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آرزوی توفیق و سالمت شما همکار محترم، به منظور پیشبرد بهتر فرایند  با اهدای سالم و 

آموزش این کتاب، توّجه به چند نکته الزم است: یاددهی ــ یادگیری در 

1.    تدریـس برخـی دروس می توانـد پیمانـه ای صـورت گیـرد؛ یعنـی بـا توّجـه به مناسـبت های 

آمـوزگار می توانـد برخـی دروس را خـارج از ترتیب  گوناگـون و یـا در صـورت احسـاس نیـاز، 

موجود تدریس کند.

2.  بـرای کسـب اّطالعـات بیشـتر دربـاره ی شـیوه ها و ابزارهـای ارزشـیابی توصیفـی در درس 

آسمان به کتاب راهنمای معّلم مراجعه کنید. هدیه های 

آیـات و احادیـث بسـیاری بـه کار گرفتـه شـده اسـت تا  3.  بـه منظـور تحّقـق اهـداف دروس، 

آن )کالم خدا و معصومان(  دانش آمـوزان به تدریـج دریابند کـه دین را باید از منابع معتبر 

دریافت کنند که از هر خطا و اشتباه به دورند.

4.  مراجعـه بـه راهنمـای معّلـم بـرای تدریـس ایـن کتاب ضـروری اسـت. در برخـی دروس بر 

»مراجعه به راهنمای معّلم« در پاورقی تأکید شـده اسـت؛ این نشـان می دهد بخشـی از 

آن،  آموزشـی در کتاب راهنمای معّلم قرار داده شـده اسـت و بدون مراجعه به  محتوای 

آموزش تکمیل نخواهد شد. فرایند 

5.  بـا توّجـه به اینکـه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهّمـی دارند، همکاران محترم در 

آموزش مفاهیم دروس از شیوه ی تصویرخوانی نیز استفاده کنند.

6. توجه به حیطه ی عاطفی در کنار حیطه ی دانشی در دروس از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

فعالیت هایی چون ایستگاه خالقیت، ببین و  بگو، همخوانی کنیم و دعا کنیم، بیشتر با این هدف 

در دروس قرار داده شده است.

7. برای آگاهی شما همکاران محترم، حوزه موضوعی دروس در صفحه فهرست و نیز ابتدای هر 

درس به وسیله رنگ ها از یکدیگر مجزا شده است:

آداب و اخالق اسالمی    آخرت        خداشناسی      پیامبری       امامت       جهان و 

 احکام        مراسم اسالمی      شخصیت های دینی

8.  محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشکیل شده است که به صورت خالصه 

به آنها اشاره می شود. تفصیل مطالب در راهنمای معّلم آمده است.

عنوان درس: عنوان، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و 

آنها تقویت می کند. با ایجاد حّس کنجکاوی در دانش آموزان، انگیزه ی یادگیری را در 

متن درس: شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس است.

عالوه بر این دو بخش، که مفاهیم درس را مطرح می کنند، فّعالیت های گوناگونی متناسب 

با هر درس پیش بینی شده است که با مشارکت دانش آموزان انجام می شود. انتظار می رود 

همه ی دانش آموزان در بخش های گوناگون درس مشارکت کنند و اگر دانش آموزی نتوانست 

آموزگار عزیز همکار گرامی، 



در یـک بخـش فّعالیـت و مشـارکت مؤثّـری داشـته باشـد، در بخـش دیگـر به او توّجه شـود. 

عناوین و شرح فّعالیت هایی که در کتاب طرّاحی شده از این قرار است:

شرح فّعالیتعنوان فّعالیت

جمع بندی و نتیجه گیری درسبرایم بگو

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدیدایستگاه فکر

آیات و احادیث کوتاهتدبّر کنیم جمع بندی و نتیجه گیری مفاهیم درس در قالب 

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس مرور اّطالعاتبررسی کنید

تکمیل و تثبیت اهداف بر اساس دریافت رابطه ی  مفاهیمکامل کنید

ایستگاه خّلقیت
آموزش داده شده در قالب اجرای نمایش، خّط خوش  تثبیت و تعمیق مطالب 

و نّقاشی

گفت وگو کنید
تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظرات و تجربه ها در گروه و مشارکت در 

جمع بندی

تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانیببین و بگو

آموزش داده شده با فّعالیت عینی و ملموسبگرد و پیدا کن تثبیت و تعمیق مطالب 

همخوانی کنیم
آهنگ و لحن  تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با 

مناسب

تمرین کنید
آموزش  تثبیت مفاهیم درس و تعمیق یادگیری با کسب مهارت عملی احکام 

داده شده

به کار ببندیم
آموخته ها در موقعیت  کاربست  تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس 

جدید

دعا کنیم
بیان درخواست و  یا  نیاز  راز و  با  آموزش داده شده  تثبیت و تعمیق مطالب 

احساسات

با خانواده
گسترش یادگیری و تقویت نگرش دانش آموز به مفاهیم دینی برای بروز رفتار دینی 
اعضای  کمک و همفکری  از مفاهیم با  از طریق جست وجوی مصداق های تازه 

خانواده

محتوای  بخشنامه ها،  اخبار،  دادن  قرار  با  اسالمی  معارف  و  قرآن  گروه  اینترنتی  پایگاه 

آموزگاران گرامی است:   کمک آموزشی، کتاب های راهنمای معّلم و... در خدمت شما 

hm-dept.talif.sch.ir 

تلفن  روی  QR-code خوان،  برنامه  نصب  با  می توانید  همچنین 

آموزشی  کمک  این تصویر، مستقیماً به محتوای  همراه و اسکن  

و راهنمای تدریس این کتاب در سامانه رشد، دسترسی پیدا کنید.



ناراحت و نگران در زیر خاک نشسته بود؛ دلش نمی خواست جوانه بزند! 

دانه ها کم کم سرشان را از خاک بیرون می آوردند اّما این دانه از روییدن می ترسید! 

درخت هلویی در نزدیکی او بود. 

یکی از ریشه های این درخت، که خیلی به دانه نزدیک بود، به او گفت:  

»دانه جان! چرا جوانه نمی زنی؟ چرا از خاک بیرون نمی روی؟«

دانه گفت: »همین جا که هستم خیلی خوب است!  

ببرم،  بیرون  از خاک  را  سرم  که  شاید همین  معلوم؟  کجا  از 

بی آب و غذا و گرسنه بمانم.«

ــ »دوست عزیزم، چه فکرهای عجیبی می کنی؟

ببیـن! یـک درخـت هلـوی خیلـی بـزرگ در چنـد قدمـی 

توست. این درخت روزی فقط یک دانه ی کوچک بود؛ 

درست مثل تو.

آمد. همین که بیرون  بعد جوانه زد و کم کم از خاک بیرون 

آماده شـده اسـت؛ نور،  رسـید، دیـد کـه همه چیز برای رشـدش 

آب و هوا.  گرما، 

و حاال درختی بزرگ و زیبا شـده اسـت با شـاخه هایی پر از 

برگ  و  هلوهایی درشت و خوش رنگ و شیرین.«

کم کم ترِس دانه ریخت و دلش گرم شد و جوانه 

زد.

دانه ای که نمی خواست بروید!
درس اّول
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