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باسمه تعالي
((...ومه احيااهف كانمااحياالناس جميعا))...
فزآ يٌذ بزًاهِ ريشي درسي اس هَلفِ ّاي پيچيذُ ،گستزدُ ٍ بسيار تأثيزگذاري است كِ بِ چزايي
ٍ چگًَگي آهَسش ٍ پزٍرش بِ ضكل تجَيشي ٍ كالى هيي پيزداسد ٍ .بيا اسيتفادُ اس اّيذام ،هاتيَا ٍ
رٍش يا سايز عٌاصز بِ تبييي سياست ّاي تعلين ٍ تزبيت هي پزداسد.
هاتَاي تأليف ضذُ بخطي اس فزآ يٌذ بزًاهِ رييشي درسيي اسيت كيِ بيا سياسهاى دّيي هفياّين ٍ
هَضَعات (داراي هخاطباى هطخص ٍ اّذام ،ساختار ٍ بزًاهِ ي هعييي ضيوي ظفين اًع يام پيذيزي
بزاي تاقق اّذام در ابعاد هختلف هتٌاسب با ًياسّاي هتٌَع فزاگيزاى طزاظي ضذُ است.
اهيذٍارم ايي هاتَا سهيٌِ ساس دست يابي داًص آهَساى بِ صالظيت ّاي فزدي ٍ اجتواعي باضيذ
ٍ آرسٍّاي هعلواى ٍ ٍالذيي ايي كَدكاى ٍ ًَجَاًاى را جاهِ ي ٍاقعيت بپَضاًذ.
بي ضك تاقق ايي اّذام بشرگ ٍ تعالي بخص ًياسهٌذ ّوزاّي ٍ هساعذت هسيٍَليي ٍ دسيت
اًذركاراى در ساسهاى آهَسش ٍ پزٍرش استثٌايي ،هيَلفيي ٍ ّوكياراى سياسهاى پيشٍّص ٍ بزًاهيِ رييشي
آهَسضي است .لذا بزخَد السم هي داًن اس ّوِ عشيشاى كِ تيالش بسييار سييادي را در هزاظيل گًَياگَى
تأليف ٍ آهادُ ساسي ٍ چاپ اًجام دادُ اًذ ،صويواًِ تطكز ٍ قذرداًي ًواين .در ضيوي هٌتظيز ًظيزات ٍ
پيطٌْادّاي ارسًذُ صاظباى اًذيطِ ٍ تجزبِ در جْت ارتقاء كيفيت بزًاهِ ّا خَا ّين بَد.
ٍهاتَفيقٌااالبا...العشيشالاكين

دكتر انمدا ر عبدالهيان

معاون وزري و رئيس سازمان آموزش و رپورش ا�يي شوور
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همکار گرامی
توجه شما را به نکات ذیل جلب می کنیم:
برای پیشبرد بهتر فرایند یاددهی ـ یادگیری ّ
ــ برای تدریس کتاب مراجعه به کتاب راهنمای مع ّلم ضروری است.

 -1تعداد دروس بر اساس سرفصل ها و مفاهیم اساسی برنامه درسی در حوزه های «خداشناسی»  « ،آداب و اخالق اسالمی»  « ،نبوت»  « ،امامت» و
« احکام اسالمی» مطرح گردیده است.
 -2در طراحی و تدوین کتاب ضمن رعایت اصل ساده به مشکل  ،سعی در حفظ ارتباط افقی و عمودی آن با سایر دروس شده است.
 -3تمرینات کتاب در قالب عناوینی مانند « پیام درس» « ،پاسخ دهید»  « ،فکر کن و کامل کن»  « ،حاال برایم بگو » و « یک تجربه» طراحی شده که نیاز
فعالیت های انفرادی و گروهی دارد.هم چنین در تمرینات ،قسمتی با عنوان «بیشتر بدانیم» مطرح شده است که با هدف ارائه ّاطالعات به دانش
به انجام ّ

آموزان می باشد و مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد.

توجه دانش آموزان به خالق هستی و سپاسگزاری از
 -4استفاده از شعرها،مرتبط با اهداف کتاب در بین دروس به دلیل ایجاد فضای با نشاط و جلب ّ

نعمت های خداوند قادر و متعادل است.

 -5در پایان کتاب جدولی طراحی شده است که دانش آموزان با مراجعه به دروس کتاب و یادآوری مطالب خوانده شده اقدام به حل آن می کنند.
فعالیت ها و تمرین های کتاب « تعليمات ديني و اخالق »
ویژگی ّ

توجه به آیات از قرآن و احادیث است.
فعالیت ،تأکید استنادی بر موضوع مطرح شده در درس ّ ،
 -1ترجمه آیه ای از قرآن کریم /سخنی از :...هدف از این ّ

توجه به محتوای مطرح شده به سؤاالت ارایه شده در این قسمت پاسخ می دهند.
 -2پاسخ دهید :دانش آموزان با ّ

 -3فکر کن و کامل کن :در این تمرین ،دانش آموزان با مراجعه به متن درس اقدام به تکمیل،جای خالی جمالت مورد نظر می نمایید.
 -4پیام درس :آموزگار از دانش آموزان می خواهد که با مطالعه ی درس ،آنچه را که از متن درس و پیام آن درک کرده اند را در این بخش یادداشت کنند.
توجه به موضوع پیشنهاد شده فکر کرده و نظرات خود را
فعاليت  ،تقويت مهارت های كالمی دانش آموزان است تا با ّ
 -5حاال برایم بگو :هدف از اين ّ
بگویند .سپس مع ّلم با هدایت جریان پرسش و پاسخ آن ها را مورد ارزیابی قرار دهد.

فعالیت های گروهی،اقدام به انجام آن نمایند.
 -6یک تجربه :معلم دانش آموزان را هدایت کرده تا ضمن مشارکت در ّ

 -7جدول :جدول طراحی شده حاوی نکات کلیدی دروس مختلف کتاب است که مع ّلم می تواند به منظور ایجاد فضای شاد،دانش آموزان را به

گروه های دو یا چند نفره تقسیم کند و از آن ها بخواهد تا با مشورت،جدول را حل کنند.

 -8شعر خوانی :شعرها در راستای اهداف درس است .شعر خوانی گروهی دانش آموزان به همراه مع ّلم ،فضایی بانشاط را در کالس ایجاد می کند.
 -9بیشتر بدانیم :هدف ارائه ّ
توجه به فهم و درک آنان در راستای اهداف کتاب است.
اطلعاتی بیشتر به دانش آموزان با ّ
نحوه ارزشیابی دروس کتاب « تعلیمات دینی و اخالق »

فعالیت های « پیام درس»  « ،حاال برایم بگو» و « یک تجربه» دارای ارزشیابی مستمرند.
 در کتاب تعلیمات دینی و اخالق پایه ششم ابتدائی ّفعالیت های « پاسخ دهید» و « فکر کن و کامل کن» دارای ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی هستند.
ّ -

فعالیت های « ترجمه آیه ای از قرآن کریم» یا « سخنی از  » ...و « بیش تر بدانیم» مورد ارزشیابی قرار نمی گیرند.
ّ -

