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بودند ،  یعنی  از  مرتب  بسیار  امام خمینی 
بیدار  خـواب  از  کـه  صبح  آن      ساعت 

می شدند   هیچ   کارشان   بدون  بـرنامه   نبود،  
نکردند.  زندگی  بـرنامه  بـدون  وقت   هیچ 
بـود  ،   استراحتشان  ساعت  سر  مطالعه شان 
سر   ساعت   ،   خـوابشان سر ساعت ، به رادیو 
تمام  سر ساعت   ،   و  خالصه  کردنشان  گوش 

کارهایشان حّتی عبادتشان سر ساعت بود.



مقدمه
دارد  نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش  فعالیت های  برنامه درسی  مجموعه  تولید  فرایند 
ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، 

هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
برنامه ریزی درسی است،  فرایند  از  نیازهای ویژه که بخشی  با  تدوین محتوای کتب دانش آموزان  در 
سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی 
دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه 
تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، 
فراهم  با  این محتوا  گیرد.  قرار  توجه  زندگی است، مورد  کیفیت  بهبود  برای  فناورانه  تفکر  و  بینش 
نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید 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 

می باشد.  مهارت ها(  )توانمندی ها، 
با بهره گیری از این کتاب  باشد و معلمان عزیز و گرامی  امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر 

نمایند. یاری  اجتماعی  و  فردی  به صالحیت های  دستیابی  در  را  فراگیران  بتوانند 
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و 
تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران  گروه های 
یاری  ما را  آماده سازی  برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و  سازمان پژوهش و 

نماییم. تقدیر و تشکر  داده اند، 
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 نماید.
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



سخنی با مربیان

معلم عزیز و گرامی
به ویژگی های ساختار  این کتاب توجه شما را  برای آموزش مناسب و کارآمد 

آن جلب می کنیم:
تنظیم  دینی  درس  اساسی  مفاهیم  و  سرفصل ها  براساس  دروس  تعداد  1ــ 
گردیده است، این مفاهیم شامل خداشناسی، نبوت، معاد، امامت و رهبری، احکام و 

عبادات و اخالق اسالمی می باشد.
به زمینه های روان شناختی دانش آموزان  توجه  با  دینی  مفاهیم  آموزش  2ــ در 
مؤثر  بسیار  و…  نمایش  شعر،  داستان،  مانند  ادبیات  مختلف  شیوه های  از  فاده  است
روش  از  پرهیز  ضمن  تا  است  گردیده  سعی  جدید  کتاب های  تهیه  در  بنابراین  است 
مناسب، شعر و  با تصویر  قالب داستان هایی  یک سویه و دستوری مطالب درسی در 
فعالیت های تکمیلی دیگری ارائه گردد تا به معلم امکان فراهم آوردن زمینه مشارکت 

و فعالیت دانش آموزان را بدهد.
3ــ در این کتاب سعی شده عناوین و متن دروس ساده و در حد فهم و حوصله 
به کارگیری عبارات و جمالت طوالنی پرهیز  نیازهای ویژه باشد و از  با  دانش آموزان 
صورت  در  و  شده  استفاده  کمتر  ناآشنا  و  مشکل  کلمات  از  ممکن  حد  تا   . شود

به کارگیری این کلمات معنی شده است.
و  اجتماعی  فارسی،  علوم،  مانند  دیگر  مفاهیم درس های  به  کتاب  این  در  4ــ 
هنر نیز توجه گردیده است و به این ترتیب ارتباط افقی آن با سایر دروس حفظ شده، 
هم چنین مفاهیم ارائه شده در امتداد آموزش های دوره ابتدایی بوده و زمینه ای برای 

دوره متوسطه می باشد.



انبساط خاطر  ایجاد  و  روان خوانی  جهت  در  کتاب  در  مندرج  اشعار  ــ    5
دانش آموزان بوده و لزومی به حفظ اشعار نیست.

و  متنوع  آن ها  که  بوده  این  بر  کار  اساس  تمرینات  تدوین  و  طراحی  در  ـ  6 ـ
جذاب باشند و در پرسش و پاسخ صرف محدود نگردند و فعالیت های دانش آموزان 
تمرینات  این  گردد.  ارائه  فردی  خالقیت های  و  برداشت  به  توجه  با  زمینه  این  در 
اکنون  بگو،  برایم  حاال  کن،  کامل  و  کن  فکر  دهید،  پاسخ  مانند  عناوینی  قالب  در 

می توانی، بیش تر بیاموزیم و… طراحی شده است.
از  درس  در  شده  ارائه  مفاهیم  زمینه  در  بیش تر  اطالعات  ارائه  برای  ــ    7

پیام های قرآنی، احادیث، مطالبی تحت عنوان برای خواندن استفاده شده است.
بخش هایی  از  هستی  خالق  با  ارتباط  و  معنوی  فضای  ایجاد  ـ   جهت  ـ   8

تحت عنوان با هم دعا کنیم بهره گرفته است.
9ــ با توجه به تفاوت شرایط اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی دانش آموزان در 
پایان هر درس بخشی تحت عنوان فعالیت پیشنهادی معلم درنظر گرفته شده که معلم 

می تواند با توجه به این شرایط هر نوع فعالیتی را که مناسب می داند طراحی کند.

نکاتی در مورد شیوه های تدریس

همکار گرامی
آشنایی با روش های تدریس و به کارگیری آن ها موجب می شود که اهداف تعلیم 
و تربیت با سهولت بیش تر و در مدت زمان کوتاه تر تحقق یابد. معلم در زمینه ی تعلیم و 
تربیت دانش آموزان نقش مؤثری دارد. او برای موفقیت در امر آموزش الزم است از 

شیوه ها و روش های جالب و متنوع آموزشی و پرورشی آگاهی کافی داشته باشد.



روش های پیشنهادی برای آموزش دینی به شرح زیر است:
مناسب،  الگوی  ارائه  طریق  بصری(  و  )سمعی  شنیداری  و  دیداری  روش 
نمایش نامه ای  تمثیلی  نمایش  علمی؛  گردش  توضیحی،  پاسخ،  و  پرسش  تان گویی،  داس
)ایفای نقش( روش های دیگری که هر معلم با توجه به خالقیت های خود می تواند ابداع 
آمیخته  هم  به  یا  تلفیقی  روش  از  بهره گیری  دینی  آموزش  در  شیوه  بهترین  البته  کند. 

است.

ارزشیابی
به طور  باید  موردنظر  اهداف  به  آن ها  دست یابی  میزان  و  دانش آموزان  نایی  توا
می گیرد  صورت  پایانی  و  مستمر  صورت  دو  به  ارزشیابی  شود.  ارزشیابی  سته  پیو
قسمت  در  بود.  خواهد  پایانی  و  مستمر  نمرات  از  حاصل  میانگین  نهایی  مره ی  ن و 
به صورت مستمر  پاسخ دهید و فکر کن و کامل کن  فعالیت های  تمرین ها، ارزشیابی 
اکنون  می توانی،  اکنون  بگو،  برایم  حاال  تمرین های  ارزشیابی  ولی  است.  ایانی  پ و 
می توانی بگویی،  جدول   ، بیش تر بیاموزیم )برای دانش آموزان توانمند( و فعالیت های 
قرآن،  از  پیامی  مانند  عناوینی  و  بود  خواهد  مستمر  به صورت  فقط  معلم  نهادی  پیش

برای خواندن  ،   اشعار ، با هم دعا کنیم مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد.
الزم به ذکر است همکاران گرامی جهت ارزشیابی 15 نمره برای دروس دینی 

)به صورت کتبی( و 5 نمره برای دروس قرآن )شفاهی( درنظر بگیرند.



2 ................ درس اول ــ خدای بخشنده ی مهربان

8 ................................. مهربان تر از همه

درس دوم  ــ دعوت پیامبر اسالم )1(................ 10

درس سوم  ــ دعوت پیامبر اسالم )2(............... 16

22 ............. درس چهارم ــ دعوت پیامبر اسالم )3(

26 ............. درس پنجم  ــ کار خوب ، نتیجه ی خوب

32 ................. درس ششم  ــ یار یتیمان و فقیران


