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الف. موضوعات اصلی کتاب
برخـی از موضوعاتـی کـه در ایـن کتـاب مورد بررسـی 
قـرار گرفته انـد، عبارت اند از: توحید و مراتب آن؛ شـرک و 
انـواع آن؛ توحیـد و شـرک از منظر اجتماعـی؛ آثار توحید 
در زندگـی فـردی و اجتماعی؛ آشـنایی بـا مفهوم اخالص 
و ثمـرات آن؛ بررسـی موضوع اختیار انسـان و تأثیر آن بر 
زندگی وی؛ آشـنایی با سـنت های حاکم الهـی در زندگی 
انسـان ها؛ توبـه و مفهـوم آن؛ مقایسـه تمـدن جدیـد بـا 

تمدن اسـالمي.

ب. مراحـل آماده سـازی کتاب دیـن و زندگی 
دوازدهم

در ادامـة رونـد بازسـازی و متناسب سـازی کتاب هـای 
تعلیمات دینی با نظام جدید آموزشـی، امسال در ایستگاه 
آخر نوبت به کتاب دین و زندگی پیش دانشـگاهی رسـید 
که برای سـال دوازدهم بازسـازی شـود و در مهرماه سـال 
جـاری در چرخـة آمـوزش قـرار گیـرد. فراینـد بازسـازی 

در 12  پیش دانشـگاهی  کتـاب 
مرحلـه به صورت زیر انجام شـد:

1. نقد درس بــــه درس 
کتاب دین و زندگــــی 
توســط  پیش دانشگاهی 
یک تیـم 50 نفــــره از 

دبیــران
در ایـن مرحلـه کـه اولین گام 
بـرای آماده سـازی کتـاب دیـن و زندگـی دوازدهـم بـود، 
گـروه 50 نفـره ای ازدبیـران بـا تجربة اسـتان های کشـور 
کـه از طریـق فضـای مجازی بـا آنـان ارتباط داشـتیم، از 
اواخر شـهریور سـال 1396 بـه نقد درس بـه درس کتاب 
دیـن و زندگـی پیش دانشـگاهی پرداختند. بـرای نقد هر 
یـک از درس هـای کتاب زمـان یک هفته ای بـه این گروه 
داده می شـد و آنـان در ایـن زمـان یـک درس از کتـاب را 
نقـد می کردنـد. با توجه بـه اینکه کتاب پیش دانشـگاهی 
10 درس داشـت، فراینـد نقـد آن 10 هفته طول کشـید. 
درمجمـوع و در پایـان این فرایند حـدود 500 صفحه نقد 

از سـوی همکاران دریافت شـد.
جـا دارد از سـركار خانم صدیقه عبداللهـي كه مدیریت 
گـروه دبیـران دین و زندگي را در فضـاي مجازي به عهده 

داشـتند، تشكر كنیم.

2. نقـد درس بـه درس کتـاب دیـن و زندگی 
پیش دانشـگاهی توسـط »دبیرخانـة راهبری 

درس دینی« 
هم زمـان بـا کار نقـد کتـاب توسـط گـروه تخصصـی 
دبیـران، دبیرخانـة راهبری درس دینی در اسـتان یزد نیز 
طی فراخوانی به تمامی اسـتان ها، سـرگروه های آموزشـی 
خـود را فعـال کرد تا با اطالع رسـانی به شـهرهای اسـتان 
خـود، دبیران دینی را نسـبت به نقد کتـاب دین و زندگی 
پیش دانشـگاهی تشـویق و نظرات آنان را جمع آوری و در 
اختیـار دبیرخانه قرار دهند. بدین وسـیله نقدهای بسـیار 

درسیبرنامۀ 
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خوبـی از دبیـران سراسـر کشـور جمـع آوری شـد و در 
اختیـار دبیرخانـه قرار گرفـت. دبیرخانه نیـز این نقدها 
را در اختیـار »گـروه قرآن و معـارف« دفتر تألیف کتب 

درسـی قرار داد.
مدیریـت این كار بر عهده مسـئول دبیرخانه راهبري 
درس دینـي و قـرآن یعنـي آقاي محّمدحسـن افخمي 
بـود كـه همراه با سـایر اعضـاي دبیرخانـه، زحمت این 

كار را بـر عهده گرفتند.

3. پاالیش نقدها و قـرار دادن آن در اختیار 
مؤلف کتاب

در ایـن مرحلـه تمامـی نقدهـای دریافتـی از گـروه 
تخصصی دبیران و دبیرخانة راهبری بررسـی و پاالیش 
شـدند و در قالـب یـک دسـته بندی در اختیـار مؤلـف 
کتـاب قرار گرفتند، تا ایشـان بـا اسـتفاده از این نقدها 

به بازنویسـی کتاب بپـردازد.

4. نـگارش دروس کتاب دوازدهم براسـاس 
نقدهـای دریافتی

مؤلف کتاب، با بررسـی یک به یک نقدهای ارسـالی، 
کار بازنویسـی کتاب پیش دانشـگاهی را شـروع مي کرد 
و بـا آماده شـدن هر درس، پیش نویـس آن را در اختیار 

گروه قـرار می داد.

5. ارائـة پیش نویس هـای آمـاده شـده بـه 
دبیرخانـه و گـروه تخصصـی دبیران

پـس از اتمـام بازنویسـی هـر درس کـه براسـاس 
بـود،  گرفتـه  صـورت  شـده  جمـع آوری  نظـرات 
پیش  نویـس آمـاده شـده در اختیار دبیرخانـه و گروه 
تخصصـی دبیـران قـرار می گرفـت تـا بـا دقـت بـه 
بررسـی متـن آمـاده شـده بپردازنـد و بررسـی کنند 
کـه تـا چـه میـزان تغییـرات انجـام شـده هم سـو با 
نقدهـای صـورت گرفته اسـت و آیا می توانـد نظرات 

آنـان را تأمیـن کنـد یـا خیـر.

6. ارائـة پیش نویـــس آمـاده به شـورای 
برنامه ریـزی

هم زمـان بـا ارائـة پیش نویـس درس هـا بـه دبیرخانه 
و گـروه تخصصـی دبیـران ، ایـن درس هـا در اختیـار 
قـرار  زندگـی  و  دیـن  کتـاب  برنامه ریـزی  شـورای 
مي گرفـت تا آن هـا پس از مطالعة درس ها در جلسـات 
شـورا حاضـر شـوند و به صـورت رو در رو نقدهای خود 
را بـا مؤلـف در میـان بگذارند. به این منظور ده جلسـه 
در ده هفتـة متوالـی کـه هر جلسـه نیز یـک روز کامل 
زمـان می گرفت، برگزار شـد و تمامـی نقدهاي اعضای 

شـورا بـا حضور مؤلف بررسـی شـدند.

7. اصـالح مجـدد پیش نویـس اول توسـط 
مؤلـف و ارائـة پیش نویـس دوم

شـورای  سـوی  از  شـده  ارائـه  نقدهـای  از  بعـد 
تخصصـی  گـروه  و  راهبـری  دبیرخانـة  برنامه ریـزی، 
دبیـران پیش نویـس اولیـه را دریافـت کـرد و سـپس 
گـروه مؤلفـان بـه نـگارش پیش نویـس دوم براسـاس 

پرداخـت. دریافتـی  نقدهـای 

8. بارگـذاری پیش نویـس دوم در سـامانة 
رسنجی عتبا ا

پـس از نـگارش پیش نویـس دوم توسـط مؤلـف، این 
کتاب هـای  اعتبارسـنجی  سـامانة  در  پیش نویس هـا 
نونگاشـت قـرار گرفت تا از هر اسـتان دو نفـر از دبیران 

بـه نقـد آن  بپردازند.

9. ارائـة پیش نویس دوم کتـاب به دبیرخانه 
و گـروه تخصصی دبیران

هم زمـان بـا بارگـذاری پیش نویـس دوم در سـامانه، 
ایـن پیش نویـس در اختیار دبیرخانـه و گروه تخصصی 
دبیـران نیـز قـرار گرفـت تـا بـار دیگـر بـا دقـت، متن 
اصـالح شـده را مطالعـه کننـد و نظـرات خـود را در 

اختیـار گـروه قـرار دهند.

10. جمـع آوری نظـرات ارائـه شـده و ارائة 
پیش نویـس سـوم

مؤلـف بـا مطالعـة دقیـق نظـرات جمـع آوری شـده 
در سـامانة اعتبارسـنجی، دبیرخانـه و گـروه تخصصی 
دبیـران به اصـالح مجدد کتاب پرداخـت و پیش نویس 

سـوم کتـاب آماده شـد.

11. بررسـی پیش نویس سـوم کتاب توسـط 
گـروه محـدودی از دبیران بـرای اعالم نظر 

نهایي
بـا توجه به حساسـیت کتاب درسـی،  نگاشـت سـوم 
کتـاب نیـز در اختیار تعداد محـدودی از دبیران )حدود 
هشـت نفر( قرار گرفت تا اگر احتمااًل اشـکاالتی در آن 
یافت  شـود، نسـبت به برطرف کـردن آن اقـدام گردد.

یـا  چهـارم  پیش نویـس  آماده سـازی   .12
نهایی  نگاشـت  همـان 

پـس از دریافت نظرات اعضای هشـت نفـره، بار دیگر 
پیش نویـس اصالح شـد و پیش نویس چهـارم یا همان 
نگاشـت نهایـی بـرای انجـام مراحـل چـاپ در اختیـار 

دفتـر چاپ و نشـر قـرار گرفت.

پیش نویس اولیة 
هر درس پس 

از تألیف توسط 
مؤلف، بالفاصله 
در اختیار گروه 

تخصصی دبیران 
و دبیرخانه قرار 

می گرفت تا 
در این فرصت 
نقدهای خود 
را بنویسند و 

از طریق فضای 
مجازی برای گروه 

ارسال کنند
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