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اين کتاب به آموزگار کمک می کند تا با ديدی وسيع تر و اطالعاتی بيش تر، محتوای دروس «هديه های آسمان» را به دانش آموزان 
ارائه نمايد راهنمای معلم، در سه بخش عمده تنظيم شده است: بخش اول با عنوان «کليات»، شامل تعاريف، ديدگاه ها، تبيين رويکردها و 
نيز اطالعات کلی مورد نياز آموزگاران و کارشناسان محترم، درباره ی برنامه ی درسی تعليم و تربيت دينی دوره ی ابتدايی است در بخش 
تدريس آن، روش های ارزش يابی و  محتوا، شيوه های  درباره ی  مختصر  درس، توضيحی  تدريس»، اهداف هر  عنوان «راهنمای  دوم با 
نکات پنهان در البه الی نوشته ها و تصاوير کتاب درسی، ارائه شده است بخش سوم مربوط به مطالب ضميمه است که متناسب با نيازهای 

معلمان و به منظور دانش افزايی آنان در انتهای کتاب آمده است 
ما در اول راهيم، نيازمند مساعدت های فراوانيم، در پی  برطرف ساختن اشکاالت هر چند جزيی و ناچيز، برای بهبود برنامه     و 
برای اين منظور  کتاب های درسی و در انتظار دريافت نظرها، انتقادها و توصيه های معلمان، متخصصان و کارشناسان و هنرمندان هستيم

به طور مستقيم با گروه تعليم و تربيت دينی دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی مکاتبه نماييد 
آدرس ما:

تهران ــ خيابان ايرانشهر شمالی ــ دفتر برنامه ريزی و  تأليف کتب درسی ــ گروه تعليم و  تربيت دينی 
talif.sch.ir :پست الکترونيک دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی

talif@talif.sch ir

Email


