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همكار گرامی؛ مع ّلم عزیز
با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همكار محترم؛ جهت پیشبرد بهتر فرایند یاددهی ــ یادگیری در آموزش
توجه شما را به نكات ذیل جلب می نماییم:
این كتابّ ،
 .1برای تدریس این كتاب ،مراجعه به راهنمای معلّم ضروری است .بخشی از محتوای آموزشی در كتاب راهنمای معلّم
قرار داده شده است و بدون مراجعه به آن فرایند آموزش تكمیل نخواهد شد.
 .2در سال جاری برای درس هدیههای آسمان ،كتاب كار جداگانهای در نظر گرفته نشده است و محتوای آن در كتاب
درسی ادغام شده است .بنابراین الزم است كلیه ی ّفعالیتها در كالس انجام شوند.
توجه به مناسبت های گوناگون و یا احساس
 .3تدریس برخی دروس میتواند به صورت پیمانهای صورت گیرد .یعنی با ّ
نیاز آموزگار ،می توان برخی دروس را خارج از ترتیب موجود تدریس نمود.
 .4ارزشیابی درس هدیههای آسمان به صورت توصیفی صورت میپذیرد .جهت كسب اطّالعات بیشتر پیرامون شیوهها و
ابزارهای ارزشیابی به كتاب راهنمای معلّم مراجعه نمایید.
 .5جهت تحقق اهداف دروس ،آیات و احادیث بسیاری به كار گرفته شده است ،تا دانش آموزان به تدریج دریابند كه دین
را باید از منابع معتبر آن (كالم خدا و معصومان) كه از هر خطا و اشتباه به دور هستند ،دریافت نمایند.
 .6بر اساس راهنمای برنامه ی درسی ،آموزش یک نماز چهار ركعتی به همراه احكام ضروری آن در درس هدیههای
آسمان پایه ی سوم دبستان پیشبینی شده است .بر همین اساس شایسته است كه در طول سال تحصیلی با استفاده از
توجه به اینكه دانش آموزان دختر در این
فرصت های پیش آمده ،صحت وضو و نماز تک تک دانش آموزان كنترل گردد .با ّ
توجه ویژهای نسبت به آموزش نماز در این پایه مبذول فرمایند.
سن تكلیف میرسند ،انتظار میرود آموزگاران محترم ّ
پایه به ّ
مناسب است دانش آموزانی كه نماز را خوب یادگرفتهاند ،به صورت شایستهای از سوی مدرسه و اولیاء تشویق گردند.

 .7محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشكیل شده است .به صورت خالصه به این اجزا اشاره
میشود .تفصیل مطالب در راهنمای معلّم آمده است:
حس
عنوان درس :عنوان به صورت مستقیم و غیر مستقیم ،گویای چكیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد ّ
كنجكاوی در دانش آموزان ،در جهت انگیزش آن ها به یادگیری موضوع درس به كار می آید.
متن درس :شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس می باشد.
بدانیم :این بخش در راستای تقویت و تكمیل مفاهیم اصلی درس ،در برخی دروس قرار داده شده است .الزم به ذكر
توجهی ایفا می نماید.
است كه محتوای این بخش جزء درس بوده و در فرایند آموزش نقش قابل ّ
طراحی شده است،
عالوه بر سه بخش فوق كه ارائه كننده ی مفاهیم درس هستندّ ،فعالیتهای متنوعی متناسب با هر درس ّ
كه با مشاركت دانش آموزان انجام میگردد .انتظار میرود همه ی دانش آموزان در بخشهای گوناگون درس مشاركت
توجه
داشته باشند و اگر دانش آموزی در بخشی نتوانست ّفعالیت و مشاركت مؤثری داشته باشد ،در بخش دیگر به او ّ
شود.
فكر میكنم :این بخش به بیان بخشی از مفاهیم درس به ویژه در حیطه ی شناختی از زبان دانش آموز می پردازد كه الزم
است دانش آموزان مشاركت الزم و مؤثری در انجام آن داشته باشند.
دوست دارم :این بخش به دنبال تقویت اهداف حیطه ی عاطفی بوده و دانش آموزان را به انجام ّفعالیتی عملی تشویق
می نماید .در حقیقت دانش آموزان به آنچه در پیش فكر كرده اند و فهمیده اند ،ابراز عالقه می كنند.
گفت وگو كنیم :در این بخش دانشآموزان با هدایت و نظارت آموزگار به سؤاالت مطرح شده پاسخ میدهند و با جمعبندی
آموزگار ،مفاهیم درس تثبیت می شود.
بیندیشیم :این بخش ،مفاهیم درس را در قالب آیات و احادیث كوتاه جمعبندی و نتیجهگیری مینماید و مفاهیم دینی
را از زبان منابع اصیل آن (قرآن و معصومان) در اختیار دانش آموزان قرار میدهند .هدف از این قسمت ،تقویت
السالم) ،در راستای اهداف درس میباشد .از
مهارت تفكّر دانش آموزان در آیات قرآن و احادیث معصومان (علیهم ّ
دانش آموزان بخواهید پس از خواندن عبارات و ترجمه ی آن ،درباره ی معنای آن ها با كمک ّفعالیتهایی كه در كتاب آمده
است ،با یک دیگر گفتوگو كنند و مفاهیم را در راستای اهداف درس استنباط نمایند .این كار میتواند در گروههای دو
یا سه نفره صورت پذیرد .آموزگاران محترم ،زمینه ی بحث و گفتوگوی دانش آموزان را در این قسمت فراهم آورند و
از سخنرانی درباره ی معنای آیات قرآنی و احادیث اجتناب نمایند.
بگرد و پیدا كن :این بخش نقش تمرینی در جهت تثبیت مفاهیم درس داشته و موجب تعمیق یادگیری می گردد.

ببین و بگو :این قسمت با تأكید بر شیوه ی تصویرخوانی ،مفاهیم درس را تعمیق می بخشد .آموزگاران گرامی برای
اطّالع از شیوه ی تصویرخوانی در آموزش ،به راهنمای معلّم مراجعه نمایند.
با هم بخوانیم :این بخش معموال ً شامل شعری در موضوع درس است كه توسط دانش آموزان هم خوانی می شود.
تعدادی از اشعار هم در راهنمای معلّم آمده است.
اجرای نمایش :محتوای برخی دروس به صورت نمایش در كالس اجرا می شود .جهت جذّ ابیت بیشتر این ّفعالیت،
آموزگاران می توانند امكانات الزم برای نمایش را در كالس تدارک نمایند .این بخش با قرار دادن دانش آموزان در
موقعیتی فرضی ،اهداف درس را تثبیت و تعمیق می نماید.
خاطرهگویی :دانش آموزان در این قسمت ،میان اهداف و مفاهیم درس و زندگی روزمره ی خود ارتباط برقرار می سازند.
كامل كنید :این بخش با برقراری ارتباط میان مفاهیم درس ،به تثبیت اهداف كمک می كند .دانش آموزان در این بخش
پاسخ ها را در كتاب یادداشت نموده و آموزگار نظارت می نماید.
با خانواده :این بخش با هدف بسط یادگیری و تقویت نگرش دانش آموز به مفاهیم دینی در میان اعضای خانواده،
برای بروز رفتار دینی وی قرار داده شده است .انتظار می رود والدین گرامی ،همراهی الزم را جهت انجام این بخش
با دانش آموز مبذول نمایند.
آرزوی گروه قرآن و معارف اسالمی ،توفیق روز افزون همكاران عزیز در رشد و پرورش دینی امیدهای آینده ی كشور
است .پایگاه اینترنتی گروه با قرار دادن اخبار ،بخشنامهها ،نسخههای الكترونیكی كتابهای درسی ،متون كمک آموزشی،
كتاب راهنمای معلّم و ...در خدمت شما آموزگاران گرامی میباشد.
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