الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ

هدیه های آسمان
تعلیم و تربیت اسالمی

چهارم دبستان

این كتاب و کاربرگه های ضمیمه ی آن بخشی از محتوای برنامه ی تعلیم و تربیت دینی پایه ی چهارم

دبستان را دربر دارد و تدریس آن صرف ًا با استفاده از راهنمای تدریس امكان پذیر است.

1393

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف :دفتر تألیف كتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
نام كتاب :هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسالمی) چهارم دبستان ــ 17
محمدحسن راستگو ،غالمعلی
محمد مهدی اعتصامی،
شورای برنامه ریزی و تألیف :فاطمه رمضانی ،ناصر باهنر،
ّ
ّ
عصاره ،غالمعبّاس سرشور خراسانی
احمدی ،سعید  راصد ،ابوذر رضاسلطانی ،فریده ّ
و علیرضا رحیمی
مؤل ّف :علیرضا رحیمی
محمدكاظم بهنیا
ویراستار :
ّ
كلنظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع :اداره ی ّ
مدیر هنری :مجید ذاكری یونسی
تصویرگران :محبوب حبیب وند ،علی
محمدی ،رضا مكتبی ،علی ذوالفقاری ،افشین آماده و مجید ذاكری یونسی
ّ
محمدحسین صلواتیان ،مجید ذاكری یونسی
طراح گرافیک کاربرگه ها:
ّ
ّ
عكّاس :فرهاد سلیمانی ،زنده یاد مهدی محسنی آهویی و مجید ذاكری یونسی
صفحه آرا :علی نجمی
ناشر :اداره ی كلّنظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
تهران :خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شماره ی  4آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن9 :ـ ،88831161دورنگار ،88309266 :كدپستی،1584747359 :
وب سایتwww.chap.sch.ir :
چاپخانه :شركت افست «سهامی عام » ()www.offset.ir

سال انتشار و نوبت چاپ :چاپ یازدهم 1393
حق چاپ محفوظ است.
ّ

شابک 964-05- 1179-X

ISBN 964 - 05 - 1179 - X

1
خنده ها و
گریه های من
2
2
شامگاه
پاییزی
6

3
كودكی بر آب
8

4
امید من...
12

5
همیشه با هم
16

6
مساجد
مسلمانان
18

7
سفر به یاد
ماندنی
22

11
..............
36
9
به  جای دشنام!
28

8
روزی برای...
26

10
جای...
به ِ
32

12
زنگ انشا
42

14
سحرگاه
باشكوه
48
13
كودك شجاع
46
15
این
دوستی ها!...
52

16
برای دوست
54

17
رؤیاهای من
58

21
تصویرِ
ماندگار...
72

18
دست های مادر
62
19
همسر فداكار
66
20
كسی مرا
می بیند!
70

22
آرزوی بزرگ
من
77

سالم می كنند؛

نسیم دوست من است.

ــ دوستانم را می گویم ــ

من هم دوستش دارم؛

آن ها همگی چشمانی درخشان دارند

وقتی صدایش به گوشم می خورد

كه هر صبحگاه ،با خنده باز می شوند

و آرام با من سخن می گوید

و قلب هایی پاك دارند

و وقتی پرنده های سپید

و دست هایی مهربان…

در صبحدم با او هم آواز می شوند.

و…
آسمان نیز دوست من است.
باران دوست من است.

من دوستش دارم؛

وقتی او می آید،

او نیز مرا دوست دارد

همه جا با طراوت و خوش بو می شود.

و برایم هدیه های فراوان می فرستد؛

من دوستش دارم.

هدیه هایی از آسمان
و همیشه روی آن ها می نویسد« :سالم بر تو!»

