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بسم اهلل الرحمن الرحیم 

مقدمه
کودکی، آغاز حرکت و تالش برای زیستن است؛ مرحله ای که باید آن را به خودی خود، به رسمیت شناخت؛ زیرا کودک، انسانی 

است مستقل با احساسات و خصوصیات خوب انسانی.
با این همه، کودکی، مقدمٔه نوجوانی، جوانی و بزرگسالی است و اساس زندگی بزرگسالی، به کیفیت این دوره بستگی دارد. این 
کیفیت نیز به چگونگی تعلیم و تربیت در این دوران وابستگی کامل دارد. در این دوره است که شخصیت، منش و رفتار کودک )به ویژه 
رفتارهای اجتماعی( و رشد جسمانی، عقالنی و فرهنگی وی بر اثر ارتباط او با سایرین شکل می گیرد. بی دلیل نیست که پیشوایان دینی 

بیش و پیش از هر چیز، به دورهٔ کودکی توجه داشته و راهنمایی های الزم را در این باره ارائه کرده اند.
امروزه، درس دینی جزء جدایی ناپذیر برنامٔه درسی مدارس ما به شمار می رود. اهمیت این ماده درسی حتی پیش از انقالب اسالمی 
نیز به خوبی احساس می شده و کسانی بوده اند که با تالش های آنان، نهاد آموزش و پرورش رسمی آن زمان کشور، به گنجانیدن مادٔه درسی 
با عنوان »دینی« مجاب می شده است. در این میان، یاد و خاطرٔه بزرگانی چون استاد شهید مطهری، مرحوم شهید دکتر بهشتی و مرحوم 
شهید دکتر باهنر همواره برای دست اندرکاران نظام آموزشی کشور و دانش آموزان و معلمان، زنده و جاوید است. شایان ذکر است که 
آموزش دین به معنای جامع آن، در درس دینی خالصه نمی شود و باید مبانی دینی محور اصلی و غالب نظام آموزشی و برنامه درسی نیز 

باشد.
در سال های اخیر، توجه به نیازهای نو در عرصٔه آموزش دین، رویکردهای جدید در امر آموزش، توجه بیش از پیش به جنبه های 
نگرشی آموزه های دینی، لزوم بهره گیری از روش های نوین در تعلیم و تربیت دینی و به کارگیری تربیت دینی به منظور شکل گیری رفتارهای 
دینی و تقویت احساس دینی از طریق شناخت دین و تفکر در آن و… ــ که همه برخاسته و برگرفته از نظرها و پیشنهادهای آموزگاران 
مجرب، صاحب نظران و کارشناسان امر تعلیم و تربیت است ــ متخصصان تعلیم و تربیت دینی را بر آن داشته است تا با برنامه ریزی دقیق 

و مطالعٔه جامع االطراف در این خصوص، دست به کار تهیٔه برنامه ای نوین برای تعلیم و تربیت دینی شوند.

اصول حاکم بر برنامۀ درسی
١ــ محور قرار گرفتن قرآن کریم و سنت و سیره معصومین صلوات الّلٰه علیهم: این اصل که برگرفته از مبانی تعلیم و 

تربیت دینی است، بر همه مراحل برنامه، بخصوص موارد زیر حاکم است:
اول: تعیین اولویت های آموزشی

دوم: اهداف کلی پایه های تحصیلی
سوم: روش های تعلیمی و تربیتی

چهارم: تدوین محتوا و رسانه های آموزشی
٢ــ توجه به رویکردهای جدید در تعلیم و تربیت با هدف روزآمد شدن برنامه: شیوه های نو در تعلیم و تربیت، بر افزایش 
مشارکت دانش آموز در امر یادگیری و ایجاد فرصت های مناسب برای حضور فعال او در همٔه صحنه های یادگیری تأکید دارد. برنامه ای 
که بر روش های فعال و مشارکتی در آموزش تأکید داشته باشد، لزوماً به دنبال ایجاد فرصت برای مشارکت کودکان در امر یادگیری است. 
اینکه دانش آموز خود جست وجو کند، خود بیابد و یافته هایش را خود به کار گیرد، هدف روش فعال یادگیری به شمار می رود. در این 



شیوه، معلم درواقع راهنما و راهبر است و این بچه ها هستند که با راهنمایی او، مفاهیم جدید را دریافت می کنند. برنامه درسی باید تا آنجا 
که امکان دارد، مطابق این شیوه تهیه شود. بدین ترتیب، فعالیت های گروهی و آموختن دانش آموزان از یکدیگر، فراهم کردن امکان بروز 
خالقیت و ابتکار برای دانش آموزان، ایجاد زمینٔه برقراری پیوند بین آموخته های خود در دروس مختلف )اهداف فرعی یا کارکرد ثانویه( 

نیز از دیگر نکات مورد توجه در این برنامه اند. )در اهداف، کارکرد ثانویه دیده شده است(
٣ــ توجه به توانایی ها و محدودیت های رشد شناختی دانش آموزان دورۀ ابتدایی: با توجه به ویژگی های رشد ذهنی 
دانش آموزان در دورٔه ابتدایی، در برنامٔه جدید، عالوه   بر بهره گیری از محسوسات و نمونه های عینی بر تربیت استعدادهای کودک برای 
شناختن اوضاع جهان خارج و مرتبط ساختن مطالب درسی با مظاهر زندگی و اشیای موجود در محیط خاص کودک تأکید شده است. 
همچنین، ضمن توجه به اهمیت بهره گیری از حافظٔه کودکان به نحو مطلوب، اداراک مفاهیم و فراگیری طرز استفاده از آن ها )در قالب 

اهداف( و برقراری پیوند بین آموزش و زندگی روزمرٔه بچه ها مورد تأکید قرار گرفته اند.
برای بیان مفاهیم موجود در برنامه، در حد امکان، بر استفاده معقول از استعداد خیال پردازی کودکان و همچنین، به رسمیت 
شناخته شدن عناصر فانتزی ذهن کودکان در مواقع مقتضی توسط معلمان، سفارش شده است. )روش های تدریس( البته به گونه ای که 
آرام آرام بتوانند به تفکر و تعقل بپردازند و صرفاً به عالم گسترده و زیبای تخیل دلخوش نشوند. لذا برای تحقق جنبه های فوق نیز، تا حد 
ممکن از مفاهیم ساده و ملموس استفاده شده است. مفاهیمی که بچه ها خودبتوانند با آن ها ارتباط برقرار کرده، درکشان کنند و نسبت به 

آن ها احساس خوشایند و دلپذیری داشته باشند.
شایان ذکر است که تأکید بر آموزش محسوس و ملموس صرفاً شیوه و روشی است برای تقویت ایمان به غیب، چرا که بذر 
ایمان به غیب نیز در همین دوره در وجود کودک افشانده می شود و البته همین اقدام نیز با توجه به لحاظ توانایی های ذهنی کودک انجام 

می شود.
به  تعالیم دینی،  بر جنبه های نگرشی و عاطفی  تأکید  ٤ــ توجه به جنبه های عاطفی، نگرشی برای عمل کردن باورها: 
منظور فراهم ساختن مقدمات عمل به باورها، یکی از ویژگی های مهم برنامٔه تعلیم و تربیت دینی است. آنچه بیش از هر چیز دیگری در 
تعلیم و تربیت دینی مورد نظر است، ایجاد نگرش های صحیح و یا تغییر برخی نگرش های نادرست است و اینکه دانش آموز براساس 
آموخته های خود بتواند به یک موضع و نظرگاه معین و ضرورتاً صحیح برسد و امکان انتخاب و تصمیم گیری را بیابد و درنهایت از 
این رهگذر به ایمان و اعتقاد برسد. این ایمان و اعتقاد، مقدمٔه عمل آگاهانه و انتخاب شده است، بنابراین در برنامٔه جدید، انباشتن 
ذهن کودکان از مفاهیم و تأکید صرف بر مهارت هایی که تنها به درد امتحان می خورد و آن ها را به هنگام ارزشیابی به ظاهر موفق جلوه 
می دهد، مدنظر نبوده، در عوض، ادراک مفاهیم دینی به عنوان مقدمه ای برای رشد عاطفی و تغییر نگرش های دانش آموزان نسبت به 
آن ها و انس با این مفاهیم مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به »عمل صحیح« به عنوان حاصل تبعی »نگرش های صحیح« تأکید 

شده است.1
٥ ــ اصالت قائل شدن به کیفیت فرایند یاددهی ــ یادگیری و استفاده از روش آموزش فعال: تربیت دینی به دنبال آن 
است که تسهیالت و شرایط مساعدی برای رشد تفکر دینی دانش آموزان فراهم کند. به این ترتیب، آشنایی با معارف دینی، هدفی میانی 
و زیستن دینی انسان، هدف اصلی خواهد بود. از آنجا که مسایل زندگی انسان نامحدودند و هیچ گاه نمی توان همٔه آن ها را آموزش داد، 
الزم است دانش آموختگان، فرایند یادگیری را به خوبی آموخته باشند تا در مواجهه با هر مسئله تازه ای، راه حل مناسب آن را پیدا کنند 
و جریان یادگیری را تداوم بخشند. همچنین، باید توجه داشت که فرایند و مسیر بر کیفیت نتیجه هم اثر می گذارد. احساس و نگرش فرد 
در مورد موضوع یادگیری نیز تا حد زیادی تحت تأثیر چگونگی طی مسیر یادگیری است؛ بنابراین، باید به افراد کمک کرد تا نسبت به 

١ــ با توجه به تحقیقات انجام شده توسط دکتر ناصر باهنر و دکتر حسین اسکندری و دکتر دادستان



فرایند یادگیری و آموخته هایشان احساس خوب و خوشایندی داشته باشند. بر این اساس، توصیه می شود که به فرایند یادگیری بیش از 
پیش توجه شود؛ چرا که فقط این نتیجٔه یادگیری نیست که اهمیت دارد بلکه آنچه طی فرایند آموزش اتفاق می افتد نیز از اهمیت فراوان 
برخوردار است. ثمره این بحث آن است که اوالً درگیری دانش آموزان در جریان یادگیری، موجب عمیق تر و پایدارتر شدن آموخته های 
آنان می شود؛ ثانیاً معلم را یاری می دهد تا برای ارزشیابی پیشرفت یادگیری آنان، هم به فرایند و هم به محصول توجه کند و به نتایج بهتری 
دست یابد؛ ثالثاً اینکه به واسطٔه فعالیت بیشتر در امر یادگیری، در دانش آموزان احساس خوب و خوشایندی ایجاد می کند که به ویژه برای 

درس دینی، فوق العاده حائز اهمیت است.
به  که  چرا  است؛  مهم  بسیار  یادگیری  و  آموزش  جریان  در  دانش آموزان  فعال  مشارکت  فرصت  ساختن  فراهم  همچنین 
دانش آموز کمک می کند تا حد امکان، خودش جست وجو، فکر و عمل کند و با توجه به تجارب و یافته های قبلی و فعلی خود، به 
نتیجه برسد و معلم هم با راهنمایی های مناسب، او را در این راه یاری رساند. به این ترتیب، به کارگیری روش های یادگیری از طریق 
همیاری )شرکت دانش آموز در فعالیت های آموزشی به عنوان یکی از اعضای گروه( و بهره گیری از شیوه های فعال تدریس، که از 
طریق آن دانش آموزان با هدایت معلم و فعالیت ذهنی و عمل خود، به نتیجه می رسند، از راهبردهای اساسی فرایند یادگیری در تعلیم   و 

تربیت دینی است.
٦ ــ تقویت احساس نیاز به دین: برنامه درسی و آموزش های دینی باید به گونه ای طراحی شود که اصل احساس نیاز به دین 
را برای دانش آموز زنده کند؛ به گونه ای که دریابد بدون تکیه بر دین و اعتقادات دینی زندگی او دارای خألیی بزرگ و از معنا و جهت تهی 
است. او دریابد که زندگی با دین گره ها را می گشاید و از سردرگمی ها و بی تفاوتی ها نجات می دهد و به شخصی فعال و هدفمند و مفید در 

زندگی تبدیل می کند.
٧ــ توجه به هنر برای ترسیم چهرۀ زیبای الگوهای دینی: بچه ها زیبایی را دوست دارند. روح آن ها با زیبایی پیوندی عمیق 
دارد و به دنبال چیزهایی هستند که چشم و گوششان را بنوازد و قؤه تخیلشان را به پرواز درآورد. بچه ها هنر را دوست دارند و از تکلف 

و زیاده گویی بیزارند و هرچه فطرت زیباپرست آن ها را نادیده بگیرد، طرد می کنند.
توجه به جنبه های زیبایی شناختی از ارکان آموزش دینی است؛ برای اینکه در درجٔه اول، فطرت زیباپرست دانش آموزان مورد 
توجه قرار گرفته و پرورش یابد؛ دوم اینکه از دین و آموزه های آن، تصویری زیبا در ذهن آنان ترسیم شود و سوم اینکه چهرٔه زیبایی از 
الگوهای رفتاری و شخصیت پیشوایان و راهنمایان بزرگ دینی بر پردٔه جان و اندیشٔه آنان نقش بندد. پس باید بتوان زیبایی های دین و 
دین زیبا را در سطحی کودکانه به بچه ها آموخت با توجه به اهمیت الگوپذیری در این سن، استفاده از الگوهای صحیح مؤکدًا باید مورد 

توجه قرار گیرد.
٨ ــ توجه به زبان و ادبیات خاص کودکان: ادبیات کودکان آموزه های ارزنده ای را در اختیار برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های 
درسی قرار می دهد تا با بهره گیری از آن ها بتوانند به زبان کودکان بیش از پیش نزدیک شده و کالم خود را با آنان هماهنگ کنند. در برنامٔه 
جدید نیز تا آنجا که به محتوا، اصالت مفاهیم و ساختار آموزشی مواد درسی لطمه وارد نشود، از آموزه های مربوط به ادبیات کودکان و 
محصوالت کارشناسان این حیطه بهره گرفته شده است. همچنین با توجه به ویژگی های رشد ذهنی کودکان، از محسوسات و نمونه های 

عینی برای پرورش تفکر کودکان استفاده و از طرح بی موقع مطالب انتزاعی، خشک و غیرملموس دوری شده است.
٩ــ ارتباط آموزش با نیازها و عالئق دانش آموزان و توجه به او به عنوان منبع اطالعات برنامه درسی: هدف تعلیم و 
تربیت دینی، تنها ارائه اطالعات و معارف دینی به دانش آموزان نیست. هدف آن است که دانش آموزان از آموخته های خود در این زمینه 
در موقعیت های مختلف زندگی روزمرٔه خود استفاده کنند. به همین جهت در این برنامه سعی شده آموزش ها با زندگی روزمره دانش آموزان 
از  مثال ها  و  نمونه ها  انتخاب مطالب،  نمونه های موجود در زندگی روزمره دانش آموزان،  و  از موقعیت ها  استفاده  باشند.  مرتبط  کامالً 
زندگی آن ها، فراهم ساختن فرصت تمرین و تعمیم آموخته ها به زندگی روزمره و موقعیت های شبیه سازی شده آن و… از جمله نکاتی 



است که در این مورد مطمح نظر قرار گرفته اند. توجه به عالیق و رغبت های مخاطبان، از ویژگی های ضروری هر آموزش موفقی است. 
کودکان، جستجو، کشف و ساختن را دوست دارند، از بازی و فعالیت های نشاط آور لذت می برند و…  . در این برنامه ضمن رعایت نکات 

پیش گفته، سعی شده این گونه عالیق در فعالیت های آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد.
همچنین از آنجا که استعدادها و گرایش های فطری به صورت بالقوه در نهاد کودک حضور دارد و باید با عمل ارادی و آگاهانٔه 
او به فعلیت برسد، تربیت دینی با التفات به ماهیت رشد کودکان و اعتقاد به خوبی ذاتی انسان ها در برنامه ریزی درسی، شخصیت، نیازها و 
تعلقات شاگردان را همواره مدنظر قرار می دهد. بدین ترتیب، به کودکان نه به عنوان بزرگساالن کوچک اندام بلکه به عنوان موجوداتی که 
مراحل مختلف رشد را طی می کنند، نگریسته می شود. از طرفی، هیچ دو کودکی شبیه به هم نیستند. کودکان از نظر آگاهی، ویژگی های 
شخصی، قابلیت ها و توانایی ها، عالیق و امیالی که کسب کرده اند، با هم فرق دارند. لذا توجه به نیازها و مقتضیات خاص این سن مستلزم 

برنامه ریزی درسی خاصی است که باید مورد توجه واقع شود.
١٠ــ حضور اندیشه های حضرت امام خمینی )قدس سره( در کالبد محتوای آموزش: اندیشه های امام خمینی که معمار 
بزرگ نظام اسالمی در عصر حاضر هستند، باید در همه مراحل آموزش و برنامه درسی حضور داشته باشد. استفاده از پیام ها، سخنرانی ها 
و کتاب های ایشان و آوردن مصادیق و نمونه ها و شواهد از آن ها و نیز ارجاع دانش آموز به این آثار در برنامه های تحقیقی خود، سبب 

توجه دانش آموزان به اندیشه های آن بزرگوار است.
١١ــ بهره مندی از دستاوردهای عالمان دین: در تدوین و تبیین آموزه های دینی، باید از منبع غنی علوم و فرهنگ اسالمی که 
فرزانگان علم و تقوا در طول چند قرن تمدن اسالمی با مجاهدت خود فراهم ساخته اند، استفاده شود و دستاوردهای علمی که دانشمندان 
اسالمی معاصر در جهت ارائه اسالم ناب در جهان امروز عرضه کرده اند، بخصوص آثار فرهنگی حضرت امام خمینی، عالمه طباطبایی و 

شهید مطهری ــ رحمه اللّٰه علیهم ــ و رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی فرا راه حرکت های آموزشی قرار گیرد.
١٢ــ توجه به اهداف ویژۀ دختران و پسران: برنامه باید با توجه به تفاوت های موجود در احکام دختران و پسران طراحی 
و برای هر گروه به تنهایی آموزش داده شود. همچنین در اموری مانند سن بلوغ، معاشرت، پوشش و حجاب، نظام خانواده، نقش مرد 
و زن در خانه و جامعه، باید به نوع مخاطب و نحؤه پیام رسانی به او توجه گردد. همچنین جنبه های روان شناختی زن و مرد در مجموعه 

آموزش ها باید مدنظر قرار گیرد.
١٣ــ سمت گیری آموزش در جهت وحدت اسالمی: برنامه باید در جهت تقویت وحدت اسالمی و نزدیکی پیروان مذاهب 
مختلف اسالمی طراحی شود تا مودت و رحمت میان آنان را استحکام بخشد؛ به همین دلیل باید از تعارضات و کشمکش های بی مورد 

فکری اجتناب نمود و محور آموزش را بر تعلیمات قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت بزرگوار ایشان قرار داد.
١٤ــ آموزش اقلیت های دینی )مسیحی، یهودی و زرتشتی(: چون همه ادیان الهی در اصول دین و جوهره و حقیقت دین 
که خداگرایی و معنویت گرایی و عمل برای سعادت در آخرت است، وحدت نظر دارند، چارچوب کلی برنامه درسی آنان از همین برنامه 
اخذ می شود. اما محتوای آموزشی آنان با توجه به تعلیمات خاص آن ادیان و با استفاده از منابع مورد تأیید در آن ادیان، فراهم می آید. این 

آموزش باید هماهنگ با قوانین جمهوری اسالمی ایران باشد.
http://qm-dept.talif.sch.ir                                                                                                    
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شیوه ارزش یابی پیشرفت تحصیلی در هدیه های آسمان١

چند اصل مهم٢
١. ارزش یابی، به عنوان مهم ترین بخش فرایند یادگیری، باید با هدف رشد دانش آموزان انجام شود.

2. ارزش یابی صرفاً برای مشخص ساختن موارد اشتباه و ضعف هایی است که باید تصحیح شوند، نه برای ثبت اشکاالت و گزارش آن به 
دیگران. به عبارت دیگر، وسیله ای است برای تحریک و تشویق دانش آموزان به یادگیری بیشتر.

٣. در تعلیم و تربیت دینی، همٔه قلمروهای یادگیری، اهمیت و ویژگی های خاص خود را دارد. برای یادآوری اهمیت هریک، کافی است 
به این نکته توجه کنیم که اعمال دینی، هنگامی ارزشمندند که براساس ایمان و تمایلی درونی و قلبی باشند و اساس چنین ایمانی را نیز معرفت و 

شناخت حقیقی تشکیل می دهد.
٤. اینکه هر دانش آموزی، مطابق با سرعت انتقال و توان یادگیری خود می آموزد، واقعیتی غیرقابل انکار است. اما این را نیز نمی توان 
نادیده گرفت که هر دانش آموزی، چه کسی که سریع می آموزد و چه آن که دیرتر یاد می گیرد، می تواند احساسات دینی خود را به گونه ای بروز دهد؛ 
به طوری که بتوان در رفتار، گفتار و حرکات او ردپایی از تحقق اهداف برنامه درسی را مشاهده کرد. به همین جهت برای قضاوت نهایی در مورد 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، آموزگار باید به جمع بندی مشاهدات خود در طول سال تحصیلی اقدام نماید.
5. باید از یک سوء برداشت پرهیز شود و آن اینکه توجه به قلمروهای مختلف یادگیری دانش آموزان بدین معنا نیست که به میزان 
دین داری آنها نمره بدهیم و مثالً به کسی که در نماز جماعت شرکت می کند یا راست می گوید یا غیبت دیگران را نمی کند، نمره کامل بدهیم. این 

اموراساساً قابل نمره دادن نیستند.
٦. نباید با آزمون ها و امتحانات مشکل و دلهره آور، در دانش آموزان، احساس ناخوشایندی نسبت به درس دینی ایجاد شود و یا تعدادی از 
آنها موفقیت در این زمینه را برای خود، امری دشوار و یا ناممکن تلقی کنند. اگر کودکی، در مورد انجام تکلیفی، خود را ناموفق و شکست خورده 

تلقی کند، نسبت به آن کار، احساس بدی پیدا کرده و چنین احساسی، حتی او را از یادگیر های بعدی باز می دارد.
٧. از آنجا که رقابت میان فردی برای دانش آموزان ابتدایی، اضطراب آفرین و گاهی نا امید کننده است، وضعیت هر کودک، نخست باید به 
نسبت خودش و پیشرفتی که حاصل کرده، سنجیده و برآورده گردد. به عبارت بهتر، آنچه مهم است، رقابت هر دانش آموز با خود اوست، نه 

با دانش آموزان دیگر.
ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هدیه های آسمان: نکاتی برای عمل

موضوع اول: ارزش یابی چه موقع انجام می شود؟
ارزش یابی در هدیه های آسمان به صورت مستمر و از طریق مشاهده عملکرد دانش آموزان و محصول عملکرد او صورت می گیرد. بنابراین 

معلم از لحظه ورود به کالس تا پایان وقت آموزش می تواند به ارزش یابی فعالیت های خود و دانش آموزانش بپردازد.
موضوع دوم: چه مواردی مورد مشاهده قرار می گیرد و نشانه های بروز هریک چیست؟

١ــ درک مفاهیم
برنامه هدیه های آسمان در دوره ابتدایی تأکید زیادی بر روی اطالعات کسب شده توسط دانش آموزان ندارد، حتی اصرار برنامه ریزان بر آن 
است که ذهن آنها حتی االمکان درگیر مفاهیم متعدد و پیچیده نشود؛ اما از آنجا که تحقق اکثر اهداف منوط به درک مفاهیم ارائه شده به بچه هاست، 
به همین جهت درک مفاهیم ساده )مفاهیم پیش بینی شده در محتوای برنامه(، بسط آنها، استفاده از این مفاهیم در موارد تعیین شده و 
به کارگیری قوه خالقه بچه ها برای فهم بهتر و گسترش مفاهیم، یکی از بخش های عمده برنامه است که نظام ارزش یابی باید بدان بپردازد.

برای ارزش یابی دانستنی های دانش آموزان، باید به آنها مجال دهیم تا برداشت و ادراک خود را از مفاهیم آموخته شده، با سازماِن ذهنی و 

١ــ توصیه می شود آموزگاران محترم با دقت بیشتری ین بخش را مطالعه نمایند تا در خصوص ارزشیابی با مشکات کمتری مواجه شوند.
2ــ برای آشنایی بیشتر مراجعه کنید به کتاب: ارزش یابی خالق در تعلیم و تربیت دینی بصیرت گرا، نوشتٔه علیرضا رحیمی، سعید راصد، فاطمه رمضانی، انتشارات نهج.



زباِن خاص خود بیان کنند١؛ مثال ها، نمونه ها و مصداق های جدیدی عالوه بر مثال ها و نمونه های تدریس شده، بیان نمایند؛ مصادیق یک مفهوم را 
از غیر آن تشخیص دهند؛ مصادیق مفهوم را در قالب ها و شکل های گوناگون شناسایی کنند؛ ارتباط آن را با مفاهیم و موضوعات دیگر جست و جو 
و بیان کنند؛ در موقعیت های علمی و به شیوه های مختلف، آن را به کار ببرند، بتوانند برخی از نتایج و تبعات آن را پیش بینی کنند؛ بتوانند مفاهیم 

متضاد آنها را شناسایی و بیان کنند و … .

٢ــ کسب مهارت ها
در این قلمرو که شامل مهارت های مربوط به اعمال دینی، مشارکت فعال در فعالیت های دینی و مشارکت فعال در فعالیت های گروهی 
یادگیری می شود، دانش آموزان از طریق تکرار و تمرین، مهارت هایی را در زمینه آداب و اعمال دینی کسب می نماید. او همچنین می آموزد که برای 
فهم مطالب، جست و جوی مفاهیم و یادگیری بهتر، با دیگران مشارکت کند، به نظر دیگران احترام بگذارد، نظرهای خود را مطرح کند و عنصر 
فعالی در گروه باشد. اهداف حیطه مهارتی مربوط به یادگیری برخی از احکام عملی و آداب اخالقی و ممارست در انجام آنهاست؛ فعالیت هایی نظیر 

وضو گرفتن، نماز خواندن و راستگویی.
همچنین مهارت های مربوط به مشارکت بچه ها در فعالیت های گروهی و عبادت های جمعی در این بخش جای می گیرد.

برای پرورش مهارت ها هیچ چیز به اندازه تکرار، تمرین و ممارست اهمیت ندارد. ما می توانیم با تمرین و تکرار، در دانش آموز خود مهارت 
نماز خواندن را ایجاد نموده و او را به نماز خواندن »عادت« دهیم. بی شک این عادت می تواند زمینه مناسبی برای ایجاد نگرش و باور قلبی مثبت و 

در نهایت عمل دینی تلقی شود.

٣ــ تقویت نگرش ها
تقویت نگرش ها بخش مهمی از اهداف آموزشی هدیه های آسمان را تشکیل می دهند و بنابراین در ارزش یابی آنها نیز باید دقت نظر و توجه 

کامل صورت گیرد.
برای ارزش یابی از نگرش ها هم سعی بر آن است که به سراغ نشانه های مناسب برویم و با استفاده از شیوه های مقتضی، کم و کیف تحقق 

آنها را بررسی کنیم.
بررسی دالیل دانش آموزان برای انجام یک فعالیت، از راه های پی بردن به احساسات و نگرش های آنها می باشد. »تکمیل جمالت ناقص، 

تفسیر تصاویر، تکمیل داستان، نوشتن جمالت و عبارات ساده و … از دیگر شیوه های ارزش یابی این زمینه هستند«.
همچنین بروز نشانه های شبیه به آن چه در زیر ذکر گردیده است می تواند عالمت وجود عالقه و احساس مثبت نسبت به یک فعالیت، تلقی 

گردد:
ــ انجام فعالیت های انتخابی و داوطلبانه در مقابل وظایف و تکالیف مشخص

ــ انجام فعالیت در حدی فراتر از آنچه از دانش آموزان خواسته شده
ــ ابراز احساسات مثبت و یا هیجان به هنگام انجام یک فعالیت
ــ دوام و استمرار یک رفتار در شرایط و موقعیت های مختلف

موضوع سوم: معیار ارزش یابی چیست؟
معیار ارزش یابی، همان اهداف و انتظارات یادگیری است که در آغاز هر درس ذکر شده و سطوح چهارگانه عملکردی آن در قالب جدول 
ارزش یابی توصیفی در پایان هر درس منعکس گردیده است. انتظار می رود هر دانش آموز در هر نیم سال دست کم در 5 درس مورد ارزش یابی قرار 
گرفته و رتبه ای را کسب نموده باشد. رتبه دانش آموز در پایان سال تحصیلی، عبارت خواهد بود از نتیجٔه حداقل ١0 مورد ارزش یابی صورت گرفته 
از وی. معلمان گرامی جهت آشنایی با چگونگی ثبت مشاهدات و ابزارهای گوناگون ارزش یابی می توانند به کتاب »راهنمای معلم در ارزش یابی 

توصیفی« که از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است، مراجعه نمایند.

١ــ بیان افکار و برداشت های دانش آموزان، می تواند به اشکال گوناگون از جمله: مکالمه، نوشتن، نقاشی، نمایش و مدل سازی صورت گیرد.


