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سفارش   نماز    می دادند.خيلی  اهمّيت  نماز  به  خيلی  امام 
اهمال  نمازتان  مورد  «      در  مـی گفتند:  می کـردند.    هميشه  را 

نکنيد.» به ما می گفتند:
نماز  بعد  بکنم  را  کار  اين  اول  می گوييد  شما  که  «   همين 
نمازتان  را.به  حرف  اين  نگوييد  است  ؛  خالف  اين  بخوانم، 

اهميت دهيد  ؛   اول نماز  ».



بسمه تعالی

و  نظام مند  فعالیت های  مجموعه  درسی  برنامه  لید  تو فرایند 
زیر  چهارگانه  ابعاد  دارد  تالش  که  است،  شده ای  طرح ریزی 
نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک 
بافت منسجم ، هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت 

رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی 
مالحظات  تا  شده  سعی  است،  درسی  برنامه ریزی  فرایند  از 
ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر 
پایه  برای درک و فهم دانش  توان مندی دانش آموزان  و  رشد 
و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کار گیری شیوه 
بروز  آمادگی جهت  انتقادی،  تفکر  توان  منطقی،  و  تفکر علمی 
خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای 
بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با 
فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تاکید بر 
انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه 
متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به 

کسب شایستگی های الزم )توان مندی ها، مهارت ها( می باشد.
معلمان  و  باشد  موثر  اهداف  تحقق  در  محتوا  این  است  امید 



ّ

عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران را در 
دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.

سازمان  کارشناسان  صمیمانه  همکاری  حاصل  بزرگ  کار  این 
آموزش و پرورش استثنایی و گروه های تالیف کتاب های درسی 
می باشد، شایسته است از تالش و مساعی تمامی این عزیزان و 
همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع 
آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و  که در مراحل چاپ و 

تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، 
تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این محتوا به این 

سازمان منعکس نمایند.
دکتر مجید قدمی

معاون وزیر و رییس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور



بسمه تعالى

سخنى با مربيان
معلّم عزيز و گرامى

براى آموزش مناسب و كارآمد اين كتاب توجه شما را به ويژگى هاى ساختار آن 
جلب مى كنيم:

1ــ تعداد دروس براساس سرفصل ها و مفاهيم اساسى درس دينى تنظيم گرديده 
است، اين مفاهيم شامل خداشناسى، نبوت، معاد، امامت و رهبرى، احكام و عبادات، و 

اخالق اسالمى مى باشد.
دانش آموزان  روان شناختى  زمينه هاى  به  توجه  با  دينى  مفاهيم  آموزش  در  2ــ 
استفاده از شيوه هاى مختلف ادبيات مانند داستان، شعر، نمايش و… بسيار مؤثر است 
بنابراين در تهيه كتاب هاى جديد سعى گرديده است تا ضمن پرهيز از روش يك سويه 
و دستورى مطالب درسى در قالب داستان هايى با تصوير مناسب و شعر و فعاليت هاى 
فعاليت  و  مشاركت  زمينه  آوردن  فراهم  امكان  معلّم  به  تا  گردد  ارائه  ديگرى  تكميلى 

دانش آموزان را بدهد.
3ــ در اين كتاب سعى شده عناوين و متن دروس ساده و در حد فهم و حوصله 
دانش آموزان با نيازهاى ويژه باشد و از به كارگيرى عبارات و جمالت طوالنى پرهيز شود. 
تا حد ممكن از كلمات مشكل و نا آشنا كمتر استفاده شده و در صورت به كارگيرى اين 

كلمات معنى شده است.



4ــ در اين كتاب به مفاهيم درس هاى ديگر مانند علوم، فارسى، اجتماعى و هنر 
شده،  حفظ  دروس  ساير  با  آن  افقى  ارتباط  ترتيب  اين  به  و  است  گرديده  توجه  نيز 
براى  زمينه اى  و  بوده  ابتدايى  دوره  آموزش هاى  امتداد  در  شده  ارائه  مفاهيم  هم چنين 

دوره ى متوسطه مى باشد.
5  ــ اشعار مندرج در كتاب در جهت روان خوانى و ايجاد انبساط خاطر دانش آموزان 

بوده و لزومى به حفظ اشعار نيست.
6ــ در طراحى و تدوين تمرينات اساس كار بر اين بوده كه آن ها متنوع و جذاب 
اين  در  دانش آموزان  فّعاليّت هاى  و  نگردند  محدود  صرف  پاسخ  و  پرسش  در  و  باشند 
زمينه با توجه به برداشت و خالقيت هاى فردى ارائه گردد. اين تمرينات در قالب عناوينى 
مانند فكر كن و كامل كن، حاال برايم بگو، اكنون مى توانى، بيش تر بياموزيم و… طراحى 

شده است.
7  ــ براى ارائه اطالعات بيش تر در زمينه مفاهيم ارائه شده در درس از پيام هاى 

قرآنى، احاديث، مطالبى براى مطالعه بيش تر استفاده شده است.
8  ــ جهت ايجاد فضاى معنوى و ارتباط با خالق هستى از بخش هاى تحت عنوان 

با هم دعا كنيم بهره گرفته است.
در  دانش آموزان  جغرافيايى  و  فرهنگى  اجتماعى،  شرايط  تفاوت  به  توجه  با  9ــ 
پايان هر درس بخشى تحت عنوان فّعاليّت پيشنهادى معلّم درنظر گرفته شده كه معلّم 

مى تواند با توجه به اين شرايط هر نوع فّعاليّتى را كه مناسب مى داند طراحى كند.
در ادامه نكاتى در مورد شيوه هاى تدريس آورده مى شود.



نكاتى در مورد شيوه هاى تدريس
همكار گرامى

آشنايى با روش هاى تدريس و به كارگيرى آن ها موجب مى شود كه اهداف تعليم و 
تربيت با سهولت بيشتر و در مدت زمان كوتاه تر تحقق يابد. معلّم در زمينه ى تعليم و تربيت 
و  شيوه ها  از  است  الزم  آموزش  امر  در  موفقيت  براى  او  دارد.  مؤثرى  نقش  دانش آموزان 

روش هاى جالب و متنوع آموزشى و پرورشى آگاهى كافى داشته باشد. 
روش هاى پيشنهادى براى آموزش دينى به شرح زير است: 

روش ديدارى و شنيدارى (سمعى و بصرى) از طريق ارائه الگوى مناسب، داستان گويى، 
پرسش و پاسخ، توضيحى، گردش علمى، نمايش، تمثيلى،  نمايش نامه اى (ايفاى نقش) و 
روش هاى ديگرى كه هر معلم با توجه به خالقيت هاى خود مى تواند ابداع كند. البته بهترين 

شيوه در آموزش دينى بهره گيرى از روش تلفيقى يا به هم آميخته است. 

ارزشيابى
توانايى دانش آموزان و ميزان دست يابى آن ها به اهداف مورد نظر بايد به طور پيوسته 
نهايى  نمره ى  و  مى گيرد  صورت  پايانى  و  مستمر  صورت  دو  به  ارزشيابى  شود.  ارزشيابى 
ارزشيابى  تمرين ها،  قسمت  در  بود.  خواهد  پايانى  و  مستمر  نمرات  از  حاصل  ميانگين 
فّعاليّت هاى پاسخ دهيد و فكر كن و كامل كن به صورت مستمر و پايانى است. ولى ارزشيابى 
تمرين هاى حاال برايم بگو، اكنون مى توانى، اكنون مى توانى بگويى، جدول، بيش تر بياموزيم 



(براى دانش آموزان توانمند) و فّعاليّت هاى پيشنهادى معلّم فقط به صورت مستمر خواهد 
بود و عناوينى مانند پيامى از قرآن، براى خواندن، اشعار و با هم دعا كنيم مورد ارزشيابى 

قرار نمى گيرد. 
دينى (به  دروس  براى  نمره  ارزشيابى 15  جهت  گرامى  همكاران  است  ذكر  به  الزم 

صورت كتبى) و 5 نمره براى دروس قرآن (شفاهى) در نظر بگيرند.
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