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مقدمه
کودکی، آغاز حرکت و تالش برای زىستن است؛ مرحله ای که باىد آن  را به خودی خود، به رسمىت شناخت؛ زىرا کودک، انسانی 

است مستقل با احساسات و خصوصىات خوب انسانی
با اىن همه، کودکی، مقدمٔه نوجوانی، جوانی و بزرگسالی است و اساس زندگی بزرگسالی، به کىفىت اىن دوره بستگی دارد اىن 
کىفىت نىز به چگونگی تعلىم و تربىت در اىن دوران وابستگی کامل دارد در اىن دوره است که شخصىت، منش و رفتار کودک )به وىژه 
رفتارهای اجتماعی( و رشد جسمانی، عقالنی و فرهنگی وی براثر ارتباط او با ساىرىن شکل می گىرد بی دلىل نىست که پىشواىان دىنی 

بىش و پىش از هر چىز، به دورهٔ کودکی توجه داشته و راهنماىی های الزم را در اىن باره ارائه کرده اند
امروزه، درس دىنی جزء جداىی ناپذىر برنامٔه درسی مدارس ما به شمار می رود اهمىت اىن ماده درسی حتی پىش از انقالب اسالمی 
نىز به خوبی احساس می شده و کسانی بوده اند که با تالش های آنان، نهاد آموزش و پرورش رسمی آن زمان کشور، به گنجانىدن مادٔه درسی 
با عنوان »دىنی«، مجاب می شده است در اىن مىان، ىاد و خاطرٔه بزرگانی چون استاد شهىد مطهری، مرحوم شهىد دکتر بهشتی و مرحوم 
شهىد دکتر باهنر همواره برای دست اندرکاران نظام آموزشی کشور و دانش آموزان و معلمان، زنده و جاوىد است شاىان ذکر است که 
آموزش دىن به معنای جامع آن، در درس دىنی خالصه نمی شود و باىد مبانی دىنی محور اصلی و غالب نظام آموزشی و برنامه درسی نىز 

باشد
در سال های اخىر، توجه به نىازهای نو در عرصٔه آموزش دىن، روىکردهای جدىد در امر آموزش، توجه بىش از پىش به جنبه های 
نگرشی آموزه های دىنی، لزوم بهره گىری از روش های نوىن در تعلىم و تربىت دىنی و به کارگىری تربىت دىنی به منظور شکل گىری رفتارهای 
دىنی و تقوىت احساس دىنی از طرىق شناخت دىن و تفکر در آن و … ــ که همه برخاسته و برگرفته از نظرها و پىشنهادهای آموزگاران 
مجرب، صاحب نظران و کارشناسان امر تعلىم و تربىت است ــ متخصصان تعلىم و تربىت دىنی را بر آن داشته است تا با برنامه رىزی دقىق 

و مطالعٔه جامع االطراف در اىن خصوص، دست به کار تهىٔه برنامه ای نوىن برای تعلىم و تربىت دىنی شوند
برنامه های آموزشی  ابتداىی اضافه گردىد و  به مقطع  پاىه ششم  نظام آموزشی،  برنامه درسی ملی در  به دنبال اجرای  اىن راستا  در 
متناسب با آن دچار تغىىر و تحول گردىد روىکرد کلی برنامه  درسی ملی که روح حاکم بر همه عناصر برنامه و جهت  گىری کلی آن برنامه را 
نشان می دهد، »فطرت  گراىی توحىدی« می  باشد بر اساس روىکرد حاکم، برنامه  های درسی در کلىه پاىه  ها بر اساس پنج عنصر هدف گذاری 

می گردند:
 تعقل، تفکر و اندىشه  ورزی                         

 اىمان و باور                              
 علم و معرفت

 عمل، کار، تالش و مجاهدت                                  
 اخالق )تزکىه، عاطفه و ملکات نفسانی(

بر اىن اساس و با توجه  وىژه به اىن عناصر پنج  گانه، کتاب  های درسی پاىه ششم ابتداىی به صورت جدىد التألىف و با محتواىی 



تکمىلی نسبت به ساىر پاىه  ها به رشته تحرىر درآمده و در پی آن نىاز و ضرورت تألىف کتاب راهنمای معلم برای کتاب  های گوناگون اىن پاىه 
احساس گردىد راهنمای معلم همچون پلی ارتباطی مىان برنامه رىزان و مؤلفان از ىک سو و معلمان از سوی دىگر تلقی می شود 

بر اىن اساس تألىف کتاب راهنمای معلم هدىه های آسمان؛ پاىه ششم ابتداىی در دستور کار گروه تعلىم و تربىت دىنی قرار گرفته و 
در دو بخش تنظىم گردىد:

بخش اول کلىات می باشد که در دو فصل تنظىم شده است:
فصل اول: اصول حاکم بر برنامه درسی

فصل دوم: ارزشىابی1
تدرىس،  شىوه  های  محتوا،  درباره  مختصر  توضىحی  اهداف درس،  بر  مشتمل  که  باشد  می  تدرىس  راهنمای  دوم؛  بخش  

ارزشىابی، نکات پنهان در نوشته  ها و تصاوىر درس و بوده و در سه فصل تنظىم شده است: 
فصل اول: نکات کلی درباره آموزش  های مربوط به موضوعات کتاب هدىه های آسمان

فصل دوم: ساختار محتوای آموزشی دروس هدىه های آسمان
فصل سوم: راهنمای تدرىس ) توضىحات مربوط به هر درس ( 

گروه درسی تعلىم و تربىت دىنی بر اساس اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در دوره ابتداىی و اسناد تحولی آموزش و 
پرورش، اهداف پاىه ششم ابتداىی را در ده حوزه موضوعی و در هفده درس تدوىن نمود اىن کتاب شما را در روند تدرىس اىن دروس 

ىاری می نماىد
dini-dept talif sch ir

)برگرفته از راهنمای برنامه درسی دوره ابتداىی گروه درسی تعلىم و تربىت دىنی(

1ــ جهت کسب اطالعات بىشتر پىرامون اهداف کلی درس تعلىم و تربىت دىنی، اهداف و مفاهىم تلفىقی ساىر دروس دوره ابتداىی با درس هدىه های آسمان، 
جدول اهداف و نىز وسعت و توالی مفاهىم پاىه های ابتداىی، اصول کلی روش تدرىس دىنی، وىژگی های روان شناختی دانش آموزان در دوره ابتداىی، نقش و مسئولىت 
خانواده و معلم در تربىت دىنی، مواد تعلىمی و تربىتی در برنامه درسی دىنی و ساىر موضوعات در اىن راستا می  توانىد به اىن دو منبع مراجعه نماىىد:  راهنمای برنامه 
درسی دوره ابتداىی، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و نىز: مبانی و روش تدرىس تعلىم و تربىت دىنی در دوره ابتداىی، درسنامه دوره های تربىت معلم رشته 

آموزش ابتداىی منتشره از سوی سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی.


