به بیان ضرورت امانت داری و برخی از احکام آن پرداخته است. بنابراین آشنایی با انجام وظایف 
خود در حفظ امانت و ترغیب دانش آموزان به رعایت آن، مهم ترین هدف درس محسوب می شود. 

٭ اهداف درس

1   آشنایی با ضرورت امانت داری و شیوه های آن
2   تمایل به انجام وظایف خود در حفظ امانت

3   ادای امانت به صاحب آن
4   توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس 

٭ مفاهیم کلیدی

امانت 
امانت داری
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٭ پیشنهادهایی برای تدریس

 بهترین شیوه برای تدریس این درس کتابخانه مدرسه و امانت گرفتن کتاب است که می توانید از 
اوایل مهر ماه که کتابخانٔه کوچکی در مدرسه یا کالس خود ایجاد می کنید به طور غیرمستقیم تا روزی 
که می خواهید این درس را تدریس کنید، با دانش آموزان کار کنید تا درک و مفهومی بهتر از امانت 
گرفتن و امانت داری را آموزش بگیرند و خوب است که بعد از تشکیل کتابخانه، با خطی خوش 
جمله ای بر در و دیوار کتابخانه نصب کنید »دانش آموز باید امانت دار باشد«. این جمله در جاهای 

مختلفی نصب شود تا هر روز دانش آموزان آن را مشاهده کنند. 
 برای شروع می توانید از دانش آموزان بخواهید در قالب یک فعالیت فهرستی از چیزهایی که 
متعلق به آنها هست و چیزهایی که متعلق به آنها نیست را تهیه کنند و برای بقیه بخوانند. و سپس 
با هم کالسی ها یا اعضای گروه خود درباره درستی یا نادرستی نظرشان یا برای توسعه دانش خود 

گفت وگو کنند و به این ترتیب وارد متن درس شوید. 
 برای شروع می توانید از دانش آموزان بخواهید اگر در زمینه امانت ضرب المثل، داستان، شعر 
یا حدیثی می دانند یا خاطره و یا تجربه یا هر نوع معلومات دیگری می دانند آن را به شیوه ای جذاب 
بیان کنند. از بچه ها بخواهید موقعیت های دیگری شبیه به موقعیت ذکر شده در قصه را در ذهن خود 

ــ برای نمونه ــ ایجاد کرده و آن را در قالب »قصه گویی« یا نمایش خالق بیان کنند. 
کمک  به  را  درس  متن  مثال  برای  کنید.  استفاده  نیز  نمایش  قالب  از  می توانید  شروع  برای   
تعدادی از بچه ها )با گریم و تغییر شکل مناسب و تهیه دوچرخه در صورت امکان( به صورت نمایش 

درآورید و سپس اجازه دهید در مورد موضوع درس گفت وگو و قضاوت کنند. 
 فعالیت تدبر کنیم برای شروع درس مناسب است. آیه 58 سوره نساء را روی تابلوی کالس 
بنویسید و از دانش آموزان بخواهید که در این رابطه خاطره، داستان و… را بگویند و درباره آن با 
یکدیگر گفت وگو کنند و با طرح این سؤال که چگونه ما می توانیم به این آیه خوب عمل کنیم؟ وارد 
نتیجه  این  به  دانش آموزان  که  کنند  به شکلی هدایت  را  آموزگاران محترم بحث  متن درس شوید. 
برسند که برای خوب عمل کردن به مضمون این آیه باید بدون اجازه نه خودمان و نه دیگران در امانت 
دخل و تصرف نکنیم، آن را در اختیار دیگران قرار ندهیم، به آن آسیب نرسانیم، به موقع آن را به 

صاحبش برگردانیم و…  . 
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 فعالیت ایستگاه فکر نیز می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. شایسته است 
معلمان گرامی بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که اگر فردی مالی 
را در پیش انسان به امانت بگذارد حفظ آن امانت و استفاده بهینه از آن، وظیفه هر مسلمانی است. 
بنابراین کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و اتّفاقاً آن مال تلف شود، 
ضامن نیست ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود آسیب ببیند، چنانچه 

تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد. 
 استفاده از فعالیت گفت وگو کنید ضرب المثل یک کالغ چهل کالغ با موضوع امانت داری 
می تواند شروع مناسبی برای تدریس این درس باشد )تلفیق با درس فارسی(. شایسته است معلمان 
گرامی بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که امانت شامل امانت مادی 
و معنوی و فردی و اجتماعی می شود. بخشی از امانت هایی که مؤمنان موظف به حفظ و ادای آن 
هستند امانت های معنوی است که از جمله آنها اسرار مردم است. در مورد ضرب المثل »یک کالغ 

چهل کالغ« نیز سخن به عنوان امانت معنوی مطرح شده است. 
بررسی کنید کتاب می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. این فعالیت   فعالیت 
بسیار لذت بخش بوده و می توانید با اجرای صحیح آن به موضوع درس بپردازید. این فعالیت در 
قالب بازی طراحی شده است تا ضمن ایجاد جّوی شاد در کالس، دانش آموزان به این نتیجه برسند 
که وقتی سخنی را به امانت نزد ما می سپارند تا آن را به دیگران برسانیم باید به همان شکلی که گفته 

شده نقل کنیم بنابراین کاستن پیام ویا افزودن بر آن، خالف امانت داری است. 
 در فعالیت برایم بگو دانش آموزان به جمع بندی و نتیجه گیری درس می پردازند. در این 
فعالیت نه تنها اهداف درس در حیطه شناختی برای دانش آموزان تثبیت و تقویت می شود بلکه با مورد 
تأیید قرار گرفتن عقاید دانش آموز در گروه همساالن، اهداف درس در حیطه عاطفی )نگرشی( نیز 

تقویت و تثبیت می گردد. 
بیان  یا  نیاز  و  راز  با  شده  داده  آموزش  مطالب  تعمیق  و  تثبیت  کنیم  دعا  فعالیت  هدف   
درخواست و احساسات می باشد. امانت داری در آموزه های اسالمی، اهّمیت فوق العاده ای داشته 
بر تالش برای انجام وظایف خود  بر این اساس عالوه  و در زندگی انسان ها جایگاه واالیی دارد. 
با دعا از خدا توفیق انجام این فریضه را  در حفظ امانت و ادای آن به صاحبانش، شایسته است 

درخواست نماییم. 
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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

ــ آشنایی 
با ضرورت 

امانت داری و 
شیوه های آن

ــ تمایل به انجام 
وظایف خود در 

حفظ امانت

ــ ادای امانت به 
صاحب آن

ــ توانایی تفکر 
در پیام قرآنی و 

درک ارتباط آن با 
موضوع درس

16

ــ بیان ضرورت 
امانت داری و 
شیوه های آن 

ــ اظهارتمایل به 
انجام وظایف خود 

در حفظ امانت

ــ تالش برای ادای 
امانت به صاحب آن

ــ درک مفهوم پیام 
قرآنی

خیلی 
خوب

از  نمونه ای  امانت داری،   ضرورت  بیان  ضمن  ــ 
شیوه های حفظ امانت را با مثال توضیح می دهد. 

در  خود  وظایف  انجام  به  اظهارتمایل  ضمن  ــ 
حفظ امانت غالباً برای ادای امانت به صاحب آن 

تالش می نماید.
مفهوم،  بیان  ضمن  و  می خواند  را  قرآنی  پیام  ــ 

دربارٔه آن توضیح می دهد.

خوب

از  نمونه ای  امانت داری،   ضرورت  بیان  ضمن  ــ 
شیوه های حفظ امانت را با مثال توضیح می دهد. 

در  خود  وظایف  انجام  به  اظهارتمایل  ضمن  ــ 
حفظ امانت غالباً برای ادای امانت به صاحب آن 

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

می دهد.

قابل 
قبول

از  نمونه ای  به  امانت داری،   بیان ضرورت  ضمن 
شیوه های حفظ امانت اشاره می کند.

در  خود  وظایف  انجام  به  اظهارتمایل  ضمن  ــ 
به  امانت  ادای  برای  اوقات  گاهی  امانت  حفظ 

صاحب آن تالش می نماید.
بیان  را  آن  مفهوم  و  می خواند  را  قرآنی  پیام  ــ 

می کند.

نیازمند 
آموزش 
و تالش 

بیشتر

ــ با کمک آموزگار ضمن بیان ضرورت امانت داری،  
به نمونه هایی از شیوه های حفظ امانت اشاره می کند.

انجام  به  تمایل  اظهار  ضمن  معلم  باراهنمایی 
برای  اوقات  گاهی  امانت  وظایف خود در حفظ 

ادای امانت به صاحب آن تالش می نماید.
و  می خواند  را  قرآنی  پیام  آموزگار  کمک  به  ــ 

مفهوم آن را بیان می کند.
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 دانستنی های معلم

1   در فرهنگ قرآن و اسالم امانت داری محدود به امانت هایی که افراد در اجتماع به کسی 
به  امانت داری، هم نسبت  بلکه  امانت های مادی نیست  به  امانت محدود  می سپرند، نیست و خود 
صاحبان امانت و هم نسبت به انواع امانت ها گسترده است؛ از این رو صاحبان امانت گاهی خداست 
و گاهی پیامبر خدا و گاه مردم و گاه خود انسان و امانت نیز شامل امانت مادی، معنوی، فردی و 

اجتماعی می شود، که به اختصار به آن اشاره می شود:
امانت خدای سبحان شامل همه چیزهایی است که خدا آن را به انسان سپرده است تا آن را حفظ 
نموده و سالم به خدای سبحان بازگرداند؛ مثل عقل، اختیار و آزادی، والیت الهی، اعضای بدن و... .
امانت پیامبر  سنت آن حضرت است اما افزون بر سنت، به مقتضای حدیث ثقلین، قرآن    و 

عترت از امانت های پیامبر نزد مردم است. 
امانت داری نسبت به دیگران که مصادیق گوناگون دارد از جمله:

اول( اموال: اگر فردی مالی را در پیش انسان به امانت بگذارد حفظ آن امانت و استفادۀ 
بهینه از آن، مورد تأکید آموزه های اسالمی است. 

دوم( امکانات معنوی: از جمله آنها جان و سالمتی، اسرار مردم، عهد و پیمان و رایزنی در 
مقام مشاوره است. در رابطه با حفظ اسرار، پیامبر فرمود: »مجلس هایی که در آن می نشینی، امانت 
است و افشای راز برادرت خیانت، پس از آن پرهیز کن1«. بر اساس این روایت اگر انسانی به تناسب 
شغلش مثل قضاوت و پزشکی و مانند آن از اسرار مردم آگاه می شود حق افشای آن را ندارد در غیر 

این صورت مرتکب خیانت شده است. 
سوم( امانت اجتماعی: یکی از مصادیق آن، پست و مقام است. به مقتضای امانت شمرده 
شدن پست و مقام، شایسته است افرادی به کار گمارده شوند که شایستٔه آن پست و مقام باشند یعنی 
هم از نظر مهارت شایستگی داشته باشند و هم از نظر تجربه و هم از نظر تعّهد و پایبندی به وظایف و 

اگر پست و مقام به افراد ناالیق واگذار شود، خیانت به این امانت اجتماعی است. 
2   امانت داری آثار و پیامدهای بسیار دارد از جمله، تقویت ایمان، جلب اعتماد اجتماعی، 
مایه آرامش روح و فکر، جلب دوستی و محبت و... که با توجه به برکات هر یک از اینها، می توانیم 

انگیزه بیشتری برای اتصاف به این خلق نیکو پیدا کنیم. 
1ــ بحاراالنوار، ج 77، ص 89.



149فصل دوم: راهنمای تدریس

٭  توضیحات درس

تعلّم از نعمت های خداوند  تعلیم و  از بهترین امتیازات جامعه بشری هنر معلمی است؛ زیرا 
متعال است که در درجه اول به انبیاء و اولیا ارزانی داشته شده است و سپس به دیگران این توفیق 

عطا می شود. 
در این درس دانش آموزان با حق معلم بر شاگرد و ضرورت و شیوه های احترام به معلم آشنا 

می شوند و با انجام فعالیت هایی به معلمان خود ادای احترام می کنند. 
نکته: پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان، در صورت 

امکان این درس در زمان شهادت استاد مطهری  و روز معلم تدریس شود. 

٭ اهداف درس

1   آشنایی با ضرورت و شیوه های احترام به معلم
2  احساس قدردانی و تشکر از زحمات معلم

3 ادای احترام به معلم

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

٭ مفاهیم کلیدی

معلم 
احترام به معلم

آقای بهاری، خانم بهاری درس هفدهم
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٭ پیشنهادهایی برای تدریس

 می توانید درس را با نشان دادن تصویری از یک معلم فداکار استان گیالن )حسن امیدزاده( 
شروع کنید. بازگو کردن خاطره این معلم فداکار که در یک آتش سوزی در کالس جان 35 نفر از 
دانش آموزان را از مرگ نجات داد و خود در آتش سوخت و متأسفانه پس از 15 سال تحمل رنج 

ناشی از سوختگی شدید درگذشت. )درس فداکاری کتاب فارسی سوم ابتدایی قدیم(. 
از رو  زیبا  با لحنی  را  آن  یا  تعریف کنید  به صورت قصه  بچه ها  برای   می توانید درس را 
بخوانید. همچنین می توانید قصٔه کتاب را در قالب قصه گویی همراه با نمایش با همکاری بچه ها بیان 

کنید. برای جذاب تر شدن کار می توانید بچه ها را گریم کنید. 

 فعالیت ایستگاه خالقیت می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. از دانش آموز 
چه  بنویسی،  محبت آمیز  جمله ای  خود  قبل  سال  عزیز  معلم  از  تشکر  برای  بخواهی  اگر  ببپرسیم 
می نویسی؟ همچنین می توانید از بچه ها بخواهید که خاطره ای از معلم های سال های قبل خود را بیان 
کنند یا بنویسند. یکی از اهداف درس و تعلیم و تربیت اسالمی، پیوند آموخته های دانش آموزان با 
زندگی روزمره آنها می باشد. خاطره گویی به عنوان یک فعالیت آموزشی هدفمند به دانش آموز امکان 
مثبت و گاه پیامدهای  با بررسی رفتار و عقاید گذشتٔه خویش به اکتشاف جنبه های غالباً  تا  می دهد 
منفی ترک برخی از آداب و رفتارهای دینی بپردازد. در این مسیر اکتشافی خودباوری دانش آموز 
در  نکنیم  فراموش  افزون می گردد.  دینی  و  توانمندی های خویش جهت کسب فضایل اخالقی  به 
این فرایند وجدان و یا همان فطرت که سر منشأ تربیت دینی است به رسمیت شناخته شده و شکوفا 
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می گردد. معلمان گرامی می توانند از فعالیت خاطره نویسی و قرائت آن در کالس، به عنوان بخشی 
از ارزشیابی مستمر استفاده کنند. 

برای تدریس شما  قالب یک کار تحقیقی شروع مناسبی  با خانواده می تواند در  فعالیت   
باشد. از بچه ها بخواهید در محله یا شهر خود درباره زندگی یک معلم شهید، یا فداکار اطالعاتی را 
جمع آوری کنند و به کالس گزارش دهند. آموزگاران محترم، شایسته است توجه دانش آموزان را در 
این قسمت به این مطلب جلب کنند که اگرچه مقام شهید بسیار واالست ولی مقام معلم از مقام شهید 
هم باالتر است زیرا حضرت امام جعفر صادق  می فرمایند: هنگامی که روز قیامت شود، خداوند 
تمام انسان ها را جمع می کند و چون ترازوی اعمال نهاده شد و خون شهیدان را با مرکب قلم عالمان 
و معلمان بسنجند، ارزش مرکب آنان بر خون شهیدان فزونی خواهد داشت. این ارزش بدان جهت 
است که شهیدان در سایٔه علم و تربیت معلمان و تعلیم شایستٔه آنان به خدا راه یافته و لیاقت شهادت 
نصیب شان شده است. البته معلمی که بتواند دو مقام معلمی و شهادت را با هم به دست بیاورد، به 

باالترین درجات انسانی نائل خواهد گردید. 
 فعالیت تدبر کنیم می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد. سخن امام خمینی در 
فعالیت را مطرح کنید و از آنها بپرسید که چرا امام خمینی چنین سخنی را فرمودند، گفته های آنان 
را بشنوید و سپس با سؤال های کتاب از آنها بخواهید که بگویند معلم ها چه کاری انجام می دهند؟ کار 
پیامبران چیست؟ چه شباهتی میان کار آنها وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال ها توسط دانش آموزان فضای 
مناسب برای هدف درس ایجاد می کند. آموزگاران محترم، زمینه بحث و گفت وگوی دانش آموزان را 
در این قسمت به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که تعلیم و تعلم از شئون الهی 
است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را 
به بشر بیاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرینش درآمد. معلم نیز با خدمتی 

که می کند، رسالتی پیامبرگونه دارد. 
از  گروهی  از  باشد.  شما  تدریس  برای  مناسبی  شروع  می تواند  کنیم  همخوانی  فعالیت   
دانش آموزان بخواهید تا شعر را با لحن و آهنگ زیبایی بخوانند. خوب است که این درس یک هفته 
قبل از روز معلم انجام شود و به دانش آموزان بگوییم که تشکر از معلم فقط از راه مادی نمی باشد، 

اینکه بدانند که جایگاه و مقام معلم کجاست یکی از بهترین راه های تشکر از معلم است. 
معلمان  است  شایسته  می پردازد.  درس  نتیجه گیری  و  جمع بندی  به  بگو  برایم  فعالیت   
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گرامی بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که بدون تردید هر انسانی 
فطرتاً دوست دارد تا از خدمتگزار خود تقدیر کند و چه خدمتی باالتر از آموزش علم و دانش به 
انسان می تواند باشد. در آموزه های دینی ما برای تقدیر از معلم سفارش های زیادی شده است. اما 
یکی از بهترین راه های تشّکر از معلّم، حفظ حقوق معلم از سوی شاگردان است. برای آشنایی با این 

حقوق، فرمایش حضرت سجاد  در این زمینه در فعالیت بعدی نقل می شود. 
دانش آموزان در فعالیت کامل کنید با پر کردن جاهای خالی به تکمیل و تثبیت مطالب آموزش 
داده شده بر اساس دریافت رابطه بین مفاهیم نائل می شوند. یکی از بهترین راه های تشّکر از معلّم، 
      حفظ حقوق معلم از سوی شاگردان است. برای آشنایی با این حقوق، فرمایش حضرت     سجاد
را در این زمینه نقل می کنیم: حق کسی که عهده دار تعلیم توست آن است که او را بزرگ شماری و 
مجلس او را سنگین بداری و نیکو به وی گوش فرا دهی و روی خود را بر او کنی و با او بلند سخن 
نگویی و کسی را که از او چیزی می پرسد تو پاسخ ندهی و بگذاری که خود او پاسخ گو باشد و در 
مجلس او با هیچ کس به صحبت ننشینی و در محضر او بدگویی از کسی نکنی و اگر از او در نزد تو 
بدگویی شد از او دفاع کنی و عیب پوشش باشی و فضایل و مناقب او را آشکار کنی و با دشمنش 
همنشینی نکنی و با دوستش دشمنی نورزی؛ پس چون چنین کردی، فرشتگان خدای تعالی به سود 
تو گواهی خواهند داد که مقصد و مقصود تو از او و فرا گرفتن دانش او فقط برای خدا بوده نه به 

خاطر مردم. 

 ٭ ارزشیابی  

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

عناوین 
شمارۀ اهداف کلیکارنامه

سطوح عملکردنشانه های تحققدروس

آداب و اخالق اسالمی ، قرآن کریم

و  ضرورت  آشنایی       با  ــ 
شیوه های احترام به معلم

ــ احساس قدردانی و تشکر 
از زحمات معلم

ــ ادای احترام به معلم

پیام  در  تفکر  توانایی  ــ 
قرآنی و درک ارتباط آن با 

موضوع درس

17

ــ بیان ضرورت و شیوه های 
احترام به معلم

ــ ابراز تشکر و قدردانی از 
زحمات معلم

ــ ادای احترام به معلم

ــ درک مفهوم پیام قرآنی

خیلی 
خوب

معلم،  به  احترام  ضرورت  بیان  ضمن  ــ 
نمونه هایی از شیوه های احترام به معلم را 

با مثال هایی توضیح می دهد. 
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت 
ایشان  زحمات  از  تشکر  برای  معلم،  به 

همواره تالش می کند. 
بیان  ضمن  و  می خواند  را  قرآنی  پیام  ــ 

مفهوم، درباره آن توضیح می دهد. 

خوب

معلم،  به  احترام  ضرورت  بیان  ضمن  ــ 
نمونه ای از شیوه های احترام به معلم را با 

مثال توضیح می دهد. 
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت 
ایشان  زحمات  از  تشکر  برای  معلم،  به 

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

توضیح می دهد. 

قابل 
قبول

معلم،  به  احترام  ضرورت  بیان  ضمن  ــ 
را  معلم  به  احترام  شیوه های  از  نمونه ای 

بیان می کند. 
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت 
ایشان  زحمات  از  تشکر  برای  معلم،  به 

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

بیان می کند. 

نیازمند 
آموزش 
و تالش 

بیشتر

ضرورت  بیان  ضمن  آموزگار  کمک  با  ــ 
شیوه های  از  نمونه ای  معلم،  به  احترام 

احترام به معلم را بیان می کند. 
و  ابراز عالقه  آموزگار ضمن  با کمک  ــ 
ادای احترام نسبت به معلم، برای تشکر از 
زحمات ایشان گاهی اوقات 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

به  و  از جامعه الزم مى دانست  بر هر قشرى       احترام معلم را  امیر مؤمنان على  حضرت 
مسلمانان سفارش مى کرد که به پاس خدمات این گروه ارزشمند در هر مقامى که باشند، آنان را همانند 
پدر خود گرامى بدارند و در این زمینه فرمود: به پاس گرامیداشت پدر و معلم خود به پا خیز! گرچه 

پادشاه باشى1. 
استاد شهریار این موضوع را در قالب شعر زیر به نظم کشیده است:

آموختــن ســایه  در  گنــج عشــق جــاودان اندوختــنمی تــوان 
آموختیــم یــاد  اســتاد،  از  ــماول  ــواد آموختی ــویدای س ــس، س پ
یافتیــم تــن  قالــب  گــر  پــدر  یافتیــماز  روشــن  جــان  معلــم  از 
چـون خدا مشـکل تـوان تعریف توای معلــم چــون کنــم توصیــف تــو
ــاای تــو کشــتی نجــات روح مــا ــوح م ــت ن ــان جهال ــه طوف ای ب
یک پدر روشـنگر جان و دل اسـتیــک پدر بخشــنده آب و گل اســت
ــنلیــک اگــر پرســی کدامیــن برتریــن ــم یقی ــوزد و عل ــن آم ــه دی آنک

1ــ مستدرک الوسائل، ج 15، ص 203.
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٭  توضیحات درس

 انجام کار نیک همیشه ارزشمند است چه زمانی که پنهان و دور از نگاه دیگران انجام شود 
مورد  که  کارهای خوبی  دادن  انجام  کودکان  برای  اما  باشد؛  دیگران  نگاه  برابر  در  که  وقتی  و چه 
تشویق     و    تقدیر قرار گیرند، خوشایندتر است؛ و چه تشویقی باالتر از اینکه آنها بدانند که اعمال آنها 
همواره مورد توجه خداوند قرار می گیرد و همانند فیلمی ضبط می شود تا در روز قیامت به نمایش 

گذاشته شود. 
در این درس از مثال دوربین فیلم برداری استفاده شده تا درک این مفهوم که همه اعمال ما 
به گونه ای ثبت و ضبط می شود، تسهیل گردد. در ادامه دانش آموزان با آگاهی از بازگشت نتیجه 
اعمال به خود شخص، برای انجام کارهای نیک و بهره مندی از پاداش در جهان آخرت تشویق و 

ترغیب می شوند. 

٭ اهداف درس

1   آشنایی با مفهوم ثبت و ضبط تمام اعمال ما و آگاهی خداوند از آنها
2   تمایل به انجام کارهای نیک برای بهره مندی از پاداش در جهان آخرت 

3   تالش برای انجام کارهای نیک برای بهره مندی از نعمت های بهشتی
4   توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

چشمان همیشه باز درس  هجدهم
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٭ مفاهیم کلیدی

ثبت و ضبط اعمال
جهان آخرت

آگاهی خداوند
نتیجه اعمال

بهشت

٭ پیشنهادهایی برای تدریس

 بهترین کار برای شروعی مناسب، ایجاد سؤال در ذهن کودکان است به طور مثال: صحبت 
یعنی چه؟ و... می تواند شروع  باز  به چه معناست؟ چشمان همیشه  اینکه »عنوان درس«  پیرامون 
خوبی برای ورود به متن درس قرار گیرد. همچنین پس از تدریس یک بار دیگر می توانید به عنوان 

بازگشت نمایید تا اطالعات تکمیل شده دانش آموزان پیرامون آن بیان گردد. 
 برای شروع می توانید از قالب نمایش استفاده کنید. از یک فعالیت داستانی که همٔه کارهای 
ما تحت نظارت خداست و ما نمی توانیم جایی را بیابیم که خداوند در آن حضور نداشته باشد، استفاده 
بپردازید. روزی معلم، تعدادی  با نتیجه ای که از فعالیت می گیرید به موضوع درس  کنید و سپس 
سیب با خود به کالس آورد و به هر یک از بچه ها، یک سیب داد؛ سپس از بچه ها خواست تا پس از 
تعطیل شدن مدرسه، سیب خود را در جایی بخورند که هیچ کس آنها را نبیند. فردا همٔه بچه ها به جز 
دو نفر گفتند که سیب خود را خورده اند. آن دو نفر گفتند ما هرچه گشتیم، جایی را نیافتیم که کسی 
نباشد. چون همه جا خدا ما را می دید. شما می توانید موضوع این داستان را در کالس خود اجرا 
کنید و بازخورد دانش آموزان را ببینید و در نهایت با بیان کردن برداشت آنها از این مفهوم که خداوند 

نسبت به کارهای ما، حتی کارهای پنهانی، آگاه و بیناست؛ به موضوع درس بپردازید. 
 برای شروع می توانید با آوردن دوربین سرکالس به آنها بگویید که از امروز می خواهیم همٔه 
ساعت هایی که با هم هستیم را فیلم بگیریم و در آخر زنگ فیلم را پخش کنیم و هرکدام در جدولی 
به مدت یک هفته  برای شما وجود دارد که  این امکان  اگر  بد خود را ثبت کنیم  کارهای خوب و 
این کار را تکرار کنید بسیار عالی است تا بچه ها خود نتایج کارهای خوب و بد و یا مناسب و نامناسب 
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خود را ثبت کنند و با هم مقایسه کنند. 
 دفتر ثبت عملکرد دانش آموزان کالس شما نیز می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما 
باشد. این گونه که از اول سال روی دفتر نمره نوشته شود »دفتر ثبت و ضبط کارهای کالسی ما«. 
در  زیبا  خط  با  و  درشت  بسیار  نمره  دفتر  روی  نوشتٔه  دانش آموزان  توجه  جلب  برای  است  بهتر 
مقابل دید آنها قرار گیرد تا زمانی که موقع تدریس این درس برسد هر چند وقت یکبار از تک تک 
دانش آموزان بخواهید که به پیش شما بیایند و عملکرد یک هفته، یا یک ماه و... خود را با شما 

بررسی کنند. 
 برای شروع می توانید از دانش آموزان سؤال کنید اگر از کارها و فعالیت های دیروز شما فیلم برداری 

کرده باشند، کدام قسمت ها را دوست دارید دوباره ببینید؟ چرا؟ سپس وارد موضوع درس شوید. 
 با توجه به ساختار داستانی این درس، ایجاد اشتیاق به شنیدن داستان، شیؤه مناسبی برای 
نمایش،  قالب  در  یا  بخوانند  بچه ها  بگذارید  )یا  بخوانید  گونه ای  به  را  درس  است.  درس  شروع 

داستان گویی( که با شخصیت اصلی داستان احساس همانندی پیدا کنند. 
که  کنید  موکول  زمانی  به  را  آن  تدریس  می توانید  درس،  موضوع  عمیق تر  درک  برای 
نمره های دانش آموزان اعالم شده یا کارنامه درسی ماهانه به آنان داده شده باشد و پس از آن از همین 
احساس های گوناگون و تجربه های تلخ و شیرین مدد بگیرید و درس را براساس آن آموزش دهید. 

و  کنند  تهیه  کوچک  دفترچه  یک  که  بخواهید  دانش آموزان  از  درس  این  تدریس  برای   
کارهای هر روز خود را چه در مدرسه و چه در خانه یادداشت کنند و سپس در جدولی تمام کارهای 
درست و نادرست خود را یادداشت کرده و مورد بررسی قرار دهند خوب است که در این مورد به 
آنها کمک کنید تا بتوانند در مواردی که مشکل دارند از شما یا پدر و یا مادر خود کمک بگیرند تا 

بتوانند نسبت به اعمال خود دقت نظر پیدا کنند و با این مقدمه درس خود را شروع کنید. 
 فعالیت تدبر کنیم آیا انسان نمی داند که خدا او را می بیند؟ می تواند شروع مناسبی برای 
تدریس باشد. با استفاده از بارش فکری اجازه دهیم تا دانش آموزان حرف های خودشان را بگویند. 
آنها  از  نهایت  به هدف درس برسند. و در  تا  آنها را هدایت کنید  آنها استفاده کنید و  از گفته های 
بخواهید که حاال که خدای بزرگ همه کارهای من را می بیند پس با خود تصمیم می گیریم که... . 

تصمیم های آنها به شما در تدریس کمک می کند. 
که  کنند  هدایت  شکلی  به  را  بحث  گرامی  معلمان  است  شایسته  بگو  برایم  فعالیت  در   
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دانش آموزان به این نتیجه برسند که منظور معلّم از دوربین های دقیق تر و حساس تر در داستان درس 
مأموران الهی و فرشتگان هستند که اعمال ما را ثبت و ضبط می کنند. 

 هدف فعالیت بررسی کنید که در سه بخش تدوین شده است تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم 
ارائه  و  پرسش  دانش آموزان، طرح  گروه بندی  با  گرامی  معلمان  می باشد.  اطالعات  مرور  اساس  بر 
زمان مناسب، زمینه بحث و گفت وگوی گروهی را در کالس فراهم می آورند. سپس از هر گروه یک 
بپردازند.  دیگر  پاسخ گروه های  و داوری  ارزیابی  به  پرداخته و سایر گروه ها  نظرات  بیان  به  نماینده 
شایسته است معلمان گرامی بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که 
ثبت فرشتگان الهی دقیق تر و حساس تر است زیرا همه اتفاقات را ثبت می کنند، گنجایش آنها برای 
فیلم برداری نامحدود است، حتی از نیات درونی و افکار ما نیز با خبر هستند، در تاریکی هم می توانند 
همه چیزی را ثبت کنند، حتی در خلوت و زمانی که تنها هستیم نیز به ثبت اعمال می پردازند و... . 
تثبیت مطالب  و  تکمیل  به  پر کردن جاهای خالی  با  دانش آموزان  کنید  فعالیت کامل   در 
فعالیت  این  انجام  برای  می شوند.  نائل  مفاهیم  بین  رابطه  دریافت  اساس  بر  شده  داده  آموزش 
را  آیه  ترجمه  شده،  ارائه  کلمات  به  توجه  با  تا  داده  قرار  نفره  چند  گروه های  در  را  دانش آموزان 
که این جمله است »در این روز مردم گروه گروه می آیند تا نتیجه کارشان را ببینند« پیدا کنند. در 
ادامه از دانش آموزان بخواهید تا درباره مضمون آیه به گفت وگو بپردازند. سپس از نمایندگان هر 
گروه بخواهید تا نتایج گفت وگوی خود را برای دیگران بیان کنند. توصیه می گردد در صورتی که 
توضیحات دانش آموزان برای روشن شدن مفهوم پیام قرآنی کافی نباشد، با طرح سؤاالتی آنان را در 

درک مفهوم پیام یاری کنید. 
 در فعالیت ببین و بگو دانش آموزان از طریق تصویر خوانی و گفت وگو پیرامون تصاویر به 
تعمیق مطالب آموزش داده نائل می شوند. از دانش آموزان بخواهید با کمک تصاویری که در کتاب 
آمده در مورد فعالیت هایی که دانش آموزان انجام می دهند با یکدیگر گفت وگو کنند و مفاهیم را در 
راستای اهداف درس استنباط نمایند. این کار می تواند در گروه های دو یا سه نفره صورت پذیرد. 
معلمان گرامی با گروه بندی دانش آموزان، طرح پرسش و ارائه زمان مناسب، زمینه بحث و گفت وگوی 
گروهی را در کالس فراهم آورند. سپس از هر گروه یک نماینده به بیان نظرات پرداخته و سایر گروه ها 
به  آنها درک و فهم خویش را  تا  بپردازند. اجازه دهید  پاسخ گروه های دیگر  ارزیابی و داوری  به 
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راحتی در کالس بیان کنند. 
 فعالیت ایستگاه فکر با هدف برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به مفاهیم 
جدید طراحی شده است. معلمان گرامی دانش آموزان را گروه بندی کرده تا در مورد پاسخ سؤال با 
یکدیگر گفت وگو کنند. سپس از هر گروه یک نماینده به بیان نظرات گروه پرداخته و در ادامه سایر 

گروه ها به ارزیابی و داوری پاسخ گروه های دیگر بپردازند. 
با خانواده بسط یادگیری و تقویت نگرش دانش آموز به مفاهیم دینی برای   هدف فعالیت 
بروز رفتار دینی از طریق جست و جوی مصادیق تازه از مفاهیم با کمک و همفکری اعضای خانواده 
آموخته شده،  دینی  تثبیت هویت  انکار خانواده در  قابل  تأثیر غیر  به  توجه  با  فعالیت  این  می باشد. 
طراحی گردیده است. در این فعالیت انتظار می رود والدین گرامی، حس هنری دانش آموزان را در 
جهت اهداف دینی تحریک نمایند. از معلمان گرامی انتظار می رود در جلسه بعدی از نحوه انجام این 

فعالیت در خانه پیگیری به عمل آورند. 

 ٭ ارزشیابی  

ذیل  شده  ارائه  توضیحات  به  درس  این  ارزشیابی  جهت  گرامی  معلمان  مهم:  نکته 
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

جهان آخرت، خودشناسی، قرآن کریم

ــ آشنایی با مفهوم ثبت 
و ضبط تمام اعمال ما 
از  خداوند  آگاهی  و 

آنها

ــ تمایل به انجام کارهای 
نیک برای بهره مندی از 
پاداش در جهان آخرت

انجام  برای  تالش  ــ 
برای  نیک  کارهای 
بهره مندی از نعمت های 

بهشتی

ــ توانایی تفکر در پیام 
ارتباط  درک  و  قرآنی 

آن با موضوع درس

18

و  ثبت  مفهوم  بیان  ــ 
ضبط تمام اعمال ما و 
آگاهی خداوند از آنها

ــ اظهار تمایل به انجام 
برای  نیک  کارهای 
بهره مندی از پاداش در 

جهان آخرت

انجام  برای  تالش  ـ  ـ
برای  نیـک  کارهـای 
بهره مندی از نعمت های 

بهشتی 

ــ درک مفهوم پیام 
قرآنی

خیلی 
خوب

از  خداوند  آگاهی  بیان  ضمن  ــ 
تمامی اعمال، مفهوم ثبت و ضبط اعمال 

را با ذکر مثال هایی توضیح می دهد. 
ــ ضمن اظهار تمایل به انجام کارهای 
کارهای  انجام  برای  همواره  نیک، 
در  پاداش  از  بهره مندی  جهت  نیک 

جهان آخرت تالش می کند
ــ پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان 

مفهوم درباره آن توضیح می دهد. 

خوب

از  خداوند  آگاهی  بیان  ضمن  ــ 
ضبط  و  ثبت  مفهوم  تمامی اعمال، 
اعمال را با ذکر مثالی توضیح می دهد. 
ــ ضمن اظهار تمایل به انجام کارهای 
نیک  کارهای  انجام  برای  غالبًا  نیک، 
جهان  در  پاداش  از  بهره مندی  جهت 

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

را توضیح می دهد. 

قابل 
قبول

ـ ضمن بیان آگاهی خداوند از تمامی اعمال،  ـ
مفهوم ثبت و ضبط اعمال را بیان می کند.

ــ ضمن اظهار تمایل به انجام کارهای 
نیک، گاهی اوقات برای انجام کارهای 
در  پاداش  از  بهره مندی  جهت  نیک 

جهان آخرت تالش می کند.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن 

را بیان می کند.

نیازمند 
آموزش 
و تالش 

بیشتر

آگاهی  بیان  با کمک آموزگار ضمن  ــ 
ثبت  مفهوم  تمامی اعمال،  از  خداوند 
با یاری  و ضبط اعمال را بیان می کند 
انجام  به  تمایل  اظهار  ضمن  آموزگار 
کارهای نیک، گاهی اوقات برای انجام 
از  بهره مندی  جهت  نیک  کارهای 
پاداش در جهان آخرت تالش می کند.

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



161فصل دوم: راهنمای تدریس

دانستنی های معلم

1   چیزی که کارهای خوب و بد انسان در آن ثبت می شود نامه اعمال نامیده می شود. در 
مورد فلسفه وجود نامه اعمال، می توان گفت: اعتقاد به نامه اعمال موجب تهذیب نفس، تکامل روح 
و تقویت مبانی اخالقی و تقوا بوده و عامل هشداردهنده ای به تمام انسان ها است که دائماً مراقب 
ثبت می شود و روزی در محضر  بدون کم و کاست  این رفتارها  باشند چرا که همه  رفتار خویش 
خداوند متعال ارائه خواهد شد. مثل کسی که می داند دائماً یک دستگاه کامالً مجهز فیلم برداری در 
خلوت و اجتماع از درون و بیرون او فیلم برداری می کند و سرانجام تمام این فیلم ها به صورت پرونده 
در یک دادگاه مطرح می شود، این شخص به طور یقین کامالً مراقب اعمال و رفتار خویش خواهد 

بود و سعی خواهد کرد کوچک ترین لغزش و خطایی از او صادر نشود. 
2   با توجه به آیات و روایاتی که درباره نامه اعمال سخن گفته اند، ویژگی هایی برای آن قابل 

فهم است که عبارت اند از:
»ما  می گردد:  ثبت  اعمال  نامه  در  نیز  اعمال  آثار  انسان ها حتی  رفتارهای  و  اعمال  تمام   

مردگان را زنده می کنیم، و آنچه را از پیش فرستاده اند و تمام آثار آنها را می نویسیم«.1
 ثبت رفتارهای انسان در نامه اعمال وی چنان دقیق و جامع است که کوچک ترین خطا، 
لغزش و نقصانی در آن صورت نمی گیرد، از این رو بدکاران پس از مشاهده آن، سخت شگفت زده و 
هراسان می شوند »می گویند: ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی نیست 

مگر اینکه آن را شماره کرده است«.2
 گواهی نامه اعمال بر آنچه که بشر انجام داده، چنان گویا و روشن است که هیچ کس نمی تواند 
آن را انکار کند: »این کتاب ماست که به حق با شما سخن می گوید )و اعمال شما را بازگو می کند( ما 

آنچه را انجام می دادید نسخه برمی داشتیم3!«
 نویسندگان نامه اعمال دو فرشته اند که در طرف راست و چپ هر انسانی حاضرند: »به خاطر 
بیاورید هنگامی که دو فرشته راست و چپ که مالزم انسان هستند اعمال او را دریافت می دارند. هیچ 
سخنی را انسان تلفظ نمی کند مگر اینکه نزد آن فرشته ای مراقب و آماده برای انجام مأموریت است4. 

ُموا َو آثاَرهُم  )یس12( َّا نَْحُن نُْحی الَْمْوتی  َو نَکُْتُب ما َقدَّ ن 1ــ إ ِ
ا ِفیِه َو یُقولُوَن یا َویلََتنا ما ِلهَذا الِْکتاِب ال یغاِدُر َصِغیرًة َو ال کَِبیرًة إ ِ الَّ َأْحصاها )کهف49( 2ــ َو ُوِضَع الِْکتاُب فََتَری الُْمْجِرِمیَن ُمْشِفِقیَن ِممَّ

َّا کُـنَّا نَْسَتنِْسُخ ما کُنُْتْم تَْعَملُون  )جاثیه29( ن 3ــ هذا ِکتابُنا ینِْطُق َعلَیکُْم ِبالَْحقِّ إ ِ
َّال  لََدیِه َرِقیٌب َعِتید )ق 18ــ 17( ماِل َقِعیٌد ما یلِْفُظ ِمْن َقْوٍل إ ِ یاِن َعِن الْیِمیِن َو َعِن الشِّ ی الُْمَتلَقِّ ْذ یَتلَقَّ 4ــ إ ِ
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٭  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. با توجه به اینکه انسان ها در 
طول حیات خود بر اساس باورهایی که دارند، عمل می کنند، پذیرش این نکته مهم تربیتی می تواند 
آثار بسیار مهمی در رفتار و اعمال ما داشته باشد. در این درس تالش شده تا در قالب نیایش و با ذکر 
مصادیق عینی و ملموس، دانش آموزان ضمن درک تناسب عمل و نتیجه و توجه به آثار اعمال در 

زندگی، به انجام کارهای نیک تمایل نشان داده و برای خشنود کردن خداوند تالش نمایند. 

٭ اهداف درس

1   آشنایی با تناسب عمل و نتیجه آن در زندگی
2   تمایل به انجام کارهای نیک برای بهره مندی از پاداش در جهان آخرت

3   تقویت تمایل به انجام کارهای نیک برای خشنود کردن خداوند
4   تالش برای انجام کارهای نیک 

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

٭ مفاهیم کلیدی

تناسب عمل و نتیجه 
جهان آخرت
پاداش و جزا

خشنود کردن خداوند

خدا جون از تو ممنونم درس  نوزدهم
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٭ پیشنهادهایی برای تدریس

 برای شروع می توانید با هماهنگی با چند نفر از بچه ها، مجموعه ای از کارهای خوب را 
با آنها  ببرند و در رابطه  نام  بزنند و  تا دیگران آنها را حدس  پانتومیم نشان دهید  از طریق نمایش و 

اظهار نظر کنند و به این ترتیب وارد درس شوید. 
با کلمات استفاده کنید. برای مثال یک   برای شروع می توانید از قالب بازی و فن بازی 
حرف از حروف الفبا مانند »ص« یا »ش« را روی تخته کالس بنویسید و از بچه ها بخواهید کلماتی 
صبوری،  صداقت،  کنند؛  مشخص  خوب اند  کار  یک  نشان دهنده  و  شده  آغاز  حرف  آن  با  که  را 

شکیبایی، شکرگزاری، شکایت نکردن، شاد بودن و... و به این ترتیب وارد درس شوید. 
برای  از دانش آموزان بخواهید که شعر »من و کوه« را  از گروهی  برای شروع می توانید   

بچه ها اجرا کنند یا بخوانند: 
من و کوه 

خوشــحال می دویــدممــن در کمــر کــش کوه
کـــوه دل  از  ــنیدمنـــاگاه  ــا شـ ــدای پـ صـ
ایســتادم کــه  ــد وقتــی  ــدا نیامـ ــر صـ دیگـ
بـــاد نالـــه  صـــدای پـــا نیامـــد همـــراه 
ــوه وقتــی کــه می دویــدم ــنگ های انب ــر س ب
کوهصــدای پــای خــود را از  می شنیدم  من 
و کوه است اعمـــال مـــا و دنیـــا مثل صدا 
زیبا آیــد بــه ســوی مــا بــاز و  زشت  کار  هر 

سپس از بچه ها بخواهید برداشت خود را از این شعر بیان کنند و به این ترتیب وارد درس شوید. 
است شوق  مناسب  بنابراین،  باشد.  شما  تدریس  برای  خوبی  شروع  می تواند  درس  متن   
شنیدن قصه و تحقیق و جست و جو را دربارٔه موضوع درس ایجاد کنید. همچنین می توانید آن را 
در قالب نمایشی توسط گروهی از دانش آموزان اجرا کنید. از دانش آموزان بخواهید متن درس را 
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بخوانند. بدین ترتیب آنها با نگاه کردن و دقت در متن درس، برداشت ها و حدسیات خود را بیان 
می کنند و درباره دالیل بد و زشت بودن برخی اعمال توضیح می دهند. کارهای خوب و بد را از نظر 

نتیجه ای که هر کدام دارد مقایسه می کنند. 
بخواهید  دانش آموزان  از  نمایید.  آغاز  کنید  بررسی  فعالیت  از  می توانید  شروع  برای   
تصویر مزرعه ای را بکشند که می خواهند در آن دانه هایی بکارند. دانه های آنها کلماتی باشد که درون 
جدول  »فعالیت مزرعه اعمال من« باشد و از آنها بخواهید مزرعه خود را با توجه به کلمات دلخواه 
خود بسازند و رنگ آمیزی کنند و در مورد کاشت هر کدام از کلمات و دلیل انتخاب خود توضیح 
مى شود.  تقویت  دانش آموزان  دّقت  ملموس،  و  عینی  فعالیت  یک  انجام  با  فعالیت  این  در  دهند. 
در این فعالیت دانش آموزان با وصل کردن قسمت های مرتبط، به مرور هدف درس در ذهن خود 
می پردازند و این مطلب به آنها یادآوری می شود که دنیا همچون مزرعه ای است که هر کس هرچه 
بکارد، در آخرت همان را درو می کند. یعنی همان طور که کشاورز هر دانه یا میوه ای را بکارد، ثمره 
یا میوه خواهد بود و آن را برداشت خواهد کرد؛ دنیا نیز همانند مزرعه  او هم از همان جنس دانه 
است و ما مثل کشاورز هستیم که اگر کار خوب انجام دهیم به نتایج خوب و پاداش آن نائل می شویم 
و در صورت ارتکاب بدی ها به مجازات اعمالمان گرفتار می شویم. خوب است این نکته را برای 
دانش آموزان جا بیندازیم که هر عملی که ما انجام می دهیم مثل بذری است که در زمین می کاریم. 
بذری که محصول آن در آخرت به بار می رسد. اگر بذری بد و نامناسب بکاریم در آخرت محصول 
خراب و فاسد برداشت می کنیم و اگر بذری سالم و خوب بکاریم، محصولی خوب و نیکو برداشت 
خواهیم کرد. پس هر عمل ما یک بذر است، باید مراقب باشیم که چه بذری را برای آخرت خود 

می کاریم. 
 برای شروع می توانید از فعالیت تدبر کنیم آغاز کنید. تعدادی از صورتک های خندان و 
ناراحت را روی مقوا بکشید و با چسباندن نی به پشت آن از قالب نمایش خالق بهره بگیرید. برای 
مثال: چند کار خوب و بد را نام ببرید و از بچه ها بخواهید با شنیدن نام کار خوب صورتک های 
خندان را باال ببرند و از جای خود برخیزند و بگویند به به و... و با شنیدن کارهای بد صورتک های 
ناراحت را باال برده و سر خود را به پشت بچرخانند و اخم کنند و در جای خود بنشینند و... تا 
جایی که احساس کنید بچه ها مصادیق کارهای بد و خوب را فهمیده اند. سپس از فعالیت کتاب تدبر 
کنیم استفاده کنید و با نشان دادن صورت های خندان و شاد از آنها سؤال کنید که هر کدام در روز 
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قیامت چه احساسی دارند؟ و در نهایت با توجه به فعالیت کتاب از آنها بخواهید که بگویند یا بنویسند 
که روز قیامت چه روزی است. آنچه می نویسند و یا بازگو می کنند می تواند مقدمه ورود به درس 
باشد. آموزگاران محترم، زمینه بحث و گفت وگوی دانش آموزان را در این قسمت فراهم آورند و 
بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که در روز رستاخیز نیکوکاران با 
چهره هایى پرطراوت، زیبا، شاداب، نورافشان، خوشحال و شادمان محشور می شوند. اما گروهى 
هستند که صورت هایشان، عبوس و درهم کشیده، محزون و اندوهگین و بسیار تیره و سوخته است. 
این تفاوت چهره ها به این دلیل است که نیکوکاران به دلیل شادمانی از نتیجه اعمال خوب و بدکاران    به 
خاطر ناراحتی از نتایج اعمال بد از نظر روحی حالت متفاوتی دارند و از آنجا که مسایل روحى و 
روانى در چهره انسان اثر مى گذارند همان طور که در ضرب المثل آمده است، رنگ رخساره خبر 
مى دهد از سّر )ضمیر(. بنابراین نیکوکاران و بدکاران با چهره هایی متفاوت ظاهر می شوند. معلمان 
گرامی برای ادامه فعالیت بحث را به شکلی هدایت کنند که دانش آموزان به این نتیجه برسند که بهترین 
جایزٔه انسان در زندگی چیزی است که در دنیا و آخرت اثرش باقی باشد و از آنجا که همه چیز غیر 
از خدا فانی می شود پس فقط تنها چیزی که باقی می ماند خدا است؛ بنابراین نزدیکی به خدا و جلب 
رضایت او بهترین جایزه ٔ انسان در زندگی است. دانش آموزان با رنگ کردن قسمت کارهای خوب به 
کلمه »بهشت« می رسند که نتیجه این کارهای خوب آنها است. در واقع این فعالیت یادگیری به دنبال 

توسعه مفاهیم اساسی درس و بسط یادگیری با مشارکت فعال دانش آموزان می باشد. 
هدف فعالیت دعا کنیم تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با راز و نیاز یا بیان درخواست 
و احساسات می باشد. این بخش به دنبال تقویت اهداف حیطٔه عاطفی بوده و دانش آموزان را به انجام 
فعالیتی عملی تشویق می کند. در حقیقت دانش آموزان در این بخش به آنچه در پیش فکر کرده اند و 

فهمیده اند، ابراز عالقه می کنند. 

 ٭ ارزشیابی  

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

عناوین 
شمارۀ اهداف کلیکارنامه

سطوح عملکردنشانه های تحققدروس

جهان آخرت، خودشناسی، قرآن کریم

تناسب  با  آشنایی  ــ 
عمل و نتیجه آن 

به  تمایل  تقویت  ــ 
نیک  کارهای  انجام 
کردن  خشنود  برای 

خداوند

انجام  به  تمایل  ــ 
برای  نیک  کارهای 
پاداش  از  بهره مندی 

در جهان آخرت 

ـ تمایل و تالش برای  ـ
انجام کارهای نیک

ـ توانایی تفکر در پیام  ـ
قرآنی و درک ارتباط 

آن با موضوع درس

19

عمل  تناسب  بیان  ــ 
و نتیجه آن در زندگی 

به  تمایل  اظهار  ــ 
نیک  کارهای  انجام 
کردن  خشنود  برای 
بهره مندی  و  خداوند 
جهان  در  پاداش  از 

آخرت

انجام  برای  تالش  ــ 
کارهای نیک

پیام  مفهوم  درک  ــ 
قرآنی

خیلی 
خوب

در  آنها  نتایج  با  را  بد  و  اعمال خوب  تناسب  ــ 
توضیح  و  مقایسه  نمونه  هایی  ذکر  با  زندگی 

می دهد. 
ــ ضمن اظهار تمایل به انجام کارهای نیک برای 
خشنود کردن خداوند و بهره مندی از پاداش در 
همواره  نیک  اعمال  انجام  برای  آخرت،  جهان 

تالش می نماید.
مفهوم  بیان  ضمن  و  می خواند  را  قرآنی  پیام  ــ 

درباره آن توضیح می دهد.

خوب

آنها  نتایج  با  را  بد  و  خوب  اعمال  تناسب  ــ 
توضیح  و  مقایسه  نمونه  ای،  ذکر  با  زندگی  در 

می دهد.
ــ ضمن اظهار تمایل به انجام کارهای نیک برای 
خشنود کردن خداوند و بهره مندی از پاداش در 
جهان آخرت، برای انجام اعمال نیک غالبًا تالش 

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

می دهد.

قابل 
قبول

در  آنها  نتایج  با  را  بد  و  اعمال خوب  تناسب  ــ 
زندگی با ذکر نمونه  ای، بیان می کند.

ــ ضمن اظهار تمایل به انجام کارهای نیک برای 
در  پاداش  از  بهره مندی  و  کردن خداوند  خشنود 
جهان آخرت، برای انجام اعمال نیک گاهی اوقات 

تالش می نماید.
بیان  را  آن  مفهوم  و  می خواند  را  قرآنی  پیام  ــ 

می کند.

نیازمند 
آموزش 
و تالش 

بیشتر

ــ با راهنمایی آموزگار تناسب اعمال خوب و بد 
را با نتایج آنها در زندگی با ذکر نمونه  هایی، بیان 

می کند.
انجام  به  تمایل  یاری آموزگار ضمن اظهار  با  ــ 
و  خداوند  کردن  خشنود  برای  نیک  کارهای 
برای  آخرت،  جهان  در  پاداش  از  بهره مندی 

انجام اعمال نیک گاهی اوقات تالش می نماید.
و  می خواند  را  قرآنی  پیام  آموزگار  کمک  با  ــ 

مفهوم آن را بیان می کند.
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 دانستنی های معلم

در مورد فعالیت تدبر کنیم آشنایی با واژه های ناضرة و باسرة، مفید به نظر می رسد. 
انسان  به  نعمت و رفاه  اثر وفور  بر  به معنى شادابى خاصى است که  از ماده نضرة  »ناضرة« 
دست مى دهد که توأم با سرور و زیبایى و نورانیت است، یعنى رنگ رخساره آنها از وضع حالشان 
خبر مى دهد که چگونه غرق نعمت هاى الهى شده اند. خداوند چهره مردم توحیدگرا و کمال طلب را 
که به خاطر درست اندیشى و کردار شایسته در خور پاداش هستند، با این نشانه به مردم و فرشتگان 

معرفى مى کند. 
»باسرة« از ماده »بسر« )بر وزن نصر( به معنى چیز نارس و کار قبل از موعد است، و لذا به 
میوه کال نخل، »بسر« )بر وزن عسر( گفته مى شود، و سپس به درهم کشیدن صورت و عبوس بودن 
اطالق شده است، از این جهت که عکس العملى است که انسان قبل از فرا رسیدن رنج و عذاب و 
ناراحتى اظهار مى دارد. بدکاران وقتى که نشانه هاى عذاب را مى نگرند، و نامه هاى اعمال خویش را 
خالى از حسنات، و مملو از سیئات، مشاهده مى کنند، سخت پریشان و محزون و اندوهگین مى شوند، 

و چهره درهم مى کشند. 


