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بسمه تعالی

فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد 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.

در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، سعی شده تا 

مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک 

تفکر  توان  تفکر علمی و منطقی،  به کارگیری شیوه  پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی،  و فهم دانش 

انتقادی، آمادگی جهت بروز 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 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 )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 

امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران 

را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.

این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های تألیف 

کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر 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 نماید.

دکتر مجید قدمی

معاون وزیر و رییس سازمان

آموزش و پرورش استثنایی کشور



باسمه تعالی
سخنی با مربیان

معلم عزیز و گرامی
ویژگی های ساختاری کتاب دوره ی متوسطه به شرح زیر می باشد:

1ــ تعداد دروس براساس سرفصل ها و مفاهیم اساسی برنامه درسی تنظیم گردیده که این مفاهیم در 
حوزه ی خداشناسی، نبوت، معاد، امامت و رهبری، احکام و عبادات و اخالق اسالمی مطرح شده است.

٢ــ در این کتاب سعی شده متن دروس ساده و در حد فهم دانش آموزان باشد و گاهی به ناچار برخی مفاهیم 
انتزاعی مورد استفاده قرار گرفته که در قسمت زیرنویس این مفاهیم و کلمه ها معنی شده اند.

٣ــ در طراحی و تدوین تمرین ها، اساس کار بر تنوع و جذابیت بخشی به تمرین ها و پرهیز از یکنواختی 
و  برداشت ها  به  توجه  با  زمینه  این  در  دانش آموزان  فعالیت های  که  شده  سعی  و  است  بوده  تمرین ها  نوع 
عبارت ها،  کردن  کامل  دهید،  پاسخ  مانند؛  عناوینی  قالب  در  تمرین ها  این  گردد.  ارائه  فردی  خالقّیت های 
برای  ویژه  فعالیت های  معلم،  راهنمایی  با  بده،  ادامه  می خواهی  که  آن طور  را  جمالت  درس،  در  جستجو 

دانش آموزان توانمند و… طراحی شده است.
4ــ برای ارائه اطالعات بیشتر در زمینه ی مفاهیم ارائه شده از احادیث و مطالبی برای مطالعه بیشتر 

تحت عنوان برای خواندن استفاده شده که در ارزشیابی دانش آموزان این قسمت ها لحاظ نخواهد شد.
5 ــ جهت ایجاد فضای معنوی و ارتباط با پروردگار هستی از بخش هایی تحت عنوان مناجات استفاده 

شده است.
6 ــ هم چنین جهت ارزیابی مرحله ای در پایان هر چند درس و با هدف مشورت گروه دانش آموزان جهت 

تقویت روحیه کار گروهی از هر درس سؤالی در یک جدول مطرح گردیده است.
٧ــ با توجه به تفاوت شرایط فرهنگی، اجتماعی 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.
8  ــ در این کتاب به مفاهیم درس های دیگر مانند علوم، فارسی، اجتماعی و هنر نیز توجه شده و ارتباط 
افقی آن با سایر دروس حفظ گردیده است. هم چنین مفاهیم ارائه شده در امتداد آموزش های دوره راهنمایی 

تحصیلی پیش حرفه ای بوده است.
در ساختار کتاب سعی بر آن شده که بعد از هر درس دینی یک درس از قرآن درنظر گرفته شود. در 
محتوای قرآن از آیه های کوتاه همراه با معنی استفاده شده است. این آیه ها در ارتباط با موضوع درس دینی بوده و 
دانش آموزان عالوه بر خواندن آیه ها، به معنی و مفهوم آن نیز توجه می کنند و به ارتباط موضوعات دینی با آیه های 

قرآن پی می برند.



نکاتی در مورد روش های تدریس
تربیت دینی صرفًا جنبه ی انتقالی و یک طرفه ندارد. شاید بعضی امور را می توان به صورت موعظه به 
فرد آموخت ولی خیلی چیزها باید از درون آدمی بجوشد و محتوایی که برای دانش آموز تدارک دیده می شود 
باید به این جنبه از تربیت توّجه کند. بنابراین در طراحی محتوا باید تدابیری اتخاذ کرد که فرصت تحقیق و 

مطالعه را برای دانش آموزان فراهم آورد.
 آشنایی و به کارگیری روش های مطلوب موجب می شود که هدف های تعلیم و تربیت با سهولت بیشتر و 

مدت زمان کوتاه تری تحقق یابد.
در انتخاب روش ها تأکید بر این است که خود دانش آموزان مشارکت فعال داشته باشند و از ارائه ی 
یکنواخت و مستقیم مطالب پرهیز شود با توجه به این که اکثر مطالب کتاب به شیوه ی داستانی ارائه شده است 

لذا می توان از کتاب های داستانی دیگر نیز در این زمینه استفاده کرد.
داستان های دینی و قصه های پیامبران در این رابطه بسیار شیرین و جذاب بوده و در آن ها نکته های 
بسیار جالب توجهی در زمینه مسائل فردی و اجتماعی وجود دارد. هم چنین با استفاده از بحث های گروهی در 
کالس می توان دانش آموزان را به تفکر و پاسخ گویی درباره ی مفاهیم درس تشویق کرد. البته باید نقطه نظرات 
ارائه شده توسط دانش آموزان از طرف معلم هدایت شده و به موضوع قابل بحث ارتباط داده شود. و در پایان 
دانش آموزان صورت گیرد. هم چنین  یا حتی خود  معلم  به وسیله ی  از موضوع مورد بحث  جمع بندی الزم 
معلم می تواند محتوای برخی از دروس را در پرتو مثال هایی ساده و محسوس و ملموس در حد توان فکری 
فراگیران برای آنان بازگو کند. مثال های قرآن در این زمینه می تواند الهام بخش معلم در بهره گیری صحیح از 

این شیوه باشد.
به طورکلی در آموزش مفاهیم دینی وظیفه ی خطیر مربیان و اولیاست که با روش های مناسب در سطح 

درک و فهم دانش آموزان آن ها را با مفاهیم و مضامین دینی آشنا سازند.

ارزشیابی
توانایی دانش آموزان و میزان دست یابی آن ها به اهداف موردنظر، باید پیوسته ارزشیابی شود. ارزشیابی 
به دو صورت مستمر و پایانی صورت می گیرد و نمره ی نهایی میانگین حاصل از نمرات مستمر و پایانی خواهد 

بود.
در قسمت تمرین ها، ارزشیابی از فعالیت های پاسخ دهید و کامل کردن عبارت ها به صورت ارزشیابی 
مستمر و پایانی است ولی ارزشیابی از تمرین های جستجو در درس، با راهنمایی معلم، جداول، فعالیت ویژه 
)برای دانش آموزان توانمند( و فعالیت های پیشنهادی معلم فقط به صورت مستمر خواهد بود و عناوینی مانند: 

سخنی از…، با هم دعا کنیم، اشعار و مناجات 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 قرآنی )شفاهی( درنظر بگیرند.
برای ارزشیابی دروس قرآنی، قسمت تمرین ها به صورت مستمر مورد ارزشیابی قرار می گیرد ولی خواندن 

آیه های قرآن در قسمت جستجو در آیات قرآنی، به دو صورت مستمر و پایانی ارزشیابی می گردد.
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