حجت السالم والمسلمین جناب آقای محمدیان

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
سالم علیکم
با احترام ،به پیوست تصویر مصوبه ی «برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران» مصوب جلسات
 857الی  872شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ  90/12/9الی  1391/6/28جهت ابالغ و اجرا ارسال
می شود.
امید است در پرتو الطاف الهی و با مساعدت و تالش خستگی ناپذیر مدیران و کارشناسان محترم،
اجرای این سند تحول آفرین گامی بلند در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش کشور باشد و با بازنگری و
بازتولید محتوای آموزشی و کتاب های درسی ،زمینه دستیابی دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه و برقراری

جامعه عدل مهدوی (عج) بیش از پیش فراهم آید.

4ــ ارزشمند دانستن عالم ،علم آموزی و یادگیری مادام العمر؛
 5ــ تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی؛
6ــ ارزش قائل شدن برای مخلوقات هستی و محیط زیست؛
7ــ التزام به اصول و ارزش های اخالقی در استفاده از علوم و فنآوری های نوین.

  8ــ حوزههای تربیت و یادگیری

حوزههای تربیت و یادگیری ،حدود محتوایی ،روشها ،فرآیندها ،و عناصر کلیدی یادگیری
را روشن میسازند .این حوزهها با یکدیگر ارتباط داشته لیکن عناوین موضوعات درسی در دورهها
و پایه های تحصیلی لزوم ًا معادل عناوین حوزهها نخواهد بود و مفاهیم حوزه های یادگیری به صورت
تلفیقی ارائه خواهد شد .مالحظات و مفروضات اولیه در استنباط و تعیین حوزههای یادگیری ،ارتباط
آن ها با هدف کلی برنامه درسی ملی ،الگوی هدفگذاری ؛ شایستگی های پایه؛ همخوانی با اسناد
فرادستی و هماهنگی با اصول حاکم بر برنامه است.
اهداف هر یک از حوزه های یادگیری از منابع زیر اخذ خواهند شد:
الف) اهداف دوره های تحصیلی 1؛
ب) شایستگی های پایه؛
ج)اهداف خاص حوزه یادگیری؛
د) اهداف مرتبط با سایر حوزه ها ؛
1ــ    8ــ عناوین حوزه های تربیت و یادگیری:
1ــ حکمت و معارف اسالمی؛
2ــ قرآن و عربی؛
١ــ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه ،اهداف دوره های تحصیلی را به تفکیک
دوره های آموزش عمومی و متوسطه دوم و ساحت های تعلیم و تربیت با استفاده از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه و همراه
با نتایج اعتبار بخشی آن جهت بررسی و تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند.
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3ــ زبان و ادبیات فارسی؛
4ــ فرهنگ و هنر؛
 5ــ سالمت و تربیت بدنی؛
6ــ کار و فنآوری؛
7ــ علوم انسانی و مطالعات اجتماعی؛
  8ــ ریاضیات؛
9ــ علوم تجربی؛
10ــ زبان های خارجی؛
11ــ آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده.
2ــ    8ــ بیانیه حوزه های تربیت و یادگیری:
1ــ حوزهتربیت و یادگیری حکمت و معارف اسالمی
دین اسالم ،که از جانب خدای متعال بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده شامل اعتقادات ،اخالق ،احکام
و کلی ه نظاماتی است که انسانها برای رسیدن به مقصد متعالی خود بدان نیاز دارند .منابع اخذ معارف
اسالمی ،قرآن کریم ،س ّنت و سیر ه پیامبر گرامی اسالم و جانشینان معصوم آن بزرگوارــ     صلوات الله
علیهم ــ و عقل است .تعقل به معنای قدرت تجزیه و تحلیل و ربط دادن قضایا و سنجش و ارزیابی
یافتهها بر اساس نظام معیار (اسالم) است که از طرق معتبر بهدست آمده است .حکمت به معنای علم
متین ،محکم و استوار دستاورد قوه تعقل است .حکمت و بصیرت زمانی بهوقوع میپیوندد که فرد در
فرآیند صحیح تفکر با هدایت و رهبری عقل سلیم و نقل صحیح قرار گیرد .ایمان مبتنی بر تفکر ،اساس
اعمال دینی است و هیچ عمل دینی بی حضور تفکر و تعقل معنا و مفهوم ندارد .تفکر ،مطالعه و پژوهش
اساس معرفت دینی را تشکیل میدهد.
ضرورت و کارکرد حوزه :مهمترین هدف تشکیل نظام اسالمی به طور اعم و نظام آموزشی
به طور اخص ،تربیت دینی ــ به معنای عمیق و گسترد ه آن ــ است .دین مقدس اسالم برنام ه جامع تربیتی
انسان برای عبودیت و تقرب الی الله است .تعمیق معرفت و ایمان متربیان به اعتقادات ،اخالق و احکام
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الهی که همان معرفت و ایمان به دین اسالم است ،مهمترین رسالت تعلیم و تربیت در نظام اسالمی است.
حوز ه یادگیری حکمت و معارف اسالمی بستری برای تقویت اندیشه ،ایمان و عمل دینی و برنامهریزی
برای دستیابی به معرفت نسبت به برنام ه جامع تربیتی انسان است تا به متربیان ،میزانی از آگاهی درباره
اسالم را بدهد تا بتوانند بر اساس آن زندگی فردی و اجتماعی خود را بر محور بندگی خدا سامان
بدهند ،فرد را توانمند سازد که بهگونهای فعال ،جامع ه را به سوی آرمانهای اسالمی سوق دهد و در
برابر آسیب های اعتقادی ،اخالقی ،فرهنگی ،سیاسی واجتماعی ،ایستادگی و مقاومت کند و به او این
توانایی را بدهد که در آینده در تربیت فرزندان خود موفق و در تعالی جامعه مشارکت مؤثر داشته باشد.
حیات انسان ،یک حیات فکری است و تفکر ،استعدادی الهی است که در اثر تربیت به فعلیت
میرسد و انسان میتواند در پرتو تقوای الهی ،با متعادل کردن قوای درونی خویش ،از آن در مسیر
فطرت توحیدی بهرهبرداری کند .لذا فرآیند تربیت باید بهگونهای باشد که طی آن تفکر و تعقل و حکمت
پرورش یابد .تقویت این توانایی ،ایمان ،باور ،دانش و عملکرد انسان را تحت تأثیر قرار داده و زمینه
تعالی او را فراهم میسازد .فرآیند اصلی در عمل اختیاری و آگاهان ه انسان که باید در معارف اسالمی
مورد نظر باشد فرآیند شناخت فکورانه ،ایمان آگاهانه و عمل ارادی است .عملی ارزشمند است که
حاصل ایمان به دین باشد؛ ایمانی که مبتنی بر معرفت و شناخت و حاصل تفکر و تعقل فرد باشد.
قلمرو حوزه :حوز ه یادگیری حکمت و معارف اسالمی بخشی از رسالت یاد شده را در
مجموع ه برنامههای درسی بر عهده دارد ،این حوزه میتواند زمینه الزم برای درک ،تدبر ،تأمل ،تفقه
و بصیرت در دانش آموزان را فراهمکند و در نهایت ،سببشود تا فرد رفتار حکیمانهای از خود بروز
دهد .محدود ه این آموزش ،آن است که دانش آموزان دین را به عنوان راهنمای عمل و برنامه زندگی
بشناسند و براساس آن ،برنامهریزی و عمل نمایند .این معارف شامل سه بخش زیر است:
الف) اعتقادات :در حد شناخت عقالنی اصلیترین موضوعات اعتقادی شامل توحید ،معاد،
عدل ،نبوت و امامت ،والیت فقیه ،نظام خلقت و مسائل مبتال به مربوط به آنها ،بدون طرح جزئیات
تخصصی هر موضوع است؛ در واقع حکمت نظری ،یعنی دانش درباره واقعیتها (هستها) ،موضوع
این بخش از محتوا است.
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حد شناخت مسائل و موضوعات اصلی اخالقی و التزام به آن که در تکوین
ب) اخالق :در ّ
شخصیت انسان نقش محوری دارند و با توجه به مسئلهها و چالشهای اخالقی روز؛ یعنی حکمت
عملی که درباره بهترین رفتار انسان برای رسیدن به سعادت و کمال (بایدها و نبایدها) است موضوع این
بخش از محتوا میباشد.
ج) احکام :در حدی که هر فرد مک ّلف به طور معمول در زندگی فردی و اجتماعی خود بدان
نیاز دارد و در صورت عدم اطالع قبلی از آنها در انجام وظایف شرعی دچار مشکل می شود.
نتایج یادگیری دانش آموزان در حوزه حکمت و معارف اسالمی در پایان دوره های تحصیلی
عبارتاند از:
آمادگی برای دینداری و عمل به وظایف دینی مبتنی بر ایمان توأم با معرفت و شناخت؛
احساس خرسندی و رضایت از هویت اسالمی خود و عالقه و تالش برای حفظ آن؛
تالش برای رشد شعائر و فرهنگ دینی جامعه در شرایط مختلف اجتماعی؛
احساس مسئولیت نسبت به نظام اسالمی و مشارکت در پیشرفت نظام و اقتدار و سربلندی
آن در جهان؛
بهرهمندی از حکمت نظری و عملی.
2ــ حوزه تربیت و یادگیری قرآن و عربی
دین اسالم ،راه هدایت انسانها به سوی کمال و رستگاری است .خداوند با هدایت خود انسان
را به راه و مسیر حرکت به سوی کمال راهنمایی میکند .یکی از منابع اخذ معارف اسالمی ،قرآن کریم
است .قرآن کریم کتاب هدایت انسانها است.
ضرورت و کارکرد حوزه :تعمیق معرفت و ایمان دانش آموزان به اعتقادات ،اخالق و احکام
الهی که همان معرفت و ایمان به دین اسالم است ،مهمترین رسالت تعلیم و تربیت در نظام اسالمی است.
قرآن کریم ،به عنوان منبع وحی الهی و منبع اصلی اعتقادات ،اخالق و احکام است .توانایی خواندن
همراه با درک معنا ،تدبر در قرآن و انس با آن ،سبب ورود هر فرد مسلمان به دریای معارف اسالمی
است .یادگیری زبان عربی به عنوان زبان قرآن سبب میشود که فرد بتواند به طور مستقیم با کتاب الهی
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ارتباط برقرار کند ،آن را بفهمد و از رهنمودهای آن بهره ببرد .همچنین آموزش این زبان سبب میشود
که متربیان بتوانند از معارف اهل بیت علیهمالسالم و فرهنگ غنی اسالم استفاده کنند .از سوی دیگر
زبان و ادبیات فارسی با زبان عربی درآمیخته است و آشنایی با زبان عربی در یادگیری زبان فارسی تأثیر
خواهد داشت.
قلمرو حوزه :حوز ه یادگیری قرآن و عربی شامل دو حوز ه محتوایی آموزش قرآن کریم و
آموزش عربی است و حد نهایی یادگیری در این دروس به شرح زیر است:
الف) توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم؛
ب) توانایی درک معنای عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کریم؛
ج) توانایی نسبی تدبر در آیات قرآن کریم به منظور درک ساده و اولیه دقایق و ظرائف مفاهیم
آیات ،بدون آموزش تخصصی علوم قرآنی؛
د) انس مستمر و دائمی با قرآن کریم ،به نحوی که دانش آموزان ،اهل خواندن و تفکر در قرآن
باشند و این امر را الزم ه تربیت دینی و اعتالی هویت الهی خویش بدانند.
آشنایی با زبان عربی و مشخص ًا مهارتهای چهارگانه زبانی یعنی خواندن ،گوش کردن ،نوشتن
و سخن گفتن در این حوزه به میزانی است که دانشآموز را در درک معنای آیات قرآن کریم ،کالم
معصومین و متون دینی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در تقویت زبان فارسی او مؤثر باشد.
این دو حوزه محتوایی ،ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و برنامهریزی آنها باید هماهنگ و مرتبط
با هم صورت گیرد و از اهداف ،محتوا و روشهای مشترک و نیز مطالب مکمل و تأیید کنند ه همدیگر
استفاده مطلوب به عمل آید.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزههای تربیت و یادگیری
1
«حکمت و معارف اسالمی» و «قرآن و عربی»
سازماندهی محتوای حوزه های حکمت ومعارف اسالمی و قرآن و عربی در دوره ابتدایی به صورت
1ــ به دلیل ارتباط وسیع و وثیق محتوای دو حوزه «حکمت و معارف اسالمی» و «قرآن و عربی» سازماندهی محتوای هر دو حوزه

در یک بخش آمده است.
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تلفیقی است .در دور ه متوسطه اول حتی االمکان به صورت مجزا لیکن هماهنگ و در دور ه متوسطه دوم،
بجز در رشت ه علوم و معارف اسالمی ،به صورت تلفیقی و درس عربی به صورت مجزا ارائه میشود .در
رشت ه علوم و معارف اسالمی نیز درسهای اختصاصی در حوز ه معارف اسالمی ارایه می شود.
3ــ حوزه تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی
این حوزه شامل دو بخش زبان و ادبیات است .زبان ،فرآیندی است که از درک و دریافت
سخن آغاز میشود و به تولید کالم معنادار می انجامد .ادبیات ،تولیدی مرکب و چند سطحی است که
واج ،واژه ،معناو نحو ،سطح و جنبه هنری را نیز شامل میشود .کارکرد هنری زبان در قالب ادبیات
ظاهر میشود.
ضرورت و کارکرد حوزه :زبان و ادبیات فارسی ،رمز هویت م ّلی و سبب پیوستگی و وحدت
هم ه اقوام ایرانی وگنجین ه گرانارجی است که گذشته را به حال و آینده پیوند میدهد .در این حوزه،
دانش آموزان با پیکره نظاممند و عناصر سازهای زبان به گونهای روشمند و علمی آشنا میشوند و توانایی
خلق و نگارش و آفرینش در این حوزه را کسب میکنند.
بنیاد ارتباط انسان با دیگران بر زبان است .آموزش زبان بستر مناسبی را برای پرورش مهارتها
و ارزشهای اخالقی دانش آموزان در قالبهای متنوع زبان و ادبیات به صورت شفاهی ،دیداری و
نوشتاری و برای مقاصد و مخاطبان گوناگون فراهم میکند که شامل یادگیری زبان ،یادگیری از طریق
زبان و یادگیری دربار ه زبان میباشد .بیشترین فعالیت روزمر ه ما هنگام گفتوگو با دیگران و استفاده از
رسانهها توسط زبان شکل میگیرد .زبان دو کارکرد اصلی دارد:
1ــ ابزاری برای ارتباط در مراودات اجتماعی،
2ــ ابزاری برای ایجاد زیبایی هنری که همان ادبیات است .از زبان برای هدفهای گوناگون
استفاده میشود ،از جمله برای برآوردن نیازهای روزمره ،تأثیرگذاری بر افکار و رفتار دیگران ،ایجاد
تفاهم در روابط اجتماعی ،انجام تحقیق و کسب اطالعات ،آشنایی با پیشین ه فرهنگی ،حفظ آداب و
رسوم قومی ــ محلی ،احساس تعلق و ایجاد هویت ملی ،قدرت بیان عقاید شخصی ،دریافت ایدهها و
افکار ،بیان تخیالت و بدیعهگویی ،و دادن اطالعات در زمینههای گوناگون.
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