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فرزندان عزیزم

امید است با نشاط و خّرمی درس هایتان را خوب بخوانید. اطاعت و خدمت پدران 

و مادرانتان را غنیمت شمارید و آنها را از خود راضی کنید و به معّلم هایتان احترام 

زیاد بگذارید. 
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همکار گرامي، 
معلّم عزيز

ــ  یاددهی  فرایند  بهتر  پیشبرد  منظور  به  توفیق و سالمت شما همکار محترم،  آرزوی  و  اهدای سالم  با 
یادگیری در آموزش این کتاب، توّجه به چند نکته الزم است:

1ــ در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن 
در کتاب درسی ادغام شده است.

یا  و  گوناگون  مناسبت های  به  توّجه  با  یعنی  گیرد؛  پیمانه ای صورت  می تواند  دروس  برخی  تدریس  2ــ 
احساس نیاز آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد.

بیشتر درباره ی شیوه ها و  برای کسب اطاّلعات  3ــ ارزشیابی درس هدیه های آسمان، توصیفی است. 
ابزار ارزشیابی به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید.

4  ــ با توّجه به اینکه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهّمی دارد، همکاران محترم در راستای آموزش 
مفاهیم دروس از شیوه ی تصویرخوانی نیز استفاده کنند.

5 ــ محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشکیل شده است که به صورت خالصه به این 
اجزا اشاره می شود. تفصیل مطالب در راهنمای معلّم با کد 72/1 آمده است:

عنوان درس: عنوان، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد حّس 
کنجکاوی در دانش آموزان، انگیزه ی یادگیری را در آن ها تقویت می کند.
متن درس: شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس است.

با هر درس  متناسب  فّعالیت های گوناگونی  مفاهیم درس را مطرح می کنند،  این دو بخش، که  بر  عالوه 
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 در یک بخش فّعالیت و مشارکت مؤثّری داشته باشد، 
در بخش دیگر به او توّجه شود. عناوین و شرح فّعالیت هایی که در جهت تثبیت، تعمیق، توسعه و تعمیم مفاهیم 

آموزشی برنامه ی درسی طّراحی شده از این قرار است:



شرح فّعالیتعنوان فّعالیتردیف

جمع بندی و نتیجه گیری درسبرایم بگو1

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدیدایستگاه فکر2

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس مرور اطاّلعاتبررسی کنید3

تکمیل و تثبیت اهداف بر اساس دریافت رابطه ی بین مفاهیمکامل کنید4

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده در قالب اجرای نمایش، خّط خوش و نّقاشیایستگاه خاّلقیت5

تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظرات و تجربیات در گروه و مشارکت در جمع بندیگفت وگو کنید6

تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانیببین و بگو7

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با فّعالیت عینی و ملموسبگرد و پیدا کن8

تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسبهمخوانی کنیم9

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم درس با جمع آوری اّطالعات از منابع مختلفتحقیق کنید10

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس کاربست آموخته ها در موقعیت جدیدبه کار ببندیم11

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با راز و نیاز یا بیان درخواست و احساساتدعا کنیم12

از با خانواده13 تازه  از طریق جست وجوی مصداق های  دینی  بروز رفتار  برای  دینی،  مفاهیم  به  نگرش دانش آموز  تقویت  و  یادگیری  بسط 
مفاهیم، با کمک و همفکری اعضای خانواده

آرزوی گروه قرآن و معارف اسالمی، توفیق روزافزون همکاران عزیز در رشد و پرورش دینی امیدهای آینده ی کشور است.
پایگاه اینترنتی گروه با قرار دادن اخبار، بخشنامه ها، نسخه های الکترونیکی کتاب های درسی، متون کمک آموزشی، کتاب های 

راهنمای معلّم و... در خدمت شما آموزگاران گرامی است.
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