
تعلیم و تربیت اسالمی

چهارم دبستان

هدیه های آسمان
)ویژه ی اهل سّنت(

ضمیمه ی کتاب

توّجــه: درس هــای ایــن کتــاب، بــه جــای درس هــای٣، ٤، ٦، 
٧، ٨، ٩ و ١٢ کتــاب هدیه هــای آســمان چهــارم دبســتان 

ــت. ــی اس ــایر دروس همگان ــود و س ــس می ش تدری



ضمیمه ی کتاب هدیه های آسمان )تعلیم و تربیت اسالمی( نام کتاب:
چهارم دبستان )ویژه ی اهل سّنت(ـ 28

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپدیدآورنده:

 دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریمدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:

حیدر الماسی )مؤلّف( ، با همکاری مولوی نذیر احمدسالمیشناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف:

اداره ی کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمدیریت آماده سازی هنری:

لیدا نیک روش )مدیر امور فّنی و چاپ( ـ مجید ذاکری یونسی )مدیر هنری( ـ صادق شناسه افزوده آماده سازی:
صندوقی، نسیم بهاری و مهدیه صفایی نیا )تصویرگر(ـ  مریم نصرتی )صفحه آرا( ـ کبری 

اجابتی ، زینت بهشتی شیرازی ، رضا جعفری، حمید ثابت کالچاهی )امور آماده سازی( 

تهران: خیابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان شماره ی ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(نشانی سازمان:
تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١ ، دورنگار : ٨٨٣٠٩٢٦٦ ، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

شرکت افست: تهران ـ کیلومتر ٤ جاده ی آبعلی، پالک 8، تلفن: 77339093، ناشر:
دورنگار: 77339097، صندوق پستی: ٤979  ـ 11155

شرکت افست »سهامی عام« )www.Offset.ir(چاپخانه:

چاپ چهارم 1397سال انتشار و نوبت چاپ:

برای   دریافت   فایل   pdf  کتاب های  درسی   به   پایگاه   کتاب های  درسی   به  نشانی 
www.chap.sch.ir و برای خرید کتاب های درسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی 

به نشانی www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com  مراجعه نمایید.

برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، 
عکس برداری، نّقاشی، تهیه فیلم و تکثیر، به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ISBN    978 -964 - 05 -  2465 - 7     9٧٨-964-05 - 2465-7  شابک



کودکان دبستانی عزیزان من هستند.
امام خمینی)ره(



فهرست

درس سوم: ما به مسجد می رویم   1

درس چهارم: خدای خورشید و ماه   ٨

درس ششم: شیفته ی دانش و ایمان   11

درس هفتم: نماز بر روی تخت   1٦

درس هشتم: به یاد مهربان ترین معّلم   ٢٢

درس نهم: استاد بزرگ خداپرستی   ٢٦

درس دوازدهم: عموهای مهربان   ٢9


