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بسم الله  الرحمن الرحيم

مقدمه
دين اسالم، برنامه ی زندگی انسان ها برای رسيدن به کما ل و رستگاری است که خدای متعا ل به 
وسيله ی پيامبر گرامی اسالم ــ صلی اللّٰه عليه و آله ــ به ما عطا فرموده است. برنامه ی تربيتی خانواده ی 

مسلمان و جامعه ی اسالمی، نتيجه اش خوشبختی واقعی و سعادت هميشگی است.
به طور طبيعی، آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران بايد چنين برنامه ای را در مدارس 

اجرا کند تا مسئوليت خود را در برابر خداوند به خوبی انجام داده باشد.
و  است  گرفته  دوش  بر  را  مسئوليت  اين  اصلی  بار  مدرسه،  در  تربيت  محور  به عنوان  معلم، 
چنين  نيز  معلم  باشند،  خود  تربيتی  رفتار  پاسخ گوی  خداوند  پيشگاه  در  بايد  مادر  و  پدر  همان طورکه 
وظيفه ای را بر عهده دارد. بديهی است که انتخاب شغل معلمی با ساير مشاغل تفاوت بنيادی دارد. در 
اين شغل، سر و کار انسان با کارخانه و تجارت و درخت و حيوان و نظاير آن نيست. حتی مانند پزشک 
هم نيست که موضوع فعاليتش بيماری های بدن انسان است. معلم با حقيقت انسان و سرنوشت ابدی 
او سر وکار دارد و به ميزانی که در ايفای اين مسئوليت درست عمل کند، پاداش غيرحساب خداوند را 

به  دست آورده، و به ميزانی که کوتاهی نمايد در خسران ابدی گرفتار خواهد شد.
از اين رو، توجه به نکات زير ضروری است:

ماست.  فرزندان  َمِنش  و   شخصيت  شکل گيری  مهم  دوره های  از  يکی  ابتدايی،  دوره ی  ١ــ 
هر خلق و خويی که دانش آموزان در اين سنين کسب کنند، به سختی از آن جدا می شوند و تغيير آن ها 

کاری بس دشوار می نمايد.
٢ــ معلم دوره ی ابتدايی سرمشق و اسوه ی دانش  آموزان خود است و خواسته يا ناخواسته 
بر دانش آموزان تأثير می گذارد. بنابراين، عالوه بر کسب دانش و مهارت معلمی بايد بکوشيم حاالت و 

رفتار خود را ارزيابی کنيم و به منش و کنشی متناسب با مسئوليت خود برسيم.
٣ــ تربيت دينی، اختصاصی به ساعت و درس دينی ندارد. در تمام ساعاتی که دانش  آموز در 
مدرسه حضور دارد و ما با او سر و کار داريم، او در حال تربيت شدن است. از اين رو، بايد برنامه ای 

برای تمام ساعات حضور دانش آموز در مدرسه داشته باشيم و از همه ی فرصت ها بهره ببريم.
٤ــ همان  طورکه آشنايی با اصول اعتقادی دين و ساير معارف آن برای خودمان ضروری است، 
اکنون که شغل معلمی را انتخاب کرده ايم، اين آشنايی ضروری تر خواهد بود. چه بسا دانش ناقص ما 



درباره ی يک موضوع دينی، سبب گمراهی يا بی رغبتی دانش آموز به دين شود. يا يک موضوع دينی 
را به صورت غلط فرا بگيرد و به همان صورت عمل کند. خواندن صحيح نماز، توانايی بر قرائت قرآن 

و شناخت درست توحيد، معاد، نبوت و امامت از ضروريات اوليه ی تربيت دينی است.
درست  پاسخ گويی  چگونگی  و  ابتدايی  دوره ی  دانش  آموزان  دينی  سؤال های  با  آشنايی  ٥  ــ 
هرگونه  بگيرد و  صورت  دقيق  بسيار  بايد  سؤال ها  اين  به  پاسخ  شود.  شروع  هم اکنون  از  بايد  آن ها  به 
اشتباهی در آن، می تواند به رفتار نامناسبی در دانش  آموزان منجر شود. بی شک مطالعه ی کتاب هايی 
بسيار  دارند،  تبّحر  موضوع  اين  در  که  اساتيدی  و  دانشمندان  با  ارتباط  و  شده  نوشته  باره  اين  در  که 

کمک  کننده است.
٦  ــ آشنايی با کتاب های مناسب برای کودکان بايد از هم  اکنون آغاز شود. خوب است فهرستی 
از اين کتاب ها تهيه کنيم و در فرصت هايی که به دست می آوريم به مطالعه ی اين قبيل کتاب ها بپردازيم. 
شعرهايی درباره ی خدا، معصومين بزرگوار ــ صلوات اللّٰه عليهم ــ، موضوعات اخالقی و اجتماعی را 

به خاطر داشته باشيم تا به موقع خود و در البه الی تدريس بتوانيم از آن ها استفاده کنيم.
اگر از هم  اکنون و به تدريج کتاب های مورد نياز خود را تهيه کنيم، پس از چند سال کتابخانه ی 

کوچکی در خانه خواهيم داشت که در تدريس به ما کمک خواهد کرد.
٧ــ کتابی که اکنون در اختيار شماست، گام کوچکی در آشنايی بيش تر شما با تعليم و تربيت 
دينی است. اين کتاب شامل دو بخش است. بخش اّول درباره ی مبانی تعليم و تربيت دينی و رويکرد 
برنامه ی درسی تعليم و تربيت دينی را بررسی  انتخاب شده برای اين درس است. بخش دوم اجزای 
دينی  تربيت  در  مؤثر  عوامل  نيز  و  ارزش يابی  شيوه ی  و  روش ها  محتوا،  اهداف،  درباره ی  و  می کند 

صحبت می نمايد. بدين ترتيب يک طرح کلی از تعليم و تربيت دينی ارائه می کند.
٨  ــ در اين کتاب، برای نشان  دادن نمونه ها، از مجموعه کتاب های «هديه های آسمان» که در 
دوره ی ابتدايی تدريس می شود، استفاده شده است. اين امر به شما کمک می کند که از هم  اکنون با 

متون درسی دوره ی ابتدايی آشنا شويد و آمادگی الزم برای تدريس اين کتاب ها را به دست آوريد.
را  ما  خود  ويژه ی  هدايت  از  و  کند  ياری  راه  اين  در  را  شما  که  می خواهيم  بزرگ  خدای  از 

بهره مند سازد.


