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همكار گرامی، آموزگار عزيز

با اهدای سالم و آرزوی توفيق و سالمتی برای شما همكار محترم، جهت پيشبرد بهتر فرايند ياددهی ــ يادگيری 
در آموزش اين كتاب، توّجه شما را به نكات زير جلب می نماييم:

۱. برای تدريس اين كتاب، مراجعه به راهنمای معّلم ضروری است. بخشی از محتوای آموزشی در 
كتاب راهنمای معلّم قرار داده شده است و بدون مراجعه به آن، فرايند آموزش تكميل نخواهد شد.

۲. در سال جاری برای درس هديه های آسمان، كتاب كار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن در 
كتاب درسی ادغام شده است. بنابراين، الزم است كليه ی فّعاليت ها در كالس انجام شوند.

۳. تدريس برخی دروس می تواند به صورت پيمانه ای صورت گيرد. يعنی با توّجه به مناسبت های گوناگون يا 
احساس نياز آموزگار، می توان برخی دروس را خارج از ترتيب موجود تدريس نمود.

۴. به منظور سنجش و ارزيابی ميزان تحّقق اهداف هر درس، از شيوه های مناسب ارزشيابی استفاده نماييد و 
از طرح سؤاالت کامل کردنی و چهارگزينه ای که فقط حيطه ی دانشی اهداف را می سنجد، خودداری کنيد. در 
ارزشيابی دانش آموزان، فّعاليت های مستمّر آنها مانند فکر می کنم، دوست دارم، گفت وگو کنيم، با هم بخوانيم، 
نمايش و ساير فّعاليت های کتاب را درنظر بگيريد. نکته ی مهم در ارزشيابی، يافتن مشکالت يادگيری و تالش 
شيوه ها  از  بيشتر  آگاهی  برای  است.  دانش آموزان  به  صحيح  بازخورد  ارائه ی  و  آنها  نمودن  برطرف  برای 
در ارزشيابی توصيفی ويژه ی معلّمان  و ابزارهای ارزشيابی، به کتاب راهنمای معلّم يا کتاب راهنمای معلّم 

دوره ی ابتدايی، موجود در پايگاه اينترنتی www.talif.sch.ir مراجعه نماييد.



۵. جهت تحقق اهداف دروس، آيات و احاديث بسياری به كار گرفته شده است، تا دانش آموزان به تدريج 
دريابند كه دين را بايد از منابع معتبر آن (كالم خدا و معصومان) كه از هر خطا و اشتباه به دورند، دريافت 

نمايند.
۶. بر اساس راهنمای برنامه ی درسی، آموزش يک نماز چهار ركعتی به همراه احكام ضروری آن برای 
ويژه ای  توّجه  محترم  آموزگاران  است  شايسته  اساس،  همين  بر  است.  شده  پيش بينی  ابتدايی  سوم  پايه ی 
نسبت به آموزش نماز در اين پايه مبذول فرمايند و در طول سال تحصيلی با استفاده از فرصت های پيش 
آمده، صّحت وضو و نماز تک تک دانش آموزان را كنترل نمايند. همچنين مناسب است دانش آموزانی كه 

نماز را خوب يادگرفته اند، به طور شايسته از سوی مدرسه و اوليا تشويق گردند.
اشاره  اجزا  اين  به  خالصه  به طور  است.  شده  تشكيل  اجزايی  از  آسمان  هديه های  دروس  محتوای   .۷

می شود. تفصيل مطالب در راهنمای معلّم آمده است:
عنوان درس: عنوان به صورت مستقيم و غير مستقيم، گويای چكيده و محتوای اصلی درس است و با 

ايجاد حّس كنجكاوی در دانش آموزان، در جهت انگيزش آنها به يادگيری موضوع درس به كار می آيد.
متن درس: شامل بخشی از مفاهيم و اهداف اصلی درس است.

بدانيم: اين بخش در راستای تقويت و تكميل مفاهيم اصلی درس، در برخی دروس قرار داده شده است. 
گفتنی است كه محتوای اين بخش، جزء درس بوده و در فرايند آموزش نقش قابل توّجهی ايفا می نمايد.

درس  هر  با  متناسب  متنوعی  فّعاليت های  هستند،  درس  مفاهيم  ارائه كننده ی  كه  فوق  بخش  سه  بر  عالوه 
در  دانش آموزان  همه ی   می رود  انتظار  می شود.  انجام  دانش آموزان  مشاركت  با  كه  است،  شده  طّراحی 
مشاركت  بخش  يک  در  نتوانست  دانش آموزی  اگر  و  باشند  داشته  مشاركت  درس  گوناگون  بخش های 

مؤثری داشته باشد، در بخش ديگر به او توّجه شود.
شناختی  حيطه ی  در  ويژه  به  درس  مفاهيم  از  بخشی  بيان  به  دانش آموز  زبان  از  بخش  اين  می كنم:  فكر 

می پردازد كه الزم است دانش آموزان، مشاركت الزم و مؤثری در انجام آن داشته باشند.
دوست دارم: اين بخش به دنبال تقويت اهداف حيطه ی عاطفی بوده و دانش آموزان را به انجام فّعاليتی 
عالقه  ابراز  فهميده اند،  و  كرده اند  فكر  قبالً  که  آنچه  به  دانش آموزان  در حقيقت  می نمايد.  تشويق  عملی 

می كنند.

در  دانش آموزان  همه ی   می رود  انتظار  می شود.  انجام  دانش آموزان  مشاركت  با  كه  است،  شده  طّراحی 
مشاركت  بخش  يک  در  نتوانست  دانش آموزی  اگر  و  باشند  داشته  مشاركت  درس  گوناگون  بخش های 

مؤثری داشته باشد، در بخش ديگر به او توّجه شود.
شناختی  حيطه ی  در  ويژه  به  درس  مفاهيم  از  بخشی  بيان  به  دانش آموز  زبان  از  بخش  اين  می كنم:  فكر 

می پردازد كه الزم است دانش آموزان، مشاركت الزم و مؤثری در انجام آن داشته باشند.
دوست دارم: اين بخش به دنبال تقويت اهداف حيطه ی عاطفی بوده و دانش آموزان را به انجام فّعاليتی 
عالقه  ابراز  فهميده اند،  و  كرده اند  فكر  قبالً  که  آنچه  به  دانش آموزان  در حقيقت  می نمايد.  تشويق  عملی 

می كنند.



گفت وگو كنيم: در اين بخش، دانش آموزان با هدايت و نظارت آموزگار به سؤاالت مطرح شده پاسخ می دهند 
و با جمع بندی آموزگار، مفاهيم درس تثبيت می شود.

بينديشيم: اين بخش، مفاهيم درس را در قالب آيات و احاديث كوتاه جمع بندی و نتيجه گيری می نمايد و 
مفاهيم دينی را از زبان منابع اصيل آن (قرآن و معصومان عليهم الّسالم) در اختيار دانش آموزان قرار می دهد. 
عليهم الّسالم،  معصومان  احاديث  و  قرآن  آيات  در  دانش آموزان  تفّكر  مهارت  تقويت  قسمت،  اين  از  هدف 
درباره ی  آن،  ترجمه ی  و  عبارات  خواندن  از  پس  بخواهيد  دانش آموزان  از  است.  درس  اهداف  با  همسو 
معنای آنها با كمک فّعاليت هايی كه در كتاب آمده است، با يک ديگر گفت وگو كنند و مفاهيم را در راستای 
اهداف درس استنباط نمايند. اين كار می تواند در گروه های دو يا سه نفره صورت پذيرد. آموزگاران محترم، 
زمينه ی بحث و گفت وگوی دانش آموزان را در اين قسمت فراهم آورند و از بيان مطالب تفصيلی درباره ی 

معنای آيات قرآنی و احاديث اجتناب نمايند.
بگرد و پيدا كن: اين بخش، نقش تمرينی در جهت تثبيت مفاهيم درس داشته و موجب تعميق يادگيری 

می گردد.
ببين و بگو: اين قسمت، با تأكيد بر شيوه ی تصويرخوانی، مفاهيم درس را تعميق می بخشد. آموزگاران 

گرامی برای اطّالع از شيوه ی تصويرخوانی در آموزش، به راهنمای معلّم مراجعه نمايند.
با هم بخوانيم: اين بخش، معموالً شامل شعری در موضوع درس است كه توسط دانش آموزان همخوانی 

می شود. تعدادی از اشعار هم در راهنمای معلّم آمده است.
اجرای نمايش: محتوای برخی دروس به صورت نمايش در كالس اجرا می شود. جهت جّذابيت بيشتر اين 
فّعاليت، آموزگاران می توانند امكانات الزم برای نمايش را در كالس تدارک نمايند. اين بخش با قرار دادن 

دانش آموزان در موقعيتی فرضی، اهداف درس را تثبيت و تعميق می نمايد.
ارتباط  خود  روزمره ی  زندگی  و  درس  مفاهيم  و  اهداف  ميان  قسمت،  اين  در  دانش آموزان  خاطره گويی: 

برقرار می سازند.
كامل كنيد: اين بخش، با برقراری ارتباط ميان مفاهيم درس، به تثبيت اهداف كمک می كند. دانش آموزان 

در اين بخش پاسخ ها را در كتاب يادداشت نموده و آموزگار نظارت می نمايد.
تمرين کنيم: اين فّعاليت با تمرين و انجام يک رفتار دينی از سوی دانش آموزان، زمينه را برای بروز اين 

رفتار در زندگی روزمره ی دانش آموزان، فراهم می آورد.



ميان  در  دينی  مفاهيم  به  دانش آموز  نگرش  تقويت  و  يادگيری  گسترش  هدف  با  بخش،  اين  خانواده:  با 
اعضای خانواده، برای بروز رفتار دينی وی قرار داده شده است. برای اجرای اين بخش انتظار می رود 

والدين گرامی، همراهی الزم را با دانش آموز مبذول نمايند.
اميدهای  دينی  پرورش  و  رشد  در  عزيز  همكاران  افزون  روز  توفيق  اسالمی،  معارف  و  قرآن  گروه  آرزوی 
آينده ی كشور است. پايگاه اينترنتی گروه با قرار دادن اخبار، بخش نامه ها، نسخه های الكترونيكی كتاب های 

درسی، متون كمک آموزشی، كتاب  راهنمای معلّم و... در خدمت شما آموزگاران گرامی است.
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