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ﺩﺭﺱ

ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ

ﭼﻨﺪ روزي اﺳﺖ زﻳﻨﺐ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .او ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن را

ﺧﻮب ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد.

ﻳﻚ روز ﻣﺎدرش ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :وﻗﺖ آن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دو رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻫﻢ

ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ.

و از زﻳﻨﺐ ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ :ﻳﻚ ﻧﻤﺎز دو رﻛﻌﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ااﺳﺖ؟
زﻳﻨﺐ ﺧﻮش ﺣﺎل ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:

ﺻﺒﺢ را ﺑﺮاي
رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ آرام ﻣﻲاﻳﺴﺘﻢ .ﻧ ّﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻧﻤﺎز ﺻﺒ
ﺧﺸﻨﻮدي ﺧﺪا ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ.

دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﻮشﻫﺎ ﺑﺎﻻ
ﻣﻲآورم و ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ» :اَﷲُ اَ ْﻛﺒَﺮ«.

ﺳﻮره ی ﺣﻤﺪ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ و ﭘﺲ از
آن ،ﺳﻮره ی ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ.

آن ﮔﺎه ﺑﺮاي رﻛﻮع ﺧﻢ ﻣﻲﺷﻮم و ﺳﻪ

ﺑﻌﺪ از رﻛﻮع ﻣﻲاﻳﺴﺘﻢ.

ﺤﺎن اﷲ«.
»ﺳﺒْ َ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢُ :
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توضیحات درس

اقامه نماز و توانایی آن ها برای خواندن یک نماز
پایه دوم ابتدایی به عالقهمند کردن دانشآموزان به فراگیری و ٔ
آموزش نماز در ٔ
دو رکعتی محدود میگردد.
در مورد آموزش نماز در این پایه ،فرض ما بر این است که بچهها با نماز خواندن و مسائل مربوط به آن آشنایی ندارند ،لذا آموزش
نماز در این حد که دانشآموز بتواند پس از پایان دوره ،یک نماز دو رکعتی به جا آورد ،در برنامه درسی این پایه گنجانده شده است.
توجه داشته باشید که حتماً تا پایان سال ،با تک تک دانش آموزان نماز تمرین شود ،تا از این طریق بچه ها نماز را در حضور شما
تمرین نموده و فرایند یادگیری بهتر صورت گیرد.

اهداف درس

1ــ آشنایی با طرز ادای یک نماز دو رکعتی
2ــ تقویت عالقهمندی دانشآموز به اقامه نماز
3ــ ادای یک نماز دو رکعتی با رعایت شرایط آن
55

انتظارات

دانش آموز طی فرایند آموزش:
1ــ اعمال و اذکار یک نماز دو رکعتی را بیان میکند.
2ــ برای انجام یک نماز دو رکعتی عالقه نشان میدهد.
3ــ یک نماز دو رکعتی به جا میآورد.

مفاهیم کلیدی
نماز
رکوع
سجده
قنوت

مراحل تدریس

پیشنهادهایی برای شروع مناسب تدریس :استفاده از تصاویر بهترین شروع برای تدریس است.
از آنجا که محتوای آموزشی نماز ،بیش تر بر جنبههای مهارتی تأکید دارد بهتر است به صورت جزء به جزء آموزش انجام گیرد
تا هم دانشآموزان و هم آموزگار توانایی و فرصت تمرین و تکرار آن ها را داشته باشند .همچنین آموزش نماز به صورت جزء به جزء
فریضه ارجمند الهی را مهم و خطیر تلقی کنند.
درباره نماز آموزش ببینند و این
این امکان را فراهم میکند که بچهها بیش از یک بار
ٔ
ٔ
شما میتوانید در ابتدا و یا انتهای هر جلسه ،وارد بحث نماز شده و بخشی از اذکار و اعمال آن را به عنوان یک مهارت تمرین
کنید .قرائت متن درس میتواند آغاز این آموزشها باشد.
پیشنهاد برای انتخاب روش تدریس مناسب
نحوه قرائت و جنبههای تجویدی اذکار و اوراد نماز پافشاری و حتی به آن اشاره نکنید ،بلکه
نکته :1به هیچ وجه بر روی ٔ
با صحیح خواندن خود ،یا پخش نوار آموزشی نماز (که در کالسهای درس قرآن از آن استفاده میشود ).آنان را به صحیح خوانی
عادت دهید.
جنبه بازی و تفریح دارد تا عبادت ،هرچند نباید بر بازی بودن نماز تأکید کرد اما از
نکته  :2نماز خواندن برای بچهها بیشتر ٔ
جنبه شعاری دارد و درونی نمیشود ،اشاره نمود.
طرفی نباید به نکاتی که برای بچهها قابل درک نیست و یادگیری آن برایشان صرفاً ٔ
حال و هوای شاد داشتن به هنگام نماز بسیار ارزشمند است.
فراموش نکنید که فرصتها و موقعیتهای دیگری نیز در آینده برای آموزش نماز و تعمیق و گسترش معارف مربوط به آن،
وجود دارد .تجارب دلپذیر بچهها در این دوره از آموزشها و احساس خوشایند آن ها نسبت به نماز خواندن و حتی یادگیری آن ،مجال
استفاده از چنین فرصتهایی را برای شما و دانش آموزان فراهم میکند.

فعالیتهای پایان درس
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با هم بخوانیم :از دانشآموزان بخواهید پس از تمرین کردن در کالس این شعر را دستهجمعی بخوانند( .شما میتوانید درس

را با خواندن شعر شروع کنید).
نمازخانه مدرسه ،مسجد و یا… تمرین یک نماز دو رکعتی را انجام دهید.
تمرین کنیم :میتوانید در کالس درس یا
ٔ
خاطره :بچهها با تکمیل جمله به خاطرههای خود اشاره میکنند( .حتی آموزگار هم میتواند از خاطرات نماز خواندن خود در
کودکی برای دانشآموزان صحبت کند).
بگرد و پیدا کن :چنانچه دانشآموزان تمایل به رنگآمیزی تصاویر این بخش دارند ،این فرصت را برای آن ها فراهم کنید.
این فعالیت با کشیدن یک خط از هر تصویر به عبارت مربوط به آن توسط هر دانشآموز انجام میشود.
شما میتوانید تصویر مربوط به هر ذکر را که پشت آن تصویر ،کلمات مربوط به آن نوشته شده است به عنوان کارت بازی تهیه
کنید و در جلسات متعدد در قالب بازی آن را آموزش دهید.

ارزشیابی
نکته :به یاد داشته باشید هر دانشآموز به تناسب توانایی و درک خود تا پایان سال فرصت دارد تا یک نماز
دو رکعتی را صحیح به جا آورد.
عناوین کارنامه

اهداف کلی

شمارۀ
درس

سطوح عملکرد

نشانههای تحقق
خیلی
خوب

احکام ،
مراسم اسالمی

ــ آشنایی با اجزا و
اذکار یک نماز دو
رکعتی
ــ افزایش عالقه نسبت
به نماز

11

ــ ادای صحیح یک
نماز دو رکعتی
ــ افزایش اشتیاق و
عالقه نسبت به نماز

ــ نماز دو رکعتی را به طور صحیح ادا می کند و اجزای
آن را به ترتیب بیان می نماید.
ــ در مراسم اقامه نماز فعاالنه شرکت می کند.

خوب

ــ نماز دو رکعتی را به طور صحیح ادا می کند و اجزای
آن را بیان می نماید.
ــ در مراسم اقامه نماز شرکت می کند.

قابل
قبول

ــ نماز دو رکعتی را به طور صحیح ادا می کند.
ــ برای اقامه نماز عالقه نشان می دهد.

نیازمند
آموزش
و تالش
بیشتر

ــ با همراهی آموزگار نماز دو رکعتی را به طور صحیح
ادا می کند و اجزای آن را بیان می نماید.
ــ با راهنمایی آموزگار در مراسم اقامه نماز مدرسه
شرکت می کند.

دانستنیهای معلم

نکته  :1مخاطب بایستی متوجه گردد که بهترین راه یادگیری نماز ،تمرین کردن آن در کنار کسی است که به خوبی با نماز
آشناست .پدر یا مادر ،پیش نماز مدرسه ،امام جماعت مسجد ،معلم و. ...
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در این درس نیز بر تمرین نماز برای یادگیری خوب و دقیق آن تأکید شده است .این تأکید در جمالت آغازین درس و نیز در
فعالیت «تمرین کنیم» آمده است.
نکته  :2از آنجایی که معموال ً کودک و نوجوان در هنگام خواندن نماز آرامش الزم را نداشته و دائماً در حال تکان خوردن
هستند ،از این رو باید به آنان آموخت که یکی از واجبات نماز ،آرامش بدن در هنگام خواندن نماز است .این آموزه با این عبادت
«رو  به قبله آرام میایستم» در درس آمده است.
نکته  :3در بیان ذکرها و اعمال نماز به حداقلهای واجب اکتفا شده است .از همکاران محترم نیز میخواهیم که به هیچ وجه
وارد بیان سایر اذکار و مستحبات نماز نشوند و به همین حد بسنده کنند تا آموزش نماز و یادگیری آن سخت نشود و موجبات دلزدگی
دانش آموزان را فراهم نکند .این مسأله در مورد اذکار رکوع و سجود و نیز دعای قنوت مورد توجه بیش  تری است .اگر دقت شود در
درس به جای ذکر «سبحان ربی العظیم و بحمده» و «سبحان ربی االعلی و بحمده» که یادگیری آن کمی مشکل است به ذکر سبحان  الله
و تکرار سه باره آن اکتفا شده است که میتوان در رکوع و سجود آن را خواند .همچنین برای قنوت نیز دعایی ذکر نشده است زیرا در
دعای قنوت میتوان به جای گفتن دعای عربی با زبان فارسی دعا خواند .در حقیقت تنها قسمتی از نماز که میتوان به زبان فارسی
خواند ،دعای قنوت نماز است .این مسأله یادگیری را تسهیل مینماید.
نکته  :4همانگونه که در درس دوم اشاره شد ،بهترین راه حرف زدن با خدا نماز است .در این درس نیز این مطلب از زبان
مادر زینب تکرار میشود.
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ﭘﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ

اﻟﺴﻼم( ﺳﺒﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻮا ﮔﺮم و آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺑﻮد .اﻣﺎم ﻋﻠﻲ )ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻣﻘﺪاري آرد ،ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻬ ّﻴﻪ ﻛﺮد و در ﺳﺒﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻣﺎم از ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاي رﺳﻴﺪ .ﭼﻨﺪ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرﺷﺎن در

آن ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﭘﺪر آن ﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ دﻳﺪن ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻮش ﺣﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف او دوﻳﺪﻧﺪ.

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻏﺬا ﺑﭙﺰد.
اﻣﺎم ،آرد و ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎدر داد ﺗﺎ ﺑﺮاي ّ
آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﻮدﻛﺎن رﻓﺖ .آن ﻫﺎ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ در دﻫﺎﻧﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزي ﺷﺪ.
ﺻﺪاي ﺧﻨﺪه و ﺷﺎدي ،ﺣﻴﺎط ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﺑﺎزي ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﺪﻧﺪ.
ّ
او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﭘﺪر ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد و آن ﻫﺎ را ﺧﻴﻠﻲ دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ.

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺧﺎﻃﺮه ی آن روز را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
ّ
ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

اﻣﺎم ا ّول ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،در روز ﺳﻴﺰده رﺟﺐ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ.

او ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد و از ﻛﻮدﻛﻲ در ﺧﺎﻧﻪي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ.

اﻟﺴﻼم( ا ّوﻟﻴﻦ ﻣﺮدي ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .او ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
اﻣﺎم ﻋﻠﻲ )ﻋﻠﻴﻪ ّ

اوﻗﺎت ﻫﻤﺮاه و ﻫﻢﻧﺸﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد و دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از او ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ را ﺧﻴﻠﻲ دوﺳﺖ ﻣﻲداﺷﺖ و ﻣﻲﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻠﻲ ،داﻧﺎﺗﺮﻳﻦ

ﻣﺮدم اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ازدواج ﻛﺮد .ﺧﺪا ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺷﺠﺎع ﻫﺪﻳﻪ داد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اﻣﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﻜﻲ از دﺷﻤﻨﺎن

دﻳﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.
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دوره
یکی از مهمترین مقاصد تعلیم و تربیت دینی در
ٔ
ابتدایی ،ایجاد عالقه و محبت در بچهها ،نسبت به پیشوایان و
اولیای دین است تا از این طریق ،راه و روش زندگی آن ها سرمشق
زندگی کودکان قرار گیرد .بدین منظور ذکر شواهدی از زندگی
سیره عملی پیشوایان بزرگ اسالم ،به ویژه معصومین
روزمره و ٔ
علیهمالسالم و بهرهگیری از مکارم اخالق و فضیلتها و خدمات
ایشان ،به تناسب سن کودکان بسیار مفید است.
کریمانه
با شرح مهربانیها ،دلسوزیها و رفتار و اخالق
ٔ
آنان زمینههای الزم برای این نتیجهگیری فراهم میآید که:
«معصومین (ع) در زندگی خویش رفتاری شایسته داشتهاند و با
مردم بسیار مهربان بودهاند».
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بنابراین هدف اصلی این درس و سایر درسهای بخش آشنایی با امامان و پیشوایان ،عمدتاً ایجاد یک حس عاطفی و نگرش
مثبت در بچهها نسبت به پیشوایان بزرگ اسالم است.
این درس حضرت علی(ع) ،امام اول ما مسلمانان را معرفی کرده و نمونهای از مهربانی و محبت ایشان را نسبت به کودکان یتیم
بیان کرده است.
عنوان این درس را میتوان نسبت به همه بچهها تعمیم داد .امام علی (علیه السالم) به مصداق روایت پیامبر که فرمود:
«أنا و علی ابوا هذه األمة» من و علی پدران این امت هستیم؛ پدری مهربان و دلسوز برای همه امت هستند .دانش آموزان با درک
مهربانی امام به کودکان ،عالوه بر درسی که از سیره ایشان می گیرند ،می توانند این نکته را درک کنند که می توانند با ایشان مانند
پدری مهربان انس بگیرند.
این داستان از کتاب بحاراألنوار ،ج ،41ص 51انتخاب و بازنویسی شده است.

اهداف درس

1ــ آشنایی بیش تر با حضرت علی(ع)
2ــ ایجاد عالقه و احساس احترام نسبت به شخصیت حضرت علی(ع)
3ــ تالش برای الگوگیری از امام علی(ع)

انتظارات

دانشآموز طی فرایند آموزش:
1ــ حضرت علی(ع) را به عنوان امام اول مسلمانان میشناسد.
2ــ حضرت علی(ع) را انسانی مهربان نسبت به دیگران میشناسد.
عالقه خود را نسبت به حضرت علی(ع) ابراز میکند.
3ــ
ٔ
4ــ در مورد رفتار حضرت علی(ع) با کودکان (طبق داستان) با دوستانش گفت وگو میکند.

مفاهیم کلیدی

امام علی(ع)
مهربانی امام علی(ع)

مراحل تدریس
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پیشنهاد برای شروع مناسب تدریس
ــ با توجه به عنوان درس با بچهها گفت  و گو کنید که خصوصیات یک پدر مهربان چیست؟
درباره تصاویر به ذهنشان میرسد بیان کنند.
ــ توجه دانشآموزان را به تصاویر کتاب جلب میکنیم و از آنان میخواهیم هرچه
ٔ
ــ از بچهها بخواهید اگر داستانی از حضرت علی(ع) به یاد دارند برای دوستان خود در کالس تعریف کنند.
پیشنهاد برای انتخاب روش تدریس مناسب
ــ میتوانید بخش «بدانیم» را ابتدا ،دانشآموزان بخوانند و سپس وارد متن اصلی داستان شوید.

ــ با توجه به ساختار داستانی متن ،میتوانید داستان را با آب و تاب و به شیوه قصهگویی برای بچهها تعریف کنید.
نکته :سعی کنید متن را به گونهای بخوانید یا تعریف کنید که بچهها نسبت به امام علی(ع) و عمل ایشان
احساس همدلی و عالقه پیدا کنند.
از آنجا که محتوای این درس بیش تر بر جنبههای عاطفی استوار است؛ تأکید شما بر مفهوم «مهربانی» باید به گونهای باشد که
بچهها از خود تمایل نشان دهند که جای قهرمان اصلی داستان (حضرت علی(ع)) باشند.

فعالیتهای پایان درس

فکر میکنم :هر دانشآموز با توجه به توانایی خود ،این قسمت را تکمیل و بیان میکند .پاسخها میتواند این گونه باشد تا آن ها
را خوشحال کند؛ تا آن ها احساس تنهایی نکنند؛ تا جای خالی پدر را کمتر حس کنند و. ...
دوست دارم :در تکمیل این قسمت دانشآموز از رفتار علی(ع) الگوگیری میکند.
پاسخهای احتمالی :پس وسایلی را که سالم هستند و من احتیاجی ندارم به آن ها بدهم؛ پس به آن ها غذا یا میوه بدهم و. ...
درباره علی(ع) شنیدهاند یا خواندهاند برای دوستانشان در
گفتوگو کنیم :به دانشآموزان فرصت دهید تا چنانچه داستانی
ٔ
کالس تعریف کنند.
امین و مینا :دانشآموزان میتوانند با توجه به متن «بدانیم» با اطالعات خود این قسمت را تکمیل کنند.

ارزشیابی

از آنجا که این درس به معرفی شخصیت امیرمؤمنان(ع) اختصاص یافته است و هدف اصلی آن اشاره به مهربانی امام  علی(ع)
است ،بنابراین برای ارزشیابی این درس باید بیش از هرچیز بر احساسات بچهها و تلقی و جهتگیری آنان توجه شود.
فعالیتهای پایان درس ابزار خوبی برای برآورد نکات فوق است .شما با توجه به گفتههای بچهها میتوانید نسبت به تلقی و
احساس آن ها به خوبی آگاهی پیدا کنید.
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امامت

عناوین
کارنامه

آشــنایی بــا امــام
اول (امــام علــی
عـلیـــه ا لسال م )
و ادای احتــرام
نســبت بــه ایشــان

اهداف کلی

12

شمارۀ
درس

ــ بیان نمونه ای از رفتار امام
اول و تالش برای الگوگیری
از ایشان

ــ معرفی امام اول و ادای
احترام نسبت به ایشان

نشانههای تحقق

نیازمند
آموزش
و تالش
بیشتر

ــ امام اول را با احترام در یک جمله معرفی می کند.
ــ به نمونه ای از رفتار امام اول که در کتاب آمده اشاره می کند و برای
الگوگیری از ایشان تالش می نماید.

با کمک آموزگار امام اول را با احترام در یک جمله معرفی می کند.
با کمک آموزگار به نمونه ای از رفتار امام اول که در کتاب آمده اشاره می کند
و برای الگوگیری از ایشان تالش می نماید.

قابل قبول

خوب

ــ امام اول را با احترام در چند جمله معرفی می کند.
ــ به چند نمونه از رفتار امام اول اشاره می کند و برای الگوگیری از ایشان
تالش می نماید.

خیلی خوب ــ به نمونه های متنوعی از رفتار امام اول اشاره می کند و برای الگوگیری از
ایشان تالش می نماید.

ــ امام اول را با احترام در چند عبارت معرفی می کند.

سطوح عملکرد
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دانستنیهای معلم

نکته  :1در این درس عالوه بر هدف اصلی که شناخت امام علی(ع) و ایجاد عشق و محبت به آن حضرت میباشد اهداف
ضمنی دیگری نیز وجود دارد که عبارتند از:
1ــ مهربانی خانواده پیامبر که در درس  9نیز به آن اشاره شد و هدف از تأکید بر این مهربانی به تفصیل بیان گردید.
2ــ نهادینه کردن فرهنگ توجه به نیازمندان و یتیمان با الگو گرفتن از حضرت علی(ع) و نیز توجه به خانواده شهیدان.
3ــ نشان دادن عالقه و محبت امام علی(ع) به کودکان و ایجاد خاطرهای خوش از آن حضرت در ذهن کودکان .این ذهنیت با
جمالتی همچون «بازی با کودکان»« ،خرما گذاشتن در دهان کودکان»« ،پر شدن خانه از صدای خنده و شادی» و ...ایجاد شده است.
نکته  :2همانطور که در گذشته اشاره شد ،در برخی از درسهای کتاب (شش درس) نام مسجد تکرار شده است تا این مکان
به جایگاهی مقدس در ذهن دانشآموز تبدیل شود .در این درس نیز با اشاره به شهادت حضرت علی(ع) در مسجد و در حال عبادت
به اهمیت این مکان تأکید شده است.
ویژه حضرت علی یاری نموده و باعث
نکته  :3مطالب ذکر شده در بخش «بدانیم» دانشآموز را در فهم بیش تر شخصیت ٔ
میشود که به صورت غیر مستقیم آن حضرت را الیق ترین و شایستهترین فرد بعد از پیامبر بداند .حک شدن این مطلب در ضمیر
دانشآموز ،او را برای مباحث سالهای آینده در خصوص شایستگی آن حضرت برای جانشینی پیامبر آماده میسازد.
عباراتی همچون« :بزرگ شدن در خانه پیامبر»« ،اولین مردی که مسلمان شد»« ،همراهی با پیامبر در بیش تر زمانها»« ،عالقه
پیامبر به حضرت علی(ع)» و معرفی او به عنوان «داناترین مردم» ،دلیلی بر این مدعاست.
نکته  :4شعری مناسب برای خواندن در کالس

			

نیمــه ش ـبها تــوی کوچ ـ ه
میبــرد مــردی بــه دوشــش
بــا محبّــت نــان و حلــوا
تــا نــــمیرد تــوی کوفــه
غـــصهها را
میبــرد او
ّ
بــا یتیمــان همغــذا شـــد
تبــــسم مـــیدهد او
بــا
ّ
یــا علــی هســتی همیشــه

مـــــیرود آرام و تنـــها
کیســهای از نــان و خرمــا
میدهــد مــردی خدایــی
کودکــی از بیغذایــی
میدهـــــد او مهربانــی
مــــرد پــاک و آســـمانی
دستــــه دســته نــان گنــدم
تــوی دلهــا ،پیــش مــردم

					مهدی وحیدی صدر
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درس سیزدهم :بهترین دوست
ﺩﺭﺱ

13

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺖ

ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺴﺘﻪ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ .در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﺴﻲ را

ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺧﺖ.

ﺻﺪاي ﭘﺎي اﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﻴﺪ.

ﻣﺮد ﺳﻮاره ﺑﻪ او ﺳﻼم ﻛﺮد.

را ﺷﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﮐﺴﻲ را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻲ.
اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪي ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻲ.

ﻣﺎ از ﺗﻮ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ و ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ در ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﻲ.

ﻣﺮد ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﻲ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﻛﻨﺪ! آﻳﺎ واﻗﻌﺎً او اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻮد؟!
ﺳﺮش را ﺑﻪ زﻳﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:

ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻛﻴﺴﺘﻲ؟

ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻢ.

ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﻧﺎم ،ﻣﺮد ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪ

ﻣﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮي در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدم و ﺣﺮفﻫﺎي ﺑﺪي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زدم.
ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ.

ﻣﻦ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم .اﻣﺎ از اﻣﺮوز ،ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ!

و ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﺪي ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

او از ﺷﻬﺮ ﺷﺎم آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺷﻬﺮي

ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

ﻛﻪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ در آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲﻛﺮد.

اﻟﺴﻼم(
ﻣﻌﺎوﻳﻪ دﺷﻤﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ﻋﻠﻴﻪ ّ

در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ رﻣﻀﺎن ،ا ّوﻟﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ و

ﺑﻮد.

ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ؛ او را ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.

اﻣﺎم از اﺳﺐ ﭘﻴﺎده ﺷﺪ ،ﺣﺮفﻫﺎي او

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا او را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﻣﻲﻓﺮﻣﻮد» :اﺧﻼق

و رﻓﺘﺎر ﺣﺴﻦ ،ﺷﺒﻴﻪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ«.

اﻟﺴﻼم( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن و
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ )ﻋﻠﻴﻪ ّ
۱

ﺧﻮش اﺧﻼق ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﺮد.
ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

دوﻣﻴﻦ اﻣﺎم ﻣﺎ ﺑﺎ زورﮔﻮﻳﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻛﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.
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توضیحات درس

این درس ،بیانگر نمونهای از رفتار کریمانه و مهربانی و
ادب امام حسن(ع) ،نسبت به مردم به ویژه نیازمندان است .منبع
این داستان« ،کتاب بحاراألنوار ،ج ،43ص »345می باشد.

اهداف درس

1ــ آشنایی با امام حسن(ع) به عنوان امام دوم مسلمانان
2ــ تقویت احساس عالقه و محبت نسبت به امام حسن(ع)
3ــ تالش برای الگوگیری از رفتار امام حسن(ع)

انتظارات
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دانشآموز طی فرایند آموزش:
1ــ حضرت امام حسن(ع) را به عنوان امام دوم میشناسد
و نام میبرد.

2ــ امام حسن(ع) را انسانی مهربان و خوش اخالق نسبت به دیگران میشناسد.
عالقه خود را نسبت به حضرت ابراز میکند.
3ــ
ٔ
4ــ در مورد رفتار امام حسن(ع) (در این درس) با دوستانش گفتوگو میکند.

مفاهیم کلیدی

امام حسن(ع)
مهربانی
کمک به نیازمندان

مراحل تدریس

پیشنهاد برای شروع مناسب تدریس
ــ با توجه به عنوان درس با بچهها گفت   وگو کنید .بهترین دوست چه کسی میتواند باشد؟
ــ با توجه به ساختار داستانی درس ،بهترین شیوه برای شروع ایجاد اشتیاق نسبت به شنیدن داستان است.
پیشنهادهایی برای انتخاب روش تدریس مناسب
شیوه کارگروهی برای قضاوت
درباره رفتار شخصیتهای داستان بهره بگیرید.
ٔ
شیوه قصهگویی و یا ٔ
ــ میتوانید از ٔ
ــ میتوانید بخش «بدانیم» را جهت آشنایی بیشتر بچهها با امام حسن(ع) قبل از متن درس بخوانید (یا دانشآموزان بخوانند).

فعالیتهای پایان درس

فکر میکنم :میتوانید قبل از پرداختن به این بخش از دانشآموزان بخواهید در قالب یک نمایش رفتارهای مختلفی که
هرکسی در برخورد با دیگران در پیش میگیرد را اجرا کنند و بعد فعالیت را انجام دهند.
گفت   و گو کنیم :به دانشآموزان فرصت دهید در قالب یک کار گروهی ابتدا با هم گفت   و گو کنند سپس به یک نظر واحد
برسند و هر گروه این قسمت را تکمیل و برای سایر دوستان همکالسیاش بخواند .پاسخهای احتمالی دانش آموزان به این فعالیت
میتواند چنین باشد :در برابر حرفها و کارهای بد دوستمان زود ناراحت و عصبانی نشویم ،رفتار بد دوستانمان را تالفی نکنیم ،در
برخورد با دیگران مهربان و خوش اخالق باشیم ،در مورد دیگران زود داوری و قضاوت نکنیم ،وقتی با کسی بد صحبت کردیم ،از او
زود عذرخواهی کنیم و… .
امین و مینا :با توجه به متن بخش «بدانیم» دانشآموزان این فعالیت را انجام میدهند.
پاسخها چنین است :نام پدر :امام علی(ع) ،نام مادر :حضرت زهرا(س) ،دومین امام ،نام دشمنش :معاویه.

ارزشیابی

برای ارزشیابی این درس نیز باید بیش از هر چیز بر احساسات بچهها و تلقی و جهتگیری آنان توجه شود.
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امامت

عناوین
کارنامه

و ادای احترام نسبت به
ایشان

ــ آشنایی با امام دوم
(امام حسن علیه السالم)

اهداف کلی

13

شمارۀ
درس

ــ معرفی امام دوم و ادای
احترام نسبت به ایشان
ــ بیان نمونه ای از رفتار امام
دوم و تالش برای الگوگیری از
ایشان

نشانههای تحقق

نیازمند
آموزش
و تالش
بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب

ــ با کمک آموزگار امام دوم را با احترام در یک جمله معرفی می کند.
ــ با کمک آموزگار به نمونه ای از رفتار امام دوم که در کتاب آمده اشاره می کند و برای الگوگیری
از ایشان تالش می نماید.

ــ امام دوم را با احترام در یک جمله معرفی می کند.
ــ به نمونه ای از رفتار امام دوم که در کتاب آمده اشاره می کند و برای الگوگیری از ایشان تالش
می نماید.

ــ به چند نمونه ای از رفتار امام دوم اشاره می کند و برای الگوگیری از ایشان تالش می نماید.

ــ امام دوم را با احترام در چند جمله معرفی می کند.

ــ به نمونه های متنوعی از رفتار امام دوم اشاره می کند و برای الگوگیری از ایشان تالش می نماید.

ــ امام دوم را با احترام در چند عبارت معرفی می کند.

سطوح عملکرد
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دانستنیهای معلم

نکته  :1در این درس عالوه بر هدف اصلی که آشنایی با شخصیت امام حسن(ع) میباشد ،اهداف ضمنی ذیل نیز مد نظر است.
1ــ مهربانی خاندان پیامبر و دلسوزی آنان در مورد همه انسانها ،از دوست گرفته تا دشمن .علت تأکید بر این مهربانی و
دلسوزی در بخش «دانستنی های معلم» درس  9بیان شد.
رابطه خوب و محبتآمیز امام با کودکان با هدف ایجاد عالقه در دانشآموز نسبت به آن حضرت .این مطلب در بخش
2ــ
ٔ
«بدانیم» درس ذکر شده است.
نکته  :2صبر و بردباری در مقابل رفتار زشت و غلط دیگران و پاسخ مؤدبانه به اهانت و دشنام دیگران یکی از رفتارهای نیک
و پسندیدهای است که انتظار میرود دانشآموز در این درس با الگو گرفتن از امام به آن پای بند شود.
نکته  :3توجه به نیازمندان و نیز «مبارزه با ظالمان و زورگویان» یکی دیگر از آموزههای قابل استفاده در این درس است که
در بخش «بدانیم» به آن توجه شده است.
نکته  :4بیان آدابی همچون سالم کردن امام به مرد رهگذر ،پیاده شدن از اسب برای صحبت با مرد مسافر (که مصداق امروزی
آن میتواند پیاده شدن از دوچرخه یا ماشین برای صحبت با افراد پیاده و یا بلند شدن از روی صندلی برای صحبت با فرد ایستاده
باشد ).از نکاتی است که قابل آموزش است.
نکته  :5آموزش این مطلب که ما با رفتار خوب با دشمنان خود ،میتوانیم هم آنان را متوجه اشتباه خود کنیم و هم آن ها را به
بهترین دوستان خود تبدیل سازیم« .من پیش از این دشمن شما بودم؛ اما از امروز شما بهترین دوست من هستید!».
نکته  :6داستانی دیگر از امام حسن علیه السالم ،منبع داستان« :بحاراألنوار ،ج ،43ص.»352
روزی امام حسن علیه السالم در باغی مشغول غذا خوردن بود ،سگی در مقابلش ایستاد و به او نگاه کرد.
لقمه دیگری را جلوی سگ می انداخت .سگ آن را می خورد و برای تشکر دمش
امام لقمه ای در دهان خودش می گذاشت و ٔ
را تکان می داد و صدا می کرد و دوباره به آن حضرت نگاه می کرد و امام دوباره لقمه ای جلوی سگ می انداخت.
مردی از آنجا می گذشت .جلو آمد وگفت« :اجازه بدهید این سگ را بزنم و از شما دور کنم تا به راحتی غذا بخورید».
امام فرمود« :نه این کار را نکن ،این حیوان را خدا آفریده است .خدا او را دوست دارد .من از خدا خجالت می کشم که غذا
آفریده خداست چیزی ندهم».
و نعمت او را بخورم و به این حیوان که
ٔ
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درس چهاردهم :دعای باران
درس

14

دعاي باران

چندماهياستباراننيامدهاست.مردمشهركوفهدورهمجمعشدهاند.

يكيگفت:بياييدازبهترينبندههايخدابخواهيمدعاكنندتابارانببارد.

امامحسين(عليهالسالم)دستانخودرابهسويآسمانبلندكردوگفت:
ّ
ّ
هايتتشكر
خدايا!همهچيزراتوبهمابخشيدهاي.ازتوبهخاطرنعمت

ميكنيم.

السالم)رفتند.
آنهابهسويخانهیامامعلي(عليه ّ

خدايابندگانتووزمينهايتشنهمنتظربارانهستند.بارانترابرايما

السالم)گفت:
امامنگاهيبهجمع ّيتانداختوبهامامحسين(عليه ّ

هنوزدعايامامتمامنشدهبودكهصدايرعدوبرقدرآسمانشهرپيچيد.

اياميرمؤمنان!برايآمدنباراندعاكن!براياينمردمتشنهدعاكن!

بفرست...

قطراتدرشتبارانصورتكودكانرانوازشداد.

آنروزمردمشهركوفهازبارانسيرابشدند.بارانيكههديهيخدابهامام
حسين(عليهالسالم)بود!
ّ
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توضیحات درس
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بچهها با امام حسین (ع) به خوبی آشنا هستند .اغلب آن ها در برنامههای عزاداری محرم شرکت میکنند .شخصیت امام حسین(ع)
در میان بچهها بیشتر به عنوان دالوری شجاع ،انقالبی قهرمان و شهید جاوید مطرح است .خوب است به این تصاویر زیبا ،سیمای
درخشان انسانی محبوب و دوست داشتنی که در کودکی و بزرگسالی مورد توجه حضرت رسول و امیر مؤمنان بوده است نیز اضافه
شود.
متن این درس درخواست باران از خدا توسط امام حسین(ع) است که مورد اجابت خدا واقع شده و باران میبارد .این داستان،
در کتاب بحاراألنوار ،ج ،44ص 187ذکر شده است.

اهداف درس

1ــ آشنایی بیش تر با امام حسین(ع)
2ــ تقویت احساس عالقه و احترام نسبت به حضرت سید الشهداء
3ــ تالش برای الگوگیری از امام حسین(ع)
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انتظارات

دانشآموز ،طی فرایند آموزش:
1ــ امام حسین(ع) را به عنوان امام سوم میشناسد.
2ــ امام حسین(ع) را به عنوان انسانی که خداوند او را دوست دارد و دعایش را اجابت میکند میشناسد.
3ــ عالقه و احساس احترام خود را نسبت به حضرت امام حسین(ع) ابراز میکند.

مفاهیم کلیدی

امام حسین(ع)
دعای باران

مراحل تدریس

پیشنهاد برای شروع مناسب تدریس
ــ مناسب است این درس را در ایام محرم تدریس کنید.
درباره امام حسین(ع) شنیدهاند یا
ــ از دانستههای قبلی دانشآموزان استفاده کنید ،از آن ها بخواهید هر داستانی را که
ٔ
خواندهاند برای دوستانشان در کالس تعریف کنند.
درباره آن جلب کنید.
ــ توجه بچهها را به تصویر و گفت    وگو
ٔ
عالقه بیشتر نسبت به امام حسین(ع) در بچهها ایجاد کند ،بخوانید.
ــ متن درس را با حس و حالی که
ٔ
ــ میتوانید از قبل پرچم مشکی و ...توسط بچهها فراهم کرده و کالس را به مناسبت ایام محرم آماده نمایید.

فعالیتهای پایان درس

درباره آن بیان کنند .این
جمله مربوط به این قسمت را به بحث کالسی بگذارید تا دانشآموزان نظرات خود را
فکر میکنمٔ :
ٔ
جمله ،جمعبندی درس در حیطه اهداف شناختی است .صحبت پیرامون این جمله با توجه به داستان درس ،میتواند روند رسیدن به
هدف را سرعت بخشد.
امین و مینا :با توجه به مطالب «بدانیم» دانشآموزان این فعالیت را انجام میدهند.
گفت    وگو کنیم :به دانشآموزان فرصت دهید که برای تصویر داستانی بسازند و برای دوستان خود بیان کنند .چنانچه فرصت
دارید رنگآمیزی تصویر را در کالس انجام بدهید.
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امامت

عناوین کارنامه

ارزشیابی

ــ آشــنایی بــا امــام
ســوم (امــام حســین
علیه الســام) و ادای
احتــرام نســبت بــه
ایشــان

اهداف کلی

14

شمارۀ
درس

ــ معرفی امام سوم و ادای
احترام نسبت به ایشان
ــ بیان داستانی از زندگی
امام سوم و تالش برای
الگوگیری از ایشان

نشانههای تحقق

نیازمند
آموزش
و تالش
بیشتر

قابل قبول

ــ با کمک آموزگار امام سوم را با احترام در یک جمله معرفی می کند.
ــ با کمک آموزگار به داستانی از زندگی امام سوم که در کتاب آمده اشاره می کند و برای الگوگیری
از ایشان تالش می نماید.

ــ امام سوم را با احترام در یک جمله معرفی می کند.
ــ به داستانی از زندگی امام سوم که در کتاب آمده اشاره می کند و برای الگوگیری از ایشان تالش
می نماید.

خوب

ــ امام سوم را با احترام در چند جمله معرفی می کند.
ــ به داستانی از زندگی امام سوم اشاره می کند و برای الگوگیری از ایشان تالش می نماید.

ــ امام سوم را با احترام در چند عبارت معرفی می کند.
خیلی خوب
ــ به داستانی از زندگی امام سوم اشاره می کند و برای الگوگیری از ایشان تالش می نماید.

سطوح عملکرد
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دانستنیهای معلم

نکته  :1در این درس امام حسین(ع) به عنوان یکی از بهترین بندگان خدا معرفی شده است .بندهای که خداوند بسیار او را
دوست دارد و به خاطر او بعد از چند ماه ،باران را بر سر مردم کوفه نازل میکند .همانطور که در گذشته نیز گفته شد ،هدف از این
درسها آشنایی مخاطب با اهل بیت پیامبر و پی بردن به شخصیت مهربان و رئوف آنان و بیان جایگاه واالی ایشان در نزد خداست.
نکته  :2در این درس بار دیگر مفهوم تولی با زبان ساده بیان میگردد و اهمیت آن مورد تأکید قرار میگیرد .این اهمیت در
جمله پیامبر در بخش «بدانیم» تجلی مییابد« :هرکس حسین را دوست داشته باشد ،خدا او را دوست دارد».
نکته  :3یکی دیگر از مفاهیمی که به زبان ساده و در عین حال غیر مستقیم به آن توجه داده شده است ،مفهوم «توسل» است.
این معنا در سخن یکی از اهل کوفه که از مردم خواست تا به سراغ بهترین بندههای خدا بروند تا دعایشان مستجاب شود ،ظاهر شده
است .با توجه به همین عبارت میتوان به دانشآموزان آموخت که ما شیعیان برای اجابت خواستههای خود از امامان و معصومین
تقاضای یاری و دعا میکنیم ،تا آنان از خدا بخواهند تا گرفتاریهای ما را برطرف کند .زیرا ایشان بهترین بندههای خدایند و خدا
دعای آن ها را زود قبول میکند.
نکته  :4در این درس به آداب دعا هم اشاره شده است که بلند کردن دستها به سوی آسمان در هنگام دعا و تشکر از نعمتهای
جمله آن هاست.
خداوند قبل از دعا از ٔ
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بچه ها سالم
درس پانزدهمّ :
ﺩﺭﺱ

15

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﻼﻡ!
ّ

ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزي و ﺷﺎدي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻮي ﻋﻄﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻛﻮﭼﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﻲرﻓﺖ.

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﻼم!
ﭼﺸﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﻓﺘﺎد ،ﮔﻔﺖّ :
ﺑﭽﻪﻫﺎ دور ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻼم! ﺳﻼم!
ّ

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ دﺳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و آن ﻫﺎ را ﻧﻮازش ﻣﻲﻛﺮد.

ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺧﻴﻠﻲ دوﺳﺖ داﺷﺖ .او ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎران ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ّ

ﺗﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﺳﻼم ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن را ﺗﺮك ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ!

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮش ﺣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﺳﻼم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺣﺘﺮام

ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ .ا ّﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺳﻼم ﻣﻲﮐﺮد؛ ﺣﺘّﻲ
ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن!

دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﻲﻛﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ،ا ّول ﺳﻼم ﻛﻨﻴﻢ و
ﺑﻌﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ.

اﻟﺴﻼم( ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ﻋﻠﻴﻪ ّ

»ﺳﻼم ﻛﺮدن ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺎداش دارد .ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ ﭘﺎداش ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ

و ﻳﻚ ﭘﺎداش ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺟﻮاب ﺳﻼم را ﻣﻲدﻫﺪ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ،
َﻓﻘ ْ
ُﻞ َﺳﻼ ٌم َﻋﻠَﻴْ ُﻜﻢ
ﺑﮕﻮ :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ«

)ﺳﻮره ی اﻧﻌﺎم ،آﻳﻪ ی (۵٤
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توضیحات درس
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این درس مربوط به سالم کردن ،به عنوان یکی از آداب اسالمی است .سالم ،آغاز همه چیز است با دوستی و محبت و احترام
متقابل نسبت به مخلوقات خدا.
در مورد سالم کردن ،نکات زیادی وجود دارد که مرور آن ها بیفایده نیست .از جمله آن ها که:
ــ هم کوچک ترها اول به بزرگ ترها سالم میکنند و هم بزرگ ترها سعی میکنند در سالم کردن به کوچک ترها پیش قدم باشند.
(همان گونه که در متن درس آمده پیامبر اکرم (ص) در سالم کردن به کوچک ترها پیش قدم بودهاند).
ــ بزرگ ترها به کوچک ترها سالم میکنند تا آن ها یاد بگیرند.
ــ سالم کردن به تنهایی کافی نیست و باید دوستی و صمیمیت هم همراه آن باشد.
مقدمه آشناییها است تا هیچکس با دیگران غریبه نباشد و احساس غریبی نکند و. ...
ــ سالم،
ٔ
در این درس می توان به این نکته اشاره نمود که به خاطر داشتن چنین پیامبر دوست داشتنی و مهربان باید خدا را شاکر باشیم
و قدر پیامبر خود را بدانیم و به این که مسلمانیم و چنین پیامبری داریم افتخار کنیم .این مفهوم در خط پایانی درس این گونه آمده
است :مسلمانان از این که پیامبری چنین مهربان داشتند ،خیلی خوشحال بودند .در انتها نیز ،محتوای درس در قالب یک حدیث و
یک پیام  قرآنی جمع بندی می شود.

72

اهداف درس

1ــ آشنایی با «سالم» به عنوان یکی از آداب اسالمی
2ــ تمایل به سالم کردن در برخورد با دیگران
3ــ رعایت ادب سالم کردن در برخورد با دیگران
پسندیده حضرت محمد(ص) در پیش قدم بودن در سالم
4ــ الگوگیری از رفتار
ٔ

انتظارات

دانشآموز طی فرایند آموزش:
1ــ سالم و احوالپرسی را به عنوان یکی از آداب اسالمی میشناسد.
2ــ این ادب اسالمی را به هنگام برخورد با سایرین رعایت میکند.
3ــ به سالم کردن به دیگران عالقه و تمایل نشان میدهد.
سیره پیامبر اکرم(ص) پیش دستی در سالم کردن را ارزشمند میداند.
4ــ با الگوگیری از ٔ
5ــ شیوههای مختلف سالم کردن را نام میبرد.

مفاهیم کلیدی

سالم
پیامبر مهربان

مراحل تدریس

توسعه مفاهیم و تعمیم آن ها و عادت دادن
پیشنهاد برای شروع مناسب تدریس :آنچه در این درس باید مورد توجه قرار گیرد
ٔ
بچهها به سالم کردن از طریق تکرار آن در موقعیتهای مختلف در طول سال تحصیلی است .بنابراین باید با تکیه بر اطالعات بیش تر
توسعه بیشتری بخشند .همچنین باید از طریق فراهم کردن زمینههای
بچهها ،به آن ها کمک کنید تا به اطالعات خود در این زمینه غنا و
ٔ
مناسب ،آن ها را به رعایت این ادب در محیط مدرسه و خانه تشویق کرده و الگوهای عملی مناسبی به آن ها ارائه دهید.
ــ میتوانید با عنوان درس آغاز کنید و وارد بحث و گفت  وگو با بچهها شوید.
ــ میتوانید درس را با شعر زیر آغاز کنید تا ایجاد انگیزهای مناسب برای شروع درس باشد.
ســالم به دشت باصفا
سـالم به بـاغ مدرسه
سالم به یاس خستهاى
سالم به قاصدک که او
سالم مـن به چشمه و
ســالم من به خنده و
سالم من به لک لک و

سالم سالم به شاپر 
ک
بچــههاى بانـمک
به
ّ
که تکیه داده روى در
رسیده تازه از سـفر
صــداى پاى زنـدگى
زنـدگى
تــرانههــاى
به جوجههاى النـهاش
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سالم من به شــاپر 
ک
ِ
ـشمک
سالم من به ِچ
ســالم من به مـادر و

به گل که بوده خانها 
ش
ســتارههــاى آسـمان
خداى خوب و مـهربان
مهدی وحیدی صدر

درباره سالم کردن باشد و روز تدریس بخواهید که در کالس
ــ میتوانید از متن با چند دانشآموز نمایشنامهای را کار کنید که
ٔ
اجرا کنند.
ــ متن درس را بخوانید (یا بچهها بخوانند).
ــ سعی کنید تداعیهای خوشایند و خاطرهانگیز برای سالم کردن در شرایط مختلف ایجاد نمایید.
درباره فواید سالم کردن درس را شروع کنید.
ــ با پرسش
ٔ

فعالیتهای پایان درس

جمله مربوط به این بخش از دانشآموزان بپرسید چرا سالم کردن کار خوب و زیبایی است؟ (سالم
فکر میکنم :پس از خواندن ٔ
مقدمه دوستی ،سرآغاز سخن ،موجب مهر و محبت ،دارای پاداش فراوان و ...است).
دوست دارم :دانشآموز با الگوگیری از رفتار پیامبر اکرم(ص) جمله را تکمیل و بیان میکند(.به او اول سالم میکنم؛ با او
مهربانی میکنم و.)...
گفت   وگو کنیم :این قسمت را به بحث و گفت  وگوی گروهی بگذارید تا هریک از بچهها نظر خود را برای دیگران بیان کند.
پاسخهای احتمالی دانش آموزان به این فعالیت میتواند چنین باشد :خدا به ما پاداش میدهد؛ خدا ما را خیلی دوست دارد؛ با این کار
به هم احترام میگذاریم و. ...
امین و مینا :جملهها را به طور انفرادی تکمیل کنند.
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ــ آشنایی با آداب سالم
کردن

اهداف کلی

ــ آشنـایی بـا مهـربـانی
آداب و اخالق
پیامبر اسالم(ص) نسبت
اسالمی ،
به کودکان
پیامبری ،قرآن
کریم
ــ آشــنایی بــا پیام هــای
قرآنــی

عناوین
کارنامه

ارزشیابی

15

شمارۀ
درس

ــ آشنایی با پیام قرآنی

ــ آشنـایی بـا رفتـار پیـامبـر
اسالم(ص) نسبت به کودکان

ــ آشنایی با آداب سالم کردن

نشانههای تحقق

نیازمند
آموزش
و تالش
بیشتر

قابل قبول

خوب

ــ با یاری آموزگار آداب اسالمی سالم کردن را بیان می کند و در برخی اوقات برای
رعایت آن ها تالش می نماید.
ــ با کمک آموزگار نمونه ای از مهربانی پیامبر اسالم(ص) را نسبت به کودکان
بیان می کند.
ــ با راهنمایی آموزگار مفهوم پیام قرآنی را بیان می کند.

ــ آداب اسالمی سالم کردن را بیان می کند و در برخی اوقات برای رعایت آن ها
تالش می نماید.
ــ نمونه ای از مهربانی پیامبر اسالم(ص) را نسبت به کودکان بیان می کند.
ــ مفهوم پیام قرآنی را بیان می کند.

ــ آداب اسالمی سالم کردن را بیان می کند و در بیش تر اوقات برای رعایت آن ها
تالش می نماید.
ــ نمونه ای از مهربانی پیامبر اسالم(ص) را نسبت به کودکان بیان می کند.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

ــ آداب اسالمی سالم کردن را بیان می کند و همواره برای رعایت آن ها تالش
می نماید.
خیلی خوب
ــ نمونه ای از مهربانی پیامبر اسالم(ص) را نسبت به کودکان بیان می کند.
ــ پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم درباره آن توضیح می دهد.

سطوح عملکرد
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دانستنیهای معلم

نکته  :1در این درس ادب سالم کردن در قالب داستانی از پیامبر آمده است .یعنی هم به آموزش سالم پرداخته شده و هم بُعد
دیگری از شخصیت پیامبر و اخالق نیکوی ایشان به نمایش گذاشته شده است.
نکته « :2مهربانی پیامبر با کودکان» بار دیگر در این درس مورد توجه واقع شده است تا بر میل و رغبت قلبی دانشآموز به
پیامبر افزوده شود و با ایجاد این احساس قلبی و عاطفی ،به سمت الگوگیری از ایشان سوق داده شود.
سیره پیامبر بار دیگر مورد اشاره واقع شده است .این که پیامبر آن قدر معطر و
نکته  :3توجه به آراستگی و نظافت با توجه به ٔ
خوشبو بودند که با عبور از هر مکان بوی عطر ایشان در همهجا میپیچید .البته بنابر تعالیم پیامبر ،زنان و دختران نباید به گونهای عطر
زنند که بوی عطرشان به مشام نامحرمان برسد.
نکته  :4در این درس بار دیگر نام مسجد آورده شده است تا این مکان به عنوان مکانی مقدس که محل حضور بندگان خوب
خدا همچون پیامبر بوده است ،شناخته شود و گرایش مخاطب را به این مکان افزایش دهد.
نکته  :5در ابتدای متن درس این گونه آمده که پیامبر به همراه یاران خود به مسجد میرفت .از این عبارت این مطلب قابل
استفاده است که بچهها بهتر است در هنگام حضور در مسجد یا نمازخانه مدرسه ،دوستان خود را نیز با خود همراه کنند و آنان را به
آمدن به این اماکن تشویق کنند .همانگونه که پیامبر با یاران و دوستان خود به مسجد میرفت و نه تنهایی.
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درس شانزدهم :طبیعت زیبا
ﺩﺭﺱ

16

ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺯﻳﺒﺎ

ﭘﺪر ﻛﻴﺴﻪاي ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻛﻨﺎر دﻳﮕﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.

ﻋﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺪر ﺷﺘﺎﻓﺖ.

ﻛﻢ ﻛﻢ اﻓﺮاد زﻳﺎدي ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و دﺷﺖ ﻣﺜﻞ ا ّوﻟﺶ ﺷﺪ .ﺗﻤﻴﺰ و ﻗﺸﻨﮓ!

اﻳّﺎم ﻋﻴﺪ ﺑﻮد.
دﺷﺖ ﭘﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﮔﻮﺷﻪاي روي ﺳﺒﺰهﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﭘﺪر ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﮐﺜﻴﻒ ﮐﻨﻴﻢ .ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﻲ از

ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺎد و ﺧﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﻣﻲدوﻳﺪﻧﺪ.

ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻤﻴﺰ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻛﻤﻲ دورﺗﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را از روی زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﻜﺎوي از ﭘﺪرش ﭘﺮﺳﻴﺪ :آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟
ﭘﺪر ﮔﻔﺖ :آن ﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎﻳﻲ را ﮐﻪ ﻣﺮدم روي زﻣﻴﻦ
رﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ :اي

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﻦ ﻣﺎﺳﺖ.

ﺧﺪاي ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺮاي ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺎ ،آﺑﯽ ﭘﺎﻛﻴﺰه از آﺳﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
اﻟﺴﻤﺎ ِء ﻣﺎ ًء َﻃ ُﻬﻮ ًرا
ْﺰﻟْﻨﺎ ِﻣ َﻦ ﱠ
َو اَﻧ َ

و ﻣﺎ از آﺳﻤﺎن ،آﺑﻲ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ .
)ﺳﻮره ی ﻓﺮﻗﺎن ،آﻳﻪ ی (٤٨

ﮐﺎش در اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻳﺒﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ زﺑﺎﻟﻪ رﻳﺨﺘﻪ

ﻧﻤﻲﺷﺪ.

76

77

توضیحات درس

ماجرای درس مربوط به یکی از مواردی است که در زندگی کودکان نمونههای فراوانی دارد :موضوع نظافت ،محیط زیست
و اهمیت آن.
خانوادههای زیادی برای تفریح به دشت آمده بودند که چند نفر مشغول جمعآوری زبالهها بودند .همین امر موجب گفت  وگوی
پدر و پسری به نام علی میشود .این درس اهمیت نظافت و پاکیزگی در ارتباط با طبیعت را مطرح می نماید .فطرت پاک دانش آموزان
زیبایی و پاکیزگی را دوست دارد و معلم می تواند بحث را به نظافت سایر محیط ها مانند محیط مدرسه و خانه و نیز نظافت شخصی
دانش آموزان بکشاند .عبارات پایانی درس ،محتوای درس را از زبان دین جمع بندی می کنند.

اهداف درس

1ــ درک اهمیت نظافت و پاکیزگی و آگاهی از نیاز خود به پاکیزگی (توجه به حیطه خود شناسی)
2ــ آشنایی با آداب نظافت و پاکیزگی به عنوان یکی از مظاهر اخالق و رفتار اسالمی
3ــ تمایل به رعایت پاکیزگی و نظافت در مکانها و شرایط مختلف
4ــ تالش به رعایت پاکیزگی و نظافت در مکانها و شرایط مختلف
درباره یکی از نعمتهای خدا که موجب پاکیزگی است.
5ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
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انتظارات

دانشآموز طی فرایند آموزش:
نشانه رفتار یک فرد خوب و مسلمان میداند.
1ــ رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و خودش را از ٔ
2ــ اهمیت و نتایج رعایت نظافت و پاکیزگی محیط را برای دیگران بیان میکند.
3ــ نسبت به رعایت نظافت و حقوق دیگران در این زمینه تالش میکند.
درباره داستان درس قضاوت و اظهار نظر میکند.
4ــ
ٔ
روزمره خود ،تشخیص میدهد و بیان میکند
5ــ مصادیق و نمونههایی از رعایت پاکیزگی محیط و نظافت را در زندگی
ٔ
(خودشناسی).
6ــ نظافت شخصی و نیز محیط پیرامون را رعایت میکند.
7ــ نسبت به حفظ طبیعت به عنوان یکی از نعمتهای خدا احساس مسؤولیت و تالش میکند.

مفاهیم کلیدی

پاکیزگی
طبیعت زیبا
نعمت

مراحل تدریس

پیشنهادهایی برای شروع مناسب تدریس
ــ توجه به عنوان درس و بحث پیرامون عنوان درس که چگونه میتوانیم طبیعت زیبا داشته باشیم.
مقدمه خوبی است.
ــ نقل چند خبر از عواقب ناشی از بیتوجهی انسانها به طبیعت
ٔ
ــ نشان دادن پوستر یا عکسهایی که انسانها به طبیعت توجه نکردهاند و طبیعت را تخریب کردهاند.
ــ از خطرات و مشکالت ناشی از عدم توجه به طبیعت صحبت کنید.
ــ نشان دادن فیلم مناسب از طبیعتی که قبال ً سالم و زیبا بوده و بعد تخریب شده است.
پیشنهاد برای انتخاب روش تدریس مناسب
انگیزه حفاظت
ــ خوب است برای تدریس این درس بچهها را به دامان طبیعت ببرید که هم لذت در طبیعت بودن را بچشند و هم
ٔ
از طبیعت در بچهها زیاد شود.
ــ توجه بچهها را به آفریدههای خدا که در طبیعت است جلب کنید.
ــ تشویق بچهها به تشکیل گروههایی برای حفظ بهداشت و نظافت کالس و مدرسه.

فعالیتهای پایان درس

فکر میکنم :خدا دوست دارد ما انسانها تمیز و پاکیزه باشیم .با اضافه کردن عبارت «پس باید» در پایان جمله ،بچهها ممکن
است این پاسخ را بدهند.
ــ پس باید در نظافت خودمان کوشا باشیم.
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ــ پس باید نظافت محیط پیرامون خود را رعایت کنیم و. ...
نحوه نظافت محیط کالس و مدرسه را پیشنهاد دهند و اجرا کنند .ممکن
گفت   وگو کنیم :از بچهها بخواهید در کار گروهی ٔ
کیسه کوچک برای ریختن تراشههای مداد و یا ...قرار دهیم .یا هر چند وقت یک بار در
است پیشنهاد دهند کنار هر نیمکت یک ٔ
نظافت کالس و مدرسه فعالیتهایی را انجام دهیم و. ...
امین و مینا :توسط هر دانشآموز تکمیل شود.
بگرد و پیدا کن :نام هر گل را بنویسند (آفتابگردان ،نرگس ،الله و ُرز) ،اگر توضیحاتی در مورد هر گل میدانند بیان کنند؛
به طور مثال :از آن ها بپرسید گل الله شما را به یاد چه چیزی میاندازد؟ شهیدان ،به یاد پیامبر و. ...
از آن ها بپرسید گل محمدی شما را به یاد چه چیزی میاندازد؟

ارزشیابی

در این درس به نظافت به عنوان یک مسؤولیت اسالمی و انسانی و تالش برای رعایت آن پرداخته است .مواردی مانند پرسش
و پاسخ ،بحثو گفت  وگوی گروهی ،بازیهای نمایشی و نمایش خالق توسط بچهها میتوانند برای تدریس و ارزشیابی این درس مفید
واقع شوند.

عناوین کارنامه

اهداف کلی

شمارۀ
درس

سطوح عملکرد

نشانههای تحقق
خیلی
خوب
ــ بیان آداب پاکیزگی و
تالش برای رعایت آن ها

ــ آشنـایـی بـا آداب
پاکیزگی

آداب و اخالق
اســـالمــی ،ــ آگاهی از نیاز به
خـودشنـاسی ،پاکیزگی خود
قرآن کریم
ــ آشنایی با پیام های
قرآنی

16

ــ احساس مسـؤولیـت
نسبت به رعایت پاکیزگی
ــ درک مفهوم پیام قرآنی
درس

ــ آداب پاکیزگی را بیان می کند وضمن احساس مسؤولیت
نسبت به پاکیزگی ،همواره برای رعایت آن ها تالش می نماید.
ــ پیام قرآنی درس را می خواند و درباره مفهوم آن توضیح
می دهد.

خوب

ــ آداب پاکیزگی را بیان می کند وضمن ابراز حساسیت
نسبت به پاکیزگی ،در بیشتر اوقات برای رعایت آن ها تالش
می نماید.
ــ پیام قرآنی درس را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

قابل
قبول

ــ آداب پاکیزگی را بیان می کند و در برخی اوقات برای
رعایت آن ها تالش می نماید.
ــ مفهوم درست پیام درس را بیان می کند.

نیازمند
ــ با کمک آموزگار آداب پاکیزگی را بیان می کند و در برخی
آموزش
اوقات برای رعایت آن ها تالش می نماید.
و تالش
ــ با کمک آموزگار مفهوم درست پیام درس را بیان می کند.
بیشتر
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دانستنیهای معلم

هدیه الهی و نعمت خداست.
نکته  :1دانشآموزان در درس اول با نعمتهای الهی آشنا شدند و فهمیدند که هر آنچه ما داریم ٔ
دیده احترام به آن ها
در آن درس گفتیم که وقتی دانشآموز به جهان اطراف خود به عنوان هدیه الهی و نعمتهای خداوندی نگاه کند ،با ٔ
مینگرد و سعی در حفظ و توجه به آن ها میکند زیرا هیچکس دوست ندارد به هدیهای که از بهترین دوست و خدای خویش گرفته آسیبی
برسد و از همین رو به بهترین شکل از آن مراقبت میکند.
معلمان محترم با بهرهگیری از نکاتی که در درس یک به آن اشاره شد ،میتوانند به طبیعت به عنوان یکی از هدایای زیبای الهی
هدیه زیبا که از جانب خدای مهربان به ما انسانها داده شده است،
اشاره کنند و از دانشآموز بپرسند که آیا شما حاضرید که به این ٔ
هدیه خدا را کثیف و آلوده کنید و یا از بین ببرید؟
آسیبی برسد؟ آیا حاضرید ٔ
با طرح سؤاالتی این چنین ،دانش آموزان را نسبت به اهمیت توجه به طبیعت و نگهداری آن حساس نماییم .در متن درس نیز،
پدر علی بر این نکته تأکید کرده است« :طبیعت نعمت خداست .ما نباید آن را کثیف کنیم».
نکته  :2بار دیگر در این درس به اهمیت پاکیزگی و نظافت تأکید شده است .تنها تفاوت آن با بحثهای مربوط به پاکیزگی در
درسهای قبل این است که در درسهای گذشته بر آراستگی و پاکیزگی شخصی اشاره شده بود اما در این درس به پاکیزگی محیط
بیرونی ما توجه داده شده است.
تعدد به کارگیری مفهوم پاکیزگی در درسهای مختلف ،دانشآموزان را به اهمیت آن آگاه میکند .در این درس پاکیزگی به عنوان
یکی از نشانههای دین و افراد دیندار معرفی شده است.
نکته  :3از دیگر مسائل مطرح شده در این درس ،توجه به همکاری و تعاون در کارهای خوب است .دانشآموز باید فرا گیرد
که در زندگی اجتماعی خود ،به کسانی که در کارهای خوب و خیر پیش قدم میشوند ،کمک کند و حس همکاری و همیاری در کارهای
نیک را در خود ایجاد نماید .این نکته از کمک علی و پدرش به کسانی که مشغول نظافت بودند ،استفاده میشود ،خصوصاً در آن
قسمت که بیان میشود« :کم کم افراد زیادی بلند شدند و دشت مثل اولش شد».
میتوان به این مطلب هم اشاره کرد که اگر کاری را با کمک هم انجام دهیم ،کار خیلی سریعتر انجام میشود .مثال ً اگر علی و
پدرش و سایر افراد کمک نمیکردند دشت به این زودی تمیز نمیشد.
نکته  :4در این درس به نعمت دیگری نیز اشاره شده و اهمیت آن بیان گردیده است ،آب.
آیه درس ،همچون گذشته این مسأله را یادآوری کنیم که آب را خدا به ما انسانها هدیه کرده است .پس باید مراقب
با استفاده از ٔ
این هدیه و نعمت الهی باشیم و آن را هدر ندهیم و اسراف نکنیم.
در این درس آب به عنوان عامل پاکیزگی ذکر شده است .خوب است که از دانشآموزان سؤال کنیم که اگر آب نبود ،چه بر سر
پاکیزگی و نظافت ما و زندگی ما میآمد؟
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