
 وطن ای  –درس ششم 

 اهداف آموزشی : 

 تقویت حس وطن پرستی در دانش آموزان  -

 آشنایی با نمونه برجسته ای از شعر شاعر معاصر ) نادر ابراهیمی (  -

 تقویت روحیه ی پاسدارای از میهن  -

 تقویت مهارت تشخیص منادا و ندا و نشانه های آن  -

 تقویت مهارت خوانش صحیح شعر  -

 یت تکیه گاه های آوایی تقویت مهارت درست خوانی با رعا -

 توانایی دریافت پیام محوری متن  -

 

 رسانه های مورد نیاز :

 گویا کتاب  –کتاب شعر نادر ابراهیمی 

 روش های پیشنهادی تدریس : 

 حل مساله روش  –روش روشن سازی طرز تلقی  –قصه گویی 

و بیان یک قصه مرتبط با پیام درس می توان انگیزه الزم  قصه گویی : برای ایجاد انگیزه در آغاز درس با این روش -

 را در دانش آموزان ایجاد کرد و ارتباط مناسب جهت گوش سپردن به بقیه مطالب را به وجود آورد 

سازی طرز تلقی : متنی با جمله های ناقص درباره پیام درس ) وطن دوستی و پاسداری ( بیان شود و دانش  روشن -

 به صورت گروهی طرز تلقی خود را ارزیابی کنند تن ، طرز تلقی خود را ارایه دهند سپس آن ها آموزان با تکمیل م

روش حل مساله : در ضمن استفاده از روش قصه گویی با استفاده از روش حل مساله می توان زمینه را جهت ابراز  -

صه در مواردی که قرار است قهرمان احساسات و عواطف دانش آموزان ایجاد کرد به این ترتیب که در ضمن بیان ق

داستان تصمیم گیری مهمی کند یا مشکلی را حل نماید به جای بیان ادامه ی داستان از دانش آموزان بخواهیم بقیه 

 داستان را ادامه دهند 

 ایجاد انگیزه : 

 فایل صوتی شعری درباره وطن در ابتدای جلسه پخش شود از مرحوم نوروزی  -

 ری از وطن عزیزمان ایران بصورت نماهنگ پخش کلیپ تصوی -

 



 امالی پیشنهادی : 

 جمله متفاوت بنویسید  2پنج کلمه از درس پیدا کنید و برای هر کدام  -

 ذ ( هستند را در متن درس پیدا کنید و بنویسید  –ص غ  –ع  –ظ  –کلماتی که دارای حروف ) ط  -

فتر امال جدولی به صورت زیر رسم کنید و در یک ردیف واژه ها و ترکسب امالی حدسی : در یک برگ یا در د -

 هایی که حدس می زنند آموزگار به آن ها امال خواهد گفت را از روی متن درس بنویسند 

در پایان دانش آموزان عالوه بر درست نویسی در امالی واژه ها به میزان تعداد واژه هایی که درست حدس زده اند 

 گیرند  امتیاز می

 امالی آموزگار  حدس من  ردیف 

  عطر گل ها  1

  شعر  2

  حافظ  3

  سربازان عاشق  4

  غرور  5

  گذشت  6

7   

8   

......   

حرف اول یا آخر کلمه ای را می گوید و دانش آموزان بالفاصله از روی کتاب یا از حفظ آموزگار امالی نشانه ای :  -

 آن کلمه را توی دفتر می نویسند . مانند ق      ............ قناری 

اگر حفظی و لغات کتاب فقط مد نظر باشد قبل از این امال کمی فرصت دهید تا یک بار روی درسی که می خواهید 

 را بخوانند امال بگویید 

 20کلمه را روی تابلو از روی درس می نویسیم به بچه ها می گوییم  50امالی سرعت : تعاد زیادی کلمه مثال  -

در با شماره ردیف آن کلمه را کلمه یا ترکیب به شما امال می گویم و از بین کلمه های تابلو آن ها را پیدا کنید و 

تا  10رفتن سرعت عمل بچه ها برای هرکله ای که می گوییم  دفتر خود بنویسید . توجه داشته باشید به خاطر باال

ثانیه بیشتر وقت ندهیم در پایان دانش آموزانی که تمام کلمه ها را بنویسند برنده ی این بازی امالیی هستند .  15

دقت کنید کلمه ها را باید با شماره ای که روی تابلو هست ها را جمع می کنیم .  پس از این که امال را گفتن و برگه

 بنویسند 

 کلمه ی بی نقطه و دو نقطه و سه نقطه از درس بنویسید ده  -



دانش آموز با چشمان بسته کلمه را می گوییم تا  5امالی چشم بسته : چشم دانش آموز را می بندیم با صدای بلند  -

ین امال در جهت یابی و تمرکز به دانش آموز کمک آن را بنویسد و یکی از هم گروهی ها او را راهنمایی می کند ا

 می کند 

 

 پیشنهادی : تکالیف 

 از روی شعر ای وطن یک بار بنویسید  -

تکلیف گروهی هر کدام جمله یا قسمتی از درس را نوشته نفر بعدی ادامه را با رنگ دیگر تا آخر ادامه دهند و تکلیف  -

 را کامل کنند 

 کلمه های هم آغاز و هم پایان را بنویسید  -

 و ...جاودانه  –کلمه هایی که با یک حرف شروع می شوند = هم آغاز   مانند جان پناه 

 هم پایان : کلمه هایی که با یک حرف پایان می یابند   مانند  رویش و خوش    خاک و پاک 

 ) هم آوایی ( ن ها را ادامه دهید در هر ردیف دو کلمه داده شده شما با نوشتن چند کلمه آ -

 مسواک  –بی باک  –پاک ، خاک ........ ساک 

  قراری  –قناری ، بهاری ...... سواری 

 متن زیر را در دو بند ادامه دهید  -

 من در ایران زندگی می کنم و ایران وطن من است ...................

 کلمه های زیر را در یک بند به کار ببرید  -

 دوستی  –طبیعت  –سرسبزی  –ایران  –وطن 

 با شنیدن کلمه وطن چه کلمه ها یا ترکیب هایی به ذهن شما می رسد  -

 ایران چه وظایفی داریم ما دربرابر  -

 هر گروه قسمتی از شعر وطن را انتخاب کند و درباره مفهوم آن توضیحی ارایه دهد  -

 پنج جمله بنویسید که در آن وطن به چیزی تشبیه شده باشد  -

 تشبیه هایی که در درس بکار رفته است پیدا کنید  -

 

 یی ( تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفاتاالر  –مریم عزیزی 

 

 

 


