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که  کنید  کوشش  تقوا  و  علم  در 
ندارد.  انحصار  هیچ کس  به  علم 
علم مال همه است. تقوا مال همه 
به  رسیدن  برای  کوشش  و  است 
علم و تقوا وظیفه همٔه ماست و همٔه 

شماست. 
امام خمینی 



فهرست

مقدمه
فصل اول: کلیات

 2 .................................... بخش اول: رویکرد برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی

بخش دوم: کلیاتی در زمینه تعلیم و تربیت دینی ...........................................6

الف( روش ها و فنون یاددهی ـ یادگیری...............................................................................6

ب( ارزشیابی پیشرفت تحصیلی .............................................................................................٨ 

ج( یادآوری چند نکته ...........................................................................................................1٠

فصل دوم: راهنمای تدریس

کلیاتی دربارٔه موضوعات هدیه های آسمان...........................................................................1٤

الف( اهداف و جدول مفاهیم و مهارت های درس هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی..1٤

ب( معرفی موضوعات کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی ..............................٢٠

فصل سوم: راهنمای تدریس

     درس اول: دانه ای که نمی خواست بروید ........................................................................٣٢

درس دوم: کودکی بر آب ....................................................................................................٣٨

درس سوم: ما به مسجد می رویم ......................................................................................٤6 

درس چهارم: یک نماز و ده رکوع ....................................................................................٥٧



فهرست

درس پنجم: سخنی که سه بار تکرار شد ...................................................... 6٥

درس ششم: حرمی  با دو گنبد ........................................................................٧1

درس هفتم: نماز در کوهستان...........................................................................٧٩

درس هشتم: دیدار دوست.................................................................................٨٥

درس نهم: کودک شجاع......................................................................................٩٧

درس دهم: روشن ترین شب.............................................................................1٠٥

درس یازدهم: ....................................................................................................11٠

درس دوازدهم: روزی برای تمام بچه ها........................................................11٩

درس سیزدهم: خاله نرگس.............................................................................1٢6

درس چهاردهم: اّولین بانوی مسلمان...........................................................1٣٣

درس پانزدهم: یک ماجرای زیبا.....................................................................1٣٨

درس شانزدهم: اسب طالیی...........................................................................1٤٤

درس هفدهم: آقای بهاری خانم بهاری.........................................................1٤٩

درس هجدهم: چشمان همیشه باز................................................................1٥٥

درس نوزدهم: خدا جون از تو ممنونم...........................................................16٢



مقدمه

دوران کودکی به دلیل اینکه کودک انسانی است مستقل با پاک ترین ویژگی ها 
و احساسات انسانی، مرحله ای است که باید به خودی خود، به رسمیت شناخته شود؛ 
با این همه، مقدمه نوجوانی، جوانی و بزرگسالی است و اساس زندگی در دوره های 
دیگر، به کیفیت این دوران بستگی دارد. کیفیت این دوره نیز به چگونگی تعلیم و تربیت 

ارائه شده در آن، وابسته است. 
نو در عرصٔه آموزش دین، رویکردهای  نیازهای  به  در سال های اخیر، توجه 
جدید در امر آموزش، توجه بیش 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 
تفکر  و  دین  شناخت  طریق  از  دینی  احساس  تقویت  و  دینی  رفتارهای  شکل گیری 
برگرفته از نظرات و پیشنهادهای آموزگاران مجرب،  در آن و… که همه برخاسته و 
برنامه درسی  تدوین  همچنین  است،  تربیت  و  تعلیم  امر  کارشناسان  و  صاحب نظران 
ملی و ضرورت به کارگیری مفاد آن در تألیف کتاب های درسی، متخصصان تعلیم و 
تربیت دینی را برآن داشت تا با برنامه ریزی دقیق در این خصوص، دست به کار تألیف 



جدید کتاب های درسی بزنند. بر این اساس کتاب درسی پایه چهارم ابتدایی به صورت 
به رشته تحریر درآمد.  پایه دوم و سوم  به  با محتوایی تکمیلی نسبت  جدیدالتألیف و 
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.
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.
پایگاه اینترنتی گروه تعلیم و تربیت دینی با قرار دادن اخبار، بخش نامه ها، نسخٔه 
الکترونیکی کتاب های درسی، متون کمک آموزشی، کتاب راهنمای معلّم و شیوه نامٔه 
ارزشیابی در پایه های مختلف؛ در خدمت شما معلّمان گرامی می باشد. آدرس وب گاه 

عبارت است از:
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