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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: ضمیمه ی هدیه های آسمان )تعلیم و تربیت اسالمی()ویژه ي اهل سّنت( سوم دبستان ـ 27

مؤلف : حیدر الماسی 
با همکاری : مولوی نذیر احمد سالمی 

آماده سازی و  نظارت بر چاپ و توزیع : اداره ی كّل  نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
مدیر امور فّنی و چاپ : لیدا نیک روش

مدیر هنری، طّراح جلد : مجید ذاكری یونسی
طّراح گرافیک  : محّمد عباسی

تصویرگران  : صادق صندوقی، نسیم بهاری و مهدیه صفایی نیا
صفحه آرا  : شهرزاد قنبری  
حروفچین : زهرا ایمانی نصر

مصحح : حسین قاسم پور اقدم، رضا جعفری
امور آماده سازی خبر: فریبا سیر

امور فنی رایانه ای: احمدرضا امینی، ناهید خیام باشی
ناشر : اداره ی كّل  نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
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حّق چاپ محفوظ است.



با نشاط وخّرمی درس هایتان را خوب بخوانید و اخالق خود را نیکو کنید.  

سعی کنید برای اسالم و کشورتان مفید باشید. 

                                                                                                   امام خمینی)ره(



                                             1 درس پنجم : یادی از شهیدان  

                                                       5 درس نهم : گفت وگو با خدا   

                                                   9 درس یازدهم : عید مسلمانان   

                                                11 درس چهاردم : ُامِّ  اَبیها   

14 درس پانزدهم : درس به یاد ماندنی 

                                             19 درس شانزدهم : خیرخواه همه ی انسان ها  

                                                       22 درس هفدهم : استاد مهربان   

فهرست


