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 سوره مبارکه حمد

از  یکیو شر است.  ریو خ یو زشت ییبای، زها یو بد ها یاز خوب ختهیآم میکن یم یکه ما در آن زندگ ییایدن

 ییبایز دنی. داستو کماالت  ها یخوب ها، ییبایز دنی، دایدن نیدر ا یزندگ یانسان برا ازیمورد ن یها مهارت

 لیتما ند،یب یو کمال را م ییبایز یانسان وقت یعنی کند، یو ثناء را در انسان فعال م شیو کمال، حس ستا

 میقرآن کر اتیآن در ادب شیو کمال و ستا ییبایز دنی. به ددینما شیکه آن را ابراز کند و ستا کند یم دایپ

 .شود یگفته م« حمد»

نسبت  تیشکر و عبود شود یاست که باعث م یعوامل نیتر از مهم یکیبه مقام حمد  دنیو رس ییبایز درک

عامل است که انسان را به استعانت و کمک  نیکند؛ و هم دایبه رب و پروردگار عالم در انسان تحقق پ

 .دهد یدر کارها و اعمالش سوق م تیهدا یگرفتن از ربّ خود، برا

بر اساس  ؛است انیبه مقام حمد پروردگار عالم لیو ن ها ییبایدر درک ز ،موجودات ریمقوم انسان با سا فصل

 :خواهد بودهای تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل  مطالب فوق پیام

 

 :لذا  .کند در این سن کودک با کارهای جنبشی و حرکتی پر نشاط ارتباط بهتری برقرار می پایه اول

دیدن و تحسین صفات کمالی و زیبایی در کارهای فردی و جمعی،  ،ها ها و فعالیت محور برنامه

 .استحرکتی و دارای نشاط و خالقیت 

 :باشند. فعال کردن توان مشاهده فکری  متعدد دارای زیبایی میها و زوایای  کارها از جنبه پایه دوم

 است.کودک در دیدن وجوه متعدد زیبایی در انجام یک فعالیت یا برنامه در این مرحله بسیار مهم 

توان ساخت  د درخت و چیزهای مختلفی که از آن مییعنوان مثال کودک با دیدن درخت با فواه ب

 گردد. آشنا می

 :واسطه انجام آن کار یا فعالیت از سوی دیگران ه ای که کودک ب طراحی فعالیت یا برنامه پایه سوم

عبارت بهتر کار زیبایی که او انجام داده است توسط دیگران ه ب .شود مورد تحسین و تشویق واقع می

گیرد. در این مرحله کودک از مرتبه مشاهده زیبایی در  دیده شده و سپس مورد تحسین قرار می

 شود. رحله قبل به مرتبه انجام کار و عمل زیبا وارد میم

 :شود که کودکان را با انواع کارهای خوب و زیبا در زندگی آشنا  در این مرحله سعی می پایه چهارم

بخشش کردن و  . مثالًاستم با سختی أکنیم و او یاد بگیرد که انجام برخی از این کارهای زیبا تو

 .استرفتارهای غلط دیگران با نوعی دشواری و سختی همراه  گذشت کردن و ندیدن برخی از

 :از زیبایی در هستی گرفته تا زیبایی در هستند؛ ها دارای تنوع بسیار زیادی  زیبایی پایه پنجم

خلقت انسان. در این مرحله کودکان را به نوع خاصی از زیبایی یعنی بروز زیبایی در روابط و 
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کنیم بروز این رفتارهای زیبا را در کودکان افزایش  سعی می کنیم و تعامالت اجتماعی جلب می

 دیدن زیبایی در انواع کمک کردن به دیگران و انتخاب بهترین آنها برای انجام. دهیم. مثالً 

 :د که بروز زیبایی آن به برکت جمع و شو ای طراحی می در این مرحله فعالیت یا برنامه پایه ششم

 .نباشدایی قادر به ایجاد آن و انجام چنین کاری و فرد به تنه ممکن باشدگروه 
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 سوره مبارکه ناس

زندگی میدان مسابقه است . مسابقه ای برای سرعت و سبقت در کارهای خیر ، خوب و درست. در این 

میدان مسابقه که در درون جامعه و بر بستر زندگی اجتماعی برگزار می گردد موانعی قرار داده شده که 

ا ، شکوفایی توانها و استعدادهای نهفته درونی انسان است. این عوامل پیدا و پنهان، به اسم نقش اصلی آنه

دشمنی بنام وسوسه سعی در القاء کندی و تاخیر در انجام کارهای خوب و خیر را دارند تا انسان از رسیدن 

 به موفقیت محروم گردد.

زیبا و اولویت بندی کارهای درست از دیگران و سرعت و سبقت در انجام کار خوب ، ایجاد تنوع در کارهای 

انجام عمل خیر بصورت فردی و جمعی راهکاری مناسب برای پناه بردن و تحقق استعاذه در انسان نسبت 

 رب العالمین است.

کم کردن تاثیر پذیری منفی محیطی برای سرعت در انجام خوبیها و کارها ی خیر ، کودکان را به سوی یک 

شاط و امید سوق می دهد ؛ بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه زندگی پر از ن

 به شرح ذیل می باشد:

پایه اول دبستان: طراحی فعالیت یا کارهای خوب و درستی که سرعت و شتاب در انجام آن بعنوان یک  •

مولفه بسیار مهم و تاثیر گذار لحاظ گردد تا بواسطه سستی و رخوت، کودک گرفتار کندی و تاخیر در 

 کارهای خوب نگردد.

درست. ایجاد فضا برای هم فکری برای  پایه دوم دبستان: آشنا شدن کودکان با تنوع در کارهای خوب و •

اینکه چه کارهای خوب دیگری را هم می توانیم انجام دهیم تا شوق و نشاط او برای انجام کار خیر افزون 

 شود.

پایه سوم دبستان: کودک باید درک کند که همه کارهای خوب را نمی تواند بعلت انواع محدودیت ها در  •

دارد که ضمن اولویت دهی کار بهتر و درست تر را انجام دهد چرا که تزاحم یک زمان انجام دهد لذا ضرورت 

بین کارهای خوب گاهی موجب عدم انجام آن کارها می گردد. مثل تقابل بین ورزش کردن یا تکلیف 

 نوشتن. 

پایه چهارم دبستان: شناخت عوامل موردی و مصداقی ایجاد تاخیر و کندی در انجام یک کار خوب و لحاظ  •

نمودن آنها در برنامه ها و فعالیتهای آتی، جهت افزایش سرعت کارهای خوب. مثل تاثیر دیر خوابیدن بر 

 کسالت و عدم نشاط صبحگاهی 

پایه پنجم دبستان: آشنا شدن با مهارتها و قوانین افزایش نشاط در انجام کارها برای بیشتر شدن کارهای  •

 خوب و درست .

راهکارهای سرعت یافتن در کارهای خوب بین خود و دیگران و ساماندهی و برنامه پایه ششم دبستان: ارائه  •

 ریزی برای انجام کارهای خوب در قالب یک سازمان یا تشکیالت کوچک
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  سوره مبارکه فلق 

زندگی میدان مسابقه است . مسابقه سرعت و سبقت در کار خیر و دور شدن از شرور و انتخاب و رفتار های 

این میدان مسابقه از ناحیه محیط ، موانعی قرار داده شده که نقش اصلی آنها، شکوفایی توانها و غلط . در 

استعدادهای نهفته درونی انسان است. شناسایی و مواجهه درست با مشکالت سبب می گردد که حل مشکل 

ز سوی خداوند و مسئله برای انسان بسیار شیرین و لذت بخش شود . لذا فلسفه وجود مشکالت و موانع ا

 داناتر و قوی تر شدن انسانها می باشد. 

سرعت و سبقت، ایجاد تنوع، اولویت بندی و پذیرش به موقع و سریع کارهای خوب و درست و در یک کالم 

خیرگزین نمودن انسان در قالب فردی و جمعی راهکاری مناسب برای پناه بردن و تحقق استعاذه در انسان 

 نسبت رب العالمین است.

کم کردن تاثیر پذیری منفی بواسطه محدودیت های محیطی برای سرعت بخشیدن در انجام خوبیها و کارها 

ی خیر، کودکان را به سوی یک زندگی پر از نشاط و امید سوق می دهد ؛ بر اساس مطالب فوق پیام های 

 تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد:

ین سازی مواجهه با یک مسئله و مشکل در بستر نشاط و تحرک بگونه ای که برای پایه اول دبستان: شیر •

کودک حل مشکل و مسئله شیرین و لذت بخش شود به قول معروف برداشتن میم مشکالت و تبدیل آن به 

  .شکالت

پایه دوم دبستان: آشنایی با انواع مشکالت و مواجهه درست دیگران با آن مشکل که باعث شکوفایی  •

 استعدادهای زیادی در آنها شده . مثل قدرت های خاص افراد نابینا در شنیدن و دقت کردن.

پایه سوم دبستان: مواجهه درست و صحیح کودک با یک مشکل مشخص و موردی و تالش برای حل  •

 ن آن و چشیدن لذت حل آن مشکل.کرد

پایه چهارم دبستان: شناخت و شناسایی انواع موانع و مشکالت و دسته بندی آنها به مشکالت فردی و  •

گروهی یا خانوادگی و برنامه ریزی برای حل این مشکالت و موانع . بعبارتی فرد باید فهرستی از مشکالت 

 داشته باشه. 

وان و مهارت حل مسائل و مشکالت بطور ویژه مشکالت در حوزه روابط و پایه پنجم دبستان: تقویت ت •

تعامل با دیگران برای افزایش سرعت در انجام کارهای خوب و تبدیل تهدید ها به فرصت بصورت جزیی و 

  .مشخص

پایه ششم دبستان: بکارگیری توانهای جمعی و گروهی برای حل مشکالت بویژه مشکالتی که در جمع ها  •

 .دارد در قالب گروهها و تشکیالت کوچک گره گشا وجود
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 سوره مبارکه توحید

اولین و مهم ترین سوالی که بصورت فطری ذهن انسان را به خود مشغول می کند این سوال است که 

آفریننده و خالق هستی کیست و چه ویژگیها و صفاتی دارد؟. اینکه چگونه و از چه طریقی می توان خداوند 

ت ؟. نظر به اینکه شناخت و علم به خداوند از طریق رایج و معمول ممکن نمی باشد خداوند برای را را شناخ

معرفی خود در سوره مبارکه توحید خودش را با صفات مخلوقات معرفی می کند صفاتی مثل فرزند داشتن ، 

 ج و معمول در عالم مخلوقات است .والد داشتن یا کفویت و شباهت که از صفات رای

ان صفت ولد و والد و کفو را در بستر خانواده به خوبی می شناسد ، لذا خداوند خود را از طریق همین انس

صفات و نداشتن آنها در خود به انسانها معرفی می کند . با اینکه همه انسانها فرزند کسی هستند و این 

وند کسی است که فرزند کسی مفهوم را هر انسانی به راحتی و به آسانی درک می کند می تواند بفهمد خدا

نیست و از کسی زاییده نشده است و خدا کسی است که فرزند ندارد و خودش هم فرزند کسی نیست . نکته 

جالب در این خصوص این است که بیشتر صفات ذکر شده در سوره مبارکه توحید از جمله مفهوم والد و ولد 

 . و کفو جزو مفاهیم خانواده و بیت بوده نیز می باشد

شیوه خداشناسی قرآن در سوره مبارکه توحید، توجه به صفاتی است که انسان می شناسد و در عین حال 

خدا از داشتن آن صفات پاک و منزه است بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه 

 به شرح ذیل می باشد:

پایه آشنا نمودن کودکان با تنوعی از مخلوقات است جمع کردن  این در فعالیت محور: دبستان اول پایه •

انواع برگ ، انواع سنگ ها، کلکسیون صدف و ... در یک محیط شاداب و جذاب و معرفی این مخلوقات که 

 خالق همه آنها خداست.

ز هر ا باید کودک مرحله این در است مفید آثار و خواص سری یک دارای مخلوقی هر: دبستان دوم پایه •

مخلوقی یک سری نکات جالب و لذت بخش یاد بگیرد . تنوع خاصیت در مخلوقات باعث ارتباط محسوس تر 

 کودک با عالم هستی و در نتیجه باخالق آن می گردد.

 کارکرد مثال مصداقی و خاص بصورت مخلوق یک آثار و خواص با کودکان نمودن آشنا: دبستان سوم پایه •

دام مورچه ها . از طریق درک نظم و عظمت و حکمت موجود در میان یک مخلوق ان بررسی یا چشم یا دست

 کودک بطور طبیعی در معرض شناخت خالق قرار می گیرد.

 و هم کنار در مخلوق چند اثرگذاری با کودک کردن آشنا مرحله این در فعالیت محور: دبستان چهارم پایه •

و خواص جدیدی می باشد مثل کاشتن لوبیا و اثر نور و آب  آثار دارای که بزرگتر فرآیند و چرخه یک تولید

 در شکوفایی دانه یا نقش خورشید در چرخه تولید باران .

 و خانه مثل جا همه در قوانین اثرگذاری کند درک کودک که بازی یا فعالیت طراحی: دبستان پنجم پایه •

 ن حاکم بر رشد گیاهان ، باران و ...قوانی مثل. است یکی قانون آن خالق و رب لذا است یکسان مدرسه
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 یا مدیر یک نقش بررسی و جمعی و گروهی رسمی و جدی فعالیت یا کار یک انجام: دبستان ششم پایه •

 . عالم داشتن وحدت و نظام اهمیت درک برای جمع ساماندهی و هماهنگی در رهبر
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 سوره مبارکه مسد

خویش برای هدایت انسانها انبیاء الهی را فرستاد تا خداوند پس از آفرینش انسان بواسطه صفت رحمت 

انسان طریق رستگاری و صراط مستقیم هدایت را در پیش گیرد . انبیاء الهی میزان و محور هدایت برای 

انسانها بوده لذا ارتباط و نزدیکی با آن بزرگوران به منزله نزدیکی انسان به هدایت و رستگاری می باشد. این 

سایر روابط رایج و متداول در تعامالت اجتماعی بشر نبوده و صرف نزدیکی قوم و قبیله ای و ارتباط همچون 

ارتباط فامیلی یا مکانی یا نسبی یا سببی دلیل بر نزدیک بودن به ساحت معنوی آن بزرگواران و برخورداری 

  .از فضائل ایشان نمی باشد

رآن کریم ، شخصی ممکن است از قبیله رسول سوره مبارکه مسد بیانگر این مطلب است که در فرهنگ ق

اکرم و اتفاقا عموی آن بزرگوار باشد ولی از در ناسازگاری با رسول اکرم درآید و بدین وسیله هیچ گونه 

ارتباط و سنخیتی با وجود معنوی آن بزرگوار نداشته باشد. اساس در نزدیکی و ارتباط با انبیاء الهی تقوی و 

د پاره ای عناوین اعتباری تاثیری در سرنوشت اخروی انسان ندارد ؛ لذا بر اساس معنویت بوده و صرف وجو

  :مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد

پایه اول دبستان: آشنایی با این مفهوم که آسیب برای همه آسیب است و فرقی بین انسانها مثال بین معلم  •

باشد . آسیب شبیه سم عمل می کند و همان دشمن انسان در عدم تحقق اهداف اوست و و شاگرد نمی 

ل نکردن این سموم و توجه نکردن به دستورات هادیان و راهنمایان به صرف برخی نسبت ها تاثیری در عم

 آسیب ها ندارد.

که هر کدام طبق  پایه دوم دبستان: شناخت تنوع آسیب ها از نظر فکری ، رفتاری ، جسمی و یادگیری •

قانون شبیه دشمن انسان در نرسیدن به اهداف صرف نظر از هرگونه نسبت ها و روابط عمل می کنند. محور 

 .فعالیت شناخت تنوع آسیب ها و دشمن های جسمی و روحی انسان می باشد

 پایه سوم دبستان: شناخت یک آسیب بطور مشخص و مصداقی مثال رجوع کردن به متخصص و داشتن •

مرجع تقلید انسان را در مسیر علم و هدایت قرار می دهد و نداشتن مرجع باعث بروز گمراهی و سردرگمی 

 .هر انسانی می گردد

پایه چهارم دبستان: شناخت آسیب ها و کارهایی که فاصله انسان را با خوبان و انبیاء الهی زیاد می کند.  •

 .رفتارهای ایجاد فاصله با رسول می کند بعبارتی چه رفتارهایی انسان را شبیه رسول و چه

پایه پنجم دبستان: شناخت آسیب هایی که در حوزه تعامالت اجتماعی انسان وجود دارد و مشارکت در  •

تعامالت فردی و اجتماعی که ما را به پیامبر نزدیک تر و اصالح رفتارهای غلطی که موجب دوری از خوبان 

 .می گردد
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ت و تعریف یک سری کارهای خوب و درست که مورد پسند رسول خدا بوده و پایه ششم دبستان: شناخ •

موجب نزدیکی فرد و جمع به پیامبر اکرم می گردد. هم چنین پرهیز از انجام کارهای غلط به نیت برائت و 

 .باشد ها می های بد محور فعالیت دوری از انسان
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 سوره مبارکه نصر

دین در حقیقت مجموعه ای از برنامه هایی است که انسان را به دین در نزد خداوند متعال اسالم است. 

سمت هدایت و سعادت سوق داده و او را به بهشت جاودانه رهنمون می کند و اگر دین در زندگی کسی 

نباشد زندگی انسانها سرشار از ظلم و تباهی خواهد شد . دینی که تمام انبیای بزگوار الهی از حضرت ابراهیم 

لیه گرفته تا پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه همه و همه تمام تالش خود را برای اقامه این دین سالم اهلل ع

 .حنیف انجام داده اند

در سوره مبارکه نصر خداوند متعال توفیق یاری و نصرت این دین را برای همه انسانها ممکن دانسته است. و 

انبیاء الهی، توفیق یاری و نصرت دین خدا را داشته برای انسان چه افتخاری باالتر از اینکه بتواند در صف 

باشد. این نصرت و یاری دین خدا ، از همان ابتدای سن کودکی قابل آموزش می باشد و می توان حس 

مثبت یاری دین خداوند را از طرق مختلف در کودکان فعال کرد و به نوعی با تقویت حس اسطوره سازی، 

ال نمود. بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به آنها را در فرآیند نصرت دین فع

 .شرح ذیل می باشد

پایه اول دبستان: محور فعالیت ها آشنا کردن کودکان در بستر کارهای پر نشاط و شادابانه و جهت دادن  •

لذا با توجه به پر تحرک بودن کودکان در این  به آن کارها از حیث ارزشمند بودن و افتخار آمیز بودن است .

سن انجام این کارها و لحاظ کردن نقش شتاب و سرعت در آن بسیار مهم می باشد. مثل سرعت و شتاب در 

  .یاری کردن و کمک کردن به دیگران بعنوان یک کار ارزشمند و قابل افتخار

ی شود ماهیت دینی دارد مثل راست گویی و پایه دوم دبستان: خیلی از کارهایی که توسط ما انجام م •

کمک به دیگران لذا کافی است مصادیق دینداری را در ذهن کودکان تفصیل داده و در فرصت مناسب از آنها 

بخواهیم که در نصرت و یاری دین خدا وارد شوند . بدین طریق افراد بواسطه حضور و مشارکت در نصرت و 

مشارکت پیدا کرده و از آن بعنوان یک کار ارزشمند و افتخار آمیز در یاری دین خدا احساس سهیم بودن و 

 .زندگی یاد خواهند کرد و با دیدن ثمرات آن به منافع این کار پی خواهند برد

پایه سوم دبستان: با توجه به تفصیل یافتن کارهای ارزشمند و افتخارآمیز در ذهن کودک در پایه های  •

کودک ضمن درک محدودیتها به اولویت بندی و انتخاب یک کار خوب بصورت قبل در این مرحله الزم است 

مصداقی و مشخص پرداخته و ضمن انجام آن کار و دیدن ثمرات و نتایج گشایش های ایجاد شده از آن در 

جمع ها و گروهها بعنوان یک کار افتخار آمیز و خاص در زندگی یاد نماید. مثل ساخت انواع کاردستی و 

 .در مناسبتهای مذهبی توزیع آن

پایه چهارم دبستان: تهیه فهرستی از کارهای بزرگ و افتخار آمیز دین دارانه و داشتن برنامه برای نصرت و  •

یاری کردن در انجام اینگونه از کارها و مقایسه اثرات انجام یا عدم انجام آن بصورت محسوس و ملموس 

 .رکت هر یک از این کارها چقدر می باشدبرروی خود و دیگران و اینکه سهم کودک در مشا
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پایه پنجم دبستان: در این پایه فرد به حدی از قدرت و توانمندی می رسد که بتواند در حوزه دین و  •

دینداری پیشنهاداتی ارائه داده و سعی کند مشارکت دیگران را در انجام آن کار خوب جلب نماید تا از این 

 .رت دین خدا پیدا نمایدطریق نقش تازه ای در یاری و نص

، به ارائه پیشنهادات پایه فرد باید بتواند از طریق تشکیل دادن جمع یا گروه پایه ششم دبستان: در این •

خالقانه و یا حل یک مشکل در باب موضوعات و مسائل دینی در مدرسه یا خانواده یا محیط اقدام نماید تا 

. مثل تشکیل کارگروه یاوران دین کسب این افتخار ادا نمایدخدا و  وسیله سهم خود را در نصرت دین بدین

  .الهی یا ناصران دین الهی
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 سوره مبارکه کافرون 

بستر زندگی انسان اجتماع می باشد . در این زندگی اجتماعی افراد و گروهها هر کدام دارای باورها و عقاید 

خاص خود می باشند. دامنه این عقائد از موضوع دینی همچون توحید و معاد شروع شده و تا آداب و سنن 

یاز دارد بیاموزد این است که بتواند مربوط به کشورها و قوم ها پیش می رود . یکی از مهارتهایی که انسان ن

در صورت لزوم از عقائد خود دفاع کرده و در مقابل بدیها و کارهای زشت و خطرناک و آسیب زا قدرت نه 

گفتن و مقابله داشته باشد. داشتن موضعی صریح و قاطع در برابر مواضع باطل و غلط و جدا کردن صف خود 

 از کافران از ضرورت های زندگی هر انسان موحد است.  از صف اهل باطل و اعالم کفر و برائت

قاطع بودن و عدم انعطاف در مقابل باطل و زشتیها و کارهای آسیب زا و یاد دادن موضع گیری صریح در 

برابر جبهه بدیها و اعالم کفر و برائت از آنها از مهم ترین پیامهای سوره مبارکه کافرون می باشد . بر اساس 

 ام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد:مطالب فوق پی

پایه اول دبستان: در پایه اول دبستان کلیه فعالیتها بر محور تحرک و نشاط می باشد که ضرورت دارد  •

ضمن حفظ این طراوت کودکان با مواضع و موقعیت هایی که الزم است در آن موقعیت بصورت صریح و 

 ا شوند چرا که آن موقعیت از مصادیق کارهای بد ، زشت یا خطرناک می باشد.قاطع نه بگویند آشن

پایه دوم دبستان: محور آموزش در پایه دوم تفصیل دادن مسائل می باشد . در این پایه کودکان باید با  •

ا بله و تنوعی از مواضع و موقعیت هایی که می شود نه یا بله گفت آشنا گردند بعبارتی باید بیاموزند که کج

 کجا نه باید گفت.

پایه سوم دبستان: در این پایه با توجه به آشنایی کودک در دوره های قبل با موقعیت ها و شرایط متنوعی  •

که می شود بله یا نه در آنها گفت ،یکی از موارد بصورت مصداقی و مشخص انتخاب شده و اثرات و نتایج نه 

 می دهد . مثل دروغ گفتن در انجام یک کار.  گفتن صریح و قاطع را ، مورد بررسی قرار

پایه چهارم دبستان: تهیه فهرستی از مواضع و موقعیت های که نه گفتن الزم است و داشتن برنامه عملی  •

برای اعالم نظر و موضع گیری صریح و شفاف . در عین حال تا حد ممکن انسان باید از نه گفتن در موارد 

 غذا و .. که از مصادیق حق و باطل نیستند خودداری نماید. غیر ضروری مثل دوست نداشتن

پایه پنجم دبستان: با توجه به عالقه کودکان در این سن برای مشارکت دادن دیگران در کارها ، تالش می  •

گردد تا برنامه یا فعالتی طراحی گردد که محور آن شناخت نشانه های دین داری و اظهار و اعالم آن و هم 

خت شاخص های بی دینی و دور شدن از آنهامی باشد. بعنوان مثال توجه به نماز بعنوان شاخص چنین شنا

 و نشانه دین داری و توجه به نماز جماعت قابل به توصیه می باشد. 

پایه ششم دبستان: طراحی فعالیت ها و برنامه های که آن جمع را بعنوان یک جمع شاخص و ممتاز در آن  •

گران معرفی می کند. که آن حوزه فعالیت باید از مصادیق اعالم موضع و برائت از باطل و حوزه از دین به دی

 کفر را داشته باشد مثل حضور در راهپیمایی روز قدس و .. .
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 سوره مبارکه کوثر 

همه انسانها در بدو آفرینش دارای گوهری الهی و پاک می باشند . پاکی و میل به خوبیها و و کمال در درون 

انسانی به امانت گذاشته شده است . لذا مهم ترین کار انسانها پاک بودن و پاک ماندن است . آنچه که در  هر

این میان به انسان کمک می کند که بتواند پاکی خود را حفظ کند در گام اول شناخت انسانهای پاک و در 

باشد . و اینکه در گام دوم ارتباط  صدر آنها رسول اکرم صلوات اهلل علیه بعنوان مظهر خوبیها و پاکیها می

خود را با پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت حفظ نماید . بروز این ارتباط در دوست داشتن و محبت 

به پیامبر اکرم و حضرت زهرا سالم اهلل علیها می باشد. تو گویی که محبت به رسول و محبت به صدیقه 

پاکیها در عالم است لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی طاهره معادل با محبت به همه خوبیها و 

 انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد:

پایه اول دبستان: شاید بتوان گفت بزرگترین و مهم ترین کار یک مربی در پایه اول القاء پاک بودن و خوب  •

ند که در عالم ملک تجسم پیدا کرده و بودن و مهربان بودن کودکان است. اینکه کودکان فرشتگانی هست

هیچ گاه به عمد یک کار غلط و نادرست را انجام نمی دهند . القاء پاکی و معنویت در کودکان به شدت در 

 حفظ معنویت و پاکی آنها تا پایان عمر اثر گذار است. 

ات خوب و زیبای پایه دوم دبستان: وظیفه مربی در این پایه شناخت دقیق کودکان و تفصیل دادن صف •

کودکان در این سن می باشد. بطورییکه آنها با سرمایه های عظیم درونی که خداوند به آنها داده بیش از 

پیش آشنا شوند . ویژگیهایی مثل محبت ، صداقت ، لطافت و .. بخش کوچکی از سرمایه بزرگ فطری همه 

 انسانهاست. 

پایه سوم دبستان: در این پایه مربی باید سعی نماید براساس تفصیل خوبیها در پایه قبل کلیه خوبیهای  •

افراد را عامل اتصال و شباهت کودک به رسول گرامی اسالم بداند و گاهی بخاطر بروز بعضی از صفات خوب 

واران شده ای و از این طریق او را به او نسبت بدهد که چقدر شبیه پیامبر یا آن امام یا هم راستای آن بزرگ

 به شجره طیبه نبوت و والیت پیوند بزند.

پایه چهارم دبستان: بر اساس مراحل قبل در این پایه سعی می گردد که نماز و بخشش به عنوان دو کار  •

ویژه که انسان را شبیه پیامبر می کند به کودکان معرفی گردد که بواسطه آن انسان شکل پیامبر گونه پیدا 

 می کند. و عامل افزایش محبت کودک نسبت به رسول می گردد.

دبستان: نشان دادن انواع خوبیهای که فرد بواسطه استعداد درونی از آنها برخوردار شده ، پایه پنجم  •

شکوفایی و حفظ آنها . به نوعی تهیه فهرست توانمندی و استعداهای درونی هر فرد . بعبارت بهتر استعداد 

 شناسی و شکوفایی استعدادها. 

خداوند به هر جمع بواسطه حضور افراد مختلف به  پایه ششم دبستان: تالش برای شناخت استعدادهایی که •

آن جمع عطا کرده و استفاده از این توان و استعداد در راستای انجام کارهای خیر و خوب به نیت افزایش 

 محبت و انس به رسول اکرم.
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 سوره مبارکه ماعون

ین الهی را ندارد. یکی انسان برای رسیدن به هدایت و سعادت چاره ای جز شناخت دین و حرکت در مسیر د

از آفتهایی که جامعه دینی را تهدید می کند ، تعریفهای ناقص و سلیقه ای از دین و عمل به آن می باشد. 

 .لذا قرآن کریم در این حوزه ها ورود کرده و به ارائه دقیق مفاهیم مورد نیاز در این عرصه پرداخته است

داری سعی در نشان دادن چهره تکذیب کنندگان دین دارد. سوره مبارکه ماعون با تعریف مولفه های دین 

این سوره به ما نشان می دهد که یک فرد دین دار چگونه هم مراقب محیط اجتماعی پیرامون خود بوده و 

هرگز از حال یتیم و مسکین جامعه بی خبر و بی تفاوت نبوده و در عین حال ابعاد فردی او را نیز از سهو در 

گرفتار شدن به آفت ریا را هم شامل می گردد. چهره ترسیم شده از مکذب دین در این سوره نماز گرفته تا 

هم بعد فردی و هم بعد اجتماعی و هم رفتارهای ظاهری و باطنی فرد را پوشش می دهد. بعبارت بهتر در 

لسان سوره مبارکه ماعون هم ظاهر مهم است هم باطن هم حفظ قالب درست عمل مالک است و هم 

 .عمیق آنت

عدم درک درست انسان از دین که مجموعه ای از بایدها و نبایدهای الهی است که الزم است انسان نسبت به 

آنها خضوع و پذیرش داشته باشد ممکن است انسان را خدای نکرده در ورطه مکذبین دین قرار دهد لذا بر 

 :رح ذیل می باشداساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به ش

پایه اول دبستان: از آنجا که در پایه اول نشاط و تحرک و جنبش مالک برنامه ها می باشد ضرورت دارد  •

که این حرکت ها دین دارانه بوده یعنی عالوه بر حفظ ضوابط و قواعد آن بازی یا فعالیت، کودکان باید بر 

و ضعیف توجه کرده و آنها را در برنامه ها لحاظ کند. اساس مفاهیم سوره مبارکه کافرون به افراد کوچک تر 

 .بهترین زمان برای ارائه این مباحث ، همگام با دعوت افراد به اقامه نماز و همراه با آن می باشد

پایه دوم دبستان: در این پایه ضرورت دارد کودکان به تفصیل با انواع قوانین و محدویت ها و ضوابط  •

دی و اجتماعی آشنا گردد. محور درک این قوانین و ضوابط بیشتر بر روی درک موجود زندگی بصورت فر

محرومیتها و کمبودهای سایر افراد و رعایت و توجه و لحاظ کردن این شرایط در برخوردها و رفتارها می 

 .اشدباشد. بهترین زمان برای ارائه این مباحث ، همگام با دعوت افراد به اقامه نماز و همراه با آن می ب

پایه سوم دبستان: با توجه به آشنا شدن کودک در پایه های پایین تر با انواع محرومیتها و کمبودهایی که  •

دیگران در جامعه دارند الزم است کودکان در این مرحله بصورت جزیی و مشخص به یکی موارد توجه کرده 

محسوس رصد کنند. مثال وقتی یکی از و ضمن لحاظ کردن آن در برخوردها، نتایج و ثمرات آن را بصورت 

هم کالسیها دچار مشکلی مثل شکستگی پا یا دست می شود، کمک کردن به او برای حل مشکالتش . 

 .بهترین زمان برای ارائه این مباحث ، همگام با دعوت افراد به اقامه نماز و همراه با آن می باشد
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 .بخش شدن نماز مالک و معیار فعالیتها می باشد پایه چهارم دبستان: رعایت اوقات کلی نماز و لذت •

بعنوان مثال از کودکان می خواهیم پیشنهادات خود را بر اساس تجربیات خود از راههای لذت بخش تر 

کردن نماز مثل انتخاب زمان و مکان مناسب و یا تجربه نماز در سفرهای معنوی را ارائه نمایند. همچنین 

دکان می خواهیم در هفته یا ماه زمان خاص و مشخصی را برای حل ضمن رعایت مباحث نماز از کو

 .محرومیتها و کمبودهای موجود در دیگران صرف نمایند

پایه پنجم دبستان: اساس فعالیتها در این پایه این است که فرد با مشارکت دیگران بویژه دوستان سعی در  •

قرارهای جمعی و دوستانه کیفیت نماز خود را ارتقاء تنظیم و ارتقاء نماز خود داشته باشد. مثال با گذاشتن 

دهد و هم زمان با مشارکت دیگران نسبت به رفع محرومیت ها و کمبودهای دیگران توجه داشته باشد و 

 .سعی نماید سایرین را نیز به انجام اینگونه از کارها تشویق و ترغیب نماید

محور برنامه در این سن می باشد لذا فرد باید در پایه ششم دبستان: داشتن حرکت های جمعی و گروهی  •

این سن در قالب جمع مثل کالس برنامه ریزی برای تقویت کیفیت نماز داشته باشند و از سنگر نماز اقدام 

 .به کارهای جمعی برای رفع محرومیتها و کمبودها بنمایند
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 سوره مبارکه قریش

جتماع و جمع نبود چه بسا ادامه حیات برای انسان مقدور زندگی انسان دارای ماهیت اجتماعی است و اگر ا

نبود . بواسطه این زندگی اجتماعی است که بسیاری از نیازهای اولیه انسان مثل خوراک تا نعمت مهم و 

حیاتی امنیت، برای انسانها فراهم می گردد . در بستر این زندگی اجتماعی توانها و قدرت انسان مضاعف 

گی را می تواند انجام دهد. شاید بتوان گفت بخشی از استعدادهای انسان تنها به برکت گشته و کارهای بزر

 .جمع و اجتماع است که شکوفا می گردد

در سوره مبارکه قریش به نقش موثر انس و ایالف در جمع ها و اجتماع پرداخته شده است زیرا ثمرات و 

راد آن اجتماع با هم انس و الفت داشته باشند به منافع جمعی وقتی محقق گشته و بروز پیدا می کند که اف

برکت این الفت، نعمت امنیت و رفع نیازهای اولیه برای انسان فراهم و بعبارتی زمینه عبودیت برای او مهیا 

 :می گردد لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد

توجه به محتوای سوره، محور فعالیت در این پایه نشان دادن حرکتهای است که  پایه اول دبستان: با •

بواسطه جمع و گروه انجام می شوند که اگر جمع نباشد امکان انجام آن کار نیز وجود ندارد. بعنوان مثال 

 .ماهیت برخی از بعضی ها بصورت گروهی بوده و امکان انجام آن بصورت فردی وجود ندارد

دبستان: در این پایه سعی می شود کودک بصورت تفصیلی با انواع کارهایی که بصورت جمعی و  پایه دوم •

گروهی توسط انسان در حوزه های مختلف انجام می شود آشنا شده و ضمن شناسایی آنها برخی را نیز انجام 

 .کند

کودک در انجام آن حتما پایه سوم دبستان: در این پایه محور فعالیت بر روی کارهایی است که الزم است  •

جمع یا گروه تشکیل بدهد تا از این طریق موفق به انجام دادن آن بشود . این کار سبب می شود کودک با 

 .فوائد تشکیل جمع بصورت محسوس آشنا گردد

پایه چهارم دبستان: در این پایه کودک باید فهرستی از کارهایی که باید انجام بدهد را تهیه کند و ببیند  •

 .رای انجام کدام یک از این کارها الزم است او با دیگران ایالف نماید تا موفق به انجام آن گرددب

پایه پنجم دبستان: پس از اینکه کودک در پایه های قبل با منافع ایالف کردن و کارگروهی و جمعی آشنا  •

های متعدد و متنوع موجود در گردید در این پایه الزم است توجه او را به ثمرات و برکات ناشی از ایالف 

جامعه و شکر آنها جلب نماییم. مثل تمیز بودن شهر به برکت رفته گر ، وجود امنیت به برکت حضور پلیس 

 و ... 
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پایه ششم دبستان: در این پایه با توجه ثمرات ایالف در کارهای جمعی از کودکان می خواهیم نقش سایر  •

ه بگیرند تا درک بهتر و ملموس تری از نقش هر یک از اعضای جمع در افراد و وظیفه آنها را مدتی به عهد

  .این ایالف داشته باشند. مثال ایفای نقش مدیر یا ناظم برای یک یا چند روز در مدرسه
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 سوره مبارکه فیل

ر می در دورانی که طاغوتها با شیوه های متعدد، قصد خودنمایی و جلوه گری دارند و فریاد انا ربکم االعلی س

دهند، دیدن فعل و دست خداوند در عرصه تقدیرات هستی بویژه زندگی اجتماعی انسانها، یکی از آرامش 

بخش ترین چیزها برای یک انسان موحد است. درک حضور خدواند و ربوبیتش برای مومنین مایه آرامش و 

ند فعل خداوند را در ساحت امنیت است. بر اساس آیات قرآن کریم کریم انسان این توفیق را دارد که بتوا

 .هستی بویژه در عرصه زندگی انسانها ببیند

غرض سوره مبارکه فیل نشان دادن فعل خدا و رویت آن به انسان است . اینکه چگونه خداوند با پرندگانی 

ریز و کوچک ،ابهت لشگری با فیل های بزرگ را در هم می شکند و در کمال تعجب به انسان می فهماند که 

ند آنقدر بزرگ است که می تواند با چیزهایی کوچک و غیر قابل تصور، دشمنانی به ظاهر بزرگ را نابود خداو

کند. دیدن فعل خدا در زندگی سبب می شود ایمان و باور افراد به خداوند بیشتر شده و خداوند را در انجام 

اب شده برای هر پایه به شرح ذیل می کارها ناتوان نپندارد ، لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخ

 .باشد

پایه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه فیل ، محور فعالیتها در این پایه آشنا کردن کودکان با  •

جزئیات پدیده ها در زندگی است . اینکه کودکان بتوانند با دقت به کوچکترین اتفاقات اطراف خود در حیطه 

برابر وزن خود را حمل می کند.  01نکه مورچه چگونه با آن همه کوچکی گاهی تا خلقت توجه کنند مثل ای

 ... پرواز طوالنی پروانه ها ، انواع برگ درختان ، انواع گل سرخ و

پایه دوم دبستان: در این پایه کودک باید به درکی تفصیلی از پدیده ها که همان مخلوقات اطراف ما  •

ی زندگی دست پیدا بکند و اینکه چگونه بین پدیده و رخداد ارتباط وجود هستند و ارتباط آن با رخدادها

 ... دارد. مثل رابطه بین آب و رفع تشنگی ، باد و خشک شدن لباس

پایه سوم دبستان: در زندگی انسان پدیده هایی در طبیعت و هستی وجود دارد که علیرغم تمام  •

در مهار آنها ندارد . دقت در این موضوع سبب می شود  توانمندییهای انسان ؛ هنوز انسان قدرت کافی را

کودک درک کند با اینکه انسان موجودی قدرتمند است گاهی خود مقهور قدرتی بزرگتر در هستی می شود. 

 .مثل سیل، موجهای بلند و ... که به نوعی انسان مشاهده گر فعل خدا می گردد

کودکان را با داستانهایی آشنا کنیم که در آن دشمنان  پایه چهارم دبستان: در این پایه سعی می گردد •

خدا علیرغم بزرگی و ابهت ظاهری ، بواسطه عنایت و لطف خداوند از طریق راهکارهایی کوچک ولی موثر 

توسط مومنین یا پدیده ها از پای در آمدند و قدرت پوشالی آنها بر همگان نمایان گردید. مثل حادثه طبس 

 .جنگ تحمیلی یا برخی اتفاقات در
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پایه پنجم دبستان: در این پایه سعی می کنیم کودکان را با قدرتهایی که خداوند در هر یک از پدیده ها  •

که قرار داده مثل خورشید و ماه و باد و .. بیشتر آشنا کنیم تا از این طریق به کودکان بفهمانیم خداوند 

 .ا بعنوان سربازان الهی استفاده کندهرگاه اراده کند می تواند از هر یک از این پدیده ه

پایه ششم دبستان: محور فعالیت ها در این پایه انجام کارهای گروهی برای معرفی قدرت موجود در پدیده  •

مثل بررسی استفاده های مختلف بشر  های مختلف در هستی بصورت نمایشگاه یا ارائه کارگاهی می باشد .

 از قدرت آب یا باد در زندگی با رویکرد مبلغ شدن نمایش فعل خدا در هستی
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 سوره مبارکه همزه 

در قرآن کریم واژه های همز و لمز برای سرزنش کردن و طعنه زدن بکاررفته است . ریشه این سرزنش به 

 جمع آوری مال بر میگردد.

ن هنوز ارتباطات اجتماعی چندانی شکل نگرفته و قدرت انتزاع آنها از مال کم می باشد ازآنجاییکه در کودکا

ریشه این سرزنش و طعنه در کودکان بر روی مفهوم پیدا کردن مقصر و خطاکار به هنگام عدم تحقق یک 

ها را کار می رود و کودک به محض نرسیدن به خواسته های خود والدین و دیگران را زیر سوال برده و آن

 مورد سرزنش قرار می دهد.

لذا تالش برای حذف زمینه های مقصر دانستن دیگران و ایراد گرفتن از دیگران و خطاکار دانستن آنها به 

 هنگام شکست ها ، باعث کم شدن بروز سرزنش و طعنه در کودکان می گردد.

دف تربیتی در دوره دوم بستر محبوبیت انسان در حذف سرزنش و طعنه می باشد لذا برای تحقق این ه

 مراحل زیر پیشنهاد می گردد :

  پایه اول دبستان : طراحی فعالیت یا بازی که در آن شکست و موفقیت بصورت هم زمان باشد تا بواسطه

 شکست خوردن ، خود یا دیگران را سرزنش نکند.

 نی همین که تالش کرده و پایه دوم دبستان : حضور کودک در انجام یک فعالیت را باید موفقیت جلوه داد یع

انجام داده یعنی موفقیت تا کودک یاد بگیرد در صورت عدم تحقق برخی خواسته ها و کارها، زمین و زمان را 

 مورد سرزنش قرار ندهد.

  پایه سوم دبستان : حرف شنوی و رعایت قوانین و ضوابط یعنی موفقیت ، بدینوسیله فرد می تواند با این

 ا از معرض سرزنش دور کند.نگرش، خود و دیگران ر

  پایه چهارم دبستان : آشنایی اجمالی و غیر متمرکز برروی بروز انواع سرزنشها در روابط اجتماعی و اصالح

 رفتارهای خود برای پرهیز از سرزنش.

  ، پایه پنجم دبستان : شناخت موقعیت های طبیعی افراد و پرهیز از سرزنش دیگران به این دلیل مثل چاقی

 ؛ بی دندون الغری

  پایه ششم دبستان : طراحی فعالیت های جمعی و گروهی برای  نیل به موفقیت تا بواسطه کار جمعی عیوب

 فردی افراد پوشیده و مستور گردد. نقش جمع در عیب پوشی

 



 
 

21 

 

 سوره مبارکه عصر

است که از آن در یکی از ابعاد مهم و تعیین کننده ساختار آفرینش انسان ، محدود بودن دوره زندگی انسان 

فرهنگ قرآن به اجل یاد می شود . و انسان دیر یا زود از این عالم رخت بر می بندد و باید تا فرصت دارد در 

 .این زمان و اجل محدود برای زندگی بی نهایت خود در آن عالم اندوخته و توشه ای فراهم کند

می کند که انسان در معرض یک فشاری سوره مبارکه عصر با قسم خوردن به عصر به این حقیقت اشاره 

است که گویی هدف از این فشار خروج عصاره و چکیده انسان است . هم چنین اعالم می کند که انسان 

بخاطر محدودیتهایی که دارد در معرض خطر خسران است و تنها باورهای الهی و عمل صالح و حق گرایی و 

می کند. شناخت حق و ایمان به آن و انجام عمل صالح و  تواصی به آن است که او را از این وضعیت خارج

تواصی به حق و صبر عصاره و چکیده زندگی هر انسان است . بواسطه وجود کلمه اال در این سوره می توان 

این سوره را سوره حصر و سوره یقین نیز نامید چراکه در معرض خسران بودن انسان بوسیله اال حصر می 

ارکه عصر شناخت و یقین به حق و صبر و تواصی آن به دیگران است لذا بر اساس گردد. عصاره سوره مب

 :مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد

پایه اول دبستان: برای خروج انسان از خسران الزم است بر اساس مفاهیم سوره فرد با برخی از حصرها در  •

به حق آشنا گردد لذا محور فعالیت ها در این پایه آشنا کردن کودکان با مفهوم انواع  راستای شناخت و عمل

حصر ها در زندگی می باشد به این معنا که پایداری و حیات و بقاء برخی چیزها برقرار نمی شود مگر به 

می کند مگر واسطه وجود داشتن یک عنصر مهم . مثال ماهی زنده نمی ماند مگر به وجود آب ، گیاه رشد ن

 ... بواسطه وجود نور

پایه دوم دبستان: برای خروج انسان از خسران الزم است بر اساس مفاهیم سوره عصر الزم است ، فرد با  •

برخی از حصرها در راستای شناخت و عمل به حق آشنا گردد لذا در پایه دوم ضمن تفصیل بیشتر مفاهیم 

ا قواعد و قوانینی است که بودن یا نبودن و اجرا شدن یا نشدن سوره، محور فعالیت ها آشنا کردن کودکان ب

آنها تاثیر مهم و ویژه ای بر روی زندگی افراد دارد.بعنوان مثال سواد داشتن یا نداشتن ، قدرت انجام یک کار 

 .را داشتن یا نداشتن .. تا از این طریق مفهوم حصر و اال در ذهن کودک بسط بیشتری پیدا کند

دبستان: برای خروج انسان از خسران الزم است بر اساس مفاهیم سوره فرد با برخی از حصرها  پایه سوم •

در راستای شناخت و عمل به حق آشنا گردد لذا برای آشنا نمودن کودک با مفهوم عصر در این پایه نیاز 

خود می باشد لذا است که او درک کند که داشتن هر نعمتی بطور طبیعی،دارای آثار و فوائد خاص مربوط به 

باید عصاره داشتن این نعمت در زندگی آشکار باشد . بعنوان مثال داشتن چشم و گوش با نداشتن آنها 

 .متفاوت است و فرد باید اثرات داشتن این نعمتها را بعنوان عصاره آشکار کند

ارای ایمان و عمل پایه چهارم دبستان: الزمه خروج انسان از وضعیت خسران این است که او در زندگی د •

صالح باشد لذا در این پایه سعی می کنیم کودکان را با بایدها و نبایدهای شرعی در زندگی فردی و اجتماعی 
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آشنا کنیم چراکه این باید ها و نبایدها تجلی شناخت و ایمان به حق و انجام آنها همان انجام عمل صالح می 

 .باشد

ی کودکان در پایه های قبل با مفاهیم ایمان و عمل صالح ،در این پایه پایه پنجم دبستان: با توجه به آشنای •

سعی می گردد کودک درک و شناخت بهتری از حق پیدا کرده و بفهمد الزمه عمل به حق داشتن صبر و 

استقامت در کارها می باشد . در این صورت ، کودک می تواند ضمن درک اثرات مثبت صبر در مسیر حق، 

به داشتن استقامت و صبر در این مسیر ترغیب و تشویق نماید. و منظور از حق در اینجا یعنی دیگران را نیز 

هر چیزی که بعنوان حقائق و قوانین ثابت بشود به آن اتکا کرد که در حقیقت ریشه و سر منشا یقین می 

 .باشد

گردد چراکه تاکنون  پایه ششم دبستان: محور فعالیتها در این پایه بر روی مفهوم تواصی متمرکز می •

کودک توانسته درک درستی از حقائق و نقش صبر در تحقق آن داشته و هم اکنون سعی می کند عصاره و 

 .چکیده درک خود را در قالب تواصی و یک کارجمعی و گروهی به دیگران انتقال دهد
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 سوره مبارکه تکاثر

از نعمتهای بی کران الهی است که عدد آنها جهان هستی و دنیایی که انسان در آن زندگی می کند سرشار 

از شماره بیرون است. از طرفی انسان گرفتار محدودیت اجل و زمان می باشد و باید در این زمان محدود 

 .بیشترین استفاده را از نعمت های الهی ببرد

ماری کثرت طلبی در سوره مبارکه تکاثر به یکی از آفتهایی که انسان در زندگی گرفتار آن می شود یعنی بی

و تکاثر اشاره می گردد . انسان بطور طبیعی زیاده خواه است و هرگاه این زیاد خواستن بر مبنا و معیار 

درستی تنظیم نشود فرد را گرفتار مقایسه های غلط کرده و به حیطه کثرت طلبی و تکاثر می کشاند. بر 

خواستن چه چیزی خوب و خواستن چه  اساس سوره مبارکه تکاثر ضرورت دارد تا انسان درک کند که

چیزهایی از مصادیق کثرت گرایی و تکاثر می باشد بعنوان مثال آیا خواستن علم و انجام زیاد کارهای خوب 

از مصادیق کثرت گرایی است یا خیر ؟ . به نظر ریشه تکاثر ، نداشتن معیار و مالک در مقایسه کردنها می 

و دنبال تکاثر بود و چه جایی باید بر اساس معیار و مالک درست ضمن  باشد که چه جایی نباید مقایسه کرد

مقایسه به بیشتر کردن کارهای خوب و خیر اقدام کرد ، لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب 

 شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد:

ی باشد سعی م پایه این در فعالیتها محور جوش و جنب و تکاپو داشتن اینکه به توجه با: دبستان اول پایه •

می کنیم کودکان را با چیزهایی آشنا کنیم که چه چیزی زیاد بودن آن خوب و چه چیزهایی زیاد بودن آن 

خوب نیست . مثل داشتن کیف و کوله بار سنگین برای سفری کوتاه که حمل آن سخت و وسایل آن 

ن در حمام . فهم این نکته که سبکبار بودن در زندگی چقدر ضرورت چندانی ندارد. یا زیاد با آب بازی کرد

 خوب است. درک درست از مفهوم زیاد در این پایه بسیار مهم است.

 باشد می مقایسه انجام ، تکاثر و گرایی کثرت ریشه ، تکاثر مبارکه سوره مفاهیم اساس بر: دبستان دوم پایه •

ب و بد آشنا کنیم تا کودکان بصورت خو نظر از ها مقایسه انواع با را کودکان کنیم می سعی پایه این در لذا ،

مصداقی و مشخص با انجام برخی از مقایسه های خوب و مقایسه های بد در زندگی آشنا شوند. مثل مقایسه 

در ورزش کردن ، غذای مفید و سالم مصرف کردن بعنوان مقایسه خوب و مقایسه نکردن در لباس و خودکار 

 ایل شخصی افراد بعنوان یک مقایسه بد.و برخی از وس

 این در لذا.  باشد می کردن جمع مفهوم ، تکاثر مبارکه سوره در مهم موضوعات از یکی: دبستان سوم پایه •

 جمع در را الزم مالک و معیار آنها به آوری جمع مفهوم با کودکان کردن آشنا ضمن کنیم می سعی پایه

مند و چه چیزهایی بیهوده و بی ارزش ارزش چیزهایی چه کردن جمع که کنند درک کودکان تا بدهیم کردن

  .است مثل جمع کردن انواع مداد و ..

 محیط و جامعه در اجتماعی رفتارهای انواع با را کودکان کنیم می سعی پایه این در: دبستان چهارم پایه •

ی فتارها که نحوی به بپردازییم رفتارها این مقایسه به درست های مالک و معیار اساس بر و کرده آشنا

خوب را بر طبق این مقایسه در فرد افزایش و کارهای منفی را حذف کنند. مثل مقایسه کردن صفت صبر یا 

 .عجول بودن و گذشت کردن در دیگران و اصالح رفتار بر مبنای این مقایسه

ی ریز برنامه به اقدام ، مقایسه درست معیارهای و ها مالک درک ضمن باید کودکان: دبستان پنجم پایه •

برای تقویت ویژگیهای مثبت و حذف صفات منفی در خود بنمایند و از این طریق کارهای بیهود و لهوی را 
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که تاکنون مرتکب می شدند انجام ندهند. مثل نگاه کردن به تلویزیون بدون داشتن برنامه مشخص و ضابطه 

 معین.

ود دارد که ریشه در مقایسه های وج ناهنجاری بعنوان کارهایی یسر یک جامعه در: دبستان ششم پایه •

غلط دارد . لذا ضرورت دارد ضمن شناسایی و معرفی آن به کودکان اقدام به حذف این کارهای غلط که 

ریشه در تکاثر و تفاخر دارد بشود مثل برگزاری جشن تولد با هزینه های زیاد و کارهای مسرفانه ، خرید 

 .برندلوازم لوکس و 
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 سوره مبارکه قارعه

انسان در هر لحظه در حال انجام عملی است و زندگی تجلی اعمال متعدد و متنوع انسانهاست . اعمالی که 

انسانها انجام می دهند برخی متفاوت و برخی دارای شکل ظاهری یکسانی می باشند . از طرفی هر عملی 

گذارد . چه بسا اعمالی موجب رضایت و سکونت و برخی تاثیر ویژه و مخصوص خود را بر روی انسان می 

موجب ایجاد تشویش و اضطراب در صاحب آن عمل می گردد . پس رسیدن به رضایت یا نرسیدن به رضایت 

ناشی از اعمال انسانها می باشد و آنچه که اعمال را حتی با وجود شباهت در شکل ظاهری آنها از هم 

ل می باشد. اینکه انجام دهنده آن عمل آیا قصد رسیدن به رضا و قرب متفاوت می کند نیت و قصد آن عم

 .الهی را داشته و یا این عمل را بر اساس قصد و نیت دنیایی انجام داده است

بر اساس سوره مبارکه قارعه، نیت و قصد نقش تعیین کننده ای در سرنوشت و سبک زندگی انسان داشته و 

قرب و رضای خداوند باشد، عمل او دارای ارزش و وزن و زندگی فرد  اگر نیت و قصد انجام دهنده عمل،

سرشار از رضایت خواهد بود لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح 

 .ذیل می باشد

ی باشد اقدام پایه اول دبستان: با توجه به اینکه در پایه اول تحرک و جنبش، پایه و اساس تمام فعالیتها م •

به طراحی بازی یا فعالیتی می کنیم که کودک در انجام آن با گفتن اذکار معنوی و مذهبی به آن فعالیت 

 .نیت و بعد معنوی اضافه کند

پایه دوم دبستان: در این پایه سعی می شود که نیت در زندگی افراد تفصیل و گسترش بیشتری پیدا کند  •

لف خود، نیت کند . بعبارتی نیت دار کردن کارها و برجسته کردن نیت، در و کودک برای انجام کارهای مخت

 ... این مرحله بسیار مهم می باشد . مثل نیت کردن برای شروع کالس یا هر عنوان درسی و

پایه سوم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه قارعه ، در این مرحله سعی می شود انجام یک کار خوب  •

برجسته و مشخص ، برای کودک بعنوان پاداش و نتیجه معرفی گردد. یعنی خود عمل و حس با نیت و قصد 

رضایت ناشی از آن بعنوان جزای یک عمل معرفی گردد. بعبارتی بهترین تشویق اجازه دادن و ایجاد شرایط 

 .برای انجام یک کار خوب می باشد

رخی از اعمال دارای خفت وزن و سبکی و بی پایه چهارم دبستان: بر طبق مفاهیم سوره مبارکه قارعه ب •

ارزش می باشند لذا یکی از چیزهایی مهمی که کودکان باید بیاموزند این است که برخی از کارها با توجه به 

اینکه غلط و حرام می باشند، نمی شود نیت و قصد قربت الهی را به آن اضافه کرد و این اعمال همان 

وزن می باشند. لذا باید ضمن شناسایی آنها از انجام آنها خودداری گردد.  مصادیق کارهای بدون ارزش و بی

 .در حقیقت این اعمال شبیه گردویی که از درون پوک و سیاه شده از بدون وزن و ارزش می باشند
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پایه پنجم دبستان: چون بر اساس سوره مبارکه قارعه ، برخی از اعمال دارای ثقل وزن و برخی دیگر دارای  •

وزن و بی ارزش می باشند در این پایه سعی می شود کودک فهرستی از کارهای خوب و با ارزش را از  خفت

نظر نیت و قصد که مورد رضایت و قبول خداوند می باشد، تهیه کرده و ضمن انجام آن دیگران را به عمل به 

سبب افزایش رضایت از  آن تشویق و ترغیب نماید چرا که افزایش تعداد کارهای خوب و عمق دادن به نیت

 .زندگی و ارزشمندی عمل در پیشگاه خداوند می گردد

پایه ششم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه قارعه که برخی از اعمال دارای ثقل و وزن و ارزش می  •

باشند در این پایه محور فعالیتها انجام کارهای خوب و درستی است که نیت در آنها عمیق ، مشخص و 

سته بوده و با توجه به اقتضائات سنی رشد در این پایه، آن فعالیت باید به صورت گروهی و جمعی انجام برج

گردد مثل اینکه اینکه کل اعضای یک کالس یا خانواده یک عمل را به نیت خاصی انجام دهند مثل ذکر 

به سرطان. هم چنین  صلوات برای ائمه اطهار یا جمع کردن کمکهای نقدی برای حمایت از کودکان مبتال

 .نفس انجام کاربصورت گروهی باعث جلوه کردن و شکوه و عظمت کار نیز می شود
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 سوره مبارکه عادیات

فطرت انسان ریشه در محبت به خیر و بدست آوردن آن را دارد. خیر یعنی آنچه که برای انسان رجحان و 

نماید. تو گویی انسان سرشار از یک اشتهای بی فضیلت و برتری داشته و انسان می خواهد آنرا انتخاب 

نهایت به سوی خیرات و کماالت است . و چون از طرفی درگیر محدودیت های عالم ماده است باید بر اساس 

این میل فطری ، بیشترین توشه را برای خود فراهم کند . و بالطبع باید برای رسیدن به کمال بی نهایت با 

 سرعت عمل نماید.

ارکه عادیات ، به سم اسبان مجاهدانی که بصورت گروهی در راستای تحقق فرمان الهی ، صبح سوره مب

گاهان به دشمن سریع و برق آسا حمله می کنند قسم می خورد. انسانی که برای انجام امر پروردگار خود 

رقه های چون برق و باد حرکت کرده و قلب سپاه دشمن را می شکافد. در منظر سوره مبارکه عادیات ج

تولید شده از سُم اسبان این مجاهدان راه خدا ، بعلت جایگاه و ارزشی که دارد ، شان قسم خوردن پیدا می 

کند. از طرفی سوره کند بودن و کنود بودن انسانها را در حرکت بسوی رب خویش مذمت می کند. پرهیز از 

ی دارد چراکه انسان در روز قیامت، ما کندی و داشتن سرعت بویژه بصورت گروهی در این سوره ارزش بسیار

حصل آنچه را که فرستاده خواهد دید لذا، بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه 

 :به شرح ذیل می باشد

پایه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه عادیات که به سم اسبان مجاهدان راه خدا قسم می خورد  •

مادگی گروهی برای انجام فرمان رب بسیار مهم است لذا در این پایه با توجه به تمایل کودکان به ، وجود آ

تکاپو و تحرک ، دیدن کارهای گروهی هماهنک مثل رژه رفتن و پرواز جمعی پرندگان بسیار مهم بوده و 

رژه رفتن و صف همچنین انجام کارهای گروهی و یاد دادن آن مثل خواندن سرودهای دسته جمعی، انواع 

 بستن و .. بعنوان محور فعالیت ها قرار می گیرد.

پایه دوم دبستان: با توجه ضرورت انجام کار گروهی هماهنگ و سریع بر اساس مفاهیم سوره مبارکه  •

عادیات ، در این پایه سعی می کنیم کودکان را با انواع هماهنگی آشنا کنیم به این معنا که گاهی هماهنگی 

ام یک کار واحد توسط همه و گاهی هماهنگی یعنی اینکه هر کس به وظیفه و نقش خود عمل یعنی انج

کند بعنوان مثال در سرود همه یک چیز می خوانند ولی در بازی فوتبال هماهنگی یعنی هرکسی در جای 

 خود درست عمل کند.

ی می کنیم با کمک کودکان پایه سوم دبستان: در این پایه با توجه به اهمیت سرعت و داشتن گروه، سع •

اهداف و مقاصدی را برای انجام کار گروهی تعریف و مشخص کنیم و از کودکان بخواهیم دیگران را به 

شرکت و انجام این کار تشویق و ترغیب نمایند.مثل تشویق خانوده ها در یک اردوی جمعی و انجام یک کار 

 مشترک در آن اردو و برنامه . 

: با توجه به مفاهیم سوره مبارکه عادیات برای داشتن سرعت در مجاهدتهای گروهی ، پایه چهارم دبستان •

تشکیل گروه و انجام سریع کار گروهی با یک مقصد و غایت مشخص، در معرض یک سری آفتهایی است که 

مانع از تشکیل شدن گروه و بویژه کند کردن سرعت انجام کار می شود. در این پایه سعی می کنیم مهم 

رین موانع و آسیب هایی که باعث کند شدن و تاخیر انجام یک کار گروهی می شود را شناخت و آنها را ت

 حذف کنیم.
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پایه پنجم دبستان: سرعت و داشتن جمع و گروه یکی از مصادیق حرکت سریع و پرشتاب برای تحقق امر  •

قش و وظیفه هر یک از اعضای گروه رب می باشد . آنچه که در این پایه بسیار مهم به نظر می رسد تعیین ن

برای تحقق غایت و مقصد می باشد. شرح وظیفه هر فرد و تعیین نقش و مسئولیت افراد در گروه بعنوان 

محور فعالیتها در این پایه می باشد. مثل برپایی نمایشگاه آثار تولیدی دانش آموزان و تقسیم کار و تعیین 

 نقش هر یک از افراد.

ان: سوره مبارکه عادیات انسان را از هرگونه کند بودن و کنود بودن در مسیر رب برحذر پایه ششم دبست •

داشته و به برق سم اسبان مجاهدان بخاطر سرعت عمل سوگند یاد می کند . لذا در این پایه محور فعالیت 

چنین عدم  ها آشنا کردن کودکان با فعالیتهایی است که بواسطه رعایت سرعت به نتیجه رسیده اند و هم

ثمردهی برخی از کارهای گروهی بواسطه کندی و تاخیر . مثل دیر کمک کردن به مناطق سیل زده برای 

 ... نجات جان مردم و کم کردن خسارتها
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 سوره مبارکه زلزال

سرنوشت هر انسان بدست خود اوست . شاید این جمله برای برخی خوشایند نباشد. اما حقیقت این است که 

هر کسی بدست خود او و بواسطه اعمال خود او رقم می خورد. تو گویی اعمال انسان، بسان قلمی سرنوشت 

بر صفحه جانش تقدیرات او را ثبت می کند. لذا انسان بر سر سفره اعمال خود نشسته و دیر یا زود بازخورد 

 .و انعکاس عمل خود را در دنیا یا آخرت مشاهده خواهد کرد

پی بیان این حقیقت است که پس وقوع آن زلزله عظیم و برپایی صحنه قیامت ، آنچه  سوره مبارکه زلزال در

انسان را به شگفت وادار می کند دیدن تک تک اعمال خود اوست. و انسان اگر به اندازه ذره ای کار خیر 

یم این سوره جا کرده باشد می بیند و اگر به اندازه ذره ای کار شر انجام داده باشد خواهد دید. بر اساس مفاه

دارد انسان خیرگزین شده و دست به انجام کار خیر، از بزرگ و کوچک زده و از انجام کارهای غلط و شر، ولو 

به اندازه مثقال ذره ای هم که باشد پرهیز کند و این بزرگترین انذار برای انجام کارهای خیر است. پس تمام 

خواهد کرد لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی  کارهای انسان ثبت شده و او تمام آنها را رویت

 :انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد

پایه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه زلزال انجام کار خیر بسیار مهم می باشد لذا در این پایه  •

ن این نکته بسیار مهم است که ضرورت دارد کودک با مفاهیم خیر و شر و خوب و بد آشنا گردند. دانست

کودکان در این سن بعلت داشتن فطرتی پاک و دست نخورده نوعا با مفاهیم خوب و بد و خیر و شر بطور 

فطری آشنا هستند لذا می توان با کمک همین توان فطری خوب و بد را برای آنها متمایز کرده تا آنها در 

  .رفتارهایشان لحاظ کنند

در این پایه سعی می شود بر اساس مطالب سوره مبارکه زلزال، کودکان با این مفهوم  پایه دوم دبستان: •

آشنا شوند که هر کاری که انسان انجام می دهد یا خیر است یا شر و برخی از اعمال حتی کارهای کوچک ، 

مال حتی از حالت خنثی بودن خارج گردد . این امر باعث تفصیل پیدا کردن مفهوم خیر و شر در تمامی اع

در کارهای کوچک می گردد. گام بعدی در این پایه حذف کردن کارهای شر می باشد تا کلیه کارها رفته 

  .رفته بسمت خیر بودن جهت پیدا کند

پایه سوم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه زلزال ، خیرگزینی یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که  •

بخورد و نکته مهم در خیرگزین شدن افراد داشتن معیار و مالک مناسب در باید در زندگی هر انسانی رقم 

انتخاب ها می باشد. بعبارتی خیر آن چیزی است که درست بوده و انتخاب می گردد. با این کار سعی می 

 .کنیم معیارهای کودکان در انتخاب دارند ، اصالح گشته و آنها در مسیر خیرگزین شدن حرکت نمایند

هارم دبستان: در این پایه سعی می کنیم با توجه به ضرورت تحقق خیرگزینی بر اساس مفاهیم پایه چ •

سوره مبارکه زلزال ، به نوعی وارد آسیب شناسی انجام کارهای شر شوییم. از مهم ترین موانع خیرگزینی در 
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غلط و بیجا اشاره کودکان ، می توان به نداشتن تفصیل مناسب ، معیار و مالک صحیح و ترجیح دادن های 

کرد ، که منجر به گرفتار شدن کودکان به کارهای غلط و شر می گردد مثل این تصور اینکه که کارهای 

 .غلط کوچک تاثیر چندانی در وضعیت انسان ندارد

پایه پنجم دبستان: در این پایه بر اساس مفاهیم سوره مبارکه زلزال ، تمرکز آموزش بر روی کلمه مثقال  •

می باشد . به این صورت که می خواهییم حساسیت کودکان را نسبت به انجام کوچکترین کارهای یا ذره 

خیر و شر باال برده و ضمن رعایت آن توسط کودکان، دیگران را نیز به انجام کارهای خیر کوچک تشویق و 

   ..یهترغیب نمایند. مثل جلوگیری از اسراف غذا در خانه ، نحوه سالم کردن و برخوردهای اول

پایه ششم دبستان: در این پایه کودکان تمایل به انجام کارهای گروهی دارند لذا سعی می کنیم کودکان  •

را بر اساس مفاهیم سوره مبارکه زلزال نسبت به تشخیص و انجام کارهای خیر جمعی تشویق نماییم . هم 

معی غلط نیز آشنا گردند. بعنوان چنین در پایه سعی می گردد کودکان با برخی از مصادیق انتخاب های ج

 .مثال کمک و همراهی در نظافت مجموعه مدرسه یا محله
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 سوره مبارکه بیّنه

خداوند هستی را بر اساس حق آفریده است. حق بودن آفرینش خلقت به این معناست که خدواند جهان را 

بیهوده نبودن آفرینش به این بدون هدف و غایت و بر اساس یک کار لغو و بیهوده نیافریده است. الزمه 

معناست که معاد و روز بازگشتی وجود دارد که در آن روز مُسلم و مجرم با هم برابر نیستند و هر انسانی به 

  .جزای اعمالی که انجام داده می رسد

 در سوره مبارکه بینه به این مطلب بسیار مهم اشاره می گردد که خداوند حجت را بر همه انسانها تمام می

کند، چرا که اگر حجت بر انسان تمام نگردد بازخواست در روز معاد و دادن جزا و پاداش و وجود بهشت و 

جهنم، بی معنی می گردد . در این سوره به صراحت ذکر می شود که خداوند حجت خویش را بر کسانی که 

خداوند را خالصانه عبودیت  کفر ورزیدند از اهل کتاب و مشرکین تمام کرده و از همه انسانها می خواهد که

کنند. این حجت، معرفی کردن رسولی است که کتب الهی را بر مردم تالوت کرده و آنها را به حرکت در 

مسیر عبودیت و دین حنیف هدایت می کند، براساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر 

 :پایه به شرح ذیل می باشد

س مفاهیم سوره مبارکه بیّنه ، اهمیت اتمام حجت بعنوان یکی از مفاهیم بسیار پایه اول دبستان: بر اسا •

مهم این سوره می باشد، لذا در این پایه ضرورت دارد ضمن تشویق کودکان به انجام کارهای پرتحرک و 

کان حرکتی ، دلیل انجام هر یک از خواسته های خود را برای آنها شرح و توضیح بدهیم بعنوان مثال اگر کود

 .را تشویق به ورزش کردن می کنیم دلیل آن که تحقق سالمتی است را نیز برای آنها بیان کنیم

پایه دوم دبستان: تحقق اتمام حجت در یک انسان وقتی به اوج شکوفایی می رسد که کودک بتواند علت  •

در این پایه، کودکان با انجام هر کاری را بیان کرده و برای آن دلیل بیاورد، در این راستا سعی می کنیم 

انواع دلیل انجام یک کار آشنا شوند ، چرا که انجام برخی از کارها دارای دالیل متعددی می باشد. الزم به 

تذکر است این دالیل باید با هم هم راستا و در تایید یکدیگر بوده و با هم تضاد نداشته باشند. مثل بیان 

  .دنفوائد و دالیل متعدد تحصیل و درس خوان

پایه سوم دبستان: با توجه به تحقق تفصیل در پایه های قبل در آشنایی کودک با انواع متعدد دلیل در  •

انجام یک کار و تحقق اتمام حجت، در این پایه کودکان را با این مفهوم آشنا می کنیم که دالیل گاهی 

دیگر دارای اهمیت و جایگاه بیشتری نسبت به هم رابطه طولی داشته و برخی دالیل انجام یک کار از برخی 

می باشد بعنوان مثال گوش دادن به حرف والدین و معلم در سطح باالتری از دلیل نسبت به سایر دالئل 

 .دارد

پایه چهارم دبستان: در مفاهیم سوره مبارکه بیّنه به بحث تحقق اتمام حجت در انجام و عدم انجام یک  •

با توجه به در نظر گرفتن دوره رشدی کودک سعی می شود کودکان با این کار اشاره گردید . در این پایه 
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مفهوم آشنا گردند که باالترین دلیل برای انجام یا عدم انجام یک کار ، امر و دستور الهی است و همین که 

 خدا امر به انجام یک کاری کرده برای انجام دادن آن کفایت می کند. مثل امر به نماز و روزه

نجم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه بیّنه ، یکی از مباحث مهم تحقق عبودیت خالصانه در پایه پ •

زندگی بعد از فهم اتمام حجت می باشد. لذا ضرورت دارد کودکان با مصادیق عبودیت در زندگی آشنا شده و 

توان برسد که بتواند فهرستی از کارهایی که نشانه بروز عبودیت است را داشته باشند. هم چنین با این 

 .تشخیص بدهد که چگونه کارهای خود را به سمت عبودیت خالصانه پیش ببرد

پایه ششم دبستان: در سوره مبارکه بیّنه، محور بحث ها بر روی شناخت حجت و سپس تحقق عبودیت  •

ی می کنیم کودکان خالصانه می باشد که در این صورت فرد در زمره ابرار قرار می گیرد . لذا در این پایه سع

را با مفهوم بر و نیکی به دیگران در پناه نماز بعنوان یکی از باالترین مصادیق عبودیت خدا، آشنا کنیم و 

 .کودکان بفهمند که بّر به دیگران از شاخص های مهم عبودیت می باشد
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 سوره مبارکه قدر

روز مدام از پی هم می آیند و می روند  هر روز صبح انسان با طلوع خورشید از خواب بیدار می شود و شب و

و خیلی زود انسان اهمیت زمان را فراموش کرده و گرفتار روزمره گی و تکرار می گردد. دامنه این تکرار 

حتی شامل انسانهای اطراف و اشیاء و اماکن نیز شده و او فراموش می کند که در پیش رو با آخرتی مواجهه 

 .ی آن روز خود را آماده کرده و توشه ای ذخیره کنداست که باید با سرعت تمام برا

سوره مبارکه قدر، زمان را از چرخه تکرار خارج می کند و انسان را معرض یک زمان خاص قرار می دهد 

سال . اینکه انسان می تواند با درک این زمان  01زمانی که یک شب آن معادل هزار ماه است چیزی بیش از 

بپیماید. درک این مطلب که در زندگی، زمان ها، مکان ها و انسانها و کتابهایی  ویژه یک شب ره هزار ماه

خاص وجود دارد که درک آن سبب می شود انسان توشه ای متفاوت و حرکتی سریع در مسیر هدایت و 

تکامل پیدا کند بعنوان مثال می توان از وجود ماه مبارک رمضان، عید فطر، حج و مکانهایی مثل مکه و 

ه و کتاب قرآن و انسانهایی بزرگ چون ائمه اطهار نام برد لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی مدین

 :انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد

بر اساس مفاهیم سوره مبارکه قدر ، موقعیت ها ، شرایط و افرادی در زندگی انسان  :پایه اول دبستان •

موقیعت ها و افراد دانسته شود . قدر دانی و قدر شناسی در حقیقت نشان  وجود دارند که باید قدر این

دهنده تمایز بین این موقعیت ها با سایر شرایط می باشد. لذا در این پایه سعی می کنیم کودکان را با محور 

سبت به قدرشناسی با نقاط مهم و متمایز در زندگی آشنا کنیم. قدر دانی یعنی اینکه ارزش بعضی از چیزها ن

چیزهای دیگر بیشتر بوده و تاثیرات ویژه تری در زندگی انسان دارند. مثل ارزش و نقش معلم در زندگی ، 

روز جمعه نسبت به سایر روزهای هفته ، مثل نسبت مسجد به سایر مکانها و اهمیت خود ماه رمضان نسبت 

  .به سایر ماهها

یک شب و زمان خاص اشاره شده است لذا برای درک  در سوره مبارکه قدر به اهمیت :پایه دوم دبستان •

این مطلب در این پایه کودکان را با مفهوم تمایز بین شب و روز و تفاوت بین این دو آشنا می کنیم به این 

نحو که کودکان با اختصاصات هر یک از این دو و کارهایی که می شود در شب انجام داد ، آشنا می گردند. 

  ..، بودن در کنار خانواده ومثل استراحت در شب 

پایه سوم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه قدر ، قرآن در شب قدر بر پیامبر گرامی اسالم نازل شده  •

است و هم اکنون نیز هر ساله این قرآن در شب قدر بر قلب نازنین امام معصوم نازل می گردد لذا در این 

ط بین نزول قرآن و دریافت کننده آن یعنی امام زمان آشنا کنیم تا از پایه سعی می کنیم کودکان را با ارتبا

  .این طریق کودکان با پیوند ناگسستنی بین قرآن و امام آشنا گردند
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پایه چهارم دبستان: در سوره مبارکه قدر به این مطلب اشاره شده که در زندگی انسان شبی وجود دارد  •

در این پایه سعی می کنیم کودکان را با مفهوم وجود زمانهای خاص  که این شب از هزار ماه بهتر است لذا

در زندگی و استفاده از آن برای تفکر کردن و ایجاد تحول در زندگی آشنا کنیم بطوریکه فرد زمان شناس 

  .شده و از این زمانها برای تغییر و رشد بیشتر استفاده کند

که قدر، زمان نقش بسیار مهمی در زندگی انسان دارد . لذا بر اساس مفاهیم سوره مبار :پایه پنجم دبستان •

در این پایه سعی می شود کودک با اهمیت و ارزش زمان با رویکرد برنامه ریزی آشنا گردد. برنامه ریزی به 

معنای درک و استفاده درست از زمان می باشد در این راستا باید کمک کرد تا کودکان درک محسوس تری 

نند که مثال در یک ساعت یا پنج ساعت چه کارهایی می توان انجام داد. تبیین مفهوم سال ، از زمان پیدا ک

ماه ،هفته و روز و ساعت یکی از مولفه های مهم در درک عنصر زمان می باشد بعنوان مثال اینکه افراد درک 

ه افراد کمک ساعت. این درک محسوس ب 060روز و  7محسوسی از یک هفته داشته باشند یک هفته یعنی 

  .می کند تا از زمان استفاده بهتری ببرند. و از این طریق کودک وارد قدرشناسی از زمان گردند

پایه ششم دبستان: در سوره مبارکه قدر یکی از مهم ترین پیام های سوره ، خود وجود شب قدر در زندگی  •

د و خود را برای ورود به آن آماده کند و انسان است . اینکه فرد برای شب قدر خود از قبل برنامه داشته باش

اینکه اعمال و احکام این شب را بداند که بهتر است چه کارها و چه دعاهایی خوانده شود و اینکه به رابطه 

 .بین این شب و امام زمان توجه کند . بعنوان مثال یکی از بهترین کارها در شب قدر تفکر کردن می باشد
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 سوره مبارکه علق

غایت خلقت انسان در گرو شناخت خدا و تقرب و نزدیکی به او می باشد . راههای بدست آوردن هدف و 

معرفت و نزدیکی به خداوند یکی از چیزهایی است که ذهن انسانهای خداجو را مدام به خود مشغول کرده 

  .است . اینکه چگونه و از چه راه هایی می توان به خدا نزدیک شد

پی بیان این مطلب است که انسان چگونه می تواند از طریق قرائت و صیر درونی به سوره مبارکه علق، در 

سجده در برابر پروردگار و در نهایت به مقام قرب الهی دست یابد. این سوره ، انسان را تشویق می کند تا از 

و  طریق خوب دیدن و خوب شنیدن ، به فهمی جدید و از سنخ صیر درونی نائل گردد که موجب تحول

ارتقاء درونی در انسان می گردد که به این سنخ از فهم همراه با صیر درونی، قرائت می گویند. قرائت در 

حقیقت عامل ارتقاء و نزدیکی انسان به خداوند متعال می باشد. لذا سوره مبارکه علق از مسیر فعال کردن، 

ده و قرب الهی می رساند لذا بر اساس خوب دیدن و خوب شنیدن به قرائت و از مسیر قرائت انسان را به سج

 :مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد

پایه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه علق ، خوب دیدن و خوب شنیدن منشا تحقق فهم  •

طراحی برنامه های پر تحرک درست و قرائت در انسان می گردد لذا در این پایه سعی می کنیم در دل 

،کودک به تمایز درک محسوس و ملموس از یک چیز با درک ذهنی آن برسد . بعنوان مثال گاهی برای 

کودک درباره یک گل یا پرنده یا ماهی صحبت می کنیم و او دراین باره فقط تصور ذهنی دارد، سپس همین 

  .ک ذهنی و درک ملموس برسدموارد را از نزدیک به او نشان داده تا او به تمایز در

پایه دوم دبستان: با توجه به اهمیت خوب دیدن و خوب شنیدن در قرائت حقایق، در این پایه سعی می  •

از این طریق او به  کنیم قوه تخیل فرد را از طریق نمایش برخی چیزها و یا شنیدن صداها ، تقویت کنیم .

درک و شناختی جدید، بر اساس توانهای درونی یعنی به کمک قوه خیال می رسد. بعنوان مثال پخش 

   ...صدای حیوانات و پرندگان و نمایش فیلم های مستند از دریا و

پایه سوم دبستان: یکی از چیزهایی که باعث می شود خوب شنیدن و خوب دیدن در انسان فعال گردد  •

ین است که فرد توسط دیگران توصیف شود به این معنا که دیگران، دیده ها و شنیده های خود را با ا

محوریت نکات قوت و مثبت، درباره او بگویند و او از زاویه دیگران به تصویر خود نگاه کند. از این طریق قوه 

 .ای خود را اصالح کندمشاهده بیرونی فرد نسبت به خودش تقویت شده و می تواند بسیاری از کاره

پایه چهارم دبستان: یکی از مولفه های مهم در فعال شدن قرائت بر اساس سوره مبارکه علق ، این است  •

لذا می توان با تقویت احساس کرامت و عزت در فرد توان قرائت او را از  که فرد مورد تکریم واقع شود .

حقایق افزایش داده و درک بهتری از رابطه خود با خداوند پیدا کند. برای این کار فرد را با نقاط مثبت و 
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ر او فوائدی که برای دیگران و هستی دارد آشنا می کنیم تا احساس مفید بودن ، با خاصیت بودن و تکریم د

  .شکل بگیرد

پایه پنجم دبستان: یکی از راههای بسیار خوب در فعال کردن خوب دیدن و خوب شنیدن ، مقایسه کردن  •

بین رفتارهای انسانهای مومن و انسانهای گمراه می باشد. بعنوان مثال توجه دادن به بروز رفتارهای خشنی 

فتارهای زیبای انسانهای مومن و هدایت شده . هم چون قتل و جنایت و .. توسط افراد غیر هدایت شده با ر

چنین جنگ افروزی و کشتار انسانهای مظلوم و بی گناه که نتیجه رفتار انسانهای هدایت نشده و گمراه می 

  .باشد

پایه ششم دبستان: در راستای فعال کردن خوب دیدن و خوب شنیدن برای تقویت قرائت در انسان ، در  •

یم از فعال کردن خوب دیدن و خوب شنیدن بصورت جمعی و گروهی استفاده کنیم . این پایه سعی می کن

به این صورت که جمع مجموع مشاهدات خود را از یک پدیده یا رخداد برای همه بیان کنند. این کار باعث 

ه می گردد افراد با زوایای متعدد و متنوعی به یک موضوع نگاه کنند و در نهایت این مشاهدات تبدیل ب

  ..اصالح یک سری رفتار در جمع گردد. مثل بیان مشاهده فضای مدرسه و کوچه و راهکار افزایش نظافت و
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 سوره مبارکه تین 

یکی از نکاتی که توسط برخی از انسانها به صورتهای گوناگون بیان می گردد وجود سختی و ابتالئات زیاد در 

با این شرایط است . تو گویی تناسبی بین حجم و کیفیت  زندگی و نداشتن توان و امکان الزم برای مقابله

مشکالت محیطی و توان درونی انسان برای مقابله با آن وجود ندارد و برخی حکم به چنین نکته ای می 

 کنند. 

در سوره مبارکه تین، خداوند بعد از ذکر قسم به دو میوه انجیر و زیتون و دو مکان مقدس بیان می کند که 

هترین شرایط خلقت یعنی در احسن تقویم آفریده شده است. احسن تقویم بودن خلقت انسان به انسان در ب

این معناست که خداوند هر چه را که الزمه کمال انسان است به او عطا کرده است یعنی نه تنها آنچه که 

میل و گرایش به  الزمه شناخت حق از باطل و خیر از شر بوده به انسان داده شده بلکه انسان در درون خود

خوبیها و خیرات دارد. شبیه دو درخت انجیر و زیتون که قدرت سازگاری و مقاومت باالیی در برابر شرایط 

محیطی دارند انسان نیز می تواند ضمن الگو برداری از این مثالها در مقابل شرایط محیطی ایستادگی کند و 

ارتباط با خدای خود قرار دهد. لذا بر اساس مطالب به پایدارترین وضعیت ممکن رسیده و آنرا مدلی برای 

 فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد:

 

ایه اول دبستان: با توجه به مفاهیم سوره مبارکه علق ، یکی از کارهای مهم در این پایه آشنا کردن پ •

باشد. اینکه هر چیزی که آفریده شده دارای محسوس و ملموس کودکان با عجائب و ویژگیهای خلقت می 

چه خواص و فوائدی می باشد مثل میوه ها ، انواع گیاهان و حیوانات . و بطور ویژه می توان ضمن آوردن 

میوه انجیر و زیتون به کالس بر روی خواص و فوائد آنها بحث کرد. و اینکه چگونه بین خواص این میوه ها و 

 وجود دارد که این نشان دهنده وجود یک خالق حکیم می باشد. نیازهای بدن انسان ارتباط

سوره علق درباره سازگاری درختان و  مباحث محوریت با کنیم می سعی پایه این در: دبستان دوم پایه •

ثمردهی آنها ، کودکان را با انواع چرخه ها و اقلیم های آب و هوایی مثل گرم و خشک ، مرطوب و جنگلی 

که در هر اقلیمی چه گیاهان و حیواناتی زندگی کرده و چگونه انسان نیز سعی کرده خود را با و.. آشنا کنیم 

این اقلیم ها سازگار کند . هدف از انجام این کار نشان دادن قدرت سازگاری و ایجاد موقعیت پایدار در پدیده 

 ها و انسان با محیط می باشد. 

 این در لذا ، است شده آفریده تقویم احسن در انسان تین ارکهمب سوره مفاهیم اساس بر: دبستان سوم پایه •

شوند. آشنا شدن با کارکرد و خاصیت هر  آشنا انسان خلقت ساختار و ویژگیها با کودکان شود می سعی پایه

یک از اعضای بدن مثل چشم ، گوش ، دست و پا و هم چنین با شگفتیها و تنوعی که در خلقت هر یک از 

این اعضا وجود دارد کودک را به وجود خالقی حکیم داللت می دهد. پخش انواع مستندهای علمی در باره 

 ای کودکان جذاب باشد. شگفتیهای خلقت می تواند در این پایه بر

 خلقت شگفتیهای با کودکان نمودن آشنا از پس ، تین مبارکه سوره مطالب به توجه با: دبستان چهارم پایه •

 کودکان که دارد ضرورت پایه این در محیط، با آنها سازگاری قدرت و داشته کدام هر که خواصی و کارکرد و

با توجه به شناخت ضوابط و احکام موجود در آنها به رعایت این  است الزم انسان که شوند آشنا مفهوم این با
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قوانین بپردازد. و از این طریق او را با ضرورت شناخت حکم خداوند در درک بهتر از هستی و قوانین حاکم بر 

 آن آشنا می کنیم. 

زگاری و سا حفظ برای طبیعت از سازی مدل و الگوبرداری تین مبارکه سوره در: دبستان پنجم پایه •

پایداری بسیار مهم می باشد لذا در این پایه تالش می کنیم کودکان را به این سمت سوق دهیم که چگونه 

با کمک نعمتهای مادی و معنوی اطراف خود ، به سازگاری و پایداری الزم در برابر محیط دست پیدا کنند. 

با آن اقلیم سازگار کرده و در نهایت به همانگونه هر که هر گیاهی با کمک امکانات پیرامونی ، خود را 

 ثمردهی می رسد. 

 ، الهی احکام راستای در درونی توان از استفاده ، تین مبارکه سوره مفاهیم اساس بر: دبستان ششم پایه •

 تمایل و اختیار قوه کردن فعال پایه این در فعالیت محور لذا. گردد می انسان ثمردهی و شکوفایی موجب

فاده از الگوهای طبیعی یا عقلی و شرعی برای تغییر وضعیت زندگی و رسیدن به حالت است برای کودک

 سازگار و پایدار در زندگی می باشد.
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 سوره مبارکه انشراح

رغبت، موتور محرک حرکت و تالش انسان است . رغبت و میل به سوی رب، یکی از غایتهایی است که 

 انسان موحد در رندگی بدنبال آن بوده و بعنوان یک سوال مهم، دغدغه همیشگی ذهن او بوده است. 

یسرها می  در سوره مبارکه انشراح ، یکی از مطالب مهم، فعال کردن رغبت در انسان، در بستر عسرها و

باشد. سختی ها و گشایش ها شبیه ساختار خوف و رجاء عمل کرده و رغبت را فعال می کند. یکی از 

راههای تقویت رغبت در زندگی ایجاد ظرفیت و وسعت وجودی در انسان یا بعبارتی شرح صدر می باشد. 

یق ظرفیت خود را با شرح صدر سبب می گردد تا انسان، پذیرای هر حرف و عملی حقی شده و از این طر

افزایش عمل صالح ارتقاء دهد و در این راه از هیچ گونه سختی و عسری نهراسد. چراکه هر سختی و عسری 

به همراه خود یسری متناسب با خود به همراه می آورد و از این رو فرد از مواجهه با سختی ها استقبال کرده 

ند. سوره مبارکه انشراح ، سوره توسعه ظرفیت، افزایش ،بلکه سختی را فرصتی برای تحقق انواع یسرها ببی

خروجیها و سوره عمل گرا کردن انسان و در یک کالم ایجاد رغبت در انسان بسوی رب می باشد لذا بر 

 اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد:

 فعالیتها محور ، افراد در ظرفیت افزایش برای انشراح مبارکه سوره مفاهیم توجه با: دبستان اول پایه •

د. لذا برای افزایش ظرفیت باش می تکاپو و تحرک افزایش رویکرد با خودش به نسبت کس هر توان افزایش

در کودکان اقدام به افزایش توان آنها از طریق زیاد کردن عمل اقدام می کنیم . این عمل می تواند جسمی یا 

رکتی باشد. افزایش توان موجب افزایش ظرفیت و توان مقابله افراد با عسرها و سختی ها و در فکری و ح

 نهایت ایجاد گشایش و یسر می گردد. 

ه دوم دبستان: نظر به نقش افزایش توان در افزایش ظرفیت انسان ، در این پایه سعی می کنیم کودک پای •

را با انواع توانهایی که خداوند به انسان داده آشنا می کنیم در واقع فهرستی از انواع توانها را تهیه می کنیم 

ود . القاء این مطلب که او می تواند که استفاده به موقع از این توانها موجب تقویت ظرفیت در فرد می ش

 کارهای متعدد و متنوعی انجام دهد رویکرد مهمی فعالیت ها می باشد. 

 آن با انسان که حقی عمل و حرف هر پذیرش یعنی صدر شرح داشتن وجوه از یکی: دبستان سوم پایه •

وانهای درونی انسان مثل قدرت ت با کودکان کردن آشنا پایه این در مهم کارهای از یکی لذا شود می مواجهه

تفکر و تجزیه و تحلیل و هم چنین کشف ارتباط ها و هماهنگی بین چیزها و طبقه بندی کردن آنها بعنوان 

 یکی از توانهایی ویژه انسان در مقابله با سختیها و عسرها و افزایش ظرفیت می باشد. 

هه درست با سختیها و عسرها موجب می شود که مواج ، انشراح مبارکه سوره اساس بر: دبستان چهارم پایه •

فرد به یسرهایی متناسب با آن دست پیدا کند ، لذا در این پایه سعی می کنیم قدرت روبرو شدن با مسائل و 

لذت حل کردن آنرا به کودکان بچشانیم . لذا طرح مسائلی که باعث بروز و شکوفایی توان آنها گردد کمک 

 حقق یسر در زندگی آینده آنها می کند. زیادی به ایجاد گشایش و ت

 این در لذا ، دارد انسان در ظرفیت افزایش با مستقیمی و نزدیک رابطه توان افزایش: دبستان پنجم پایه •

 و توانها سازی فعال و شکوفایی موجب دیگران با فرد ارتباط قدرت کردن فعال طریق از کنیم می سعی پایه

د گردد. مثال گاهی کمک کردن به دیگران باعث شکوفایی قدرت صبر انسان و افرا برای یسر تحقق نتیجه در

 افزایش ظرفیت در او می گردد. 
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 می زندگی در یسر افزایش باعث ظرفیت افزایش انشراح مبارکه سوره مفاهیم اساس بر: دبستان ششم پایه •

کارهای دارای عسر و یسر متمایز می  انجام برای همگرا های جمع ایجاد فعالیتها محور پایه این در لذا گردد

باشد به این معنا که هر کاری دارای عسر و یسر متناسب با خود می باشد . اینکار فرد را با سنخ جدید و 

متنوعی از عسرها یسرها آشنا می کند که توان فرد را برای مواجهه و برنامه ریزی نسبت به آنها افزایش می 

 دهد.
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 سوره مبارکه ضحی 

ین زندگی پر از هیاهو و غوغا، یافتن انسانهایی که رابطه خود را همیشه با خدا حفظ کرده اند همچون در ا

دژ محکمی است که انسان می تواند در پناه آن امنیت و هدایت را تجربه کند. شناخت این انسانها و ارتباط 

 با ایشان شاید مهم ترین کار انسان در طول زندگی باشد.

انسانهای زیادی در طول تاریخ آمدند و رفتند ، می آیند و می روند و خداوند متعال در سوره مبارکه ضحی 

تنها و تنها به رسول اکرم فرمود که ما هیچ گاه تو را رها نکرده و بر تو خشم نگرفته ایم. این جمله بسان 

ی تواند در کمال آرامش و امنیت خورشیدی درخشان در قرآن کریم تا ابد نقش بسته است . لذا انسان م

خاطر در همه موضوعات زندگی به رسول اکرم مراجعه کند چرا که هیچ گاه او از خدا جدا نبوده است. حتی 

در آن روزهایی که طعم یتیمی را می چشید و عیال وار و تهی دست بود خداوند او را به حال خود رها نکرده 

 بود . 

رکه ضحی این است که نیازهای انسان نه تنها نقطه جدایی او با رب نیست یکی از پیام های مهم سوره مبا

بلکه در صورت جهت یافتن تبدیل به نقطه درخشان زندگی او می گردد . بعبارتی بهانه اتصال انسان با رب و 

آفریدگارش همین نیازها و حاجات اوست که به عنوان یک سرمایه ارزشمند به او عطا شده است لذا بر 

 س مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد:اسا

پایه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه ضحی ، نیاز عامل اتصال انسان به پروردگارش می باشد ،  •

هایی که یک لذا در این پایه سعی می کنیم در بستر فعالیتهای پر تحرک و با نشاط کودکان را با انواع نیاز

انسان دارد مثل خوردن ، خوابیدن ، حرف زدن ، یاد گرفتن علم و .. آشنا کرده و منفعت وجود هر یک از 

این نیازها را در زندگی مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق کودک به حکیمانه بودن وجود این نیازها پی 

 ببرد. 

درک تفصیلی تر از انواع نیازها در زندگی و نقش آن در پایه دوم دبستان: در این سعی می کنیم کودکان  •

رشد و ارتقاء انسان پیدا کنند بعنوان مثال آشنا کردن کودکان با مفهوم شب و روز از این زاویه که شب نماد 

استراحت و روز نماد کار می باشد وجود این چرخه سبب شکل گیری روز و مفهوم یوم در زندگی می گردد. 

 روزها یا همان یوم می باشد.  –ان به اندازه داشتن تعداد این شب همچنین سن انس

پایه سوم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه ضحی، مواجهه درست با نیازها سبب اتصال انسان به رب  •

متعال می گردد لذا در این پایه سعی می کنیم درک تفصیلی کودکان را از نیازها با محور طبقه بندی انواع 

ازها انجام بدهیم مثل نیاز به داشتن راهنما ، سرپرست و نیاز به امکانات. از طریق شناخت انواع نیازها می نی

توان برای بر طرف کردن آنها برنامه ریزی مناسب طراحی کرد چرا که بر طرف شدن هر نیازی مستلزم 

 فراگیری مهارت مربوط به آن می باشد. 
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ت هم در اتصال انسان به خداوند درک درست نیاز در خود و دیگران است. پایه چهارم دبستان: یکی از نکا •

در این پایه با توجه به تمایل کودکان برای ارتباط با دیگران او را وارد شناخت نیازهای موجود در دیگران 

 کرده و سعی می کنیم که نیاز دیگران را تا حد ممکن بر طرف کنیم. از این طریق توجه به دیگران و بی

تفاوت نبودن نسبت به جامعه را در کودک تقویت و بهانه ای برای ارتباط موثرتر او با خدا نیز فراهم می 

گردد. یتیم نوازی و پاسخ دادن به درخواست سائل بر اساس نعمتهایی که خدا به هر فرد داده محور فعالیتها 

 در این پایه می باشد. 

، در این پایه سعی می کنیم کودکان با انواع نیازهای موجود در  پایه پنجم دبستان: با توجه به رشد کودک •

جامعه و طبقه بندی کردن آنها آشنا شوند. شناخت درست انواع نیازها و نعمتهایی که خداوند به انسان داده 

، برطرف کردن نیازها را آسان می کند. بعبارتی شناسایی نعمت های موجود و شناسایی نیازهای متناسب با 

 در این پایه محور فعالیت ها می باشد. آن 

پایه ششم دبستان: شناسایی نعمت ها و بازگوکردن این نعمتها سبب بر طرف شدن بسیاری از نیازهای فرد  •

و افراد مرتبط با او می گردد. لذا محور فعالیتها در این پایه بر اساس مفاهیم سوره مبارکه ضحی ،تمرکز بر 

تها به افراد و جمع ها می باشد تا از این طریق نیازهای متناسب با آن برطرف روی معرفی و شناساندن نعم

 گردد.
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 سوره مبارکه لیل

هر یک از انسانها دارای اعمال و کارهای متعدد و متنوعی می باشند. و هر عملی بالتبع دارای اثرات و نتایج 

گردد و برخی نتیجه عکس می  خاص خود می باشد. برخی از اعمال موجب رسیدن انسان به آرامش می

دهد. لذا یکی از دغدغه های مهم همه انسانها بدست آوردن رضایت از زندگی است. در نهایت آنچه که 

 زندگی را به کام انسان تلخ یا شیرین می کند همین مفهوم رضایت است .

عمتهایی که خداوند به او یکی از مفاهیم مهم بیان شده در سوره مبارکه لیل ، ارائه تصویر انسانی است که ن

داده را در راه ابتغاء وجه رب عطا می کند و از این طریق به مقام رضایت در زندگی می رسد. بر اساس سوره 

مبارکه لیل یکی از قوانین و سنتهای جاری الهی این است که اگر انسان با نیت تصدیق عاقبت نیکو و با 

بعد از مدتی انجام کارهای خوب برای او آسان و یسر می شود رعایت تقوی الهی اقدام به عطا و بخشش کند 

. هر چند اگر فرد در مسیر بخل و عدم بخشش قرار بگیرد در وضعیتی خالف این حالت قرار می گیرد. آسان 

کردن انجام کارهای خوب و به تعبیر سوره مبارکه لیل، یسر سازی آنها یکی از مولفه های کلیدی در تحقق 

گی انسان می گردد، لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به رضایت در زند

 شرح ذیل می باشد:

پایه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه لیل ، آسان سازی اعطاء و بخشش یکی از راههای مهم در  •

ک کودکان آنها را با عمل کردن برخی تحقق رضایت در زندگی می باشد لذا دراین پایه با حفظ نشاط و تحر

از کارهای خوب که انجام آن ساده و آسان می باشد، آشنا می کنیم . بعبارتی ایجاد فهرستی از کارهای 

 خوب و ساده تا آنها به انجام کارهای خوب ترغیب و تشویق شوند. 

نواع کارها با محوریت سخت و پایه دوم دبستان: در این پایه سعی می کنیم کودکان درک تفصیلی تری از ا •

ساده بودن پیدا کنند. این شناخت و دسته بندی کمک می کند تا کودک مواجهه درست تر و بهتری با انواع 

کارها در زندگی پیدا کند. همین که کودک بداند برخی از کارهای خوب ، سخت و دشوار می باشند موجب 

ع مناسب با فراهم کردن لوازم متناسب آن کار ، شرایط شکل گیری آمادگی بهتر در او می گردد تا در موق

 آسان سازی آن را نیز ایجاد کنند. 

پایه سوم دبستان: با توجه به ایجاد درک تفصیلی و طبقه بندی شده در پایه های قبل از وجود انواع کارها،  •

و آسان با کارهای  به کارهای راحت و سخت ، در این پایه سعی می کنیم کودکان را برای مواجهه درست

سخت نیز آماده کنیم. آسان سازی کارهای سخت از طریق فراهم کردن مقدمات و ایجاد شرایط الزم آن 

 محقق می گردد. این کار موجب افزایش دامنه یسرسازی کارها و در نهایت افزایش رضایت فرد می گردد. 

ن شدن کارهای غلط نشان از حرکت در جهت پایه چهارم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه لیل ، آسا •

اشتباه و وجود بخل در انسان است. لذا در این پایه سعی می کنیم ضمن شناسایی کارهای بد و اشتباهی که 

انجام آن برای فرد ساده بوده، با ایجاد موانع تحقق آنرا دشوار کنیم . این حالت شبیه ایجاد نوعی ساختار 

انجام کار بد می باشد. البته تعیین تنبیه بر عهده خود فرد و متناسب با او می  خود تنبیهی و افزایش هزینه

 باشد. 

پایه پنجم دبستان: با توجه به مفاهیم سوره مبارکه لیل در ضرورت انجام بخشش و وجود میل به ارتباط  •

با دیگران در این پایه محور برنامه ها فعال کردن ساختار عطا و بخش در کودکان می باشد. بعبارتی فرهنگ 
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باشد . عطا کردن سبب نیل  سازی بخشش و عطا کردن بعنوان یک امر رایج و عمومی مبنای فعالیتها می

 کردن فرد به تزکیه و طهارت و در نهایت موجب رسیدن فرد به رضایت می شود. 

پایه ششم دبستان: یکی از راههای مهم در آسان کردن بخشش و عطا و فرهنگ سازی آن ، شناسایی  •

ایش میل و رغبت به کارهای خوب اما سخت و انجام آن توسط جمع و گروه می باشد. از این طریق ضمن افز

انجام کارهای خوب ، بسیاری توانها و نعمتهایی که خداوند به افراد داده در معرض استفاده و بعبارتی عطا 

 شدن قرار می گیرد.
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 سوره مبارکه شمس

انسان تافته جدا بافته از هستی نیست . این جمله به آن معنی است همانطور که در آسمان و زمین و کل 

ی قوانینی دقیق و جزئی وجود دارد در مورد انسان نیز قوانین زیادی وجود دارد. برخی با مخلوقات هست

وجود قوانین در ساختار خلقت انسان نیز موافقند ولی حاضر نیستند پا از این مرحله فراتر گذاشته و بپذیرند 

 .دکه سعادت و شقاوت و هدایت و ضاللت انسان نیز تابع وجود قوانین خاص خود می باش

سوره مبارکه شمس بیان می کند که نفس انسان بعد از خلقت در شرایط تسویه و اعتدال قرار گرفته، و 

همانند سایر پدیده های هستی همچون همانند خورشید و ماه و شب و روز ، تابع قوانین خاص خود می 

ده و انسان تشخیص می دهد باشد. به برکت این تسویه به انسان فطری در مواجهه با بدیها و خوبیها الهام ش

که چه چیزی خوب و چه چیزی بد می باشد. سرنوشت انسان بعد از تسویه و الهام الهی بدست خود اوست 

یا او به این الهامات توجه کرده و ضمن تزکیه آن بر طبق آن عمل می کند و همچون یک گیاه به شکوفایی 

و خاک هوای نفس پنهان می کند و سرانجام گرفتار نا  و فالح می رسد و یا اینکه الهامات الهی را پشت گرد

امیدی می شود. لذا توجه به ساختار هستی می تواند کمک شایان توجهی در تزکیه و اصالح نفس انسان 

 :داشته باشد لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد

اس مفاهیم سوره مبارکه شمس ، رابطه تنگاتنگی بین توجه به ساختار هستی و پایه اول دبستان: بر اس •

تزکیه و شکوفایی نفس انسان وجود دارد. لذا محور فعالیتها در این پایه ضمن حفظ نشاط کودکان توجه 

دادن به مولفه های موجود در هستی بویژه ماه و ستارگان و دقت بر روی شب و روز می باشد . اینکه کودک 

  .بعنوان مثال بر روی حرکت و شکل ماه دقت باشد موجب تقویت ارتباط او با نظام کلی هستی می شود

پایه دوم دبستان: در این پایه ضمن تفصیل بیشتر ارتباط کودکان با ساختار کلی هستی، سعی می شود  •

زندگی داشته باشند.  کودک ارتباط دقیق تر و مفصلی با عناصری مثل خورشید و ماه و تاثیر آنها بر روی

مثال بر اساس حرکت ماه شکل گیری عنصر روز و ماه و سال و تنظیم یک تقویم قمری را می توان محور 

برنامه ها قرار داد . که در این تقویم می توان به جایگاه ماه مبارک رمضان ، ایام حج و .. اشاره کرد. یا در 

  .ه را بر روی جذر و مد به کودکان نشان دادصورت امکان با ارائه فیلم های مستند تاثیر ما

پایه سوم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه شمس قوانین هستی بر انسان نیز حاکم می باشد ، لذا در  •

این پایه به کودکان آموزش می دهیم که شکوفایی هر توانی مستلزم دقت و مهار و کنترل آن توان نیز می 

ب آسیب می گردد. یعنی ابتدا رها سازی توان و سپس شکوفایی و جهت دهی باشد در غیر اینصورت موج

آن محور فعالیت ها می باشد. بعنوان مثال توان حرف زدن باید ضمن شکوفایی، جهت زیبا نیز پیدا کند. در 

این پایه، آموزش خطاطی کمک زیادی به شکوفایی و مهار توان نوشتن داشته و تاثیر زیادی در تحقق 
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و تسویه در فرد دارد. چرا که خطاطی همان تزکیه و تسویه توان نوشتن می باشد. چون کودک نباید  اعتدال

  .به هنگام خط نوشتن از حدود و خط خارج شود و مجبور به رعایت قوانین حاکم بر آن می گرد

سرنوشت او پایه چهارم دبستان: بر اساس سوره مبارکه شمس ، شکوفایی توانهای عطا شده نقش مهمی در  •

دارد لذا در این پایه سعی می شود کودکان توان های خود را به جمع های مختلف عرضه کنند تا از طریق 

واکنش های جمعی مثل تشویق و انتقاد ، توان فرد شکل و جهت مناسبتری پیدا کند و موجب اصالح فرد 

این طریق ضمن شنیدن ایده های  گردد. مثل اینکه فرد خط یا نقاشی خود را به دیگران عرضه کند تا از

  .دیگران به تقویت کار خود بپردازد

پایه پنجم دبستان: فعال کردن و شکوفایی توان ها در انسان بر اساس مفاهیم سوره مبارکه شمس ،  •

همچون سایر پدیده ها در هستی مستلزم رعایت قوانین مربوط به آن می باشد. لذا در این پایه ضمن تشویق 

احصاء توانها و رعایت آداب و قوانین مربوط به شکوفایی هر کدام او را وارد برنامه ریزی برای کودک به 

استفاده بهتر از این توانها می کنیم . نکته مهم و قابل توجه این است که گاهی افراد بر اساس نقطه قوت و 

ت که نقطه قوت تبدیل به توان باالی خود در یک کار در معرض آسیب قرار می گیرند لذا باید توجه داش

  .نقطه آسیب نشود. مثل توان باال در حرف زدن باعث حرف زدن پشت سر دیگران یا غیبت نگردد

در این پایه ضرورت دارد با توجه به تمایل کودکان به حضور در جمع ، توانهای آنها در  :پایه ششم دبستان •

جمعی افراد می باشد. در این حالت امکان دارد بستر جمع عرضه گردد و محور برنامه ها فعال شدن توان 

توانهای به اشتراک گذاشته شده در جمع با انتقادهایی از سوی جمع مواجهه گردد که باید کودکان را برای 

بروز این واکنش از قبل آماده کرد. بعبارتی در بستر انتقادها و برخوردهای دیگران است که تسویه در درون 

 .ذا فرد باید از این بستر برای افزایش روحیه انتقاد پذیری استفاده نمایدفرد اتفاق می افتد ل
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 سوره مبارکه بلد

دنیا دار تزاحم و سختی هاست و سختی ها انسان را از هر سو احاطه کرده اند. اینکه چگونه می شود در این 

از افراد را به خود مشغول عالم پر از سختی راهی برای رسیدن به سعادت و نجات پیدا کرد ، ذهن بسیاری 

  .کرده است

یکی از مفاهیم که در سوره مبارکه بلد به آن اشاره شده است درک حریم ها و حرمت ها می باشد . درک 

حرمت سرزمین مکه و وجود رسول گرامی اسالم بعنوان یکی از ارکان مهم در دین می باشد . رعایت این 

ستورهای دین و اوامر و نواهی آن حاصل می گردد. لذا الزم است حرمت ها تنها در پرتو ایمان و عمل به د

انسان در مواجهه با سختیها و مشکالت با استفاده از امکانات درونی و بیرونی که خداوند به انسان عطا کرده 

است گام در این مسیر دشوار نهاده ، با پذیرش تحمل سختیهای رعایت اوامر و نواهی الهی ، از این گردنه 

ی دشوار عبور کرده و به نتایج خوش یمن و پربرکتی دست پیدا کند. مومنین و انسان ها دارای حرمت ها

می باشند و آزاد کردن برده یعنی درک این حرمت ها و ارزش ها. بر اساس مفاهیم این سوره تحمل دشواری 

من و سعادت می باشد لذا بر عبودیت تنها راه نجات انسان از این دنیای پر از سختی و تنها راه رسیدن به ی

 :اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد

پایه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه بلد ، یکی از دغدغه های انسان رسیدن به هدف و مقصد  •

طراحی می گردند که دارای مقاصد پیچیده می باشد. لذا در این پایه با محوریت تالش و تحرک ، فعالیتهایی 

ای بوده که الزمه رسیدن به آن تالش و کوشش و جدیت همراه با لذت و نشاط می باشد. بعبارتی درک این 

نکته که لذت در همین پیچیده بودن مقصد می باشد لذا سعی می شود برنامه ای طراحی گردد که دارای 

  .له ای باشدمقاصد پیچیده بصورت گام به گام یا مرح

پایه دوم دبستان: تالش و کوشش و جدیت الزمه رسیدن به مقاصد می باشد که در سوره مبارکه بلد به آن  •

اشاره شده است لذا در این پایه سعی می شود کودکان درک تفصیلی تری از انواع مقاصد پیدا کنند. زیرا 

و گام بندی می باشند.مقاصد مرحله ای نیز بعضی از مقاصد ساده و راحت و برخی سخت تر و دارای مرحله 

به خود دارای مراحل آسان و برخی نیز دارای مراحل دشوار می باشند. لذا آموزش وجود انواع مرحله در 

  .رسیدن به مقاصد، کودکان را برای مواجهه درست تر و لذت بخش تر با سختیها در آینده آماده می کند

و شناخت انواع مقاصد و مراحل رسیدن به آن در پایه های قبل ، در این پایه سوم دبستان: با توجه درک  •

پایه کودکان باید قابلیت مرحله بندی توانها و برنامه ریزی مناسب برای مواجهه با انواع مقاصد بویژه مقاصد 

فرد  پیچیده و مرحله ای را داشته باشند . این مرحله بندی بوسیله تفصیل مناسب مقاصد و تقویت تفکر در

ایجاد می گردد.این حالت باعث تقویت قدرت انتخاب کودک در مواجهه با مقاصد دشوار و مرحله ای می 

  .گردد
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پایه چهارم دبستان: درک درست از مقاصد و زیاد کردن تالش و جدیت موجب تحقق نتایج خوش یمن و  •

قاصد سخت تر و پیچیده تر جلب شکوهمند در انسان می گردد. لذا در این پایه توجه کودکان را به سمت م

می نماییم چراکه این کار باعث تقویت قدرت انتخاب و شکوفایی توانها و استعدادهای فرد می گردد. مثل 

تحمل بعضی ضربات در حرکات ورزشی و رزمی که القاء قوی بودن و قدرت در مواجهه با سختیها در 

  .کودکان دارد

پایه پنجم دبستان: محور فعالیتها در این پایه ، تقویت هم یاری و همکاری کودکان با دیگران ، برای تحقق  •

مقاصد سایر افراد می باشد . لذا در این پایه تالش می گردد در بستر ارتباط کودک با دیگران، او را به 

 .و تشویق نمود شناخت مقاصد دیگران و همکاری با آنها در رسیدن به مقاصدشان ترغیب

پایه ششم دبستان: رسیدن به مقاصد دشوار و پیچیده مرحله ای دارای نتایج دلچسب و شیرینی می باشد  •

، لذا در این پایه سعی می شود محور فعالیتها و برنامه ها انتخاب مقاصد پیچیده مرحله ای باشد که الزمه 

ی و گروهی در بستر صبر و پایداری در انجام تحقق و رسیدن به آن داشتن جمع، هماهنگی و همکاری جمع

 .آن کار باشد
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 سوره مبارکه فجر

انسان استعداد آن را دارد که به باالترین مراحل قرب الهی و بهشت جاودانه صعود کند. همان مرحله ای از 

سان راضی جنت و بهشت که بیشترین اتصال و قرب را به خداوند متعال دارد . مرحله ای که هم خداوند از ان

 است و هم انسان از خداوند راضی است. 

سوره مبارکه فجر بیانگر وجود امکان رسیدن به جنت الهی بعنوان باالترین مرحله بهشت و تحقق رضایت 

دوطرفه بین عبد و موال می باشد. برای رسیدن به نفس مطمئنه ای که مورد خطاب ارجعی رب خویش قرار 

مراجعه به عقل، محدودیت های عقلی و شرعی را رعایت کند تا ذی حجر  می گیرد ، انسان باید در بستر

گردد. انسان ذی حجر قدرت شناسایی مرزها ، محدودیت ها و رعایت آن را برای رسیدن به وضعیت پایدار و 

مستحکم دارد. چنین انسانی بواسطه نگرش درست به اقوام گذشته با درک درست از مرزها و حدود، از هر 

اد و طغیانی فاصله می گیرد و هم چنین بواسطه نگرش صحیح از سنت ابتال، به تعریف درستی از گونه فس

کرامت و اهانت دست پیدا می کند که موجب تحقق کرامت درونی و استحکام و پایدار شدن او می گردد . 

حجر بودن، ضمن سوره مبارکه فجر با ارائه تعریف درست از تکریم الهی و فعال کردن قوه مرزشناسی و ذی 

تحقق رضایت بین عبد و موال، انسان را تا مقام عبودیت و ورود در جنت الهی پیش می برد که حرکت در هر 

یک از این مراتب بر پایه سیر و مراحلی انجام می گیرد ، لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب 

 شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد:

بستان: بر پایه مفاهیم سوره مبارکه فجر رسیدن به نفس مطمئنه و رضایت مستلزم طی شدن پایه اول د •

مراحل و سیر می باشد لذا محور فعالیت در این پایه مشاهده پدیده هایی است که دارای سیر و مراحل 

ا هم تحول می باشد بعنوان مثال مشاهده سیر تحول یک دانه از دل خاک تا شکوفایی آن بصورت گل ، ی

 چنین دقت در سیر تبدیل شب به روز و برعکس .

پایه دوم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه فجر بویژه آیات ابتدایی سوره ، رسیدن به نتیجه مطلوب  •

مستلزم گذشت زمان و داشتن صبر کافی می باشد. لذا محور فعالیتها در این پایه مشاهده یک پدیده از 

با رویکرد دقت بر روی تغییر وضعیتها و لحاظ کردن عنصر زمان برای رسیدن به مرحله شروع تا نهایی 

نتیجه نهایی و مطلوب می باشد تا از این طریق کودک با صبر کردن برای رسیدن به یک نتیجه بیشتر آشنا 

 گردد. 

می باشد  پایه سوم دبستان: یکی از نکات مهم سوره مبارکه فجر ، مرز شناسی و محدودیت شناسی انسان •

که در قالب ذی حجر بودن معرفی شده است. لذا در این پایه سعی می شود کودکان را با انواع محدودیت ها 

و محدوده ها آشنا کنیم بعنوان مثال آشنا شدن با انواع محدودیت های طبیعی و عقلی و شرعی . محدودیت 

ت برخی در درک سریع مسائل یا حفظ طبیعی مثل قد کوتاه و بلند یا چشم ضعیف و قوی ، عقلی مثل قدر

 بدن در مقابل گرما و سرما . 

پایه چهارم دبستان: با توجه به ضرورت درک محدودیت ها در حفظ انسان از آسیب ها ، محور فعالیت ها  •

در این پایه تعیین محدودیت و محدوده در انجام یک کار توسط خود فرد می باشد. مثل تعیین مدت زمان 

 ار و تعیین قوانین و ضوابط انجام یک فعالیت توسط خود کودکان.انجام یک ک
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پایه پنجم دبستان: یکی از مفاهیم مهم سوره مبارکه فجر ، درک درست از اکرام می باشد . برای درک  •

درست این مفهوم سعی می کنیم توجه کودکان را به اکرام یتیم و اعتنا به مسکین جلب می کنیم . تا از این 

 دکان مواجهه درست و صحیح با یتیم و مسکین و برآورده کردن درخواستهای آنها آشنا شوند. طریق کو

پایه ششم دبستان: با توجه به ضرورت درک مفهوم تکریم و ذی حجر شدن در سوره مبارکه فجر، در این  •

و یتیم  پایه ضمن ایجاد نشاط جمعی ، کودکان را به فعالیت های کمک رسان و یاری دهنده به مسکین

ترغیب و تشویق می کنیم با لحاظ کردن این شاخصه که باید عالئم رضایت عمومی در جمع بواسطه انجام 

 این کار مشاهده گردد.
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 سوره مبارکه غاشیه 0

انسانها دیر یا زود از این دنیا خواهند رفت و وارد عالم آخرت و قیامت خواهند شد. و در آن روز چهره انسانها 

اینکه در این عالم چه از پیش فرستاده اند متغیر خواهد بود. عده ای صورتی شاد و عده ای صورتی بر اساس 

  .غمگین و گرفته خواهند داشت

یکی از مفاهیمی که در سوره مبارکه غاشیه به آن اشاره شده ، این می باشد که انسان در معرض مواجهه با 

با عاقبت اعمال خویش مواجهه می گردد. لذا ضرورت دارد  عالم قیامت می باشد. قیامت یعنی جاییکه انسان

انسان تا در این دنیا زندگی می کند، نگاهی عاقبت گرایانه به پدیده ها و خلقت اطراف خود داشته باشد. 

انسان می تواند با دقت بر روی پدیدهای اطراف خود و تمرکز برروی نحوه خلقت آنها، قدرت تفکر و نگاه 

خود را تقویت کند و از طبیعت و پدیده ها به عنوان یک معلم در کالس خداشناسی استفاده عاقبت گرایانه 

نماید. نگاه به کوه ، شتر و آسمان و سایر پدیده ها از منظر سوره مبارکه غاشیه عاملی برای بهبود نگاه 

ای هر پایه به شرح آخرت گرایانه انسان می باشد لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده بر

 :ذیل می باشد

پایه اول دبستان: از منظر سوره مبارکه غاشیه ، دقت و تمرکز بر پدیده های عالم خلقت نقش بسزایی در  •

تقویت قوه تفکر در انسان دارد، لذا محور فعالیت در این پایه در بستر تکاپو و حرکت، مشاهده پدیده های 

مان به عنوان یک رزق روحی و معنوی می باشد. تا از این طریق طبیعی از جمله حیوانات ، کوه و آس

  .کودکان در مسیر توجه به خالق قرار بگیرند

پایه دوم دبستان: تفکر در خلقت و آفریده ها ، انسان را در معرض درک خالق آنها نیز قرار می دهد لذا در  •

نیم به این معنا هر یک از این پدیده ها چه این پایه کودکان را با منافع وجود هر از پدیده ها آشنا می ک

فوائد و ثمراتی دارند . بعنوان مثال می توان به نعمت گوش در شنیدن و قانع شدن ، نعمت خوردن برای 

 .سیر شدن ، قدرت کار کردن برای بی نیاز شدن از دیگران اشاره کرد

پدیده ها سبب قوت تفکر و نگاه عاقبت پایه سوم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه غاشیه ،دقت در  •

گرایانه در انسان می گردد لذا محور فعالیت ها در این پایه توجه دادن کودکان به عاقبت انجام کارها و 

  .. رفتارها می باشد مثل توجه به عاقبت مسواک زدن ، ورزش کردن ، درس خواندن و

ندگی سبب می گردد که انسان در معرض هدایت و پایه چهارم دبستان: داشتن نگاه عاقبت گرایانه در ز •

سعادت قرار گیرد لذا در این پایه محور فعالیتها سوق دادن کالم و نظر به سمت سودمندی و فائده می باشد. 

اینکه فرد دقت کند کالم و نگاهی سودمند و نتیجه بخش داشته باشد . این توجه باعث سوق دادن فرد از 

  .ه و عاقبت پدیده ها و رخدادها می گرددظاهر به سمت باطن و نتیج

پایه پنجم دبستان: دقت و تمرکز بر روی پدیده ها به انسان کمک می کند درک بهتری از منافع هر یک از  •

پدیده ها داشته باشد. لذا محور فعالیت ها در این پایه توجه، به منافع رفتارها و اعمال فرد می باشد. تقویت 
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موجب کم شدن سرخوردگی و احساس شکست در افراد می گردد. لذا بحث بر روی نگاه منفعت شناسانه 

منافع انجام یک کار و آشنا شدن با تنوع منافع رفتارها ، ضریب موفقیت انسان را افزایش می دهد. مثل 

  .تفاوت منفعت درس خواندن با ورزش کردن و .. با رویکرد تنوع منافع در ساحت انسان

: محور فعالیتها در این پایه توجه جمعی و گروهی به انجام یا عدم یک کار یا در مواجهه پایه ششم دبستان •

با یک پدیده می باشد. بعنوان مثال جمع برروی فوائد وجود گیاهان یا درخت بر روی زندگی انسان تحقیق 

 .یا پژوهش انجام دهد
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 سوره مبارکه اعلی

طریق خداوند، با خلقت موجودات، در عالم تجلی کرده است لذا خداوند متعال عالم هستی را آفرید و از این 

 از طریق دقت و توجه در خلقت و پدیده ها، انسان در معرض شناخت خداوند متعال قرار می گیرد. 

در سوره سوره مبارکه اعلی به شناخت خداوند، از طریق تسبیح اسم رب اشاره شده است . تسبیح یعنی 

گونه عیب و نقصی. بروز این تسبیح و تنزیه در خلقت هر موجودی می باشد  منزه داشتن خداوند از هر

چراکه خداوند همزمان با خلق هر موجودی او را تسویه، تقدیر و هدایت کرده است بعبارتی موجودات در 

بهترین حالت تعادل و هدایت هستند. درک این نکته که هر موجودی در بهترین شرایط برای هدایت قرار 

نسان را در معرض تسبیح اسم رب قرار می دهد . هدایت نتیجه خلقت ، تسویه و تقدیر هر موجود دارد ا

است یعنی تبدیل شدنی که در نهایت مخلوق را در بهترین حالت تعادل و خاصیت داشتن قرار می دهد. بر 

هدایت  اساس مفاهیم سوره مبارکه اعلی ، خاصیت داری و خاصیت دانی مخلوقات که نتیجه تسویه و

موجودات است فرد را در معرض شناخت صحیح و درست از اسم رب قرار می دهد و برای اینکه انسان در 

مسیر تسبیح اسم رب قرار گیرد الزم است خودش و کارها و اعمالش هم دائما با خاصیت تر شود لذا بر 

 باشد:اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می 

پایه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه اعلی ، فهم تعادل و هماهنگی )تسویه ( مقدمه درک  •

هدایت در ساختار خلقت می باشد، لذا محور فعالیت ها با رویکرد نشاط و تحرک ، نشان دادن هماهنگی و 

ب خلقت از جمله چرخه تعادل در بین همه مخلوقات پیرامون کودک می باشد بعنوان مثال نشان دادن عجائ

 زندگی حیوانات در دریا یا یک آکواریوم می باشد.

پایه دوم دبستان: یکی از نکات مهم در سوره مبارکه اعلی ، هدایت به معنای تبدیلی است که مخلوق را  •

خاصیت دار می کند لذا محور فعالیت ها نشان دادن تبدیل هایی است که در محیط پیرامون در پدیده ها 

 هده می گردد مثل خوردن علف توسط گاو و تبدیل آن به شیر ، گل تبدیل عسل ، دانه تبدیل به میوه مشا

پایه سوم دبستان: هدایت یعنی وضعیتی که فرد بواسطه برخی اعمال و تبدیل ها در شرایط خاصیت داری  •

صیت دار در انسان و انجام آن قرار بگیرد. لذا محور فعالیت ها و برنامه ها در این پایه ، مشاهده کارهای خا

توسط کودک می باشد . مثل دیدن تبدیل شدن گندم به نان و کیک پختن توسط خود کودک،یا ساختن 

 وسائل قابل استفاده از مواد بازیافتی و دور ریختنی . 

یرش پایه چهارم دبستان: الزمه تحقق هدایت در انسان بر اساس سوره مبارکه اعلی ، داشتن آمادگی و پذ •

)خشیت( برای تزکیه و اصالح می باشد. لذا محور فعالیتها رجوع دادن کودکان به منبع یا مرجعی برای فهم 

بهتر و خاصیت دار شدن می باشد. مثل مراجعه به معلم یا کتاب برای یادگیری یک دستور العمل در انجام 

 کار. 

داری است لذا محور فعالیت ها و برنامه پایه پنجم دبستان: بروز تعادل و هماهنگی در انسان خاصیت  •

استفاده از نماز و ذکر در ارتقاء و افزایش خاصیت داری در کودکان می باشد. دعوت به نماز و عبادت و 

 مراجعه به قرآن با رویکرد اثرگذاری آنها در طهارت و با خاصیت تر شدن افراد می باشد. 

ان و مخلوقات نقش موثری در فهم تسبیح اسم رب دارد پایه ششم دبستان: مشاهده خاصیت داری در انس •

لذا محور فعالیت ها در این پایه انجام کارهای خاصیت دار بصورت جمعی می باشد. این کار سبب دیدن 
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خاصیت جمع و تاثیر جمع در افرایش خاصیت می باشد. مثل اداره کالس بصورت فردی یا اداره کردن آن با 

 کمک جمع.
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 طارقسوره مبارکه 

یکی از پدیده های جالب در آفرینش وجود شب می باشد. در گذشته های نه چندان دور برای پیدا کردن راه 

و مسیر از ستارگان استفاده می کردند چرا که در ظلمت و تاریکی شب چیزی مشخص نیست تا انسان 

  .بتواند راه خویش را پیدا کند

ق، قول فصل بودن قرآن در زندگی است. قول فصل یعنی یکی از مفاهیم مطرح شده در سوره مبارکه طار

سخنی که باعث ایجاد تمایز و جدایی بین حق و باطل و خیر و شر می گردد. این تمایز و تفکیک خیر و شر، 

سبب شناخت راه درست در زندگی و مسیر هدایت می گردد. لذا از مهم ترین نیازهای انسان در زندگی 

شر را از دو راهی و بن بست خارج کرده و او را در مسیر هدایت قرار می دهد. وجود ساختارهایی است که ب

نیاز به امام و قرآن و کسانی که درک درستی از حقایق ثابت عالم دارند و با یادآوری و تذکر، آنرا به انسان 

و هدایت گوشزد می کنند از ضرورویات زندگی انسان بوده که بدون وجود آنها دستیابی به نتایج مطلوب 

  .میسر نمی گردد

از منظر سوره مبارکه طارق، وجود راهنما و راهبرانی که آشنا به حقائق و قوانین حاکم بر انسان هستند مثل 

قرآن و امام ، سبب تحقق تمایز بین حق و باطل )قول فصل( و نمایان شدن چهره هدایت می گردد، لذا بر 

 :ه برای هر پایه به شرح ذیل می باشداساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شد

پایه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه طارق ، وجود راهنما نقش بسیار مهمی در تحقق هدایت  •

در انسان دارد لذا محور فعالیت ها در این پایه نشان دادن تاثیر این راهنماها و راهبران بعنوان یک نعمت 

درک نعمت پدر و مادر یا معلم به کودک کمک می کند با استفاده از تجربیات ویژه در زندگی می باشد. مثال 

آنها هم در مسائل مادی )غذا و مسکن ( و معنوی )دوست داشتن و ..( مسیر درست را از غلط راحت تر 

  .تشخیص بدهند که اگر نباشند امکان زندگی از بین می رود

خداوند به انسان عطا کرده است برخی از نعمتها دارای جایگاه پایه دوم دبستان: در بین نعمتهایی که  •

ممتاز و متمایزی می باشد که نمی توان نسبت به آنها بی تفاوت بود. مثال توجه به نعمت زندگی و قدرت آب 

تواند  گردد و توان نفوذ در بذرها را دارد و می برای ایجاد این نعمت، که از آسمان نازل و به آسمان باز می

ها، چرخه آب را و سیر  توان ضمن مقایسه بین آب با سایر نعمت یاهان را برویاند.همچنین در این پایه میگ

آن را برای حیات آفرینی طرح و از این طریق، جدی بودن اهمیت آن را گوشزد کرد و بیان کرد که باید 

ن خود آب است اگر آب نمی قدردان آب بود زیرا همه چیز با آن زنده می شود و این عنایت به دلیل توا

 .توانست در آسمان و زمین به شکل های مختلف باشد ، تا به این حد اهمیت داشته باشد

پایه سوم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه طارق، در عالم قوانین و حقائق ثابتی وجود دارد که  •

ه آشنا کردن کودکان با اهمیت دین و موجب تمایز بین خیر و شر می گردد لذا محور فعالیتها در این پای
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شریعت و دستورات خداوند از طریق رسوالن و امامان می باشد. از طریق آشنا کردن کودکان با احکام و 

  .دستورات دین ، ضرورت شناخت اهل البیت و اتصال و ارتباط با آنها نیز در این پایه مطرح می گردد

باط با آن در شب یکی از نکات مهم مطرح شده در سوره مبارکه پایه چهارم دبستان: شناخت آسمان و ارت •

طارق می باشد. لذا محور برنامه ها در این پایه آشنا نمودن کودکان با ستارگان در قالب مباحث مقدماتی 

علم نجوم می باشد. ستارگان به جهت داشتن موقعیت نسبتا ثابت بیانگر این نکته اند که در عالم چیزهای 

د که ثابت بوده و متزلزل نمی شوند که می شود از آن برای جهت یابی استفاده کرد. هم چنین در وجود دارن

زندگی نیز، حقائق ثابت و انسانهایی هستند که متزلزل نمی شوند و از آنها برای تصمیم گیری و تشخیص 

  .مسیر می توان استفاده نمود

ارق قرآن نقش بسیار مهمی در تحقق هدایت در پایه پنجم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه ط •

انسان به عنوان عامل تفکیک خیر از شر دارد ، لذا در این پایه به قدر و اهمیت قرآن و جدی بودن آن در 

کند. بیان حدیث  شود و اینکه راه زندگی را نشان داده و ما را با امام معصوم مرتبط می هدایت اشاره می

آموز را با قرآن و اهل بیت مستحکم تر کند که الزم است نحوه بیان  واند ارتباط دانشت  ثقلین در این پایه می

 .به طوری باشد که موجب شکل گیری محبت در کودک نسبت به این دو ثقل گردد

پایه ششم دبستان: با توجه به جایگاه قرآن و امام بعنوان ارکان هدایت و فصل متمایز بین خیر و شر ،  •

ا در این پایه تقویت جایگاه امام و قرآن از طریق کارجمعی در قالب برنامه و همایشهای محور فعالیت ه

 .مناسبتی مذهبی می باشد
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 سوره مبارکه بروج

آسمان بر انسان احاطه دارد. و تو گویی که انسان هر عمل و رفتاری که انجام می دهد شاهدی چون آسمان 

  .در روزی که وعده آن داده شده برای پاسخ گویی اعمال آماده گرددبر او نظاره می کند. و بزودی انسان باید 

در سوره مبارکه بروج به آسمان برج گونه و وجود شاهد سوگند خورده شده است . سپس به یک واقعه 

تاریخی اشاره شده که در آن عده ای از کفار، نظاره گر ناله و جان دادن مومنین و سوختن آنها در آتش می 

ی که هیچ کس و هیچ چیز شاهد بر اعمال آنها نیست و کسی برآنها احاطه ندارد. در حالیکه باشند گوی

آسمان باالی سرشان آنها را فراگرفته و شاهدان الهی نیز در حال مشاهده آنها هستند و از همه مهم تر 

د ناظر و مراقب به خداوند بر همه این ناظران و شاهدان احاطه دارد. از منظر سوره مبارکه بروج ، درک وجو

انسان کمک می کند تا به اصالح رفتار و اعمال خویش پرداخته و برای خود از درون شاهد و مراقبی بنام 

تقوا بگمارد تا گرفتار خطا و ظلم به دیگر انسانها نشود لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب 

 :شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد

ل دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه بروج ، مشاهده شدن، نقش بسیار مهمی در فعال سازی پایه او •

تقوا و مراقبت درونی دارد، لذا محور فعالیتها در این پایه فعال کردن انواع نظارت و مشاهده به صورتهای 

رونی نسبت به فرد را مختلف می باشد. بعنوان مثال استفاده از دوربین عکاسی می تواند قدرت مشاهده بی

  .فعال تر کند

پایه دوم دبستان: با توجه به نقش مشاهده در فعال کردن تقوا و مراقبت درونی ، در این پایه رویکرد  •

مشاهده توجه به پاداش و جزای انجام یک کار می باشد . تا از این طریق نسبت به مشاهده کارهای خود و 

 .ع تنبیه اقدام نمایداصالح آن برای رسیدن به پاداش و دف

پایه سوم دبستان: یکی از نعمتهای بزرگ که نقش به سزایی در سرنوشت انسان دارد تقویت مراقبت درونی  •

توسط خود فرد می باشد. اینکه فرد کارهای خود را بسان یک شاهد از بیرون نگاه کرده و درست و غلط 

ین واعظ درونی یا تقوا سبب اصالح بسیاری از رفتارها بودن و جوانب آنرا مورد بررسی قرار دهد. فعال شدن ا

  .و کارها می باشد

پایه چهارم دبستان: وجود قوه نظارت و مراقبت باعث اصالح بسیاری از رفتارها می گردد لذا در این پایه  •

زاویه کودکان را تشویق می کنیم از دیگران بخواهند که او را توصیف کنند . این کار سبب می گردد او از 

نگاه دیگران نیز شاهد نقاط قوت و ضعف خود گردد و از این طریق برای اصالح خویش اقدام کند. الزم به 

ذکر است تلطیف فضا و بحث و ایجاد برخی پیش زمینه ها ، توسط والدین مانع بروز آسیب های احتمالی در 

  .بیان نقاط ضعف می گردد

سان از سوی شاهدان اعمال و خداوند متعال همیشه در حال پایه پنجم دبستان: درک این مطلب که ان •

نظاره و مراقبت می باشد موجب می گردد که انسان از انجام ظلم و تعدی در رفتار نسبت به سایر انسانها و 
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مخلوقات خودداری نماید. لذا محور فعالیتها در این پایه تذکر و یادآوری این نکته است شاهدی بنام خداوند 

  .اقب انسان می باشدهمیشه مر

پایه ششم دبستان: یکی از نکات مهم در بحث مشاهده و نظاره شدن انسان توسط خداوند این است که  •

انسان تالش کند تا اشکاالت و ایرادهایی که در جمع ها و گروهها وجود دارد را نیز برطرف نماید. این امر 

 .موجب حذف بدییها از جمع و شکوفایی آنها می گردد
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 سوره مبارکه انشقاق

گردد و  بزودی آسمان شکاف برداشته مطیع و رام پروردگارش گشته، سزاوار شنیدن و اطاعت فرامین او مى

سازد. و بدین سان قیام  اندازد، و خود را از آنچه دارد تهى مى زمین آنچه از مردگان در درون دارد بیرون مى

 .ال قرار می گیردقیامت آغاز گشته و انسان در معرض محاسبه اعم

یکی از مفاهیم مهم طرح شده در سوره مبارکه انشقاق ، برپایی قیام قیامت می باشد و اینکه انسان در حال 

سیر و حرکت بسوی پروردگارش می باشد. حرکتی پر از تالش و کوشش که با خستگی و تعب همراه است . 

باشد و خود را از قبل برای این روز آماده کرده  در این مسیر اگر انسان باور به قیامت و برپایی آن داشته

باشد چهره ای شاد و خندان خواهد داشت و در غیر اینصورت گرفتار آتش جهنم خواهد شد. اعتقاد به معاد 

و قیامت انسان را پذیرای تحول و حرکت در مسیر کمال می کند. از منظر سوره مبارکه انشقاق تعامل با 

ط با قرآن سبب ایجاد تحول در فرد در حرکت به سمت کمال می شود ، تحولی که پدیده های عالم، و ارتبا

کتاب و نامه اعمال او را سرشار از نتایج درخشان و قابل افتخار کرده و چهره فرد را مقابل اطرافیانش شاد و 

ه به شرح ذیل مسرور و سرافراز می کند ، لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پای

 :می باشد

پایه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه انشقاق ، داشتن کارمانه خوب موجب سرور انسان در روز  •

قیامت می گردد لذا محور فعالیتها در این پایه تشویق کودکان به انجام کارهای خوبی است که موجب ایجاد 

  .شادی و نشاط در چهره افراد می گردد

دوم دبستان: داشتن یک کارنامه درخشان بی شک ثمره انجام کارهای خوب و درست متنوع می باشد  پایه •

لذا محور فعالیت ها در این پایه ، تفصیل و بسط کارهای خوب و تهیه لیستی از کارهای خوب می باشد که 

  .دموجب تحقق نتایج مثبت و ارزشمند و بروز شادی و نشاط برای انجام دهنده آن می گرد

پایه سوم دبستان: ثمره انجام کارهای خوب یک کارنامه قابل ارائه و عرضه می باشد لذا محور فعالیت ها در  •

این پایه تمرکز بر روی یکی از کارهای خوب با ثمرات ویژه و زیاد می باشد هر چند که انجام دادن این کار با 

شاد کردن دیگران بویژه پدر و مادر به عنوان یک سختی و تالش همراه باشد. بعنوان مثال تالش کردن برای 

  .نقطه عطف در کارنامه اعمال انسان

پایه چهارم دبستان: محور فعالیت ها در این پایه ترغیب و تشویق کودکان به انجام کارهای خوب نسبت به  •

ز این تاثیرات و دیگران می باشد که اثرگذاری و بروز آن مستلزم گذشت زمان می باشد. دقت در مشاهده برو

  .تغییرها می تواند انگیزه کودکان را برای کارهای خوب مرحله ای و پیچیده بیشتر نماید

پایه پنجم دبستان: برای رسیدن به یک کارنامه موفق الزم است انسان قوانین و قواعد پیروزی را یاد گرفته  •

ی می گردد که سرشار از قوانین مورد نیاز و به آن عمل کند . لذا در این پایه قرآن به عنوان کتابی معرف

 .انسان برای انجام کارهای ویژه و برجسته می باشد
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پایه ششم دبستان: با توجه به تاثیر شناخت قوانین در زندگی و کارنامه انسان، در این پایه پیشنهاد می  •

موثر در ایجاد تحول و گردد که از افرادی برای حضور درجمع دعوت بعمل آید که دارای تجربیات مفید و 

حرکت در زندگی انسان دارند. در حقیقت این افراد نماد کتاب تجربه و درک درست از قوانین مواجهه با 

 .مسائل می باشند

  



 
 

61 

 

 سوره مبارکه مطففین

مواجهه انسان با قیامت دو گونه است یا انسان باور به معاد دارد و آنرا در اعمال و کردارش لحاظ می کند و 

نکه گمان وجود آخرت نمی دهد. این دو نوع نگاه به آخرت، دو نوع سرنوشت را در کتاب اعمال انسان یا ای

 رقم خواهد زد. 

یکی از مفاهیم مهمی که در سوره مبارکه مطففین به آن اشاره شده است نقش اعتقاد یا عدم اعتقاد به وقوع 

ت داشته باشد ، این اعتقاد بر روی کارها و اعمال آخرت در زندگی می باشد. اگر انسان اعتقاد و باور به قیام

او اثر می گذارد و کتاب اعمال او را به همراه ابرار در علیین قرار می دهد و عدم باور به معاد سرنوشت انسان 

را با فجار در سجین رقم خواهد زد. از منظر سوره مبارکه مطففین اعتقاد و ایمان به معاد تاثیر ویژه ای در 

ت اجتماعی انسان با دیگران داشته و مانع از از بروز هر گونه ظلم و تعدی در بستر بی توجهی و نادیده تعامال

گرفتن حقوق دیگران می شود . از منظر این سوره بی توجهی به دیگران و عدم شناخت حدود و حقوق 

پیام های تربیتی  دیگران و ادای آن به دلیل، بی توجهی به قیامت می باشد، لذا بر اساس مطالب فوق

 انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد:

پایه اول دبستان: با توجه به مفاهیم سوره مبارکه مطففین ، توجه دیگران انسان را در معرض رعایت حقوق  •

ها آنان و ابرار شدن قرار می دهد لذا در این پایه سعی می شود توجه کودکان را به دیگران جلب کرده و به آن

 در شناسایی و دوست یابی از طریق سالم کردن یا هدیه دان کمک می کنیم . 

پایه دوم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه مطففین، ابرار دقت و توجه ویژه ای در رعایت حقوق  •

و  دیگران دارند لذا در این پایه محور فعالیت ها معرفی انواع دوستی ها و سعی در ترغیب به کمک رسانی

 فایده رسانی به دیگران همراه با کم کردن توقع از سایرین می باشد. 

پایه سوم دبستان: برای رسیدن به مقام ابرار ، انسان باید ضمن توجه به دیگران، سعی در ادای حقوق خود  •

رای نسبت به دیگران بنماید لذا محور برنامه ها در این پایه آشنا کردن کودک با حقوق دیگران و تالش ب

 رعایت این حقوق می باشد. بعنوان مثال شناخت حقوق پدر و مادر و هم کالسی و دوستان مدرسه. 

پایه چهارم دبستان: ابرار اهتمام و توجه ویژه ای در توجه به دیگران و رعایت حدود و حقوق آنان دارند، لذا  •

ه الزم است انسان نسبت به ادای محور فعالیت در این پایه تهیه فهرستی از افراد و اشخاصی می باشد ک

 حقوق آنان توجه و دقت ویژه داشته باشد. مثل فامیل ، همسایه ، هم شهریها

پایه پنجم دبستان: محور فعالیتها در این پایه تقویت ارتباط با دیگران بویژه شناسایی افرادی می باشد که  •

اط و دوست شدن با آنها و کمک به آنها دارای قدرت ارتباط کمتر و دوست یابی کمتری می باشند و ارتب

 برای رشد و موفقیت. 
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پایه ششم دبستان: ابرار دقتی خاص در تقویت ارتباط و ادای حقوق دیگران دارند لذا محور فعالیت ها در  •

این پایه تشکیل گروهها و جمع های تخصصی برای رفع مشکالت دیگران بدون توقع و انتظار قدردانی و 

 سپاس می باشد.
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 سوره مبارکه انفطار

وقتى که ستارگان پراکنده شود و دریاها به هم متصل گردد و زمانى که گورها زیر و رو شود و مردگان از آن 

 بیرون شوند در آن روز هر نفسی به تمامی اعمالی که انجام داده آگاه خواهد شد. 

از پروردگار خویش است. غفلتی که بر اساس مفاهیم سوره مبارکه انفطار، انسان در معرض غفلت و غرور 

ناشی از فراموشی یاد قیامت و ثبت شدن تمامی اعمال انسان توسط مالئکه الهی می باشد. دقت در نحوه 

خلقت انسان که چگونه خداوند انسان را در نهایت تعادل و تسویه آفرید بیانگر شگفتی خلقت انسان و قدرت 

خدایی که انسانها را در زیباترین و متناسب ترین صورتها خلق او در پیمودن راه درست هدایت می باشد. 

کرد که انسان بتواند با درک این مطلب که امر به دست خداست و بزودی در صحنه قیامت با تمامی اعمال 

ثبت شده خود مواجهه می گردد. بر اساس سوره مبارکه انفطار درک درست از وجود تعادل و تناسب در 

یک کرامت و عزتی درونی عطا می کند که موجب پرهیز او از انجام کارهای زشت و ناروا خلقت انسان به او 

در محضر الهی می گردد لذا ، بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل 

 می باشد:

ر خلقت انسان و توانهای پایه اول دبستان: بر اساس سوره مبارکه انفطار، توجه به زیباییها و تناسب د •

منحصر به فرد او سبب تقویت کرامت درونی فرد می گردد لذا محور فعالیت ها در این پایه آشنایی با 

 زیباییهای خلقت در انسان و توانهایی می باشد که خداوند به انسان عطا کرده است. 

ریم او دارد لذا محور برنامه ها و پایه دوم دبستان: دقت در ساختار خلقت و توان انسان نقش مهمی در تک •

فعالیت ها در این پایه مقایسه ویژگیهای ظاهری انسان و توان های او با سایر موجودات می باشد .الزم به 

تذکر است شاید انسان در برخی از توانها از سایر موجودات ضعیف تر باشد ولی انسان دارای توان یادگیری و 

 ا بقیه موجودات متمایز می کند. علمی ویژه ای می باشد که او ر

پایه سوم دبستان: با توجه به مفاهیم سوره مبارکه انفطار ، انسان از نظر خلقت در بهترین شرایط تعادل و  •

تسویه قرار دارد لذا محور فعالیت ها در این پایه تفصیل دادن و شرح ویژگیهای خلقت انسان می باشد . 

 شگفتیها و توان موجود در خلقت چشم ، گوش ، دست و ...  بعبارت بهتر آشنا کردن کودکان با

پایه چهارم دبستان: خداوند انسان را در بهترین صورتها و وضعیت خلق کرده است و به او از نظر خلقت  •

اعضایی داده است که هر کدام جایگاه و نقش ویژه ای در حیات دارند. محور فعالیت ها در این پایه آشنا 

دستورات دین و اعضای بدن می باشد که به کمک این اعضا می توان بسیاری از کارهای  کردن نسبت بین

خوب و فرامین الهی را اجرا کرد. بعنوان مثال نقش دست برای کمک به دیگران ، نقش زبان در شاد کردن و 

 داشتن صحبت های علمی و .. 

پایه پنجم دبستان: بر اساس سوره مبارکه انفطار برخی از اعمال دارای آثار ماتاخّر یعنی داری اثرگذاری  •

پس از اتمام آن تا مدت های طوالنی دارند . لذا محور فعالیت ها در این پایه آشنا کردن کودکان با کارهایی 

 خت کاشتن ، نوشتن کتاب و .. می باشد که دارای اثرگذاری طوالنی تر و باقی تر هستند مثل در

پایه ششم دبستان: تمامی اعمالی که انسان انجام می دهد ثبت شده و انسان در روز قیامت با آنها روبرو  •

می گردد ، لذا محور فعالیت ها در این پایه انجام کارهای خیر بصورت جمعی و گروهی و ثبت و انعکاس آن 

 می باشد.
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 سوره مبارکه تکویر

ها از شدت  کنند و وقتى که کوه شود و آن روز که ستارگان سقوط مى ه آفتاب درهم پیچیده مىزمانى ک

شود  هاى اعمال براى حساب باز مى افتند و زمانى که دریاها افروخته گردند و روزى که نامه زلزله به راه مى

 فهمد که چه کرده است. در چنین روزى هر کس مى

سان گریزی از مواجهه با قیامت و آنچه که در طول زندگی خویش انجام داده بر اساس سوره مبارکه تکویر، ان

است ندارد. آنچه که به انسان در این مسیر کمک می کند فعال شدن نیاز و تالش برای رسیدن به آن و 

بعبارتی تحقق قیام در انسان می باشد. منظور از قیام ، حرکت و تالش در جهت رسیدن به مقاصد و کنار 

تن انواع تنبلی می باشد. سوره مبارکه تکویر، قصد دارد ضمن فعال کردن طلب و تالش انسان )قیام( ، گذاش

اعتماد و شناخت او را به رسول اکرم و فرشته وحی در دریافت و ابالغ وحی بعنوان معیار و مالک قیام در 

ع نیازهای فطری و الهی خود در زندگی تامین نماید . تا انسان بتواند با خیالی آسوره و راحت در مسیر رف

قالب احکام و دستورات دینی حرکت کند. تجلی این ارتباط در هر عصری امام حی و زنده آن زمان می باشد 

که محور تحقق هر گونه قیام در طول حیات می باشد لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب 

 شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد:

ه اول دبستان: بر اساس مفاهیم سوره مبارکه تکویر، قیام محور شناخت رسول و امام می باشد ، لذا پای •

محور فعالیت ها دراین پایه فعال سازی و دعوت به حرکت و تالش و کنار گذاشتن هر نوع تنبلی می باشد. و 

 معرفی این سبک بعنوان شیوه زندگی امام و رسول می باشد. 

ن: محور فعالیت ها در این پایه معرفی پیامبر گرامی اسالم و اهل البیت بعنوان پرتالش پایه دوم دبستا •

 ترین انسانهای جامعه و تشویق کودکان به حرکت و تالش به نیت همراهی با این بزرگواران می باشد. 

نکات بسیار  پایه سوم دبستان: بر اساس مفاهیم سوره قیام کردن و شناخت افرادی که اهل قیام هستند از •

مهم سوره می باشد لذا محور برنامه ها در این سوره ،معرفی امام زمان بعنوان امام حی که جلوه زنده بودن 

ایشان در این است که بیش از هر کسی برای دین خدا و ظهور تالش می کند. که بسیاری از اتفاقات خوب 

 کرد به تالش و حرکت و دوری از تنبلی .عالم بواسطه تالش ایشان می باشد. و دعوت کودک با این روی

پایه چهارم دبستان: محور فعالیت ها در این پایه تقویت تالش و کوشش و انجام وظیفه بعنوان یک یار و  •

نیروی موثر برای امام زمان می باشد. لذا رویکرد فعالیتها، القاء این مطلب که کارهای خوب را به نیت یاری 

 امام زمان و گسترش خوبیها در عالم انجام دهد. 

ان: با توجه به اهمیت قیام در جهت شناخت و یاری امام ، کودکان باید خود قیام را بعنوان پایه پنجم دبست •

یک اصل مهم در زندگی در نظر بگیرند . برای این منظور می شود معضل یا مشکل خاصی را در نظر گرفت 

 و برای رفع آن حرکت و تالش جدی )قیام( نماید. 

این پایه آشنا نمودن کودکان با فرهنگ انتظار می باشد به این معنا  پایه ششم دبستان: محور فعالیت ها در •

که خود افراد و جمع ها باید برای رفع مشکالت خویش اقدام به حرکت و قیام نمایند. برای این منظور می 

 توان مشکلی را بصورت خاص در کالس یا مدرسه در نظر گرفته و بصورت جمعی برای رفع آن تالش کرد.
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 مبارکه عبسسوره 

زندگی انسان در بستر جمع و اجتماع می باشد و انسان برای بقاء و ادامه حیات خویش چاره ای جز تن 

دادن به روابط و تعامالت اجتماعی ندارد. زندگی در اجتماع دارای برکات و ثمرات مثبت و از طرفی نیز 

  .ه و برای مواجهه با آن تدبیری بیاندیشددارای برخی آسیب ها می باشد که الزم است انسان با آنها آشنا شد

یکی از مفاهیم مطرح شده در سوره مبارکه عبس، آسیب شناسی جامعه انسانی و ایمانی در روابط و تعامالت 

اجتماعی بین آنها می باشد. انسان در این تعامالت گاه دچار قضاوتها و رفتارهایی عبوسانه و خشمگین و 

جه می گردد که الزمه این اقبال و ادبار در رفتار داشتن معیار و مالک الهی می رفتارهایی از سر اقبال و تو

باشد وگرنه انسان در معرض پشت کردن و عبوسانه برخورد کردن با مومنین و بندگان خوب خدا قرار می 

ک ویژه ای گیرد. نشناختن توانهای خود و دیگران و بی اعتناء نبودن به توانهای انسانهای به ظاهر ناتوان، کم

در برخورد و تعامل صحیح با انسانها دارد.این نگرش درست همان طعام معنوی و روحی است که انسان در 

 .زندگی به آن احتیاج دارد

از منظر سوره مبارکه عبس، نشان دادن توانهای فردی در هر انسان و فعال کردن قوای مراقبت درونی در 

کیه و اصالح انسان دارد که وجه درونی و بیرونی انسان را پذیرش حق )خشیت( نقش بسیار مهمی در تز

 :الهی می کند ، لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل می باشد

پایه اول دبستان: توجه به توانهای مختلف و کارایی و ارزشمندی هر کدام از نکات مهم سوره مبارکه عبس  •

ه می توان آنرا در خالل فعالیتهای با نشاط و با تحرک در این پایه مورد توجه قرار داد تا کودکان می باشد ک

  .با انواع توانمندیها و تمایز آنها با یکدیگر آشنا شده و ظرفیت و بهرمندی هریک را در نظر داشته باشند

ت سعی )تالش هدفمند( برای پایه دوم دبستان: یکی از مفاهیم مطرح شده در سوره مبارکه عبس ضرور •

بهره مندی از حیات معنوی و دوری از آسب های اجتماعی می باشد لذا کودک باید بیاموزد که فارغ از انواع 

و تنوع توانمندیها آنچه از همه مهم تر است سعی و استفاده درست از توانمندیهای موجود و ارتقای آن می 

  .دی و استعداد مهم تر می باشدباشد. بعبارتی سعی و تالش از خود توانمن

پایه سوم دبستان: نظر به اهمیت سعی و خشیت در بهره مندی از حیات معنوی، در این پایه کودک به  •

کتاب خوانی و مطالعه کتابهای سودمند بعنوان غذای روحی و معنوی تشویق می شود که نقش بسزایی در 

  .ایجاد خشیت و اندرزپذیری او دارد

چهارم دبستان: یکی از نکات مطرح شده در سوره مبارکه عبس افزایش سعی می باشد، لذا محور پایه  •

فعالیت ها در این پایه، شناسایی مواردی است که افراد نسبت به آن احساس ناتوانی می کنند و ترغیب آنها 

  .به برطرف کردن ناتوانی هایشان می باشد
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رآن را بعنوان اصلی ترین غذای روحی و معنوی انسان و شکوفا پایه پنجم دبستان: سوره مبارکه عبس ق •

کننده توانهای او معرفی می کند لذا در این پایه کودک توجه داده می شود به توانهایی که بواسطه خواندن 

  ... قرآن و انجام احکام شرعی در او فعال می شود مانند منظم بودن ،دقیق بودن، قابل اعتماد بودن و

م دبستان: سوره مبارکه عبس با ارزش قائل شدن برای تمام انواع توانمندیها ، انسان را به زندگی پایه شش •

اجتماعی با نشاط و خوش رفتاری دعوت می کند لذا زندگی جمعی را بعنوان یکی از بسترهای مهم برای 

یهای خود را در شکوفایی توانمندیها معرفی می کند لذا در این پایه کودک دعوت می شود که توانمندی

اختیار دیگر دوستان خود قرار داده و بصورت جمعی برای برطرف کردن ناتوانی های یکدیگر تالش و جدیت 

 .کنند
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 سوره مبارکه نازعات

آورد و جهنم براى هر کسی  وقتى آن حادثه بزرگ قیامت رخ دهد در آن روز انسان هر چه کرده به یاد مى

شود. در آن روز کسى که طغیان کرده و زندگى دنیا را ترجیح  ظاهر مىکه صاحب چشم و اهل دیدن باشد 

داد دوزخ جایش است و اما کسى که از موقعیت پروردگارش ترسیده و از هواى نفس جلوگیرى کرده بهشت 

  .جایگاه او است

ده و سوره مبارکه نازعات، اهل بهشت را انسانهایی معرفی می کند که از مقام پروردگار خویش حساب بر

خودشان را از پرداختن به هواهای نفسانی دور نگه می دارند. پس هدایت دراین سوره نصیب انسانهایی می 

شود که از تمایالت و کارهای نادرست خود را جدا کرده و در انجام دستورات الهی نشاط ، سرعت ، شتاب و 

انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل برنامه ریزی داشته باشند لذا بر اساس مطالب فوق پیام های تربیتی 

 :می باشد

پایه اول دبستان: با توجه ضرورت کندن و عمل به دستورات الهی همراه با نشاط و سرعت ، در این پایه  •

کودک را به انجام دادن کارهای سخت و آسان بصورت توامان، تند و با شتاب که فرد در آن به مقصد و 

  .می شود. مثل بازیهایی که دارای قسمتهای سخت و آسان باشد هدفی خاص توجه می کند، دعوت

پایه دوم دبستان: نشاط و سرعت در انجام فرامین الهی نقش موثری در رشد انسان دارد، لذا نشان دادن  •

انواع سرعت در انجام کارها محور فعالیت ها در این پایه می باشد. مثال سرعت در کتاب خوانی، سرعت در 

. که رویکرد کارها نشان دادن نقش سرعت در به نتیجه رسیدن کارها می باشد همچنین فرد باید حرکت و ..

  .با تشویق و تنبیه های تعیین شده توسط خود نسبت به افزایش سرعت در کارها اقدام نماید

می پایه سوم دبستان: داشتن سرعت و شتاب مناسب باعث رسیدن به نتایج مطلوب و بیشتری، در زندگی  •

گردد لذا محور فعالیت ها در این پایه تعیین و تنظیم برنامه ها و کارهای اصلی در زندگی و انجام آنها در 

بازه زمانی مشخص و محدود می باشد بعنوان مثال انجام تکالیف یا خواندن نماز در زمان مشخص . تعیین 

  .باشد تنبیه یا تشویق برای انجام یا عدم تحقق کار بر عهده خود کودک می

پایه چهارم دبستان: محور فعالیت ها در این پایه ، داشتن برنامه ی منظم هفتگی برای انجام کارها و برنامه  •

الزم  های مفید و سازنده یی می باشد که سودمند بودن این برنامه ها از قبل برای فرد قابل پیش بینی باشد.

  .به تذکر است تعیین تشویق و تنبیه توسط خود افراد انجام می گیرد

پایه پنجم دبستان: یکی از عالئم بروز هوای نفس، تنبلی و وجود اشکال و اختالل در کارها می باشد لذا  •

ش محور برنامه ها در این پایه کاوش برای شناسایی نواقص در نظم فردی و برنامه ریزی های کودک و تال

  .برای برطرف کردن آن نواقص با تشویق و تنبیه های تعیین شده توسط خود فرد می باشد

پایه ششم دبستان: انجام پروزه مشترک جمعی با برنامه و نظم مشخص و تالش برای برطرف کردن نواقص  •

  .برنامه های جمعی با تشویق و تنبیه های تعیین شده توسط خود افراد
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 أسوره مبارکه نب

ره مبارکه نبأ حکایت خبری غیبی است که خداوند از طریق انبیای الهی در اختیار انسان قرار داده است. سو

انسان بطور طبیعی نمی تواند خود به این خبر آگاه شود، ولی بوسیله قرآن از قوانین عالم خبر پیدا کرده 

طبیعی خبر نداشته و امکان داشتن  است بعنوان مثال انسان درباره وقوع قیامت و حوادث مربوط به آن بطور

این خبر را هم ندارد. ولی قرآن کریم از آن خبر داده و انسانها را آگاه کرده است. پس الزم است که به این 

خبر اطمینان کرده و آن را در زندگی خود لحاظ کند، چه اینکه غفلت از چنین خبرهایی است که می تواند 

 بودی بکشاند. انسان ها را به ورطه هالکت و نا

از منظر سوره مبارکه نبا ، در زندگی انسان خبرهایی وجود دارد که الزم است انسان به وجود این خبرها 

وضرورت توجه به آن آگاه شود ، چرا که توجه به این اخبار و سرلوحه قرار دادن آن در کارها موجب حرکت 

تربیتی انتخاب شده برای هر پایه به شرح ذیل  در مسیر هدایت می گردد لذا بر اساس مطالب فوق پیام های

 می باشد:

اهیم سوره مبارکه نبا ، عالم ، عالم قوانین و ضوابط است لذا محور فعالیت ها مف اساس بر: دبستان اول پایه •

در این پایه آشنا کردن کودکان با قوانین موجود در خلقت و رخدادها می باشد بعنوان مثال دقت در قوانین 

 حاکم بر رشد گیاه ، قوانین حوزه سالمتی انسان 

یست به صورت تفصیلی و جزئی تر با عجایب پیرامون در زندگی با می کودک پایه این در: دبستان دوم پایه •

 موجودات با رویکرد مشاهده تنوع قوانین آشنا گردد مثل قوانین حاکم بر زندگی مورچه ها و زنبور عسل 

 و موجودات بر حاکم قوانین از جزیی و دقیق مشاهده ضمن باید پایه این در کودکان: دبستان سوم پایه •

مت بهره بردن و استفاده کردن از این قوانین در زندگی حرکت نماید . مثل دقت در زندگی س به ، پدیدها

 جمعی و گروهی مورچه ها و یادگیری این قانون که الزمه حفظ حیات انجام کار گروهی می باشد. 

ی معنو و حقیقی زندگی در که اخباری به نسبت کودک که است الزم پایه این در: دبستان چهارم پایه •

انسان جریان دارد توجه پیدا کند. حقایقی که سعادت حقیقی انسان به آن وابسته است، حقایقی چون 

راستگویی، انصاف، محبت به دیگران و مانند آن. می توان کودکان را به تحقیق در خصوص قوم هایی که بی 

توجه داده شوند که اخبار توجهی به این قوانین هالک شده اند دعوت نمود. همچنین الزم است به این مهم 

 این قبیل حقایق بواسطه انبیای الهی و کتاب های آسمانی در اختیار انسان ها قرار گرفته است.

 از یکی حقیقی، و موثر و مفید اخبار خصوص در هم آن شدن خبردار و بودن خبردار: دبستان پنجم پایه •

کودک به این مهم توجه نموده و خصوصا آن را  بایست می پایه این در. است انسان هدایت و سعادت ارکان

در ارتباط با دیگر همساالن خود مدنظر قرار دهد. بنابراین در این پایه می بایست کودکان ترغیب شوند تا 

اخبار مفید و سازنده را که در حفظ حیات و سعادت انسان اهمیت دارد، به یکدیگر منتقل کرده و ضمنا 

 ز دوستان خود، اهتمام داشته باشند.نسبت به شنیدن این اخبار ا

 ترغیب کودک آن، به دستیابی و سازنده و مهم خبرهای اهمیت به توجه با پایه این در: دبستان ششم پایه •

 و مهم خبرهای آوردن بدست که کند هایی برنامه اندازی راه به اقدام کودکان، دیگر با ارتباط در تا شود می

سازنده و منسجم بتوان پیگیری نمود. الزم است توجه شود که این فعالیت  صورت به را آن انتقال همچنین

جمعی حول محور خبرهایی است که با حیات و سعادت انسان سروکار دارد، بنابراین الزم است که بچه ها 
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توجه داده شوند که قرار دادن خبرهای غیر مفید یک آسیب بسیار مهم در این کار است و خودشان نسبت 

 امر مراقبت داشته باشند. به این

 
 


