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 مقدمه:

ت ي تمام نماي مظاهر بارز دينداري و معنويّساز نماز در مدارس، نمايان سازي جلوهساختن فرهنگ انساننهادينه 

 است.

توان ريزي مبتني بر قلب باشد؛ آنگاه مييزي ديني مبتني بر ايمان دروني يعني برنامهردر حقيقت اگر رويكرد برنامه

هايي كه در آن در مدارس پي برد. روش« نماز»مراسم عبادي به فلسفه تربيت ديني و بر پايي شكوهمند و مشتاقانه 

ت مي ورزند و آن را به منزله يك آموزان با مشاركت خود انگيخته و شور و شوق بالنده در انجام اين تكاليف همّدانش

 كنند.نياز حياتي در رشد و تعالي و روح و روان خود تلقي مي

هاي جسمي، رواني و شرايط و مقتضيات اجتماعي به تدريج مستعد پذيرش آموزان براساس توانايياز آنجا كه دانش

ها و تأثيرات گوناگون ها و سليقه، خواستههانياز ،ها، ظرفيتهااستعداددر تفاوت بايست شوند، ميهاي ديني ميآموزه

در غير  ؛گيرد ه قرارد توجّدر عرصه نماز مور هاي جسمي، ذهني، رفتاري و ...آموزان داراي معلوليتمحيطي بر دانش

 .شد هاي تربيتي خواهداين صورت منجر به آسيب

 ضرورت:

نمايد كه نماز با بهترين آداب كه تعالي و ايستادن در آستان جالل و عظمت او اقتضا ميات ادب در برابر باريمقتضيّ

يعني كالم خداوندي و سيره گفتاري، رفتاري نبوي و علوي شكل گيرد. از اين منظر  ،بر گرفته از اصول حاكم بر دين

نمودند معارف تالش مي همواره پيشوايان ديني نسبت به ياددهي احكام دين به ويژه وضو و نماز همت گماشته و

ر آبي برد و با بلند ديني را به شكل عملي آموزش دهند به طور مثال: حضرت علي )ع( فرزندش را به كنار نه

 بايست، عملي به وي آموزش داد.مشاركت او، وضو را آن گونه كه مي

 

 كاتِبونَ هُا لَاِنّ وَ هِيِعْلِسَ رانَفْال كُفَ نٌؤمِمُ وَهُ حات ِ وَالِالصََّ مِن لمَعْيَّ نْمَفَ

 "49/  انبياء " 

 اوهستيم"" پس ره هك كاراهي شايسته انجام دهد و مؤمن باشد سعي او مورد انسپاسي قرار نمي گيرد و ما نويسنده اعمال 
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 مخاطبين:

، به دليل موقعيت سني و شادابي روحي آنان همواره نسبت به دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدايي     

فرصت در راستاي آموزش معارف اين  از دهند؛ كه اگردريافت دانش به ويژه معارف ديني اشتياق دو چندان نشان مي

ديني به ويژه وضو و نماز استفاده گردد؛ در نهادينه ساختن احكام الهي در وجود پاك اين عزيزان بسيار مؤثر خواهد 

 بود.

 شيوه اجرا :

 باشد.رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان مسئول اجراي دقيق طرح مي -1

 تان موظف است براي مجريان طرح ابالغ صادر نمايد.رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي اس -2

كارشناس مسئول/كارشناس فرهنگي اداره آموزش و پرورش استثنايي استان با همكاري ساير كارشناسان آن  -3

الزم را  اتها اقدامريزي دقيق و نظارت برحسن اجراي دستورالعمل در آموزشگاهبايست نسبت به برنامهاداره مي

 به عمل آورد.

رشناس مسئول/كارشناس فرهنگي اداره آموزش و پرورش استثنايي موظف است قبل از اجراي طرح جلسه كا -4

 توجيهي ويژه مديران و مجريان طرح در آموزشگاه برگزار نمايد.

بايست مجري/ مجريان طرح را از بين كادر آموزشگاه كه نسبت به احكام ضروري و اركان و مدير آموزشگاه مي -5

ها را به رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي آشنايي كامل داشته باشند؛ انتخاب نموده و آنواجبات نماز 

استان جهت صدور ابالغ معرفي نمايد. )بديهي است معلم هر كالس به عنوان مجري طرح در اولويت نخست 

 باشد(.مي

 ي انجام دهند.آموزان را به صورت انفرادبايست آموزش عملي احكام به دانشمجريان طرح مي -6

 آموزش عملي احكام استفاده نمايند. هاي مدارس به عنوان محلها و وضوخانهنمازخانه مجريان طرح ترجيحاً از -7

دقيقه در محل كالس يا نمازخانه و در زمان آموزش ساعات  33آموزش عملي وضو و نماز در هر هفته به مدت  -8

 شود.ديني و قرآن تعيين مي

 ماه سال جاري است. ماه تا پايان ديآبان اول زمان اجراي طرح از -9

نماز و  »آموزان، نشستي باحضور اولياي آنان با عنوانمجريان طرح پس از اتمام طرح، به منظور تشويق دانش -13

لوح  »آموزان نسبت به تهيه و صدوربرگزار نمايند و ضمن اجراي عملي وضو و نماز توسط دانش« والدين

د. همچنين نآموزان اقدام نموده و به آنان اهدا نماييك از دانشبراي هرمطابق كاربرگ پيوست « پاسس

 در اين مراسم تقدير به عمل آيد. ازمجريان طرح نيز

 آموزان و مربيان در اين طرح تالش نمايد.  بايست جهت مشاركت حداكثري دانشمدير آموزشگاه مي -11

هاي مناسب جهت تشويق و ايجاد انگيزه عكسنسبت به تهيه  مدير آموزشگاه موظف است پس از اجراي طرح، -12

 ها را در تابلوي اعالنات آموزشگاه نصب نمايد.آموزان اقدام و آندر بين ساير دانش
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به اداره   33/9/95آماري را تا تاريخ  مدير آموزشگاه موظف است پس از اجراي طرح، گزارش كامل تصويري و -13

 آموزش وپرورش استثنايي استان ارسال نمايد.

ارشناس مسئول/كارشناس فرهنگي اداره آموزش و پرورش استثنايي استان و ساير كارشناسان )عندالزوم( ك -14

 بايست در زمان اجراي طرح نظارت و بازديد مستمر از آموزشگاه هاي مجري داشته باشند.مي

راي طرح كارشناس مسئول/كارشناس فرهنگي اداره آموزش و پرورش استثنايي استان موظف است درپايان اج -15

تكميل نموده و به همراه گزارش تصويري مدارس منتخب،  2كاربرگ شماره گزارش مدارس را بررسي و طبق 

 به سازمان آموزش و پرورش استثنايي ارسال نمايد. 6/13/95حداكثر تا تاريخ 

رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان پس از پايان اجراي طرح و بررسي حسن اجراي آن  -61

يك نفر(، كه تالش  بايست نسبت به تقدير از مجريان طرح )از هر مدرسه صرفادارس تابعه، ميدر م

، به اند؛ در سه سطحآموزان واجراي كيفي طرح داشتهاي جهت پوشش حداكثري دانشو ابتكار ويژه

 اقدام نمايد. شرح ذيل،

 تربيت بدني سازمان آموزش وپرورش، پرورشي و  تقدير توسط معاونت محترم تشخيص، پيشگيريسطح اول: 

 .طرح برگزيده مجريان% 15به ميزان  استثنايي

 .طرح برگزيده مجريان% 35تقدير توسط مديركل محترم آموزش و پرورش استان به ميزان  سطح دوم:

 برگزيده مجريان% 53وپرورش استثنايي استان به ميزانآموزشتوسط رئيس محترم ادارهتقدير سطح سوم:

 .طرح
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 عملي وضو و  نماز: محتواي آموزش

همانا آموزش نماز به نوباوگان دوره ابتدايي  ،ترين وظيفه وزارت آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ نمازمهم       

هاي مفيد و سودمند و متنوع اقدام به آموزش عملي از روشبا استفاده است. در اين برنامه آموزگاران دوره ابتدايي 

نمايند. براين اساس ضروري است ر اوقاتي از برنامه روزانه و هفتگي كالس خود مينماز و احكام مربوط به آن د

هاي مناسب )به ويژه نمازخانه( هدايت آموزان جهت آموزش عملي وضو، نماز و بيان اذكار و افعال نماز به مكاندانش

 شوند.

 محتواي آموزش :

 پايه ششم پنجم پايه پايه چهارم پايه سوم پايه دوم پايه اول نوع معلوليت

 

آسيب ديده 

ذهني و آسيب 

 ديده شنوايي

 وضو

-عالوه بر آموزش

 هاي پايه اول +

 حمد و توحيد

هاي عالوه بر آموزش

 پايه دوم +

 -سجده -اذكار ركوع

  –تشهد  –قنوت 

 اذان و اقامه –سالم 

هاي عالوه بر آموزش

 پايه سوم+

آموزش احكام مكان و 

 لباس نمازگزار

هاي عالوه بر آموزش

 پايه چهارم+

 –اقامه نماز دوركعتي 

مورد  3احكام حداقل 

از مبطالت نماز را 

 بداند

 هاي پايه پنجم +عالوه بر آموزش

تيمم و آشنايي با  –آموزش احكام 

حدود حجاب )براي دختران( محرم 

 و نامحرم را بشناسد

 

آسيب ديده 

بينايي و 

 -جسمي 

 حركتي

 –وضو 

حمد و 

 توحيد

-آموزشعالوه بر 

 هاي پايه اول +

ركوع  –اذكار اذان 

 سجده و قنوت –

هاي عالوه بر آموزش

 پايه دوم+

 –اذكار اقامه 

 -تسبيحات اربعه

 تشهد و سالم

هاي عالوه بر آموزش

 پايه سوم +

 –ركعتي  4اقامه نماز 

  –آموزش احكام 

 –تيمم  –طهارت 

 مكان و لباس نمازگزار

هاي عالوه بر آموزش

 پايه چهارم +

شركت در نماز 

آموزش  –جماعت 

 –زمان نماز  –احكام 

 نماز مسافر

 هاي پايه پنجم +عالوه بر آموزش

وضوي   –غسل  –آموزش احكام 

 –نماز جمعه  –نماز قضا   -جبيره 

واجبات و مبطالت نماز )ازهر يك 

 مورد( 5حداقل 
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 ويژه مدارس 1كار برگ شماره 

 

 مدرسه :                           شهرستان :                                                استان :

 تلفن مدرسه :                                  نام مدير مدرسه :

 نام همكاران مجري طرح :  

 

 

آموزنام و نام خانوادگي دانش پايه تحصيلي نوع معلوليت  رديف 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 * يك نسخه از اين فرم در مدرسه نگهداري شود. مهر و امضاء مدير مدرسه
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 ويژه استان 2كار برگ شماره  

 استان :   

 

 سوداي بندگي:تعداد كل مدارس مجري طرح  -1

 كننده در طرح:آموزان شركتتعداد كل دانش -2

 تعداد كل مجريان طرح: -3

استان، كه از سوي معاون  طرح برگزيده مجرياناز  %65اسامي همكاران منتخب در اجراي طرح) -4

گيرند( به شرح ذيل تشخيص، پيشگيري، پرورشي و تربيت بدني سازمان مورد تشويق قرار مي

 مي باشد:

 پايه تدريس نام مدرسه خانوادگينام و نام  رديف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان

 نام و نام خانوادگي:            

 مهر و امضاء:           
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 به نام خداوند جان و خرد

 

 دخترم/ پسرم

 مدرسه                       دانش آموزپايه      

 

تان در طرح سوداي بندگي با از اينكه با الطاف الهي و تالش و جدّيت خود و والدين عزيز و معلمان و مربيان گرامي

خداي متعال را سپاسگزاريم و اين موفقيت   گرفتيد، احكام وضو و نماز آشنا شديد و آموزش عملي آن را به خوبي فرا

 گردد.شما تبريك عرض نموده و به شكرانه آن اين لوح سپاس  تقديم حضورتان ميبزرگ را خدمت 

 اميدواريم در بر پا داشتن دستورات مذهبي و برقراري رابطه با خداوند مهربان موفق و كوشا باشيد.

 

 مهر و امضاء

 

 

 

 
 


