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مقدمه

کودکی ،اگرچه آغاز حرکت و تالش برای زیستن است و مرحله ای است که باید به خودی خود ،به رسمیت

مقدمه نوجوانی ،جوانی و بزرگسالی است و اساس زندگی بزرگسالی ،به کیفیت این دوره
شناخته شود؛ با این همه،
ٔ

بستگی دارد .این کیفیت نیز به چگونگی تعلیم و تربیت در این دوران وابستگی کامل دارد.

عرصه آموزش دین ،رویکردهای جدید در امر آموزش ،توجه بیش
در سال های اخیر ،توجه به نیازهای نو در
ٔ

از پیش به جنبه های نگرشی آموزه های دینی ،لزوم بهره گیری از روش های نوین در تعلیم و تربیت دینی و به کارگیری

تربیت دینی به منظور شکل گیری رفتارهای دینی و تقویت احساس دینی از طریق شناخت دین و تفکر در آن و ...ــ که
مجرب ،صاحب نظران و کارشناسان امر تعلیم و تربیت
همه برخاسته و برگرفته از نظرات و پیشنهادهای آموزگاران ّ

برنامه درسی ملی و ضرورت به کارگیری مفاد آن در تألیف کتاب های درسی ،متخصصان تعلیم
است ــ ،همچنین تدوین ٔ

و تربیت دینی را بر آن داشت تا با برنامه ریزی دقیق در این خصوص ،اقدام به تألیف جدید کتاب های درسی نمایند.

رشته
پایه سوم ابتدایی به صورت جدیدالتألیف و با محتوایی تکمیلی نسبت به پایه دوم به ٔ
بر این اساس ،کتاب درسی ٔ
تحریر درآمد .در پی آن ،نیاز به تألیف کتاب راهنمای معلم به عنوان پلی ارتباطی میان برنامه ریزان و مؤلفان از یک سو
و معلمان از سوی دیگر برای این پایه ضروری گردید.

پایه سوم در دو بخش تألیف شده است:
راهنمای معلم هدیه های آسمان ٔ

بخش ّاول کلیات که مشتمل بر دیدگاه ها ،تعاریف ،تبیین رویکرد و اطالعات کلی است ؛ و در دو فصل تنظیم

شده است:

برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی
اول :رویکرد و اصول حاکم بر ٔ
ــ فصل ّ
شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در هدیه های آسمان
ــ فصل دومٔ :

شیوه تدریس
بخش دوم راهنمای تدریس است که مشتمل بر اهداف درس ،توضیحی مختصر
درباره محتوأ ،
ٔ

درس ،ارزشیابی و نکات پنهان در نوشته ها و تصاویر درس می باشد و در سه فصل تنظیم شده است:

درباره آموزش های مربوط به موضوعات کتاب هدیه های آسمان شامل
اول :نکاتی کلی
ــ فصل ّ
ٔ

الف ــ جدول اهداف و وسعت و توالی مفاهیم کتاب هدیه های آسمان سوم دبستان

ب ــ معرفی موضوعات کتاب هدیه های آسمان سوم دبستان و نکات کلی درباره آموزش های مربوط به آنها

ــ فصل دوم :ساختار محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی
ــ فصل سوم :راهنمای تدریس مشتمل بر توضیحات مربوط به هر درس

گروه درسی تعلیم و تربیت دینی ضمن آرزوی توفیق روز افزون همکاران عزیز در رشد و پرورش دینی

آینده سازان کشور اسالمی ایران ،امیدوار است این کتاب ،شما را در روند تدریس دروس هدیه های آسمان یاری

نماید.

نسخه الکترونیکی کتاب های درسی،
پایگاه اینترنتی گروه تعلیم و تربیت دینی با قرار دادن اخبار ،بخش نامه ها،
ٔ

نامه ارزشیابی در پایه های مختلف ،در خدمت شما معلّمان گرامی
متون کمک آموزشی ،کتاب راهنمای معلّم ،شیوه ٔ
می باشد .آدرس وبگاه عبارت است از:

dini - dept.talif.sch.ir

Email
talif@talif.sch.ir

