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همکار گرامي، معلّم عزيز

سالٌم عليکم؛ خداوند مهربان را شاکريم که بر اساس برنامه ي درسي ملّي، تحّول بزرگي در نظام آموزش و پرورش 

کشور در حال وقوع است. در راستاي اهداف اين برنامه،  تغييرات الزم در کتاب تعليم و تربيت ديني دوم ابتدايي با 

عنوان »هديه هاي آسمان« صورت گرفت. اميدواريم با آموزش مناسب کتاب حاضر، شاهد شکوفايي هر چه بيش تر 

استعدادها و پرورش انگيزه ها و رفتارهاي ديني دانش آموزان ميهن عزيز اسالمي مان باشيم.

براي پيشبرد بهتر فرايند ياددهي- يادگيري، توّجه شما را به نکات ذيل جلب مي کنيم:

1- براي تدريس کتاب، مراجعه به کتاب راهنمای معلّم الزم است. بخشي از محتواي آموزشي در کتاب راهنماي 

معلّم قرار داده شده است و بدون مراجعه به آن فرايند آموزش تکميل نخواهد شد. به عنوان نمونه برخي اشعار تنها 

در کتاب راهنماي معلّم آمده است.

2- در سال جاري، کتاب کار دانش آموز با کتاب درسي ادغام شده و کتاب جداگانه اي براي آن در نظر گرفته نشده 

است. بنابراين الزم است کلّيه ی فعاليت ها در کالس انجام شوند.

3- با توجه به اين که تصاوير نقش مهمي در تثبيت اهداف درس دارند، الزم است همکاران محترم در راستاي آموزش 

مفاهيم دروس، از شيوه ی تصويرخواني نيز استفاده نمايند. 

4- تدريس برخی دروس می تواند به صورت پيمانه ای صورت گيرد. يعنی با توّجه به مناسبت های گوناگون و يا احساس 



نياز معلّم، می توان برخی دروس را خارج از ترتيب موجود تدريس نمود. 

5- ارزشيابی درس هديه های آسمان به صورت توصيفی است. جهت اطالع بيش تر در مورد شيوه و ابزارهای آن 

به کتاب راهنمای معلم پايه دوم مراجعه نماييد.

6- هر درس اجزايي دارد که به صورت خالصه به آن ها اشاره مي شود. تفصيل مطالب در کتاب راهنماي معلّم 

آمده است:

عنوان درس: عنوان به صورت مستقيم يا غير مستقيم، گوياي چکيده و محتواي اصلي درس است و با ايجاد 

حس کنجکاوي در دانش آموزان، در جهت انگيزش آن ها به موضوع درس به کار مي آيد. 

متن درس: شامل بخش عمده اي از مفاهيم و اهداف اصلي درس مي باشد.

بدانيم: اين بخش در راستاي تقويت و تکميل مفاهيم اصلي درس، در برخي دروس قرار داده شده است. الزم به 

ذکر است که محتواي اين بخش  جزء درس بوده و در فرايند آموزش نقش قابل توجهي ايفا مي کند.

عالوه بر سه بخش فوق که ارائه کننده ی مفاهيم درس هستند، فعاليت هاي متنوعي متناسب با هر درس طراحي 

شده است، که با مشارکت دانش آموزان انجام مي شود:

فکر مي کنم: اين بخش جمع بندي و خالصه ی درس به ويژه در حيطه ی شناختي از زبان دانش آموز است که 

الزم است دانش آموزان مشارکت الزم و مؤثري در آن داشته باشند. ضرورتي بر انجام کتبي اين بخش نيست و 



انجام شفاهي آن از سوي دانش آموز کفايت مي کند.

دوست دارم: اين بخش به دنبال تقويت اهداف حيطه ی عاطفي بوده و دانش آموزان را به انجام فعاليتي عملي 

تشويق مي کند. در حقيقت دانش آموزان در اين بخش به آنچه در پيش فکر کرده اند و فهميده اند، ابراز عالقه مي کنند. 

در اين مرحله نيز لزومي بر انجام کتبي فعاليت نيست و مي تواند به صورت شفاهي صورت گيرد. 

گفت وگو کنيم: در اين بخش دانش آموزان با هدايت و نظارت آموزگاران به سؤاالت مطرح شده پاسخ مي دهند و 

با جمع بندي آموزگار، مفاهيم درس تثبيت می شوند.

امين و مينا: بخشي که يك خواهر و برادر محتواي درس را به زباني ديگر بيان مي کنند و دانش آموزان با پاسخ هاي 

متفاوت خود در کالس، مطالب آن ها را تکميل مي کنند. اين کار در جهت بسط و گسترش مفاهيم درس است.

بگرد و پيدا کن: در اين بخش با انجام يك فعاليت عيني و ملموس، دّقت دانش آموزان تقويت می شود. 

ببين و بگو: اين بخش نقش تمريني در جهت تثبيت مفاهيم درس بوده و موجب تعميق يادگيري مي شود.

با هم بخوانيم: شامل شعري در موضوع درس است که توسط دانش آموزان هم خواني مي شود. تعدادي از اشعار 

هم در راهنماي معلّم آمده است.

بازي و نمايش: محتواي برخي دروس به صورت نمايش در کالس اجرا مي شود. جهت جذابيت بيش تر فعاليت، 

آموزگاران مي توانند امکانات الزم براي نمايش  را در کالس تدارك نمايند. اين بخش با قرار دادن دانش آموزان در موقعيتي 



فرضي، اهداف درس را تثبيت مي نمايد.

يک کار خوب: انجام اين فعاليت نيز وسيله ای برای تثبيت اهداف درس است. 

تمرين کنيم: اين بخش در درس هاي احکام قرار داده شده است و الزم است براي تك تك دانش آموزان در 

مدرسه انجام شود. مي توان از اولياي دانش آموزان خواست تا محتوای درس را در خانه نيز با فرزندان خود تمرين کنند.

انتظار مي رود همه ی دانش آموزان در بخش هاي گوناگون درس مشارکت داشته باشند و اگر دانش آموزي در بخشي 

نتوانست فعاليت و مشارکت مؤثري داشته باشد، در بخش ديگر به او توجه شود.

همراه با خانواده: اين قسمت با هدف بسط يادگيری و تقويت نگرش دانش آموز به مفاهيم دينی در ميان اعضای 

خانواده، برای بروز رفتار دينی وی قرار داده شده است.

انتظار می رود والدين گرامی، همراهی الزم را جهت انجام اين بخش از فعاليت ها با دانش آموز مبذول نمايند.

آرزوی گروه تعليم و تربيت ديني، توفيق روزافزون همکاران عزيز در رشد و پرورش ديني اميدهاي آينده ی کشور است.

            گروه تعليم و تربيت ديني

   دفتر تأليف کتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری 

http://dini-dept.talif.sch.ir           
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1 درس

هديه  هاي خدا
همه ی بّچه ها خوش حال بودند و كتاب هاي درسي جديد را 

ورق مي زدند. 
زهرا و صبا كنار هم نشسته بودند و عکس  های كتاب را به هم 

نشان مي دادند. 
خانم معّلم از در وارد شد و با لبخند گفت: بّچه  ها سالم!
همه به احترام او ايستادند و يک صدا گفتند: سالم!

خانم معّلم سخنش را با نام خدا آغاز کرد و گفت:

1 درس

هديه  هاي خدا

12
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بّچه ها امسال كتاب جديدي داريم به نام »هديه هاي آسمان«.
ريحانه گفت: چه اسم قشنگي! من هديه گرفتن را خيلي دوست دارم!

معّلم لبخندي زد و گفت:
بّچه ها فكر مي كنيد چه كسي بيش ترين هديه را به شما داده است؟

هرکس چيزی گفت.
فاطمه گفت: پدر و مادر! 

معّلم ادامه داد: پدر و مادر را چه كسي به شما هديه داده است؟
مريم گفت: خداي مهربان!

معّلم گفت: همان خدايي كه ما را خيلي دوست دارد و نعمت هاي زيادي به ما 
داده است، مانند خورشيد، باران، ميوه ها و ... 

بّچه ها چند لحظه چشم هايتان را ببنديد ...
حاال چشم هايتان را باز کنيد. خداوند به ما چشم داده تا بتوانيم همه جا را ببينيم 

و نّقاشي هاي زيبا بكشيم.
به ما دست داده تا ...

13
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گفت و گو كنیم

خداي مهربان چه نعمت  هاي ديگري به من داده است؟

از خدايی كه اين همه نعمت و هديه به من داده است، تشّكر كنم و بگويم…

چه  نبود،  خورشيد  اگر  کنيم.  گفت وگو  باهم  خورشيد  فايده های  درباره ی 
مي شد؟

با دوستان خود  نمايشي را اجرا کنيد که نشان دهد اگر يک روز آب خانه يا مدرسه  
قطع شود، چه مشکالتی پيدا می کنيم؟

بازی و نمایش

دوست دارم

فکر مي كنم



15

بگرد و پیدا كن

هديه هاي زيباي خدا را در اين عكس پيدا كن و نام آن ها را بنويس.

خداي شاپرك ها
ستاره، آسمان، مهتاب از توست خدايا! آفتاب و آب از توست  
خــداي شاپرك هــاي قـشنـگي خداي غنچه هاي رنــگ رنگي  
در آن نّقــاشي دريــا كشــيدي تو دشت بي كـران را آفريدي  
به مرغان جــوجه هاي ناز دادي به گنجشكان َپِر پـرواز دادي  
خــداي ســبزه زار و جــويباري خــداي باغ و باران و بـهـاري  
تو هـم بخشنده اي، هم مهرباني خــداونــد زميــن و آسـماني  

حميد هنرجو

با هم بخوانیم

.................................

.................................

.................................

.................................
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غروب يک روز بهاری بود. گنجشک  ها بر روي درختان  جيک  جيک مي  کردند.

مادر، چرا گنجشک ها  و گفت:  کرد  به آسمان  نگاهي  اتاق  پنجره ی  از  ساجده 

جيک جيک مي کنند؟ آن ها چه مي گويند؟

مادر گفت: دخترم، همان  طور که ما حرف مي  زنيم، گنجشک  ها هم حرف مي زنند. 

فکر مي کنم آن ها با اين کار از خدا تشّکر مي  کنند.

ساجده گفت: آن ها به خدا چه مي  گويند؟

مادر گفت: شايد مي  گويند: 

خدايا تو به ما ياد دادي چگونه پرواز کنيم. 

چگونه النه بسازيم و کجا دنبال دانه بگرديم. 

خدايا از تو به خاطر اين همه مهرباني  تشّكر مي كنيم.

ساجده گفت: پرندگان چه حرف  هاي خوبي به خدا مي  زنند. من هم مي خواهم با 

خدا حرف بزنم و از او تشّكر كنم. 

در اين هنگام صداي اذان از مسجد بلند شد. مادر وضو گرفت و به نماز ايستاد.

ساجده با خود گفت: مادر با خدا حرف مي  زند و از او تشّکر مي کند. 

او هم وضو گرفت. چادر گل  دارش را سر کرد و کنار مادر به نماز ايستاد.

16
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وقتی که گنجشک ها می توانند با خدا حرف بزنند، من هم می توانم با خدا حرف 
بزنم و بگويم...

وقتی پدر يا مادرم نماز می خوانند، من هم ... .

خدايا از روزی که به دنيا آمده ام، از تو هديه های زيادی گرفته ام.

خدايا تو به من .............................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

۱- وقتی می خواهيم با خدا سخن بگوييم، چه می کنيم؟
٢- با درس خواندن، از کدام نعمت های خدا می توان تشّکر کرد؟

فکر مي كنم

دوست دارم

گفت و گو كنیم
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پرسيدم از او

چرا با جيک جيک
می پری هر سو

گنجشک زيبا
با خنده گفتا

من می گزارم
شکر خدا را

آواز گنجشک
عبادت اوست

پرواز گنجشک
اطاعت اوست
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با هم بخوانیم
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خاطره ی ماه

شب از نيمه گذشته بود. ماه از باال نگاه مي كرد. خانه اي روشن و نوراني 
ديد.

در خانه، مادر و پسري بيدار بودند.
مادر دست به سوی آسمان بلند کرده بود و زير نور ماه دعا 

مي کرد.  
پسر دعاهاي مادر را مي شنيد و آهسته آمين مي گفت.

- خدايا بيماران را شفا بده!
- خدايا به نيازمندان كمك كن!

- خدايا همه را به راه درست راهنمايي كن!
پسر پرسيد: مادر! چرا براي خودت دعا نمي كني؟!

مادر دستي بر سر فرزند خود كشيد و گفت: عزيزم! 
اّول براي ديگران دعا مي كنيم و بعد براي خود!

آن شب دختر پيامبر، حضرت فاطمه، براي همسايه ها 
عليه الّسالم۱  حسن  فرزندش  و  كرد  دعا  دوستانش  و 

آمين گفت.
ماه با خود گفت: 

چه خانه ی زيبايي و چه دعاهاي قشنگي!

١ــ علیه الّسالم: سالم بر او
20
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امین و مینا

امام حسن عليه الّسالم از مادرش آموخت كه ... .

من هم مانند حضرت فاطمه، برای ديگران دعا كنم. پس می گويم: ... .

امين برادر مينا است. آن ها دوست دارند كنار مادربزرگ بنشينند و دعا كنند.

امين: خدايا به من و دوستانم كمك كن تا ..........................................................  .

مينا: اي خداي بزرگ، كاري كن تا همه ی آدم ها.............................................. .

امين: خدايا به مادر بزرگم سالمتی بده تا .......................................................  .

مينا: اي خداي مهربان، پدر، مادر و معّلمم را  .................................................. . 

مادربزرگ گفت: بّچه ها! حاال من دعا می کنم و شما آمين بگوييد. 

خدايا! امام زمان ما را زودتر برسان و به رهبر عزيز ما سالمتی بده.

امين و مينا: آمين.

فکر مي كنم

دوست دارم
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گفت و گو با خدا

خدايا ..................................................................................................

............................................................................................................

.........................................................................................................
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مهربان تر از مادر
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...از ميان درختان انبوه مي گذشتم. جيك جيك چند جوجه به گوشم  رسيد.
صدا را دنبال كردم تا به النه ی گنجشك ها رسيدم. چه جوجه هاي زيبايي! 

جوجه ها را برداشتم و به راه افتادم.
صداي جوجه ها هر لحظه بيش تر و بيش تر مي شد. شايد كسي را صدا مي زدند يا 

گرسنه بودند.
به آسمان نگاه كردم. ديدم گنجشكي باالي سرم مي چرخد.

گنجشك با شتاب به من نزديك شد و ناگهان خود را روي جوجه ها انداخت.
ماجراي عجيبي بود! آن ها را گرفتم و با خود آوردم.

***

پيامبر خدا و يارانش به سخنان مرد مسافر گوش دادند. 
پيامبر گفت: جوجه ها را روي زمين بگذار. 

همه با تعّجب نگاه می  كردند. مادر جوجه ها از آن ها جدا نمي شد!
يكي از ياران پيامبر گفت: چه مادر مهرباني!

ديگري گفت: حّتي يك لحظه هم از جوجه هايش جدا نمي شود!
پيامبر گفت: آيا از محّبت اين مادر تعّجب مي كنيد؟

»بدانيد، خداوند از اين مادر مهربان تر است. او بنده هايش را خيلي دوست دارد.«
سپس به مرد گفت: گنجشك ها را به النه بازگردان.

مرد به راه افتاد و در راه به سخن پيامبر و مهرباني خدا فكر مي كرد.

ُهَو َارَحُم الّراِحمیَن
او مهربان ترين مهربانان است.

)سوره ی يوسف، آيه ی ٦٤(
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