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دبيران محترم دينی؛ سالم  
ارزشمند هدايت نسل های  مسئوليت  يافتيد تا  تبريک می گوييم که توفيق  به شما 
اين  مخلصانه  انجام  بی شک  بگيريد.  به عهده  ــ  است  انبياء  رسالت  همان  که  ــ  را  آينده 
مسئوليت، رسالتی است که هيچ ميزانی در دنيا قابليت سنجش آن را ندارد و پاداش آن در 

عالم طبيعت قابل پرداخت نيست.
هيچ جايگاهی در جامعه به اين درجه نمی رسد؛ چرا که در دنيا هيچ موجودی به 
شأن انسان نمی رسد و انسان امانت در دست معلم است. نقش معلم خارج کردن انسان ها 
از ظلمت های گمراهی به نور هدايت و صراط مستقيم است. معلم کسی است که اولين 
و  بنگارند  دانش آموزان  اذهان  آماده  سفيِد  لوح  بر  می تواند  را  بد  يا  نيک  نگارش های 
اين چنين دست توانای معلم، چشم انداز آينده را ترسيم می کند. معلم می تواند جامعه را 
شجاع يا ترسو، بخشنده يا بخيل، فداکار يا خودپرست، اهل علم يا گريزان از علم، متقی 
و پاکدامن يا بی بندوبار بسازد؛ بنابراين اگر قرار باشد جامعه اصالح شود، اين اصالح بايد 

از مدرسه آغاز شود.
اميرالمؤمنين عليه السالم می فرمايد: «کسی که در مقام هدايت و آموزش قرار 
تمامی  کند.»۱  روحی  پااليش  را  خود  ديگران،  به  آموختن  از  بيش  بايد  می گيرد، 
رفتارهای معلم در کالس؛ نگاه، اشاره، لبخند، اخم کردن، لباس پوشيدنش و… بر روی 
دانش آموز اثر می گذارد و هر فردی در زندگی خود عميق ترين احساسات و عواطف را 
از معلمش دريافت می کند. بنابراين شايسته است اين فرمايش پيامبر اکرم به اميرالمؤمنين 
عليهما السالم همواره آويزه گوشمان باشد که «ای علی! اگر خداوند به دستان تو انسانی 

را هدايت کند، از آنچه خورشيد بر آن تابيده برای تو بهتر است.»۲

١ــ وسائل الشيعه ج ١٦، ص ١٥٠
٢ــ کافی، ج ٥، ص ١٢٨؛ المستدرک علی الصحيحين: ٦٥٣٧/٦٩١/٣.



همکار گرامی  
کتابی که پيش روی شما معلم گرامی قرار دارد حاصل زحمات چندين ساله کارشناسان متعدد در 
حوزه های مختلف دينی و تربيتی است که با نظرات شما دبيران گرامی به ثمر رسيده و اميد می رود باز هم 
با تالش های بی دريغ شما، در تعليم و تربيت اسالمی فرزندان کشور عزيزمان، ايران بيشترين تأثيرگذاری 

را داشته باشد.
نگارش،  سبک  محتوا و  در  تغيير  بر  عالوه  آسمان»،  کتاب «پيام های  مستحضريد  همان گونه که 
حاوی رويکردهای نوين تربيتی ــ آموزشی است. بديهی است دستيابی به اهداف اين کتاب در گرو توجه 

شما همکار محترم به اين رويکردها در مراحل تدريس است.
رويکردهای  مهم ترين  از  تدريس  مراحل  در  آنها  کردن  سهيم  و  دانش آموزان  مشارکت  جلب 
کتاب است. بر اين اساس بهترين روش تدريس اين کتاب، روش تدريس فعال است که در آن دست کم 
بيست دقيقه از زمان هر جلسه تدريس به مشارکت دانش آموز در مباحث و ايراد نظرات وی اختصاص 
می يابد. شايسته است دبيران محترم در اين زمان صرفاً به جهت دهی مناسب و اصالح خطاهای احتمالی 
مناسب  زمان  دادن  اختصاص  کالس،  دانش آموزان  گروه بندی  بپردازند.  نظرات  طرح  در  دانش آموزان 
به پرسش های آنان و ايجاد فرصت گفتگو بين دانش آموزان و داوری درباره نظرات يکديگر از ملزومات 

اين روش است.
محدود ساختن روش های تدريس به روش سخنرانی و تبديل دانش آموز به شنونده صرف، در 

تعارض با اهداف تربيت دينی است و به آفت بزرگ حافظه محوری در دانش آموز منجر خواهد شد.
دينی»  تعليمات  و  اسالمی  «فرهنگ  کتاب  از  گرفته  صورت  ارزيابی های  براساس  حاضر  کتاب 
سابق و شيوه نامه ارزشيابی آن، در قالب و رويکردی جديد تأليف شده و مورد ارزشيابی قرار می گيرد. در 
اينجا مهم ترين بندهای شيوه نامه ارزشيابی که برگرفته از «راهنمای برنامه تعليم و تربيت دينی دوره 

راهنمايی» است، ارائه می شود و تفصيل يافته اين مباحث در راهنمای مذکور قرار دارد.



مبانی شيوه نامه ارزشيابی  
يکی از ارکان مهم برنامه درسی و فرايند يادگيری، ارزشيابی است که به دو منظور انجام 

می گيرد:
١ــ تعيين ميزان تحقق اهداف ياددهی و يادگيری، و

٢ــ تثبيت و تحکيم آموخته ها.
دارد  حضور  مختلف آن  مراحل  در  يادگيری است که  فرايند  بخشی از  ارزشيابی  بنابراين 
و  دارد  توجه  يادگيری  اهداف  به  ارزشيابی  ارتباط اند.  در  آن  با  مرتب  به طور  دانش آموز  و  معلم  و 
همان گونه که ميزان تحقق اهداف را می سنجد، به تحقق آن اهداف نيز کمک می کند؛ يعنی دانش آموز 

را به فعاليت هايی سوق می دهد که دانش آموزان به اين سه هدف دست يابند:
١ــ شناخت درست از مبانی معارف و وظايف دينی،

٢ــ ايمان به آن مبانی، معارف و وظايف، و
٣ــ عمل به وظايف و مسئوليت ها.

اين سه هدف، گرچه نوعی تقدم و تأخر دارند اما در يکديگر تأثير می گذارند. در ميان اين 
سه هدف، فعاليت هايی که مربوط به هدف رفتاری و عمل صالح است، نمی تواند در دايره ارزشيابی 
مشارکت  نيست.  آموزشی  محيط  در  فعاليت ها  قبيل  اين  گرفتن  ناديده  معنی  به  اين  اما  گيرد،  قرار 
دانش آموزان در برگزاری نماز جماعت، فعاليت های خيريه و امدادی، دعوت ديگران به خوبی ها و 
منع از بدی ها و ساير فعاليت های شخصی و اجتماعی دينی می تواند در برنامه درسی پيش بينی شود و 
دانش آموزان به انجام اختياری آنها دعوت شوند؛ بنابراين، ارزشيابی از دانش آموز در تعليم و تربيت 

دينی بايد در حوزه فعاليت های زير انجام پذيرد:
١ــ ارزشيابی از فعاليت های رشددهنده تفکر و تعقل، و

٢ــ ارزشيابی از فعاليت های تقويت کننده ايمان و احساس دينی.
و  تکوينی»  «ارزشيابی  قالب  دو  در  راهنمايی  دوره  دينی  تربيت  و  تعليم  درس  ارزشيابی 

«ارزشيابی پايانی» انجام می گيرد و نمره نهايی از مجموع نمرات اين دو ارزشيابی به دست می آيد.



در ارزشيابی تکوينی بايد بيشتر به مهارت ها توجه شود و جنبه کيفی و توصيفی داشته باشد؛ زيرا 
ارزشيابی تکوينی يک ارزشيابی سازنده است که می تواند در خدمت ارتقای کيفی يادگيری قرار گيرد. 
دبير در برگه ثبت ارزشيابی، ميزان يادگيری هر دانش آموز و انجام فعاليت آموزشی او را می نويسد و 
نظر خود را ابراز می کند. عالوه بر اين، متناسب با فعاليت های انجام شده، ميزان يادگيری دانش آموز را 

تبديل به ابزار کمی می کند و به صورت نمره ارائه می دهد.
ارزشيابی پايانی دارای آزمون کتبی است. در اين آزمون ميزان يادگيری محتوای آموزشی مورد 
ارزيابی قرار می گيرد. سؤال های آزمون بايد توزيع متناسبی از سطوح يادگيری را دربر گيرد و به سطوح 
تطبيق،  مقايسه،  ترکيب،  تحليل،  و  تجزيه  قدرت  آنها،  کاربرد  مفاهيم،  درک  کند.  بيشتری  توجه  باالتر 

توانايی استدالل و داوری از اهم سطوحی است که بايد بدان توجه شود.

شيوه اجرای ارزشيابی  
١ــ ارزشيابی تکوينی (اعم از کتبی و شفاهی) دوازده نمره دارد و ارزشيابی کتبی پايانی هشت 

نمره دارد.
٢ــ ارزشيابی پايانی نوبت اول از مطالب تدريس شده همان نوبت و ارزشيابی پايانی نوبت دوم 

از تمام محتوای کتاب به عمل می آيد.
٣ــ بارم بندی ارزشيابی تکوينی هر نوبت (١٢ نمره) به شرح زير است:

الف) پاسخ به پرسش های استخراجی معلم از متن کتاب (٤ نمره)،
ب) انجام فعاليت های کالسی متن کتاب (٣ نمره)،
ج) پاسخ به پرسش های پايانی هر درس (٣ نمره) و

د) فعال بودن و مشارکت در فرايند تدريس (٢ نمره).
٤ــ نمره پايانی هر نوبت عبارت است از مجموع نمرات ارزشيابی تکوينی (١٢ نمره) و ارزشيابی 

پايانی (٨ نمره) آن نوبت.
٥ ــ درج نمره نهايی ارزشيابی درس «پيام های آسمان» در کارنامه تحصيلی دانش آموزان می تواند 



به دو صورت ذيل انجام گيرد:
الف) تبديل هرکدام از نمره های ارزشيابی مستمر (١٢) و ارزشيابی پايانی (٨) به بيست 

نمره با نسبت گيری و درج آنها در ستون های مربوطه و يا
ب) جمع کردن نمره ارزشيابی مستمر (١٢) با نمره ارزشيابی پايانی (٨) و درج مجموع 

نمره در هر دو ستون ارزشيابی مستمر و پايانی.
از  و  است  مفهوم  درک  ارزشيابی  مالک  پايانی)  و  (تکوينی  ارزشيابی ها  کليه  در  ٦ ــ 
نام شخص، تاريخ، مکان و ساير سؤاالتی که بيشتر بر حافظه تکيه دارد و کمتر درک مطلب و 

مفهومی است، سؤال طرح نشود.
٧ــ حفظ متن عربی آيات و احاديث و همچنين عين ترجمه آنها برای دانش آموز الزامی 

نيست و در ارزشيابی ها فقط می توان از مضمون، مفهوم و پيام آيات و احاديث استفاده کرد.
٨ ــ مطالب بخش «فعاليت کالسی» به منظور افزايش مشارکت دانش آموزان در فرايند 

تدريس است و می تواند نقش مهمی در ارزشيابی های دانش آموز داشته باشد.
٩ــ بخش «بيشتر بدانيم» هر درس فقط برای توسعه اطالعات دانش آموزان است. 
دبير محترم می تواند برای توضيح درس از آنها استفاده نمايد و يا نمره تشويقی برای اين بخش 

درنظر بگيرد اما نبايد در ارزشيابی تکوينی يا پايانی مورد سؤال قرار گيرد.
١٠ــ بخش «پيشنهاد» درس ها، دانش آموز را در رسيدن به اهداف موردنظر درس ياری 
می کند. انجام اين بخش و ساير فعاليت هايی که از سوی معلم يا دانش آموز پيشنهاد می شود، کامالً 
اختياری است و صرفاً می تواند برای دانش آموز نمره تشويقی داشته باشد. اين نمره حداکثر دو 
نمره عالوه بر دوازده نمره ارزشيابی تکوينی است و مکمل نمره تکوينی دانش آموز خواهد بود 

و نمی تواند به نمره ارزشيابی پايانی اضافه شود.
١١ــ بخش «الهی» در هر درس برای جمع بندی در انتهای برخی دروس قرار گرفته 

است که در ارزشيابی تکوينی و پايانی مورد سؤال قرار نمی گيرد.



دانش آموزان گرامی، سالم  
آفرين بر شما که توانستيد با تالش و کوشش خود، سال دوم راهنمايی را با موفقيت 

پشت سر گذاشته و به مرحلٔه جديدی از زندگی تحصيلی تان قدم بگذاريد. 
خداوند بزرگ را برای اين موفقيت سپاس گزاريم. 

کتابی که پيش روی شماست، تالش می کند راه رسيدن به زندگی زيباتر را به شما 
نشان دهد. 

خداوند مهربان، بهشت زيبايش را برای تو آفريده است. برای تو و هرکس ديگری 
که آن را دوست بدارد و برای رسيدن به آن تالش کند. 

او تمام موجودات را برای خوشبختی و سعادت انسان آفريده است و آنها را در 
مسير هدايت و کمال وی قرار داده تا بتواند در دنيا و آخرت خوشبخت باشد و راه سعادت 

را که پايان آن، بهشت زيبای اوست بپيمايد. 
اين کتاب تالش می کند تا به چند سؤال مهم شما پاسخ بدهد: 

 از کجا آمده ام؟ 
 به کجا خواهم رفت؟ 

 راه درست را از چه کسی بايد بپرسم؟ 



 چه کسانی مرا در اين راه، همراهی می کنند؟ 
 راهزنان و دشمنان من در اين راه چه کسانی اند؟ 

  برای اينکه سالم به مقصدم برسم، بايد چه توشه ای همراه خود ببرم؟ 
اميدواريم که بتوانيد اين مراحل را نيز مانند مراحل قبلی با سربلندی پشت سرگذاريد 
و با عمل به آنچه فرا می گيريد، هر لحظه به مقصد زيبايی که در پيش رو داريد نزديک و 

نزديک تر شويد. 
سعی کنيد درس ها را خوب بياموزيد. به آموخته های خود فکر کنيد و دربارٔه آنها 
با هم کالسی هايتان گفتگو کنيد. اگر پيشنهادی داشتيد، حتمًا آن را بازگو کنيد. بدانيد 
که خداوند به شما نيرويی داده است که اگر خودتان بخواهيد، می توانيد از پس هر کاری 

برآييد، پس از او ياری بخواهيد و تالش را آغاز کنيد. تالش برای موفقيتی ديگر. 


