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Abstract 
Introduction: The fulfillment of moral responsibilities to God in childhood 

who have a pure heart has always been the concern of the religious education 

of our country's formal education system, and for this purpose a special 

curriculum has been prepared, the output of which is used in the form of 

textbooks for students and teachers. In view of this, the aim of this study was 

to qualitatively analyze elementary school textbooks on Hadiyehay Aseman 

based on the components of divine morality.  

Method: The research method was directional qualitative content analysis and 

the sample was the textbooks of Hadiyehay Aseman of elementary school in 

the academic year 2019-2020 which were selected through census. In order to 

review the mentioned books, 10 researcher-made checklists were used, the 

validity of which was obtained based on the opinions of ten experts and experts 

in seminary and university moral education. The checklist delineated divine 

morality into thirty-three components, which researchers divided into 

cognitive, emotional, and functional levels.  

Results: The textbooks of the Hadiyehay Aseman of the elementary school 

dealt with the levels and components of the divine morality in a desirable way, 

but suffered from technical poverty. repetition of moral concepts, lack of 

attention to the element of rationality, having a girl's color and smell and 

ignoring the cognitive, evolutionary and gender characteristics of boys, are 

incompatible with the expression of sinful torments for the people of hell, 

staying in rural and naturalistic spaces. 

Discussion and Conclusion:  Existence of mentioned weaknesses can raise 

"misunderstanding, boredom, unfamiliarity, despair of the divine door and the 

appearance and non-Internalization of moral values" for students and "time 

consuming design and implementation of teaching" and other teaching 

problems for teachers. 
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ابتدایی  دوره آسمان هایهدیه درسی هایکتاب کیفی تحلیل
 های اخالق الهیبر مبنای مؤلفه
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 2، محمدصادق دهقان کلور*1حسن نجفی

 دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(. 1

 اخالق و تربیت، قم، ایران.کارشناس ارشد تربیت اخالقی مؤسسه آموزش عالی . 2

 دهیچک
های اخالقی نسبت بهه خهدا  د  هدک دهو دی دهه  ادای قلبهی سهاد هسهارد هغهوادک   د هه          مقدمه: تخلق به مسئولیت
هسرهدش دسغی دشود بو ک ه برای این داد برنامه  دسهی خایهی تهدادد  یهدک کهدک دهه       تعلیغات  یری نظام آموزش

گیر . با نظر به این امر، سهوههش اارهر   اسافا ک  انش آموزان ه معلغان قراد می خرهجی آن  د قالب دااب  دسی مود 
 الهی انجام کد.   اخالق هایمؤلفه مبرای بر ابادایی  هدک آسغان هایهدیه  دسی هایدااب دیفی با هدف تحلیل

 هدک اباهدایی  د  ههای آسهغان   های  دسی هدیهه  اد ه نغونه آن داابدهش: دهش سوههش تحلیل محاوای دیفی جهت
لیسهت  ههای مهودود از  ه    بو  ده از طریق سرکغادی اناخاب کدند. جهت بردسهی داهاب   1398-99سال تحصیلی 

محقق ساخاه اسافا ک کد ده دهایی آن بر اساس نظرات  ک نفهر از ماخصصهان ه دادکراسهان تربیهت اخالقهی اهوزهی ه       
هها دا ییهل   ترسیم در  دهه محققهان آن   هسه مؤلفها  د سیلیست مود نظر، اخالق الهی د انشگاهی به  ست آمد.   

 سطوح کراخای، عاطفی ه عغلکر ی تقسیم نغو ند.  
انهد امها   های اخالق الهی سر اخاههای آسغان  هدک ابادایی  د اد مطلوبی به سطوح ه مؤلفههای  دسی هدیهناایج: دااب

دان هغهاهرگی افقهی ه عغهو ی بهین  دسهی ه بهین داهابی،        فقه " هی محاوا هغچون   اد فقر تکریکی اناخاب ه سازمان
تهوجهی بهه عرصهر عقالنیهت،  ادا بهو ن دنهی ه بهوی  خارانهه ه نا یهد گهرفان           هغپوکانی ه تکراد مفاهیم اخالقی، دم

مانهدن  د فاهای    جههرم،  اههل  بهرای  گرهاک  ههای ناسهازهاد عهواب   های کراخای، تحولی ه جرسهیای سسهران، بیهان   هیوگی
 هسارد. "گرایانهیعتدهساایی ه طب

 بهه  ز گهی، نامننوسهی، ناامیهدی   بهدفهغی،  ل "تواند آثادی مانرد بحث ه نایجه گیری: هجو  نقاط رعف مطرح کدک می
بهر بهو ن طرااهی ه    زمهان "آمهوزان ه  دا بهرای  انهش   "های اخالقیکدن ادزش الهی ه ظاهرسازی ه عدم  دهنی  دگاک

 ه  یگر مشکالت یا  هی دا برای معلغان  د سی  اکاه باکد.   "اجرای تددیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اد.های آسغان  هدک ابادایی، تحلیل محاوای دیفی جهتها، داب هدیهاخالق الهی، سطوح ه مؤلفه  ها:کلیدواژه
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 مقدمه  
های روزگاران بشر و همه دورهاخالق، نیاز بزرگ همه 

های کهن، اندیشوران و فیلسوفان سنی است. از دوران
کوشیده اند تا جامعه را با مقوله اخالق و حد و مرزهای آن 
آشنا کنند و ذهن و ضمیر انسان و جامعه را پاالیش کرده و 

های اخالق در [. یكی از شاخه1به صفات عالیه مزین کنند]
باشد و انسان را ترین آن هم میکه مهمنظام اخالق اسالمی 

رساند، اخالق الهی)بندگی( است. به به سعادت جاویدان می
های دیگر اخالق ازجمله فردی، توان گفت شاخهنوعی می

محیطی همه تحت تأثیر این شاخه اجتماعی و زیست
باشند و موفقیت یا عدم موفقیت در اخالق الهی موفقیت می

 .[2های دیگر را به دنبال دارد]خهیا شكست انسان در شا
رابطه انسان و  در اخالق الهی فضایل و رذایل مربوط به

گردد. رابطه انسان با خداوند در اخالق الهی خدا مطرح می
یک نوع رابطه ایمانی و عقیدتی و بر اساس حكم و عشق 
است و کمال نهایی انسان شهود حق است. هر چه انسان با 

تری برقرار کند همین ارتباط او با خدا خداوند ارتباط نزدیک
در راسخ بودن اعتبار و ایمانش به خداوند اثرگذار خواهد بود 
و همچنین ثمرات مثبتی بر زندگی اخالقی انسان خواهد 

 [. 3داشت]
حقیقت عبودیت و بندگی سه »فرماید: می )ع(امام صادق

چیز است، اول این که بنده در آنچه خدا بر او منت گذاشته 
و بخشیده است برای خود مالكیت نبیند، بدان جهت که 

آن را در  دانند وبندگان را ملكی نیست، مال را مال خدا می
دهند. دوم این که بنده جایی که خدا فرموده است قرار می

اندیشی و تدبیر نكند. سوم این خدا برای خودش مصلحت
که تمام مشغولیاتش منحصر شود به آنچه که خداوند او را 
بدان امر نموده، یا از آن نهی فرموده است. بنابراین، اگر بنده 

که خدا به او سپرده خدا برای خودش ملكیتی را در آنچه 
چون بنده  شود. واست نبیند، انفاق نمودن براو آسان می

خدا تدبیر امور خود را به مدبرش بسپارد، مصائب و 
گردد. و زمانی که به آنچه مشكالت دنیا بر وی آسان می

خداوند به وی امر کرده و نهی نموده است اشتغال ورزد، 
خودنمایی و فخر یابد تا مجال و فرصت دیگر فراغتی نمی

رو چون خداوند بنده خود را نمودن بر مردم پیدا نماید. ازاین
دنیا و نحوه برخورد  به این سه چیز گرامی بدارد، زندگی در

گردد. به انگیزه با ابلیس و خالیق بر وی سهل و آسان می
رود اندوزی و فخر و مباهات با مردم به دنبال دنیا نمیزیاده

اه و جالل و منصب و مال در دست مردم و آنچه را که از ج
ها را برای عزت و علو درجه خویشتن طلب نگرد، آنمی

-نماید و روزهای خود را به بطالت و بیهودگی نمینمی

ای بنده من، از »[. در حدیث قدسی آمده است: 4«]گذارند

من اطاعت کن تا تو را مثل )یا شبیه و نظیر( خود قرار دهم 
گویی شود. تو به چیزی میم بشو، میگویمن به چیزی می

های برخی [. از این روایات و نیز یافته5«]شودبشو، می
[، 8[، طاهرزاده]7[، پناهیان]6پژوهشگران همچون تحریری]

[ و فرمهینی فراهانی، میرزامحمدی و 9نجفی]
تنها به شود که دین اسالم نه[، معلوم می10امیرساالری]

وجه داشته بلكه به آن اهتمام و آداب رابطه انسان با خدا ت
ای را نیز در های تربیتی ویژهتالش کرده است که شیوه

تواند به این منابع دینی معرفی نماید. انسان در صورتی می
های اخالقی الهی را در ساحات مقامات برسد که مؤلفه

مختلف شناختی و عاطفی و عملكردی زندگی خود پیاده 
 بكند. 

های رسمی و غیررسمی آموزش اخالق الهی در کانال
تواند دنبال شود که هر کدام تأثیرات خاص مختلفی می

های رسمی برنامه ریزی شده در خودش را دارد. آموزش
نظام تعلیم و تربیت به دلیل این که دانش آموز زمان زیادی 

های غیررسمی در ای و آموزشا با آن درگیر است به گونهر
های اجتماعی های مكتوب و شبكهخانواده، مسجد و رسانه

گذارند. هر کدام از ای دیگر تأثیر میآنالین نیز به گونه
ها ابزار آموزشی خاص به خود را دارند به طور مثال کانال

یت، منبر و ترین ابزار در نظام تعلیم و تربکتاب درسی مهم
ها، گفتارها و رفتارهای های اجرایی در مسجد، نگرشبرنامه

های های متنی و تصویری در شبكهوالدین در خانواده، پست
اجتماعی آنالین از جمله این ابزارها هستند. در پژوهش 
حاضر کانال رسمی نظام تعلیم و تربیت و ابزار آموزشی آن 

های از بین دوره یعنی کتب درسی مورد نظر است. البته
های های درسی هدیهتحصیلی دوره ابتدایی و از بین کتاب

آسمان انتخاب شده است. علت انتخاب دوره ابتدایی این 
بوده است که دوران کودکی، آغاز حرکت، زمان اثرپذیری، 

ای برای دوران بعدی زندگی تالش برای زیستن و مقدمه
تخلق به اخالق اهلل  ژهیوبهباشد و آموزش امور اخالقی و می

 از آملی جوادی اهلل العاده را دارد. آیتاثرات خاص فوق
 آیه از تأسی با و کنندمی حمایت کودکی دوران هایآموزش

 اللََّهِ مِنَ أَحْسَنُ مَنْ وَ اللََّهِ صبْغَةَ» بقره مبارکه سوره 138
 دایته از را کودك اگر فرمایندمی «عابِدُونَ لَهُ نَحْنُ وَ صِبْغَةً
 و زندگی آهنگ ترینشیرین بازداریم، الهی تربیت و دینی

 از را وی و کرده دریغ او از را انسانی حیات رنگ زیباترین
 باز سبحان خدای عبودیت یعنی آفرینش، مقام واالترین

ی دیگری هم وجود دارند که هاپژوهش[. البته 11ایم]داشته
از جمله  اندکردهبر آموزش اخالق الهی به کودکان تأکید 

 [، خداشناسی12به خدا در زندگی کودکان] توانیم هاآن
[، 14[، تربیت اخالقی در دوره کودکی]13کودکان] قرآنی
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ساله با تأکید بر  12تا  6آموزش اخالق به کودکان 
مبانی  91[ اشاره کرد. همچنین در صفحه 15منابع اسالمی]

ره شده که نظری سند تحول بنیادین آموزش و پروش اشا
اخالق الهی که  ازجملهقرب الهی، همه امور و افعالی  تبعبه

در مسیر قرب خدا قرار گیرند از ارزشمندی مطلق برخوردار 
نیز در جدیدترین  وپرورشآموزش[. شورای عالی 16هستند]

نسخه اهداف دوره تحصیلی ابتدایی کشور در ساحت تعلیم 
ران تربیتی را ملزم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی کنشگ

آموزان به مسیر اخالق الهی و به هدایت و حرکت دانش
[. برنامه درسی ملی هم که سندی 17بندگی نموده است]
باشد حوزه یادگیری می وپرورشآموزشبرای تحقق اهداف 

حكمت و معارف اسالمی را بستری برای کمک به سامان 
زندگی دانش آموزان بر اساس بندگی خدا و اخالق را 
بهترین گزینه برای رسیدن به سعادت و کمال در نظر گرفته 

ترین ی درسی یكی از مهمهاکتاب[. در این راه 18است]
و اسناد های یادگیری ابزارهای آموزشی در خدمت حوزه

-باالدستی و تحولی هستند که برای انتقال اهداف سیاست

[. لذا مقاله 19گیرند]قرار می مورداستفادهگذاری شده 
 حاضر قصد دارد تا به سؤاالت ذیل پاسخ دهد:

 اند؟ی اخالق الهی کدامهامؤلفهسطوح و  -1
های آسمان دوره ابتدایی های درسی هدیهدر کتاب -2

 ی اخالق الهی چگونه توجه شده است؟اهمؤلفهبه سطوح و 

 روش پژوهش
پژوهش توصیفی حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی 

انجام گرفته است. در این راستا  شدهتیهدادار یا جهت
محققان با توجه به پیشینه نظری و پژوهشی موضوع به 

قوالت ها دست زده و سپس بر اساس مسازی دادهمقوله
مشخص به دنبال آن بودند تا در درون محتوای مورد نظر 

ها را سامان داده و مضامین متنی و کیفی داده صورتبه
ها را های کتابها و فعالیتموجود در متن، تصاویر و تمرین

های های درسی هدیهشناسایی نمایند. نمونه پژوهش کتاب
ود که از ب 1398-99آسمان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 

طریق سرشماری انتخاب شدند. نتیجه پاسخ به سؤال اول 
های اخالق الهی بود مقاله رسیدن به سطوح و ابعاد مؤلفه

که در همین قسمت پاسخ داده شده و در جایگاه ابزار 
آفرینی کرده های آسمان نقشهای درسی هدیهتحلیل کتاب

و است. در مرحله بعد طبق نظرات ده نفر از متخصصان 
کارشناسان تربیت اخالقی حوزوی و دانشگاهی روایی سطوح 

     های اخالق الهی شناسایی شده به دست آمد. و مؤلفه
ابزار مورد نظر اخالق الهی را در سه سطح شناختی، عاطفی 

به شكل زیر ترسیم کرد.  وسه مؤلفهو عملكردی و سی

  

 
 های اخالق الهی. سطوح و مؤلفه1شکل
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 هایافته 
 دوم آسمان هایهدیه نتایج تحلیل کیفی کتاب

  دبستان
 نام دارد "خدا هایهدیه" که درس این دراول:  درس

]مواردی همچون:  خداوند هاینعمت و هاهدیه تا شده تالش
-دانش ها، چشم، دست[ بهمادر، خورشید، باران، میوه پدر و

 به شان نسبتمعرفت و دلبستگی تا شود یادآوری آموزان
 شكر یروحیه ایجاد تر گردد. نكته بعدیافزون خداوند
-هدیه توصیف و پرسش ایجاد قالب در خداوندی هاینعمت

آموز ای که باید دانشاست. مثالً در جمله شعر و خدا های
 همهاین که خدایی دوست دارم از"تكمیل کند آمده است: 

. یا در "بگویم... و کنم تشكَّر است، داده من به هدیه و نعمت
 خود دوستان با"قالب نمایش و بازی درخواست شده که: 

 یا خانه آب روز یک اگر دهد نشان که کنید اجرا را نمایشی
موردی . در "کنیم؟می پیدا مشكالتی چه شود، مدرسه قطع

آموزان قرار داده شده و از دانش 15دیگر تصویری در صفحه 
 پیدا عكس این در را خدا زیبای هایخواسته شده تا هدیه

بنویسند. در آخر هم شعری با نام  را هاآن نام و کنند
برای باهم خوانی در نظر گرفته شده که  "هاخدای شاپرك"

ب، آب، ستاره، اشاره به خلقت بسیاری از موارد هم چون آفتا
های رنگی، شاپرك، دشت، دریا، آسمان، مهتاب، غنچه

زار، جویبار، گنجشكان، مرغان، باغ و باران بهاری، سبزه
 ای،بخشنده هم زمین، آسمان دارد. مصرع آخر این شعر)تو

مهربانی( نیز به بخشندگی و مهربانی خداوند متعال  هم
 یافته است.اختصاص

 "گویند؟می چه پرندگان" این درس که دردوم:  درس
 موجودات همه که شودداده می یاد آموزاندانش نام دارد به

به  خداوند از و زنندمی حرف خداوند ها بااز جمله گنجشک
خاطر یاددادن چگونگی پرواز کردن، النه ساختن و نشان 

 با توانیممی نیز هاانسان ما و کنندمی دادن محل غذا تشكَّر
در  کنیم. صحبت کرده و از او تشكر خداوند با خواندن نماز

هم دو پرسش در مورد  "وگو کنیمگفت"بخشی به نام 
چگونگی ارتباط و سخن گفتن با خداوند و شكرگزاری از 
طریق درس خواندن در نظر گرفته شده است. قسمت آخر 

نیز به تكمیل کردن این  18های این درس در صفحه تمرین
 هایهدیه تو از ام،آمده دنیا هب که روزی از خدایا"جمله 
معطوف شده است. در  "من... به تو خدایا .امگرفته زیادی

وجود دارد  "آواز گنجشک"ای با نام خوانیباهم 19صفحه 
 هر پریجیک، میجیک با گونه است: چراکه انتهای آن این

را،  خدا گزارم، شكرمی گفتا، من خنده زیبا، با سو، گنجشک
 اوست. گنجشک، اطاعت اوست، پرواز عبادت گنجشک، آواز

 

 به نام دارد "خاطره ماه"درس که  این در سوم: درس
 مهربان مادری عنوانبه )س(زهرا حضرت دعاهای توصیف
 یعنی الهی اخالق از عملكردی مؤلفه این تا شده پرداخته

 داده یاد آموزاندانش به خداوند از حاجت درخواست و دعا
 به ، خدایا!بده شفا را بیماران خدایا"دعاهایی مانند:  .شود

 راهنمایی درست راه به را همه ، خدایا!کن کمک نیازمندان
وجود دارد که نشانگر  21. تصویر زیبایی هم در صفحه "!کن

ویژه در حق خود و به )ع(و امام حسن)س( دعای حضرت زهرا
وجود  همسایگان است. در تمرینی که با نام امین و مینا

تمامی برای دعا کردن ذکر شده که دارد جمالت نیمه
و سالمتی رهبر معظم  )ع(ها به ظهور امام زمانانتهای آن

هم  23انقالب اسالمی پیوند خورده است. در صفحه 
آموزان هر وگویی با خدا در نظر گرفته شده تا دانشگفت

خواهند را بنویسند. خاتمه درس وجود آنچه که از خدا می
در نمازخانه  "آموزان دخترگروهی دانش"تصویری از دعای 

 است.
تر از مهربان"که عنوانش  درس این در چهارم: درس

-جوجه به مادری گنجشک مهربانیِ توصیف به است "مادر

 خداوند که آورده )ص(خدا رسول بیان از و کرده اشاره هایش
است. ذیل این  ترمهربان هم مادر از بندگانش به نسبت

ترین مهربانان او مهربان"سوره مبارکه یوسف  64درس آیه 
خلقت "شعری با مضمون  26وجود دارد. در صفحه  "است

 "زیبای پروانه، بلبل و گنجشک و عنایات خداوند به آنان
آموزان خواسته شده تا ضمن با قرار داده شده و از دانش

-ینخوانی عنوانی زیبا برای آن انتخاب کنند. یكی از تمرهم

آموزان خواسته تا های خوب درس این است که از دانش
  صورت نمایش در کالس اجرا کنند. داستان درس را به

 "گیریموضو می"که  درس این در پنجم: درس
 از که متنی و تصویری وضو آموزش گذاری گردیده بهنام

 پرداخته باشدمی پروردگار عبادت و الهی اطاعت مقدمات
به اجرای صحیح وضو  31های صفحه ندر تمری شده است.

گرفتن با راهنمایی معلم در حیاط مدرسه و با کمک پدر و 
نیز تصویرهایی  32مادر در خانه اشاره شده است. در صفحه 

آموزان خواسته شده تا مراحل از وضو گرفتن آمده و از دانش
گذاری کنند. همچنین در تمرین و مراتب آن را شماره

نماز خواندن، "ه که برای کارهایی مانند اشاره شد 33صفحه 
باید وضو گرفت و طاهر  ")ع(قرائت قرآن و زیارت قبور ائمه

  بود.   
نام دارد  "خدا پیامبران"که  درس این در ششم: درس

ارسال پیامبران از سوی خداوند عاملی برای هدایت و 
پیامبرانی چون حضرت  از و دانسته شده مردم راهنمایی

، حضرت )ع(، حضرت موسی)ع(حضرت ابراهیم، )ع(نوح
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ترین پیامبران یاد به بزرگ )ص(و حضرت محمد )ع(عیسی
چرایی ارسال "های این درس اغلب به گردیده است. تمرین

 اشاره دارد. "پیامبران از سوی خداوند
به  "مهمان کوچک"این درس با نام  درس هفتم:

یگاه کودکان و جا به )ص(خدا رسول باالی محبت توصیف
 ها در نزد خداوند پرداخته است.ویژه کمک به انسان
عنوان این درس بوده و در  "روز میالد" درس هشتم:

 برگزاری و )ص(محمد حضرت نیک هایخصلت ذکر آن به
میالدشان پرداخته شده است. نكته خوب  روز در جشن

باشد. های پیامبر در محیط مسجد میدرس توصیف ویژگی
های جماعت و نیز استفاده از گروه سرود بچهنقش ویژه امام 

محل هم نكات دیگری هستند که مشهود است. آموزش این 
باید پس از شنیدن نام  )ص(نكته که برای احترام به پیامبر

پرسش از نام پدر و  ایشان صلوات فرستاد مورد دیگر است.
، محل تولد، و لقب ایشان در )ص(مادر بزرگوار پیامبر اسالم

 مورد توجه بوده است. 45صفحه تمرین 
بوده و  "پیامبر بیتاهل" عنوان این درس درس نهم:

در پیشگاه الهی اشاره  )ع(بیتاهل مقام بودن باال در آن به
و  )ع(بیتشده است. محتوای اصلی درس اشاره به حب اهل

 دوستان هاآن دوستان"اشاره به این دعای پیامبر دارد که: 
 درود هاآن بر ، خدایا!من دشمن هاآن دشمنان و هستند من

هم  47. در صفحه "!کن دور هاآن از را هابدی و فرست
طراحی شده است. یكی  )ع(بیتو اهل )ص(تصویری از پیامبر

آموزان این است از دانش 48های زیبای صفحه از تمرین
 پیامبر بیتاهل"خواسته تا به این پرسش پاسخ دهند که 

 را هاآن پیامبرش، و خدا که بودند هاییانسان چگونه
 . "داشتند؟ همه دوستاین

نام دارد.  "خانواده مهربان"این درس  درس دهم:
محتوای اصلی درس اشاره به جریان بیمار شدن امام حسن 

جهت  )ع(داری خانواده حضرت علیو روزه )ع(و امام حسین
درپی ها دارد. نكته مهم درس اشاره به بخشش پیشفای آن

روز( غذای افطار به فقیر، یتیم و گرسنه است. در تمرین  3)
آموزان خواسته شده تا نام اعضای از دانش 52صفحه 

را در جاهای مناسب بنویسند. در تمرین  )ص(خانواده پیامبر
آموزان خواسته شده تا به این پرسش هم از دانش 53صفحه 

 و بودی های مرد فقیربچه جای به تو اگر"پاسخ دهند که 
 اشخانواده و )ع(علی حضرت از جمله چند با خواستیمی

 ."نوشتی؟می چه کنی، تشكَّر
است.  "نماز بخوانیم"عنوان این درس  درس یازدهم:

این درس به ماجرای دختری به نام زینب و مادرش اشاره 
دارد که در حال تمرین نماز دورکعتی هستند. در قالب 

ها و تصاویر بسیار زیبا چگونگی خواندن نماز آموزش طرح

آموزان دختر پایه داده شده است. با توجه به نزدیكی دانش
دوم ابتدایی به سن تكلیف، این درس با محوریت آنان 

رفتیم "با عنوان  58طراحی شده است. در شعر صفحه 
شكرگزاری از طریق یاد خدا و نماز خواندن تذکر داده  "باهم

ست. نكته دیگر قرار دادن تمرینی برای خواندن نماز شده ا
باشد. درخواست دورکعتی در کالس به امامت معلم می

بازگویی خاطره از اولین نمازی که خوانده شده نیز نكته 
برای  59قابل توجه دیگر است. البته تمرینی هم در صفحه 

ها در نظر گرفته شده وصل کردن مراحل نماز به تصاویر آن
 تواند داشته باشد.  که امتیازات خاص خود را میاست 

نام دارد و  "پدر مهربان"این درس  درس دوازدهم:
-به خانواده شهید می )ع(راوی چگونگی کمک حضرت علی

عنوان امام اول، تبیین سالروز به )ع(باشد. معرفی حضرت علی
، )ص(میالد، تقدم در اسالم آوری، جایگاه ایشان نزد پیامبر

و چگونگی به شهادت رسیدن در  )س(با حضرت زهراازدواج 
مسجد و به هنگام نماز خواندن بخش دیگری است که در 

شعری در وصف  "مرد آسمانی"آورده شده است.  60صفحه 
حضرت است که محوریت آن انفاق به کودکان مستمند 

 باشد.  های شب میکوفه در نیمه
 "بهترین دوست"عنوان این درس  درس سیزدهم:

داشته و  )ع(ست. این درس اختصاص به معرفی امام حسنا
صدر محوریت آن ذکر داستان برخورد با بردباری و سعه

ایشان با مرد عصبانی شامی است که بر سر همین برخورد 
نیک شیعه شده و جزو بهترین محبان ایشان قرار گرفت. 

و حضرت  )ع(عنوان اولین فرزند امام علیتوصیف حضرت به
، کمک به )ص(شباهت اخالقی و رفتاری به پیامبر، )س(زهرا

نیازمندان، دوست داشتن کودکان، مبارزه با زورگویان و 
آمده  65شهادت در این راه نیز مواردی است که در صفحه 

 است. 
نام گرفته و  "دعای باران"این درس  درس چهاردهم:

اشاره به جمع شدن مردم شهر کوفه کنار خانه حضرت 
ه طلب دعای باران دارند و ایشان با اشاره به دارد ک )ع(علی

کنند که برای این مردم تشنه درخواست می )ع(امام حسین
دستان خود را  )ع(دعا کنند. در این لحظه امام حسین

-سوی آسمان بلند کرده و از خداوند درخواست باران میبه

کنند، هنوز دعای امام تمام نشده بود که صدای رعدوبرق در 
ر پیچید و قطرات درشت باران مردم شهر را از آسمان شه

بود.  )ع(باران سیراب کرد. بارانی که هدیه خدا به امام حسین
گذاری بودن، نام )ع(به دومین فرزند امام علی 70در صفحه 

های یزید و ، مقابله با جنایات و ستمگری)ص(توسط پیامبر
 71شهادت در روز عاشورا اشاره شده است. در صفحه 

-آموزان میری از روز عاشورا وجود دارد که از دانشتصوی
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آمیزی آن درباره داستان آن باهم خواهد ضمن رنگ 
 وگو کنند.گفت

نام گرفته  "ها سالمبچه"این درس که  درس پانزدهم:
 )ص(در پی تشریح جایگاه سالم به کودکان توسط پیامبر

ها و شعر موجود در آن رنگ و است و اغلب متن، تمرین
اجتماعی دارد، هر چند که از رفتن به مسجد و آداب  بوی

 آن از جمله معطر بودن هم غفلت نشده است.
است  "طبیعت زیبا"عنوان این درس  درس شانزدهم:

محیطی و ضرورت آلوده و در پی آموزش اخالق زیست
باشد. البته از نعمت نساختن محیط طبیعی پیرامون می

نیز  79. در صفحه صحبت شده استبودن طبیعت و آب هم
آموزان خواسته شده تا این متن را تكمیل کنند از دانش

 داده هدیه طبیعت به مهربان خدای را زیبا هایگل این"
 ."ها...بچه ما زیبا، یهدیه این در برابر. است

نام دارد اشاره  "وقت نماز"این درس که  درس هفدهم:
مغرب و عشا های نماز خواندن در صبح، ظهر، عصر، به زمان

کرده است. نكته مورد توجه تشویق به خواندن نماز اول 
-وقت ظهر و عصر در مدرسه و در کنار معلم و دیگر دانش

که  82در صفحه  "سرود بیداری"آموزان است. وجود شعر 
های دیگر درباره بیدار شدن برای نماز صبح است از ویژگی

-رکعتهم از تعداد  83های صفحه این درس است. تمرین

گانه پرسیده و تصویرهای آن از وقت های نمازهای پنج
 شوند.شروع نماز جویا می

نام دارد.  "راز خوشبختی"این درس  درس هجدهم:
به عدم  )ص(محتوای اصلی این درس بر توصیه پیامبر

گویی و رسیدن به خوشبختی از این طریق است. دروغ
هم به  87و بازی و نمایش صفحه  86تمرین صفحه 

گویی و نتایج آموزان درباره فواید راستوگوی دانشگفت
 گویی اختصاص یافته است.دنیوی و اخروی دروغ

است.  "جشن بزرگ"عنوان این درس  درس نوزدهم:
مدرسه، محله و مسجد به  تغییر وضعیت ظاهری خانه،

هنگام فرارسیدن روز نیمه شعبان به همراه وجود تصاویری 
ترین زیبا از همكاری کودکان در تزیین محله و خیابان مهم

هم با قرار دادن  91باشد. تمرین صفحه مطالب درس می
خواهد آموزان میاز دانش )ع(تصویری از شب میالد امام زمان

 خیلی را تو من زمان امام ای"نند تا این جمله را تكمیل ک
 . "کنم...می دعا همیشه و دارم دوست

 "در کنار سفره"هم که  بیستم درس در درس بیستم:
قبل و  خداوند از کردن شكر و دعا داستانی آوردن با نام دارد

 روحیه تا دهدمی یاد آموزاندانش به را صرف غذا از بعد
 عملكردی هایمؤلفه از که و دعا خداوند شكر و اطاعت
  شود.  تقویت است الهی اخالق

  دبستان سوم آسمان هایهدیه نتایج تحلیل کتاب
 داستانی در مورد آوردن با اول درس در اول: درس

عنوان به "دست"تا از  شده تالش "خالی هایآستین"
و  الهی هاینعمت از کردن شكر و نعمتی بزرگ یاد گردد

 4های صفحه تذکر داده شود. تمرینها استفاده صحیح از آن
آموز در چالشی بدون نیز طوری طراحی شده تا دانش

استفاده از دست و انگشت کارهایش را انجام داده و بداند که 
هم در  5ها چه بوده است. در صفحه فلسفه خلقت آن

آموزان خواسته شده تا آن را تمام از دانشای نیمهجمله
 که مهربان خدای از تشكَّر رایدوست دارم ب"تكمیل کنند 

با  6. در صفحه "است... بخشیده من به نعمت همه این
این نكته یادآوری شده  1سوره مبارکه فاطر 3معرفی آیه 

 شما به خدا که باشید هایینعمت یاد به همیشه"است که 
هم دو پرسش  7صفحه  "ببین و بگو". در بخش "است داده

اند از مطرح شده که عبارتدر باب تشكر از نعمات الهی 
 خدا، از های تشكَّرراه بهترین از گوید یكیمعلم ما می"

 کن کمک من به اوست. حاال هاینعمت از استفاده صحیح
 نباید را کارهایی چه و دهم انجام باید را کارهایی چه بدانم
]تصویری از کارهای خوب و بد وجود دارد که  "دهم؟ انجام
وگو ها با هم گفتتشخیص آن آموزان باید ضمندانش

ها کنند[. انتهای درس پرسشی برای نظرخواهی از خانواده
 از"شود که آموزان پرسیده میذکر شده که در آن از دانش

ها آن به خدا که ترین نعمتیمهم بپرسید، خود مادر و پدر
 . "چرا؟ چیست؟ است، بخشیده

 روز یک غروب" توصیف با در این درس دوم: درس
 آموزدمی آموزاندانش به را الهی درگاه در ، دعا"اریبه

]دعاهایی در حق مریض، معلم، اعضای خانواده، اقوام و 
 از را خود هایدرخواست که بفهمند بستگان، دوستان[ تا

سوره  114آوردن آیه  با سپس و بخواهند منان خداوند
و نیز گنجاندن  دنیایی هاینعمت ، یادآوری2مبارکه نحل

 روحیه تا شودمی تالش 11هایی در صفحه تمرین
 شعر قالب در درس این ادامه در. گردد تقویت شكرگزاری

 و شكر نعمات برای پروردگار خالقیت درك "آفریده خدایم"
-هم از دانش 13است. در صفحه  شده ملموس آموزدانش

های خدا و تشكر از او آموزان خواسته شده تا درباره هدیه
  و در کالس بخوانند. چند سطر بنویسند

 
 
 

                                                           
 «عَلَیکُم اللِّه نعمَةَ اُذکُروا» 1
  «اللِّه نعمَتَ اشکُرُوا وَ» 2



 

149 

 اسن نجفی ه محغدیا ق  هقان دلود                                  های اخالق الهیابادایی بر مبرای مؤلفه  هدک آسغان هایهدیه  دسی هایدااب دیفی تحلیل

 

نام دارد  "همیشه با من"که  درس این در سوم: درس
 64و ذکر آیه  (ص)محمد حضرت کودکی داستان بیان با

 همه در هاانسان حافظ تنها را خداوند 1سوره مبارکه یوسف
 مؤلفه تا است کرده معرفی مهربانان ترینمهربان و لحظات

 تكوینی ربوبیت مفهوم و خداوند به نسبت معرفت شناختیِ
 .شود ایجاد خداوند به نسبت محبت عاطفی مؤلفه و خداوند

نام گرفته  "کاخ نمرود"که  درس این در چهارم: درس
 مردم دعوت و در )ع(ابراهیم حضرت داستان آوردن است با

 دادن نشان و زمین و هاآسمان خالق خداوندِ پرستش به
 برابر در )ع(ابراهیم حضرت پاسخ و خدا پیامبر ایستادگی

 از را خورشید من پروردگار": فرمودند حضرت که نمرود
 از را آن هستی، خدا و گوییمی راست اگر تو آوردمی مشرق
 و هاانسان ضعف و فقر آموزاندانش به "2بیاور مغرب

در صفحه  .دهدمی آموزش را متعال خداوند به شانوابستگی
با ترسیم تصویری از به آتش انداخته شدن حضرت  21

کوشش شده تا توکل و اعتماد به خداوند در  )ع(ابراهیم
 آموزان یاد داده شود.گیری به دانشتصمیم

 با نام دارد "روز دهم"درس که  این در پنجم: درس
-دانش عزاداری هایدسته و محرم و هوای حال توصیف

و نوجوانان  کودکان از تصاویری و هاآن هایمداحی و آموزان
اند ]تصاویر گرفته دست به عزاداری پرچم که پوشسیاه

 آموزاندانش بین عاطفی رابطه یک [29و  27، 25صفحات 
 مؤلفه به گونهاین تا است شده ایجاد )ع(حسین امام و

نكته خوبی  .اشاره گردد )ع(بیتاهل امامت به اعتقاد شناختی
آموزان از دانش 27که وجود دارد آن است که در صفحه 

اگر با امام "خواسته شده تا این جمله را تكمیل کنند 
که در مورد  28. تصویر صفحه "در کربال بودم... )ع(حسین

-با سپاه ستمگر است نیز می )ع(رویارویی سپاه امام حسین

آموزان به دانشقدم بودن در راه خدا را کوشد تا مؤلفه ثابت
 نشان دهد. 

نام دارد  "بانوی قهرمان"که  درس این در ششم: درس
 صبر و شجاعت )س(زینب حضرت اسارت داستان بیان با

 آخر بخش در و است کرده توصیف را بالها برابر در ایشان
 با همراه خداوند که کریم قرآن از آیه این آوردن با نیز

 در صبر یعنی عملكردی مؤلفه این تقویت به 3است صابران
 . است پرداخته بالها برابر
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نام دارد  "بوی بهشت"در این درس که درس هفتم: 
و شوق  )ص(جریان عشق و عالقه اویس قرنی به پیامبر اسالم

  دیدار ایشان و البته اطاعت از مادر توضیح داده شده است.
 جشن" برپایی توصیف با درس این در هشتم: درس

 به تازه آموزان دانش برای مدرسه در شده برگزار "تكلیف
 عبادت مدرسه به هاآن اینكه بیان و رسیده، تكلیف سن

 در را هاآن خوب کارهای خدا فرشتگان و اندشده دعوت
 را دستوراتی بعد به این از و کنندمی ثبت ایکارنامه

 حرام عنوانبه را کارهایی و بدهند انجام باید واجب عنوانبه
 به اشتیاق عاطفی مؤلفه تا شده تالش بكنند ترك باید

 آموزاندانش برای آن به قلبی التزام و الهی احكام پذیرش
ویژه نماز در سراسر این دعوت به عبادت و به .شود ایجاد

توان می 41طور مثال در تصاویر صفحه زند بهدرس موج می
آموزان دختر و پسر در نماز جماعت مدرسه به حضور دانش

سازی به زمینه "جشن عبادت"برد. همچنین در شعر  پی
پدر و مادر )تهیه چادرنماز و قرآن( برای عبادت فرزند خود 

 اشاره شده است.
 هست "خدا با گفتگو" نام به این درس که نهم: درس
آن ]مسواك زدن،  آداب و خواندن نماز صحیح که روش

طر وضو گرفتن، پوشیدن بهترین لباس، شانه کردن موها، مع
 آموزش آموزاندانش به را سوی قبله[شدن، قرار گرفتن به

آموزان به اذان دادن در کالس در است. تشویق دانش داده
جهت  48در صفحه  "بانگ توحید"و وجود شعر  47صفحه 

انگیزی برای اقامه نماز صبح، دیگر نكات این درس شوق
 باشند.می

نام  "خدا مهمانی ماه" در این درس که دهم: درس
 بیان و شده پرداخته مبارك رمضان به معرفی ماه دارد،

 ماه این در خدا فرمان انجام برای مسلمانان همه که گردیده
های دیگر بیشتر عبادت )خواندن گیرند و نسبت ماهمی روزه

 کنند.نماز، قرائت قرآن، بیداری و دعا در وقت سحر( می
آشامیدن و  داری مانند عدم خوردن وبرخی از شرایط روزه

آموزش داده  52نیز عدم روزه گرفتن بیماران در صفحه 
اند. تبیین واجب بودن روزه برای مكلفان هم از طریق شده

انجام پذیرفته است. در  4سوره مبارکه بقره 183ذکر آیه 
ای به ثواب بیشتر عبادت در شب قدر نیز اشاره 53صفحه 

قرار  54 هم که در صفحه "سفره خداوند"شده است. شعر 
داری و شادمانی از آن و نیز مهمانی بر گرفته حكایت از روزه

 سفره الهی دارد.
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نام دارد  "عید مسلمانان"این درس که  یازدهم: درس 
 آن نماز و فطر عید روز توصیف پیرو درس قبلی بوده و به

 در کردن دعا )ع(از امام علی 1با استفاده از حدیثی و پرداخته
به عبادت و  تا است نموده توصیه آموزاندانش به را روز این

 اخالق عملكردی هایمؤلفه از عنوان مصادیقیدعا کردن به
به دیدار دوستان رفتن و عیدی گرفتن از . بشود الهی توجه

کوشد پدربزرگ و مادربزرگ نكات عاطفی درس است که می
های تشویقی عبادت در دوران اولیه سن تكلیف را تا جنبه
بَرد. درخواست تهیه گزارش از مراسم عید فطر در به کار 

-آمده می 59آموزان هم که در صفحه روستا و شهر دانش

ها و های میدانی به تبیین مراسمخواهد از طریق پژوهش
 های دینی و بومی این روز عزیز بپردازد.آیین

نام گرفته  "سخن آسمانی"این درس  درس دوازدهم:
نشین قرائت قرآن را برای دل کوشد تا جذابیت صدایو می
هم  62صفحه  "بدانیم"آموزان بازگو کند. در بخش دانش

دهنده راه و رسم عنوان کتاب نشانتوصیفاتی از قرآن به
کننده دستورات و احكام دینی آمده است. زندگی و روشن

نیز با ترسیم تصویری از داستان قرآنی  63در صفحه 
ضعف انسان در برابر قدرت  آموزان را ازدانش "اصحاب فیل"

سازد. تشویق به قرائت قرآن از طریق و اراده الهی آگاه می
تمام و آوردن متن نیمه 2سوره مبارکه مزمل 20ذکر آیه 

نیز  "توانم قرآن بخوانم. بنابراین...کنم هر وقت میسعی می"
با  65صورت پذیرفته است. شعری در صفحه  64در صفحه 

آموزان آورده شده خوانی دانشبرای با همنیز  "باغ قرآن"نام 
های آن و مضمون آن آرزویی برای خواندن قرآن و قصه

است چرا که شاعر، قرآن را سخنان زیبای خداوند توصیف 
های خوشبو یاد کرده عنوان باغی پر از گلنموده و از آن به

 است.
نام دارد که  "انتخاب پروانه"این درس  درس سیزدهم:

ترین دوست انسان عنوان بهترین و مهرباندا بهدر آن از خ
-ها دارد. یكی از خواستههایی از انسانیاد شده که خواسته

های خدا برای دختران این است که وقتی به سن تكلیف 
رسیدند خود را از نگاه نامحرمان بپوشانند و باحجاب باشند. 
در این راستا پروانه که شخصیت اصلی درس است اقداماتی 

نند پوشاندن گردن و موهای سر، پوشیدن پیراهن ما
 68دهد. در صفحه بلند و پوشیدن چادر را انجام میآستین

های بدن ضمن توضیح این نكته که پوشاندن همه قسمت
ها )از مچ تا انگشتان( به معرفی غیراز صورت و دستبه
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مصادیق محرم )پدربزرگ، پدر، برادر، عمو و دایی( و نامحرم 
واهر، پسرعمو، پسردایی، پسرخاله و ...( هم اشاره )شوهر خ

سوره مبارکه  23هم با ذکر آیه  69شود. در صفحه می
و نیز تصویری از یک مروارید که در داخل صدفی  3واقعه

قرار گرفته به چرایی حفظ پوشش و حجاب پرداخته شده 
 71عنوان شعری است که در صفحه  "مثل فرشتگان"است. 

آموزان در نظر گرفته شده و مسیر دانش خوانیبرای باهم
اش توصیه به پوشیدن چادر برای دختران است تا اصلی

ضمن نمونه بودن مثل فرشتگان شوند. آخرین توصیه به 
حجاب درخواست کشیدن تصویری از پوشش مناسب بیرون 
از خانه است تا دعوت به حجاب جنبه متنی نداشته باشد و 

 نری هم توجه گردد. های هها و ظرفیتبه ظرافت
-می "ابیهاام" نام به که درس این در چهاردهم: درس

 )س(زهرا فاطمه حضرت واالی شخصیت معرفی به باشد
 است. شده پرداخته )ص(ای الهی برای پیامبرعنوان هدیهبه

 رسول سفارش مورد که حضرت تسبیحات درس این انتهای
نماز خوانده تا بعد از هر  شده داده آموزش باشدمی )ص(خدا
 . شود

که  "سفر ناشناسهم"این درس درباره  پانزدهم: درس
حال مسافران بود در کاروان راهی خانه خدا همواره کمک

هستند به  )ع(تنظیم شده است. این ناشناس که امام سجاد
کردند، به تشنگان آب یاد خدا بوده، با کودکان بازی می

ها و نمودند تا بر اسبرساندند و به پیرمردها کمک میمی
امام  80صفحه  "بدانیم"شترها سوار شوند. در بخش 

معرفی شده است، ازجمله این که توضیح داده شده  )ع(سجاد
العابدین نامیده شدن ایشان به دلیل سجده که سجاد و زین

کنندگان بودن است. معرفی صحیفه زیاد و زینت عبادت
اخالقی و عرفانی سجادیه که سرشار از دعاهای اعتقادی، 

باشد که در این صفحه به آن است نیز مورد دیگری می
 اشاره شده است.

 "داناترین مردم"هدف این درس که  شانزدهم: درس
گذاری شده معرفی شخصیت علمی امام نام

است. مناظرات پیرمردی مسیحی با این بزرگوار )ع(محمدباقر
اصلی و مرجعیت علمی ایشان در قالب پرسش و پاسخ متن 

درس را تشكیل داده است. تربیت شاگردان زیاد، 
اخالقی و مهربانی، آموختن دستورات دینی و آداب خوش

باشد که در های ایشان میزندگی به مردم دیگر ویژگی
 مورد توجه بوده است.  87صفحه 
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که در پی معرفی امام  "خواب شیرین" درس هفدهم:
تشویق امت باشد. است عنوان این درس می )ع(صادق

آموزی، تربیت شاگردان، ساده زیستی و اسالمی به علم
های این امام همام است که در کمک به نیازمندان از ویژگی

 تبیین شده است.  93صفحه 
این درس که آینه سخنگو نام دارد  هجدهم: درس

ویژه نظم بوده است. تر در پی آموزش اخالق فردی و بهبیش
ای اخالق الهی وجود دارد اشاره به ای که در راستتنها نكته

 آمده است. 101باشد که در صفحه خواندن نماز صبح می
نام  "گندم از گندم بروید"این درس  نوزدهم: درس

 فهمانده آموزاندانش به است شده تالش دارد که در آن
 این و شودمی دیده آخرت در دنیا این اعمال نتایج که شود
ضمن اشاره به  104صفحه است. در  مزرعه آخرت دنیا

، از "دنیا مزرعه آخرت است"که  )ص(حدیث پیامبر اعظم
آموزان خواسته شده تا به این پرسش پاسخ دهند که دانش

چه شباهتی میان کارهای ما در این دنیا و کار کشاورز در "
 "زشت و زیبا"که  105. در شعر صفحه "مزرعه وجود دارد؟

ل خوب و بد به انسان اشاره نام دارد به بازگشت نتایج اعما
 شده است. 

است  "بهارباغ همیشه"عنوان این درس  درس بیستم:
تالش شده تا اوصافی از بهشت  108و  107و در صفحات 

باغی است که همیشه سرسبز و "آورده شود مانند این که 
ماند و جویبارهای زالل از زیر درختانش جاری خرم می

ها دهد، انواع میوهمیوه میاست، درختانش همیشه شكوفه و 
اش قصرهای های پر از میوهدر آن وجود دارد و در کنار باغ

 108. در جای دیگری از صفحه "باشكوهی بنا شده است
اهل بهشت، هر چه را که "گونه توصیف شده که بهشت این

گیرد. در آن ها قرار میدوست داشته باشند، در دسترس آن
کس پیر و بیمار رند. هیچجا هیچ غصه و ناراحتی ندا

رسند و برای ها به همه آرزوهای خود میشود. آدمنمی
 ."مانندهمیشه آنجا می

 چهارم پایه آسمان هایهدیه نتایج تحلیل کتاب
  دبستان

خواست ای که نمیدانه"که  درس این در اول: درس
 باغ این ]در داستان از جمله یک در نام دارد فقط "بروید!

 توانمی است[ شده آفریده ما برای باشیم داشته نیاز چه هر
 این با خداوند رازقیت مفهوم از درست درك که برداشت

 کندمی تأمین را موجودات نیازهای خداوند که مفهوم
 برای الزم ظرفیت داستان محتوای ولی است شده تقویت

 شناختی مؤلفه از درك، که این کردن مطرح بیشتر و بهتر
 نشده برده کافی بهره نظر به اما دارد را هست الهی اخالق

 1سوره مبارکه طالق 12با آوردن آیه  13در صفحه . است
قصد شده که درك عظمت و احاطه حضرت حق توضیح 
داده شود. پایان درس نیز دعایی قرار داده شده که ضمن 
اشاره به خالقیت خداوند، تقاضای توفیق در زندگی و 

 کند.سودمندی روز و شب می
 به نام دارد "کودکی بر آب"این درس که  دوم: رسد

آن  مادرش توسط )ع(موسی حضرت انداختن به رود داستان
شود. در این فرعون مربوط می دست از او نجات هم جهت

 مصادیق از که خداوند اراده و خواست تا شده درس تالش
 هایانسان از الهی لطف و پشتیبانی و او به نسبت معرفت
خداوندی  نامحدود رحمت به امید مصادیق از که را خوب
که در  2شعری. شود داده جلوه آموزاندانش برای است،

 طور زیبایی توانسته خواست وقرار داده شده به 19صفحه 
 اراده الهی را در امور هستی نشان دهد. 

 "رویمما به مسجد می"که  درس این در سوم: درس
 در معروف مساجد معرفی نامیده شده تالش گردیده تا به

ازجمله مسجدالنبی، مسجدالحرام، مسجد  مسلمانان بین
همچنین با درج  کوفه و مسجداالقصی پرداخته شود و

 جماعت، جلسات ؛ نماز21، 22، 23تصاویری در صفحات 
 بخش را نشان دهد. در مساجد در اندیشیهم و قرآن

در  و اشاره شده فُرادا و جماعت نماز آموزش به هاتمرین
 نماز و مسجد به را آموزاندانش معرفت "نسیم مثل" شعر

]یكی از نكات قابل توجه این درس آن  .کرده است تقویت
 است که تذکر داده شده تا صرفاً در مسجد تدریس شود[.

نام  "یک نماز و ده رکوع"که  درس این چهارم: درس
 دادن نشان با و دهد را یاد آیات نماز تا کرده دارد تالش

 را خشوع حالت خورشیدگرفتگی هنگام به خداوند قدرت
 مؤلفه دو تا کند ایجاد خداوند برابر در آموزاندانش برای

 اخالق عملكردی های حیطهمؤلفه از که خشوع و عبادت
نكته بعدی صبر . مورد توجه قرار گیرند هستند الهی

بر از دست دادن فرزند خود است که در صفحه  )ص(پیامبر
 تبیین شده است. 34

 "سخنی که سه بار تكرار شد!"این درس  درس پنجم:
اشاره  )ص(نام دارد و در آن به شكایت بردن مردی نزد پیامبر

روزی همسایه بود. شده است. دلیل شكایت، آزار شبانه
فر از با شنیدن شكایت اندوهگین شده و به سه ن )ص(پیامبر
ترین یاران خود دستور داد که پس از نماز ظهر از نزدیک

                                                           
 «عِلمًا شَیءٍ بِکُلِّ اَحاطَ قَد اللّهَ اَنَّ وَ قَدیر شَیءٍ کُلِّ عَلی اللّهَ اَنَّ» 1

 کنند * مامی آن ما، گوییممی کنند * آنچهمی طغیان نه خود از رودها 2

دهیم  می فرمان موج و سیل به ما دهیم *می طوفان حکم دریا به

 )پروین اعتصامی(
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 هر"گوشه مسجد سه مرتبه این سخن را تكرار کنند سه 
. "نیست مؤمن نباشد، امان در او شر از اشهمسایه کس

نیز آزار ندادن دیگران به طرق  39و  38البته در صفحات 
 مختلف تذکر داده شده است.

نام  "حرمی با دو گنبد"که  این درس در ششم: درس
 ای از زبان یک کودك بهسفرنامه آوردن با گرفته است

 )ع(و امام جواد )ع(کاظم موسی امام زیارت خاطرات توصیف
 این اخالقی هایخصلت بیان به ادامه در و شده پرداخته

 نیک رفتار و داریفرو بردن خشم، مردم همچون بزرگواران
حس احترام و تواضع است. این درس مملو از  شده اشاره

است که ریشه در والیت مداری و حُب  )ع(بیتنسبت به اهل
هایی عاطفی به هنگام جدایی از امامت دارد. صحنه

و امام  )ع(الحرمین و یا اولین مواجهه با حرم امام کاظمبین
آموزان را به فضای معنوی اند که دانشخلق شده )ع(جواد

الهی و درخواست زیارت  کند. دعا به درگاهآنجا نزدیک می
عتبات عالیات و شكرگزاری به هنگام استجابت آن نكات 

 اند.مورد توجه قرار گرفته 41باشند که در صفحه دیگری می
 "کوهستان در نماز" که درس این در هفتم: درس

 اهمیت و شده پرداخته شرایط و شیوه تیمم آموزش است به
 آموزاندانش به شرایطی هر در را آن بودن واجب و نماز

و نیز  48کند. از آموزش تصویری در صفحه می روایت
نیز برای انجام صحیح  50جمالت با جاهای خالی در صفحه 
نیز پیرو  1سوره نساء 43تیمم استفاده شده است. آیه 

ضرورت تیمم به هنگام نیافتن آب ذکر گردیده است. نكته 
نجام تیمم با محوریت ا 51آخر قرار دادن تمرینی در صفحه 

 باشد.آموزان در کالس میتوسط همه دانش
نام دارد که در  "دیدار دوست"این درس  هشتم: درس

 )ع(رضا امام با دیدار و شاعر دِعبل داستان بیان آن به
پرداخته شده است. نكته ویژه درس حاضر آن است که تولی 

 زند. در آن موج می
دارد نام  "شجاع کودك"که  در این درس نهم: درس

مأمون، آن هم وقتی که  با )ع(جواد امام شجاعانه برخورد به
 شود.اشاره می امام کودك بودند
نام  "ترین شبروشن"در این درس که  درس دهم:

در غار حرا پرداخته  )ص(گرفته به عبادت و راز و نیاز پیامبر
هایی هستند که شده است. یكتایی و خالقیت خداوند مؤلفه

هم  66اند. در صفحه توجه قرار گرفته مورد 64در صفحه 
پرست به مردم بت )ص(ای از پیامبرایمان به خدای یكتا هدیه

 قلمداد شده و اتفاقات شب بعثت مرور گشته است. 
 

                                                           
 «اَیدیکُم وَ بِوُجوهِکُم فَامسَحوا طَیِّبًا صَعیدًا فَتَیَمَّموا ماءً تَجِدوا فَلَم» 1

-گذاری آن به دانشکه نام این درس در یازدهم: درس

 ابوذر جناب نخوردن آب داستان به آموزان واگذار شده
 تا شده پرداخته )ص(اسالم برپیام به خود رساندن جهت
 نمایش به را )ص(خدا رسول به ایشان باالی محبت و عشق

 بگذارد.
عنوان این  "هاروزی برای تمام بچه" دوازدهم: درس

در قالب متن)صفحه  را )عج(زمان امام درس بوده و ظهور
 لبخند، ( مایه83( و شعر)صفحه 81(، تمرین)صفحه 80

 .است کرده ها بیانانسان نجات و شادی
نام دارد  "خاله نرگس"این درس که  درس سیزدهم:

ویژه افراد رحم و کمک به خویشاوندان و بهتوصیه به صله
  کند.سال میکهن

 "اولین بانوی مسلمان"این درس که  چهاردهم: درس
 پیامبر به )س(خدیجه حضرت راستین عشق بیان به نام دارد

مادی و معنوی  و فداکاری، همراهی و همیاری )ص(اسالم
  است. ایشان در ترویج اسالم پرداخته

عنوان این درس  "یک ماجرای زیبا" درس پانزدهم:
است که در آن کمک پنهانی شهید عباس بابایی به نظافت 
مدرسه به دلیل بیمار بودن سرایدار مورد بحث قرار گرفته 
است. احساس همدردی شهید علی صیاد شیرازی با دوست 

و  96ش موضوع دیگری است که در صفحه ادوران مدرسه
 آمده است. 97

نام این درس است که  "اسب طالیی" درس شانزدهم:
 داری است.هدف اصلی آن توصیه به امانت

سوژه این  "آقای بهاری، خانم بهاری" درس هفدهم:
 درس قرار گرفته و محور مباحث آن تقدیر از معلم است.

 چشمان" داستان بیان با درس این در هجدهم: درس
 دوربین در آموزاندانش عملكرد دادن نشان و "باز همیشه

سوره مبارکه  12تا  10با تأکید بر آیات  پرندگان باغ
سوره  8تا  6و نیز آیات  3سوره مبارکه علق 14، آیه 2انفطار

-می را ما همیشه خداوند که است داده تذکر 4مبارکه زلزال

 فرشتگان و چه بد توسطچه خوب  ما ریزترین اعمال و بیند
 شود.می ثبت الهی

 تو از جون خدا"نام  به که درس این در نوزدهم: درس
 مهربان خداوند کمک از توصیفاتی بیان با باشدمی "ممنونم

 خداوند معرفی و آموزاندانش خواندن درس بهتر برای
 طالیی هایخوشه و رنگارنگ هایگل آفریننده عنوانبه

                                                           
 «تَفْعَلون ما * یَعلَمون کاتِبینَ * کِرامًا لَحافِظینَ عَلَیکُم إِنَّ و» 2

 «یَری اللّهَ بِاَنَّ یَعلَم لَم اَ» 3
 خَیْراً ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ فَمَنْ * أَعْمالَهُمْ لِیُرَوْا أَشْتاتاً النّاسُ یَصْدُرُ یَوْمَئِذٍ» 4

 «یَرَه شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ مَنْ وَ * یَرَهُ
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 اسن نجفی ه محغدیا ق  هقان دلود                                  های اخالق الهیابادایی بر مبرای مؤلفه  هدک آسغان هایهدیه  دسی هایدااب دیفی تحلیل

 

 روحیه تا شده تالش ها،خوبی همه صاحب و گندم
 به خداوند که مختلفی هاینعمت بابت خداوند از شكرگزاری

با اشاره به  117در صفحه . شود ایجاد است داده هاانسان
روز قیامت توضیح داده شده است که بنا بر اعمالی که ثبت 

ها ناراحت و برخی دیگر خوشحال گردیده برخی از چهره
مربوط  118اصی درس به صفحه خواهند بود. نكته اختص

گونه آموز اینشود آنجا که با آوردن شكلی از دانشمی
-در مزرعه اعمالت، چیزهایی را که می"خواسته شده که 

. در آخرین مطلب کتاب هم "آمیزی کنخواهی بكاری رنگ
 را دنیا که ای !پروردگارا"به این دعا پرداخته شده که 

 هایاعضایم، نگاه حرکتای، داده قرار آخرت کشتزار
 کارهای مسیر را در زبانم بر جاری هایکلمه چشمانم و

 را بهشت و خوشبختی صالح، عمل کشت با بده تا قرار خوب
 ."کنم درو آخرت در

 پنجم آسمان هایهدیه نتایج تحلیل کتاب
 دبستان

در قالب شعر و با عنوان  این درس که :اول درس
 عنوانبه کریم را قرآن شدهتدوین  "گلی از آسماندسته"

 در الهی اخالق از هاییمؤلفه به دانسته و پروردگار هدیه
 و نماز خواندن ازجمله عبادت مثل عملكردی حیطه

 به عاطفی حیطه در و( زیبا گفتار و زیبا رفتار) تقوا مصادیق
 . است کرده اشاره محبت و مهر داشتن

 دارد، تالشنام  "تنها او"که  درس این در :دوم درس
 باور و آثار عظمت به توجه با حق عظمت درك است شده

 خالقیت ضرورت درك و الهی توحید و یكتایی مفهوم به
 مثل آن از مصادیقی بیان و جهان در موجود نظم توسط
 برسد. اثبات به زمین، و خورشید شدهحساب و دقیق فاصله

سوره  22طور مثال برای تبیین یكتایی خداوند به آیه به
 20اشاره شده است یا این که با آوردن آیات  1مبارکه انبیاء

هایی از هماهنگی اجزای مثال 2سوره مبارکه ذاریات 21و 
طبیعت، تشریح هماهنگی میان قلب و دستگاه تنفس و 

ها خواسته شده تا در سازی دانه توسط مورچهنحوه ذخیره
 16فحه های خداوند در زمین دقت کنند. در تمرین صنشانه

 کدام در"آموزان خواسته شده توضیح دهند که هم از دانش
  ."آوریم؟می زبان به را خداوند یكتایی نماز، و اذان از بخش

بانویی که یک " ذیل داستان درس این در :سوم درس
 )س(مریم حضرت معرفی به "سوره قرآن به نام اوست

  است. شده پرداخته قرآنی نمونه زن عنوانبه
 

                                                           
 «لَفَسَدَتا اللّهُ، اِلَّا آلِهَةٌ فیهِما کانَ لَو» 1

 «تُبصِرونَ اَفَال اَنفُسِکُم فی وَ...  آیاتٌ الَارضِ فِی وَ» 2

از کودك "داستان  قالب در شده تالش چهارم: درس
 و کودکی در )ع(عیسی حضرت گفتن سخن "بپرسید
 خداوند به نسبت معرفت مؤلفه به ایشان زندگی در اتفاقاتی

]حضرت  )ع(ائمه امامت به اعتقاد و نبوت به اعتقاد و
 حیطه در عبادت اهمیت و شناختی حیطه [ درعجمهدی

 عاطفی حیطه در الهی نامحدود رحمت به امید و عملكردی
چنین  24در راستای موارد مذکور در صفحه  .شود پرداخته

 که است کرده سفارش من به خداوند"آمده است که 
 به کنم؛ نسبت کمک نیازمندان به و بخوانم نماز امتازنده
. یا "نباشم بداخالق و زورگو و ستمكار باشم و مهربان مادرم

 بزرگ، خدای"اشاره شده که به این نكته  26در صفحه 
 راهِ که کنید عبادت را او شماست؛ پروردگار و من پروردگار

و  27. آمدن پیامبر اسالم هم در صفحه "است همین راست
 بشارت داده شده است. 3سوره مبارکه صف 6در قالب آیه 

 "گُل صدبرگ"که عنوانش  درس این در پنجم: درس
و تسلیم شدن در  خدا به عشق مصادیق بیان باشد بهمی

آمده  30عنوان مثال در صفحه ]به برابر اراده و تصمیم الهی
: فرمودمی و بود تسلیم همیشه خداوند دستور برابر در"که 

[ "است مقدّم هر چیزی بر خدا فرمان جاهمه و همیشه
 رفتارهای طبق الهی اخالق عاطفی هایمؤلفه عنوانبه

اخالقی  عملكردی حیطه در است. شده اشاره خاتم پیامبر
 در )ص(پیامبر که است شده پرداخته زیبا نكته این الهی به

 بیان با. کردندمی تشكر های الهی با دعا و عبادتنعمت برابر
 قالب در و درس این در )ص(پیامبر رفتار از مختلفی مصادیق
 مؤلفه عنوانبه را نبوت به اعتقاد ،36 صفحه در شعری

است. نكته دیگری که  کرده تقویت الهی اخالق از شناختی
در این شعر وجود دارد آن است که ایشان همیشه به یاد 

 تالش 38 و 37 صفحه در درس این تمرینات خدا بودند. در
 آموزاندانش های یک انسان شایسته برایویژگی تا شده

 .بازگو شود
نام دارد با  "مال مردم"که  درس این در ششم: درس

، "نویس توسط ملیكاپیدا کردن روان"ذکر سه ماجرای 
، "برداری ادارهاستفاده نكردن شخصی از دوربین فیلم"
پرداخت پول چند دانه انگوری که برای تست خورده شده "

پس ندادن ظرف غذای "هایی از و نیز آوردن مثال "بود
های بریده استفاده از پارچه"، "شمارش اضافه نان"، "نذری

وسه برداشتن پالتوی مشابه پالتوی وس"، "هاشده همسایه
اشاره شده  مردم مال و المالبیت ضرورت حفظبه "شدهگم

                                                           
 اسمُه بَعدِى مِن یَأتی بِرَسولٍ مُبَشِّرًا وَ....  مَریَمَ ابنُ عیسَى قالَ اِذ» 3

 «اَحمَدُ
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 1مطففین از سوره مبارکه اولین آیه نكته بعدی ذکر است. 
 از عاطفی مؤلفه یک که الهی عذاب از ترس نوعی به که

 .باشدمی کند،می تداعی را است الهی اخالق
 "جمعه کمانرنگین" نام به که درس این هفتم: درس

 نماز) عبادت به عملكردی حیطه در را آموزاندانش باشدمی
 نمایش با را دعوت این و کرده دعوت( جمعه غسل و جمعه

 نموده همراه جمعه نماز در خانوادگی حضور از تصاویری
 زیارت و صلوات فرستادن به دعوت شناختی حیطه است. در

 به ایمان تا کرده دور راه از عزیز امامان و خدا پیامبر
در صفحه  .باشد کرده تقویت را )ع(معصوم امامان و )ص(پیامبر

چنین آمده است که  )عج(در ارتباط با ظهور امام عصر 47
 که بار هر. کرد خواهد ظهور جمعه روز در ما مهربان امام"

 برای و عزیزمان هستیم امام راهبهچشم شود،می جمعه
-می دعا آمدنش برای و شویممی تاببی رویش آفتاب دیدن

آموزان هم از دانش 48صفحه  "تكمیل کنید"در  ."کنیم
خواسته شده تا چگونگی خواندن نماز جمعه را مرور کنند. 

توصیه  2سوره مبارکه جمعه 9نیز با ذکر آیه  49در صفحه 
سوی آن بشتابیم و در شده که هنگام برگزاری نماز جمعه به

بر ترس دشمنان از  "عطر اذان"با آوردن شعر  51صفحه 
 این نماز تأکید شده است.

است و تالش  "دو نامه"عنوان این درس  درس هشتم:
کرده در داستانی کودکانه به عدم قضاوت بدون دلیل و 
 مدرك، عدم سوءظن و نیز مقابله درونی با خشم اشاره کند. 

نام  "یک جهان جشن"که  درس این در نهم: درس
سوره  57و  3،  67آیات  غدیر، روز استاند قالب دارد، در

 والیت باب در که "خورشید و ماه"و شعر  3مبارکه مائده
جانشینی بر حق امام  و )ص(پیامبر به ایمان مؤلفه به باشدمی
 است. شده اشاره )ع(علی

نام  "در ساحل دجله"که  درس این در دهم: درس
 امام از هاییویژگی و تاریخی اتفاقاتی بیان گرفته به

 شرایط در ایشان نیاز و توکل و خوب، راز ، اخالق)ع(هادی
  سخت اشاره شده است.

 
                                                           

 «لِلمُطَفِّفینَ وَیلٌ» 1
 ذِکرِ اِلی فَاسعَوا الجُمُعَةِ یَومِ مِن لِلصَّالةِ نودِیَ اِذا آمَنوا الَّذینَ اَیُّهَا یا» 2

 «اللّهِ

 بَلَّغتَ فَما تَفعَل لَم اِن وَ رَبِّك مِن اِلَیكَ اُنزِلَ ما بَلِّغ الرَّسولُ اَیُّهَا یا» 3

 وَلِیُّکُمُ اِنَّما»، «نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ أَتْمَمْتُ وَ دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ اَلْیَوْمَ»، «رِسالَتَه

 ر هُم وَ الزَّکاةَ وَیُؤتونَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ الَّذینَ آمَنوا وَالَّذِینَ رسولُهُ وَ اللّهُ

 «اکِعُونَ

 "سرو سربلند سامرا"عنوان این درس  درس یازدهم:
ای از فضائل و رفتارهای امام حسن کوشد تا گوشهبوده و می

 را به تصویر بكشد.  )ع(عسكری
 "خورشید پشت ابر"عنوان این درس  درس دوازدهم:

 پرداخته )عج(زمان امام وارمعجزه تولد باشد که در آن بهمی
انجام شده و  82شده است. معرفی این امام همام در صفحه 

در مورد  )ص(توضیحاتی از لسان مبارك پیامبر گرامی اسالم
غیبت و ظهور ایشان مطرح گردیده است. شعر زیبایی هم 

بی کوشد تا ضمن معرفی نَسَوجود دارد که می 86در صفحه 
های شخصیتی ایشان؛ امید به آینده را در و تبیین ویژگی

 آموزان زنده نگه دارد.دانش
های کوچک"با عنوان  درس این سیزدهم: درس

-های نان و لحظههای آب، تكه)مواردی مانند قطره "بزرگ

 کنیم تدبر بخش در و پرداخته اسراف بحث های عمر( به
 4سوره مبارکه اعراف 31 آیه آوردن با را عمل این 91 صفحه

و نیز اشتیاق به پذیرش احكام الهی  محبت یمؤلفه به
 .است زدهگره

 "مرد تاریخبزرگ"که  درس این در چهاردهم: درس
 نماز و الهی عبادت اهمیت به کوتاه بخشی یک نام دارد ذیل

 اشاره )ره(خمینی امام در زندگی حضرت اخالص و وقت اول
هم به معرفی  1010در صفحه  "تو آمدی"شعر  .است کرده

 تحوالت اجتماعی به هنگام حضور امام پرداخته است.
نام این درس  "بهاربهمن همیشه" پانزدهم: درس 

بوده و در آن به تبری جستن از دشمنان خدا و دین مقدس 
 شود.اسالم توصیه می

داستان  آوردن با این درس در درس شانزدهم:
 نتایج که را جمله این تا شده تالش "های دیواریروزنامه"

 ذکر با داستان آخر در و گردد اثبات شودمی دیده اعمال
 وَ ال حِسابَ؛ وَ عَمَلٌ اَلیَومَ» )ع(این حدیث گهربار از امام علی

توصیه  رستاخیز روز و معاد به اعتقاد «عَمَلَ ال وَ حِسابٌ غَدًا
و آیه  5نیز حدیث پیامبر اسالم 115شده است. در صفحه 

هایی در ارتباط عنوان سفارشبه 6سوره مبارکه ابراهیم 41
  اند.گری بیان شدهبا محاسبه
نام دارد  "هاها و آناین"درس که  این هفدهم: درس

 هم کنار در جهنم و بهشت از تصاویری آوردن با سعی نموده
به توصیف حال بهشتیان )خوشحالی  هاآن بین مقایسه و

ها، فراهم شدن م شدن انواع غذاها و میوهناشدنی، فراهوصف
کننده، جاری شدن نواز و خیرههای چشمقصرها و باغ

                                                           
 «المُسرِفینَ الیُحِبُّ اِنَّه التسرِفوا، وَ» 4
 «تُحاسَبوا اَن قَبلَ اَنفُسَکُم حاسِبوا» 5
 «الحِساب یَقُومُ یَومَ لِلمُؤمِنینَ وَ لِوالِدَیَّ وَ لی اِغفِر رَبَّنا» 6
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نشین نهرهایی از آب زالل، شیر و عسل، صدای دل
های رنگارنگ، احترام فرشتگان( و جویبارها، عطر گل

زدگی و پشیمانی، ها، حسرتدوزخیان )غمگینی چهره
ش رسیدن صداهای بدگویی و خشونت به یكدیگر، به گو

 وحشتناك، نبود آب و غذا، آرزوی مداوم مرگ( بپردازد.
سوره  95سوره حاقه،  22و  21موارد مذکور در قالب آیات 

ابراهیم بیان شده  16نساء،  121زخرف،  71واقعه،  33توبه، 
ترین بخش درس هم نیایشی برای شكرگزاری است. انتهایی

 از خداوند بخشنده است. 
 های آسمان ششمهدیه کتاب نتایج تحلیل

  دبستان
 نام به زیبا دکلمه یک آوردن با درس این در اول: درس

 را تو" چون جمالتی آوردن تا با است شده تالش "یكتا"
 همچون عملكردی هایمؤلفه "گویممی سپاس و ستایممی

 با عاطفی حیطه در ترویج داده شوند. نعمت شكر و عبادت
 و لطف در - مانندبی مهربانی در" مثل جمالتی آوردن
 به مؤلفه "ترنزدیک من به کس هر از - همتاییبی نوازش
 و ایمان مؤلفه شناختی حیطه در و توجه شده محبت
 بخش گرفته است. در مورد بحث قرار الهی توحید و یكتایی

صفحه  "خدا" شعر و در توحید آموزش 9صفحه  "بدانیم"
 خالقیت و یكتایی تكوینی، تشریعی و ربوبیت مفاهیم 10

 "کنید کامل" بخش در .شده است داده آموزش خداوند
چند  شده، آورده کلمات با شده نیز خواسته 12صفحه 

خداوند نوشته شود. در نیایش صفحه  جمله در مورد ستایش
نیز مهربانی و بزرگی خداوند محور قرار گرفته تا به  13

آموزان و خدا لحاظ احساسی و عاطفی ارتباطی بین دانش
 تالش به خوبی درس این گفت توانمی کل برقرار گردد. در

 حیطه سه هر در الهی اخالق هایمؤلفه به است کرده
 با توجه با بپردازد؛ منتها عملكردی و عاطفی و شناختی

 از توانمی پایه این در آموزاندانش سن رفتن باالتر
 موارد این اثبات جهت نیز فهمقابل منطقی هایاستدالل

( دکلمه و نیایش و شعر) عاطفی حیطه از فقط و برد بهره
 برای فلسفه بحث که گفت توانمی نوعیبه و نكرد استفاده

قابلیت  کودکان با محوریت تفكر دینی )فلسفیدن دینی(
 ورود به این درس را دارد.

 بهترین" داستان ذیل درس این در دوم: درس
 مسیر آگاه، راهنمای اینكه از تمثیلی آوردن با و "راهنمایان

-می نجات خطرها از و داندمی خوب را کوه قله به رسیدن

 زندگی مسیر راهنمایان بهترین نیز و امامان را پیامبران دهد
 به اعتقاد تا کرده کنندگان به زیست دینی معرفیو دعوت

نیز با ذکر  16در صفحه  .باشد داده و امامت را آموزش نبوت

ارسال پیامبران توسط خدا  1عمرانمبارکه آلسوره  164آیه 
بر مردم نعمتی بزرگ دانسته شده است دلیل این امر هم در 

این گونه توضیح  2سوره مبارکه نحل 36صفحه با طرح آیه 
 اند. کننده به یكتاپرستی بودهداده شده که آنان دعوت

 نام دارد "سرور آزادگان"درس که  این در سوم: درس
 کربال جریان در )ع(قاسم حضرت داستان نکرد تعریف با

 با و شودزده می رقم آموزاندانش برای عاطفی ایصحنه
 عنوانبه ایشان معرفی و )ع(حسین امام قیام کردن مطرح
 هایمؤلفه از که )ع(ائمه امامت به ایمان امت، نجات کشتی

  است. شده تقویت باشدمی الهی اخالق شناختی
-نام دارد می "باغ سری"این درس که  درس چهارم:

معروف و نهی از کوشد تا احترام به مالكیت خصوصی و امربه
 منكر را آموزش دهد.

 "ایمان با شتربان" داستان درس این پنجم: درس
 مورد در آیاتی آوردن با ادامه در و کرده مطرح را (صفوان)

 23، 4سوره توبه 114، 3سوره فتح 29]آیه  تبری و تولی
 داشتن بغض تا است [ خواسته6عمرانآل 28، 5سوره شوری

 خداوند دشمنان نوعیبه که )ع(بیتاهل دشمنان به نسبت
 خداوند دوستان که بیتاهل دوستان با دوستی و باشدمی
اشاره به روز سیزده آبان به نام روز  .کند بیان را هستند نیز

ستمگر آمریكا های ملی مبارزه با استكبار و بیزاری از دولت
مورد  31و اسرائیل نیز مطلب دیگری است که در صفحه 

  نظر بوده است.
نام گرفته  "سیمای خوبان"که  درس این ششم: درس

در برخورد با  )ع(کاظم امام حسنه اخالق از داستانی بیان به
کارگران، هنگام غذا خوردن و شكرگزاری از خداوند پرداخته 

در قرآن بوده که  )ع(بیتاست. موضوع بعد تبیین جایگاه اهل
مبادرت شده است. در  7سوره مبارك احزاب 33به ذکر آیه 

امامت یكی از "به این نكته اشاره شده است که  36صفحه 
یب که خداوند جانشینان باشد به این ترتاصول اعتقادی می

را تعیین و از طریق پیامبر به مردم  )ص(پس از حضرت محمد
از  38صفحه  "کامل کنید". در بخش "معرفی کرده است

آموزان خواسته شده تا نام امامان معصوم و آن چه که دانش
 دانند را بنویسند. درباره این بزرگواران می

                                                           
 «اَنفُسِهِمْ مِن رَسولً فیهم بَعَثَ اِذ المُؤمِنینَ عَلَی اللّهُ مَنَّ لَقَد» 1
 «اللّهَ اعبُدُوا اَنِ رَسولً أُمَّئٍ کُلِّ فی بَعَثنا لَقَد وَ» 2
 «بَینَهُم رُحَماءُ الکُفّارِ عَلَی اَشِدّاءُ مَعَه و الَّذینَ وَ اهللِ رَسولُ مُحَمَّدٌ» 3

 «مِنهُ تَبَرَّأَ لِلّهِ عَدُوٌّ اَنَّهُ لَهو تَبَیَّنَ فَلَمّا» 4

 «القُربی فِی المَوَدَّه اِلّاَ اَجرًا عَلَیهِ اَسئَلُکُم ال قُل» 5

 «اَولِیاءَ الکافِرینَ المُؤمِنونَ یَتَّخِذِ ال» 6

 «تَطهیرًا یُطَهِّرَکُم وَ البَیتِ اَهلَ الرِّجسَ عَنکُمُ لِیُذهِبَ اهللُ یُریدُ اِنَّما» 7
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مامان نیز هدایت به سمت ا 39صفحه  "نیایش"در  
و قرار دادن محبتشان در دل و کوشش در  )ع(معصوم

باشد راستای جلب رضایت آنان که همان رضایت الهی می
 آورده شده است.  

دست در دست "عنوان این درس  هفتم: درس 
 از یكی دیدار از داستانی بیان به آن باشد و درمی "دوست

 امام با علما )شیخ حسن حلَّی معروف به عالمه حلَّی(
آموزان از دانش 44پرداخته شده است. در صفحه  )عج(زمان

 هر و بنویسند )عج(زمان امام به اینامه"شود که خواسته می
 او از دارند دوست چه و هر بگویند او به خواهندمی چه

به این مطلب  45صفحه  "وگو کنیدگفت"در  ."بخواهند
 مشورت با و کنند فكر"اشاره شده که دانش آموزان 

 امام توجّه از توانندمی چگونه که بگویند تانشاندوس
. نكته دیگر در "شوند؟ مندبهره ایشان دعاهای و )عج(زمان

آموزان خواسته شده است که از دانش "تحقیق کنید"بخش 
 )عج(های عالمه حلَّی که به دیدار امام زمانتا در مورد ویژگی

 شرف یاب شدند پژوهش نمایند.
دارد  نام "دوران غیبت"این درس که  درس هشتم:

صغری و  غیبت دوران و )عج(مهدی امام زمان تاریخی اتفاقات
غیبت کبری را بررسی کرده است. راه ارتباطی مردم با امام 

در غیبت صغری که از طریق نایبان خاص و چهار  )عج(زمان
نفره و در غیبت کبری از طریق عالمان و فقیهان پرهیزکار 

 ز ازجمله نكات ویژه درس است.باشد نیمی
 نام دارد با "جهان دیگر"که  درس این در نهم: درس 

 زندگی بحث مرگ لحظه تا انسان رشد مراحل کردن مطرح
 خراب منزلِ یک ساخت بودن آسان و شده تبیین آخرت

 و هادوباره انسان شدن زنده آن، اولیه ساختن به نسبت شده
توسط  قیامت توانایی ایجاد هایی ازتمثیل را بهار آمدن

سوره  17آخرت ]آیه  زندگی از آیاتی شده و خداوند دانسته
در  "میردای که میبوته"و شعر  [2سوره غافر 17، آیه 1اعلی

وجود تصویری از طبیعت  اند.وصف معاد مرور گردیده
ای کوچک از که خود نشانه 53زمستانی و بهاری در صفحه 

ت هم جلوه خاصی به درس زنده شدن در روز قیامت اس
 از داستانی آوردن نیز با "بدانیم" بخش داده است. در

 نبوت، عدل، توحید، بحث به )ع(حسنی عبدالعظیم حضرت
 است. شده اشاره هم با معاد و امامت

نام دارد  "آداب زندگی"که  درس این در دهم: درس
در نحوه زندگی اجتماعی  )ص(به نقش الگویی پیامبر اسالم

پرداخته شده و مصادیقی از سیره ایشان که در سوره مبارکه 
                                                           

 «اَبقی وَ خَیرٌ اآلخِرَئُ وَ» 1

 «الحِسابِ سَریعُ اهللَ اِنَّ الیَومَ، ظُلمَ ال کَسَبَت بِما نَفسٍ کُلُّ تُجزی اَلیَومَ» 2

رعایت  60حجرات وجود دارد ذکر گردیده است. در صفحه 
های مورد بررسی عنوان یكی از مؤلفهبه "تقوای الهی"

 شود.مشاهده می
نام دارد و در  "راه تندرستی"این درس  درس یازدهم:

ذکر داستانی از کُشتی گرفتن مرد آن سعی شده که با 
بر لزوم ورزش و حفظ آمادگی جسمانی  )ص(چوپان با پیامبر

تأکید گردد. نكته دیگر کمک آمادگی جسمانی به مؤمنان 
 برای جهاد در راه خداست. 

 داستان ذیل دوازدهم درس در دوازدهم: درس
 و روزه مسافر احكام نماز آموزش به "سفرهای بابرکت"

های زیاد این درس که در شده است. تمرینپرداخته 
آموزان ای است که دانشقرار دارند نكته 74تا  71صفحات 

را در شرایط مختلف قرار داده و نكات احكامی خاص را برای 
 دهد.آنان شرح می

این درس عید مسلمانان نامیده شده و  سیزدهم: درس
 قربان عید ویژهو به اعمال حج در پی آن است تا بحث

های نو، خواندن دو رکعت )مانند غسل کردن، پوشیدن لباس
   عنوان تعظیم شعائر الهی را آموزش دهد.نماز عید( به

نام دارد  "راز موفقیت"این درس که  درس چهاردهم:
عنوان یكی از خوشنویسان الملک بهبه بیان زندگی کمال

ش ماندگار ایرانی پرداخته و کلید توفیق ایشان را صبر و تال
 دانسته است.

نام این درس  "آفرینان جاودانحماسه" پانزدهم: درس
اقدام شده است.  نور راهیان اردوی وصف بوده و در آن به

و ترویج فرهنگ ایثار و  خداوند راه در جهاد تقویت روحیه
باشد که راه ترین اهداف این درس میشهادت از عمده

 نامهوصیتتشریح  شهدا، تبیین داستان هارسیدن به آن
[ و 3سوره نساء 74آیه مرتبط ]آیه  ذکر آموز،دانش شهدای

تشخیص  پا قطع جانبازان و شهدا از قرار دادن تصاویری
-از دانش 90صفحه  "ببین و بگو"داده شده است. در بخش 

آیا تا به حال به زیارت شهدا و یا "آموزان پرسیده شده که 
اید چه اگر رفته اید یا خیر؟ وها رفتهدیدار خانواده آن

. درخواست تحقیق در مورد یكی از "اید؟احساسی داشته
آموزان هم شهدا، جانبازان یا اسیران محل زندگی دانش

 جای داده شده است. 91تكلیفی است که در صفحه 
با آوردن داستان  درس این در شانزدهم: درس

 )س(حضرت فاطمه معصومهبه معرفی بانوی کرامت  "زیارت"
و نیز تبیین پاداش زیارت ایشان اشاره شده است. در 

 )ع(چراغهم نكاتی در مورد حضرت شاه 95صفحه  "بدانیم"
، "دعا کنید"های آمده است. نكات خوبی هم در بخش

                                                           
 «عَظیمًا اَجرًا نُؤتیهِ فَسَوفَ یَغلِبْ، اَو فَیُقتَل اهللِ سَبیلِ فی یُقاتِل مَن وَ» 3
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خواسته شده  95صفحه  "خاطره گویی و تحقیق کنید"
آموزان در شدهی و معرفت افزایی دانتواند به انگیزهکه می

 کمک کند. )ع(چراغو شاه )س(مورد زیارت حضرت معصومه
 "آموز نمونهدانش"آخرین درس کتاب  درس هفدهم:

قولی، مؤدب بودن، طلبی، خوشگذاری شده و از فرصتنام
تسلط بر محتوای دروس، مهربانی، رعایت حقوق دیگران 

مرتبط ها یاد گردیده است. نكته ترین ویژگیعنوان مهمبه
-است که از دانش 102با موضوع مقاله وجود تمرین صفحه 

آموز نمونه را در های یک دانشخواهد تا ویژگیآموزان می
خدا، پیشوایان دینی، خود، اطرافیان و "ارتباط با 

 لیست کنند. "زیستمحیط

 

 

 های آسمان دوره ابتداییالهی در محتوای کتب هدیه های اخالقچگونگی توجه به سطوح و مؤلفه. 2شکل 

 گیریبحث و نتیجه
 دوره آسمان هایهدیه درسی هایمقاله حاضر کتاب

 ابتدایی را به شیوه کیفی تحلیل نمود و سعی کرد تا جایگاه
الهی را مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان  اخالق هایمؤلفه

های اخالق الهی مورد در حد مطلوبی سطوح و مؤلفه داد که
صورت صریح و ها در متن کتب چه بهو اغلب آن توجه بوده

شوند. چگونگی رسیدن ما به این حد چه ضمنی مشاهده می
از مطلوبیت بر می گردد به مصادیقی که در بخش یافته ها 

های درسی در ذکر شدند. همان طور که مالحظه شد کتاب
های مختلف اخالق الهی را آموزش زیاد و با تكنیک صفحات

داده بودند و ما بر اساس قضاوت شخصی و البته عالمانه 
و  1خود که برآمده از صالحیت، درگیری طوالنی مدت

توانیم این را اعالم اشراف بر اهداف و نیز محتوا است می
های مورد بررسی و ترین نقاط قوت و ضعف کتابکنیم. مهم

توان این شكل طرح دهای اصالحی مربوطه را میپیشنها
 نمود:

 الف( نقاط قوت
های ها ایجاد پیوند میان مؤلفهیكی از نقاط قوت کتاب

                                                           
1 Prolonged Engagement 
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ای که مسائل اجتماعی است، به گونه "جامعه"اخالق الهی و  
حوزه بندگی در غالب محتواها مشهود است. این نكته خوب، 

د دارد و مؤلفان نیز وجو )ع(در مورد زندگی امامان معصوم
اند که تصویری از آن بزرگواران ارائه دهند تا درصدد آن بوده

دانش آموزان بفهمند که امامان عضوی از یک جامعه 
نیافتنی]البته جنبه قدسی و هستند نه یک فرا انسان و دست

 معنوی امامان در جای خود مورد توجه ویژه بوده است[.
گرافیكی خاص دوره های ها و طرحبرخورداری از نقاشی

دهی به آموزش اخالق الهی داده دیگر کودکی و ارتباط
شناسی لذت ای است که توانسته با توجه به امر زیبایینكته

 در یادگیری این مباحث را در دانش آموزان افزایش دهد. 
 ب( نقاط ضعف

های درسی بررسی وسوی غالب کتاببه نظر ما  سمت
تفاده از عواطف و احساسات شده در تبلیغ اخالق الهی اس

تواند مقداری دانش آموزان را است که در جای خود می
کند دور یاری کند اما خطری که این رویكرد را تهدید می

ماندن از عنصر عقالنیت و اعطای بینش است. این اتفاق 
قدم نگه داشتن تواند در جذب مفید باشد اما در ثابتمی

نوجوانی و جوانی کارایی خود ویژه در سنین آموزان بهدانش
دهد چرا که ریشه معرفتی و عقالنی الزم در را از دست می

شود. هدایت گری عقل خوبی آبیاری نمیدوره کودکی به
آنقدر در قرآن کریم اهمیت دارد که همسنگ و در کنار 

 أَوْ نَسْمَعُ کُنََّا لَوْ وَقَالُوا»هدایت گری انبیاء ذکر شده است
 دنیا در ما اگر: گویند ؛ و«السََّعِیرِ أَصْحَابِ فِی کُنََّا مَا نَعْقِلُ
 کردیممی رفتار عقل دستور به یا شنیدیممی انبیا سخن
 امام روایتی [، همچنین در20نبودیم] دوزخیان از امروز
 وَ اَلضََّالَلِ مِنَ رُشْدٌ فَإِنََّهُ بِالْفِكْرِ عَلَیْکَ: »فرمایدمی( ع)علی

 هر از که کنممی سفارش تفكر به را تو ؛«الاَلْأَعْمَ مُصْلِحُ
-می اصالح را اعمال و شودمی رهنمون هدایت به گمراهی

[. در راستای توجه یكسان و متعادل به سطوح و 21کند]
های مختلف یادگیری در آموزش اخالق به کودکان، حیطه

در آموزش معیارهای اخالقی و »اعتقاد دارد که:  1لُكوایتاکا
ای ترین مراحل هویت اخالقی؛ به گونهابتداییگیری شكل

یكپارچه باید به سطوح شناختی، نگرشی و مهارتی توجه 
البته مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی از عالمان  [.22«]شود

معاصر اخالق بودند که به طور خاصه مبحثی ذیل به هم 
پیوستگی معرفت، محبت و اطاعت در تربیت اخالقی داشته 

معرفت زمینه ساز محبت و »ن این گونه است: اند، نظر ایشا
محبت زمینه ساز توسعه بیشتر معرفت است و این رابطه 
دوطرفه ادامه دارد تا جایی که زمینه برای انتخاب، به عنوان 
یک فعل ویژه موجود مختار تحقق پیدا می کند. بر این 
                                                           
1 Lokhvytaka  

اساس فعل اختیاری مُتَقوِم به دو پایه علم و محبت 
 [.23«]است

زدگی در آموزش مفاهیم اخالقی مشاهده ی شتابنوع
ها شود که مؤلفان را از سناریونویسی منطقی در کتابمی

تواند سازنده بودن کتاب و بازداشته است. این ضعف می
محتوای آن را زیر سؤال ببرد. باید یادمان باشد که رویكرد 

های دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی ایران به برنامه
ه حفظ ظاهر و تبعیت از فرمالیسم آموزشی نیست هیچ وج

و دانش آموزان به مثابه کارت حافظه یا مخزن ذخیره 
 اطالعات نمی باشند. 

های گناه برای اهل جهنم ]به ویژه استعمال بیان عذاب
هایی مانند: به گوش رسیدن صداهای وحشتناك، عبارت

ز نبود آب و غذا، آرزوی مداوم مرگ که در درس هفدهم ا
تواند به دلیل ترسیم کتاب پنجم اتفاق افتاده است[ بعضاً می

جویانه از خدا منجر به یأس تصویر پرخاشگرایانه و انتقام
آموزان شود و به جای این که از گناهان جلوگیری دانش

کند زمینه ناامیدی به درگاه الهی را در آنان فراهم سازد. 
تر باشد. در لموسگرا متواند در کودکان دروناین آثار می

های درسی، آزادمنش، مخالفت با این رویكرد حاکم بر کتاب
سجادیه و باقری هدف گذاری و آموزش امور اخالقی در 

های کودکان را ملزم به تناسب با توان شناختی، دلبستگی
 [.24اند]کودکان و نیز زیبا بودن دانسته

انگاری جنسیت دیگر کثرت توجه به دختران و نادیده
های دوم و سوم ها است. جنس محتوای کتاباشكال کتاب

آموزانی که در آستانه ورود غالباً دخترانه بوده و برای دانش
به سن تكلیف شرعی هستند تنظیم شده است؛ این اقدامی 

-باشد که فهم محتوا توسط پسران و نیز تدریس معلمانمی

 هایتوانایی به که بود آن سازد. انتظارشان را دشوار می
-دانش اخالقی و دینی تحول سطح و تجربیات شناختی،

عابدینی  .شدمی توجه دختران میزان به هم پسر آموزان
 تربیت جایگاه بلترك نیز در پژوهش خود که با هدف بررسی

ابتدایی انجام داده این  دوره درسی هایکتاب در اخالقی
از  یافته را مورد تأیید قرار داده است. از نظر او بسیاری

هایی مانند کار در کالس و یا ها در بخشتصاویر کتاب
[. 25های ملی و آیینی مربوط به دختران است]مراسم

همچنین اختری در پژوهش خود که به نگرش دانش آموزان 
نسبت به درس عربی پرداخته هشدار داده است که پسران 

 [.  26تری به درس عربی دارند]نگرش منفی
ویژه گرایانه صِرف بهی و طبیعتحاکمیت فضای روستای

در اشعار و دور ماندن از فضای شهری و مأنوس کردن 
آموزان شهرهای بزرگ دیگر اشكالی است که مشاهده دانش

جز محیط روستایی و طبیعت، رسد که بهشود. به نظر میمی
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توانستند از های دیگری نیز وجود دارند که مؤلفان میسوژه
 ها استفاده کنند.آن

اشكال دیگر فقدان وجود هماهنگی افقی و عمودی و در 
های مورد برخی از موارد همپوشانی بین دروس کتاب

بررسی در طرح مضامین اخالق الهی است. همین امر باعث 
آموزان شود که تصویری تار و مخدوش در ذهن دانشمی

های اخالقی به تأخیر بیفتد. نقش بندد و درونی کردن ارزش
با نتایج پژوهش نیكونظر همسو است، او که به این یافته 

های آسمان دوره ابتدایی بر تحلیل محتوای کتاب هدیه
رسد های عاطفه دینی پرداخته به این نتیجه میاساس مؤلفه

ها باألخص در کتاب های چهارم و که بین مطالب کتاب
پنجم ارتباط عمودی وجود ندارد و این دو کتاب توجه 

 [.   27اند]دینی نسبت به خدا داشتهکمتری به عواطف 
 ج( پیشنهادها

متخصصان برنامه "تشكیل کمیته تخصصی متشكل از 
شناسی تحول دینداری، درسی، فلسفه تعلیم و تربیت، روان

تواند قدری از معایب می "تربیت اخالقی و معارف اسالمی
موجود را برطرف سازد و به طراحی، انتخاب، تنظیم و 

های آسمان کمک د محتوای کتب هدیهسازماندهی مجد
 کند.

که  بود خواهد بخشنتیجه وقتی های آسمانهدیه درس
ای جامع باشد و بتواند در دارای طرحی کالن و برنامه

آموزان را اخالقی تربیت اقدامی هدفمند و مشخص دانش
کند و رابطه آنان با خداوند را پایدارتر سازد. به عنوان نمونه 

این قسمت آن است که در حین برگزاری  پیشنهاد ما در
، مراسمات )ع(نمایش های قرآنی، زیارت از حرم اهل بیت

سوگواری و اعیاد مذهبی، گروهی از متخصصان با کودکان 
ها در زمینه ارتباط با گفتگو کنند تا به مهم ترین پرسش

ها را دسته بندی کنند و خدا و اخالق الهی برسند، آن
ولید محتوا بشود. به هر میزانی که همین معیاری برای ت

ریزان درسی و مؤلفان کتب با مخاطبان کمتر فاصله برنامه
های محتوایی تر و نسخهها واقع بینانهشود، هدف گذاری

 تر خواهد داشت.جنبه کاربردی
داشتن صبر در انتخاب محتوا، اهلیت مؤلفان و معتقد 

له آموزان از جمها به تحول درونی دانشبودن آن
پیشنهادهای ما برای مقابله با شتابزدگی و افتادن در دام 
فرمالیسم است]به نظر ما یكی از حساس ترین بخش های 

ها به آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان مرحله اتصال آن
پروردگار است، این که ما رابطه اخالقی کودك با خداوند را 
 چگونه و با چه دقت نظری پی ریزی کنیم مهم است و

جایگاه پایه ای و بنیادین در تعلیم و تربیت دارد و خیلی از 
اتفاقات، تصمیمات و رفتارهای اخالقی بعدی کودك منبعث 

از آن خواهد بود. ما باید از وارد کردن هر گونه خللی به 
تربیت اخالقی کودکان که ناشی از ظاهربینی و بدفهمی 

 باشد بپرهیزیم[.  
گناه برای اهل جهنم هم  هایدر ارتباط با بیان عذاب

توصیه ما این است که چون کودکان در آغاز راه هستند لذا 
گونه نباید آنان را از خشم و جهنم خدا بترسانیم، بلكه این

توضیح دهیم که اوالً شدت باالی مجازات که در کتاب آمده 
برای طغیانگران، مشرکان و کفار است و این با وجود پاك 

م هستند و احتمال گناه کردنشان کودکان شیعی که معصو
توانیم تعبیر خود را ضعیف است، سازگاری ندارد و ثانیاً می

اصالح و تلطیف کنیم و بدین گونه بگوییم که جهنم جایی 
است که مهربانی و لطف خداوند کمتر به انسان گناهكار 

رسد. این نوع تعبیر به قوه و توان شناختی و یادگیری می
ها را تر است و نگرانی آنایی نزدیککودکان دوره ابتد

دهد. منظور ما از این تعبیر آن است که می توان کاهش می
بر وجود اصل عذاب اذعان کرد منتها جزئیات و مصادیق آن 

 حتماً باید تلطیف گردد.
تر نقش پیشنهاد ما در مورد جنسیت نیز نمایش درست

طریق  های آسمان است تا از اینهای هدیهپسرها در کتاب
-های جنسیتی پسران هم توجه کرد. کلیشهبتوان به کلیشه

تواند در دانش آموزان پسر درونی شده و در نوع هایی که می
های نوجوانی، جوانی و بزرگسالی ها در دورهعملكردهای آن

های پسرانه ها، تصاویر و نقشاثرگذار باشد. استفاده از نام
 رار گیرد. تواند در این راستا مورد توجه قمی

در مواجهه با حاکمیت فضای روستایی)طبیعی و به دور 
ها و مسائل زندگی شهری( در کتاب باید گفت به از شلوغی

دلیل تغییر سبک زندگی شهرنشینان بر اثر صنعتی شدن، 
ازدحام جمعیت، آپارتمان نشینی و زیست چندفرهنگی الزم 

باشد تا تر تر و ملموسها قدری واقعیاست که فضای کتاب
های اجتماعی آموزان بتوانند بین تجارب خود، واقعیتدانش

های جدید ارتباط بهتری برقرار بیرون از مدرسه و آموخته
 کنند.

به دلیل کثرت غیرمستقیم بودن و غیرمتنی بودن 
 های آسمان توصیههای هدیهدر کتاب آموزش اخالق الهی

-قش دانشدر فعال دانستن ن هاشود رویه موجود کتابمی

 وجوپرس استدالل، وگو،گفت به میل آموزان تقویت شود تا
 .بیشتر از قبل گردد انتقادی، تفكر و
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