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      1                                                            مهارت گوش دادن   

 . خرده مهارت ))شنیدن برای کسب جزئیات((1

 (    مهارت زبانی: گوش دادن11ها )پایه تحصیلی: چهارم    کتاب درسی: فارسی    درس: فرماندهِ دل

 جزئیات.شنیدن برای کسب  خرده مهارت زبانی:

 ت ورزی.ألیت پذیری و جرئومس مهارت زندگی:

 یادگیری مهارت گوش دادن در دانش آموزان. هدف:

 .ت ورزی در دانش آموزانأجر - لیت پذیریئویادگیری مهارت مس

 های آموزشی: تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا، فایل صوتی درس فرماندهِوسایل و رسانه                   

 .هادل                   

 -مقدس، انیمیشن شهید بهنام محمدیهای پیروز دفاع مربوط به جبهه جنگ و عملیاتتصاویر    آماده سازی:

 .ی در جبههرازفیلم شهید حسین خ                   

 بعد از سالم و احوالپرسی حضور معلمحضور و غیاب و برقراری ارتباط عاطفی با دانش آموزان                    

 .(ئبین را)حاضرین و غا .نمایدخ در دفتر ثبت مییدهد و با ذکر تارغیاب را انجام میو                    

 ش آموزان دربارة اسامی که در درساالتی دربارة اطالعات دانؤ: پرسیدن سارزشیابی تشخیصی                   

 یرازت نسبت به محل زادگاه حسین خشناخ - یرازآمده، آشنایی با شهدا و شهید حسین خ                   

 .)نامگذاری شده( . وآذین بسته شده است ی به نام شهداو اینکه هر کوچه و خیابان و میدان                   

 و فیلم مربوط به - نام محمدیپخش فیلم انیمیشن مربوط شهید به ایجاد انگیزه : معلم با                   

 دعوت ازو ) و گفتگو بپردازند.کند، دربارة آن به بحث مقدس دانش آموزان را تشویق میع دفا                   

 یثارگر دفاع مقدس به کالس بیاید(.زمنده و ار رسآموزشی به عنوان هم ونامع                   

 کند و درآموزان پخش می ی دانشراها را بدل فرماندهِ 11معلم: فایل صوتی درس *  :ارائه درس جدید

 خواند و ازد میبلنبا صدای را  نماید یا آنکالس درس را بارگذاری میمجازی  گروه                         

 به جزئیات آن گوش دهند. دقت باتا  خواهددانش آموزان می                         



 دهند.دانش آموزان با دقت به متن و جزئیات آن گوش می*  : ارزشیابی تکوینی

 با صدایکنیم و دانش آموزان سطرها را تقسیم میدر کالس درس حضوری تعداد *     

 خوانند.  از روی متن درس میبلند                              

                                            دهند.                                                                                                    دانش آموزان با دقت به متن و جزئیات آن گوش می*                           

 پرسد.االت زیر را یکی یکی میؤمعلم از متن درس س* 

 ( نام شخصیت اصلی درس که بود؟1

 ( حسین خرازی چه کسی بود؟2

 خانة اول حسین کجا بود؟ (3

 رفت؟حسین در مرخصی به دیدن چه کسانی می (4

 اعتقاد عجیبی داشت؟حسین به چه چیزی از فرزندان شهدا  (5

 آزادی کدام شهر برای مردم ایران از همه مهمتر بود؟ (6

 خرمشهر برای حسین یادآور کدام یکی از دوستان شهیدش بود؟ (7

 که باید نیروهای دشمن را درهم کوبید؟ مهمترین منطقه کجا بود (8

 کنند.نویسند یا بیان میت را میاالؤ( پاسخ سنددیمتن )که از فایل صوتی شن آوریدانش آموزان با یاد *

 دهد.ها بازخورد مناسب میهای دانش آموزان به آنمعلم با بررسی پاسخ* 

 خواهد که در مورد حسین خرازی تحقیق کنند و به کالس ارائه معلم از دانش آموزان می  تکلیف مهارت

 دهند. یا در فایل صوتی بیان کنند. مراجعه به کتابخانه شهر، مدرسه یا خانه، انتخاب داستان              محور:

 و مطالعه آن و یادداشت مطالب مهم و ترتیب اتفاقات آن.  

 مراجعه به افراد باسواد فامیل یا افرادی که در جبهه حضور داشتند و خاطرات یا داستانی از  

 را یادداشت و ترتیب اتفاقات آن. آنها را بنویسند و مطالب مهم آن  

انی در دفاع مقدس رهای جوانان غیور ایبا مراجعه با اینترنت و انتخاب فایل صوتی یا فیلم یکی از حماسه* 

 مهم و ترتیب اتفاقات آن.گوش دادن به آن و یادداشت مطالب 
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      3           مهارت گوش دادن                                                    

 . خرده مهارت ))درک و پردازش پایین به باال((2

 (    مهارت زبانی: گوش دادن11ها )پایه تحصیلی: چهارم    کتاب درسی: فارسی    درس: فرماندهِ دل

 درک و پردازش پایین به باال. خرده مهارت زبانی:

 ت ورزی.أمسئولیت پذیری و جر مهارت زندگی:

 یادگیری گوش دادن در دانش آموزان. هدف:

 ت ورزی در دانش آموزان.أیادگیری مهارت مسئولیت پذیری و جر

 11فایل صوتی درس  -لوح فشرده کتاب گویا  -کتاب : تصاویر یهای آموزشوسایل و رسانه  آماده سازی:

 انیمیشن شهید -رازی تصاویر مربوط به دفاع مقدس و شهید حسین خ - ها(دل )فرماندهِ                   

 ی.رازفیلم شهید حسین خ -محمدی  بهنام                   

 حضور و غیاب و برقراری ارتباط عاطفی با دانش آموزان.                   

  عقیدة - دانش آموزان در مورد شخصیت اصلی داستانارزشیابی تشخیصی: پرسیدن سؤاالتی از                    

 تولد حسین خرازی و آرامگاه خرازیمحل  - اطالعاتی در مورد حسین خرازی و دفاع مقدس   

 ارائة بازخورد به دانش آموزان.و    

 تصاویرنشان دادن  -8ر والفج( روایت فتحایجاد انگیزه: پخش فیلم شهید حسین خرازی )   

 .کنند ة آن بحث و گفتگوکند تا درباردانش آموزان را تشویق می - مربوط به موضوع درس   

 هر کدام از شماها به نام یک شهید بزرگوار واالمقام است.  ةاینکه نام کوچ   

 - خانوادة شهدا -دیدار  – ها را که شامل: جبهةدل معلم فهرستی از کلمات موجود در متن درس فرماندهِ

 - هایشقصّه - پنهانی – شاشک – خندة – خنداندمی - اشکودکانه - هایحرف - مرخصی – هایدلتنگی

 آورد.هایشان .... را آماده کرده، و همراه خود به کالس میعروسک - بقیّة – شنیدن – منتظر – گذاشتمی

گروه مجازی کالس و در  کندها را برای دانش آموزان پخش میدل فرماندهِ 11معلم فایل صوتی درس  *

خواهد با دقت به جزئیات آن خواند و از دانش آموزان میبلند میرا با صدای  نماید یا آندرس را بارگذاری می

 گوش دهند.



 دهند.* دانش آموزان با دقت به متن و جزئیات آن گوش می

 خواهد به صورتدهد و از آنها میدر اختیار دانش آموزان قرار میمعلم فهرست کلمات را                           

 کلمات شنیده شده را پیدا کرده و هی با مطابقت دادن فهرست کلمات ،فردی یا گرو   :درس جدیدارائه 

 آنها خط بکشد. دور    

 دهند.دانش آموزان فعالیت خواسته شده را انجام می *    

 دهد.های دانش آموزان به آنها بازخورد مناسب میمعلم با بررسی پاسخ *            

 نیزرا  نیدندکه از متن را ش خواهد تا کلمات دیگریدر ادامه معلم از دانش آموزان می *  :ارزشیابی تکوینی

 بنویسند.    

 نویسند.* دانش آموزان کلمات شنیده شده را می    

 دهد.به آنها بازخورد مناسب میدانش آموزان های * معلم با بررسی پاسخ    

 

 خواهد با مراجعه به داستان یا تحقیقی که در جلسه قبل انتخابمعلم از دانش آموزان می   تکلیف مهارت

 .کرده بودند لیستی از کلمات یا رخدادهای مهم را تهیه و در کالس ارائه دهند              محور:

 مهارت گوش دادن

 . خرده مهارت ))درک و پردازش باال به پایین((3

 (    مهارت زبانی: گوش دادن11ها )پایه تحصیلی: چهارم    کتاب درسی: فارسی    درس: فرماندهِ دل

 اال به پایین.درک و پردازش ب خرده مهارت زبانی:

 مسئولیت پذیری و جرأت ورزی. مهارت زندگی:

 گوش دادن در دانش آموزان.مهارت یادگیری  هدف:

 ت ورزی در دانش آموزان.أیادگیری مهارت مسئولیت پذیری و جر
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 11فایل صوتی درس  -لوح فشرده کتاب گویا و تصاویر کتاب  آموزشی:های و رسانهوسایل   آماده سازی:

 انیمیشن -های پیروز دفاع مقدس تصاویر مربوط به جبهه و جنگ و عملیات - .هادل فرماندهِ                   

 در جبهه.ی رازفیلم شهید حسین خ -محمدی  شهید بهنام                   

 شدن احوالپرسی و جویا و* حضور و غیاب و برقراری ارتباط عاطفی با دانش آموزان و سالم  

 ها.ی آنحال خوب و آمادگاز  

 شامل کلماتی که از فایل صوتی یالتی از درس قبلؤا* ارزشیابی تشخیصی: پرسیدن س 

 شنیدند و ارائه بازخورد به آنها. 

 ها یا تصاویردل فرماندهِ 11* ایجاد انگیزه: معلم با خواندن یا بارگذاری فایل صوتی درس  

 حث و گفتگو کنند.کند تا دربارة آن بمربوط به درس دانش آموزان را تشویق می 

 االت زیر را طراحی کرده همراه خود به کالس ؤها سدل فرماندهِ  11معلم از متن درس    ارائه درس جدید:

 استنتاج دانش آموز  - استدالل – االتی که پاسخگویی به آنها نیازمند تفکرؤآورد سمی                              

 درباره موضوع یا متن درس است.                              

 موضوع اصلی درس چیست؟ -1                          

 های شهدا حسین را دوست داشتند؟چرا بچه -2                             

 گذاشت؟ها را ناتمام میچرا حسین قصّه -3                             

 منطقه وارد شود؟ گفت باید ضربه نهایی از کدامحسین می -4                             

 گفت؟میخود خطاب به نیروهایش چه  در فریادحسین  -5                             

 کرد؟کدام شهید در سنگرهای خرمشهر سقایی می -6                          

 چگونه رفتار کرد؟ ،آورده بود خبرحسین با پیکی که  -7                             

 های آزادی خرمشهر چیست؟ حسین گفت: از نشانه -8                             

 کید شده است؟أدر این درس به چه چیزهایی ت -9                             

 جدیدی در این درس شنیدی؟ چه کلمات -10                             
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گروه مجازی کالس کند و در رای دانش آموزان پخش میها را بدل فرماندهِ 11معلم فایل صوتی درس  *

خواهد با دقت به جزئیات آن خواند و از دانش آموزان میرا با صدای بلند می نماید یا آندرس را بارگذاری می

 .گوش دهند

 .پرسدیکی میاالت زیر را یکی ؤمعلم از متن درس س* 

 کنند.نویسند یا بیان میاالت را میؤ* دانش آموزان با یادآوری متن پاسخ س

 دهد.به آنها بازخورد مناسب می دانش آموزان * معلم با بررسی پاسخ

 خواهد با مراجعه به داستان یا تحقیقی که در جلسه قبل معلم از دانش آموزان می   ر:تکلیف مهارت محو 

 االت زیر پاسخ دهند:ؤس اند بهانجام داده                                

 موضوع درس چیست؟ -1                                

 های اصلی درس چه کسانی بودند؟شخصیت -2                                

 در درس چه اتفاقاتی رخ داد؟ -3                                
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 7                                                            مهارت گوش دادن

 . خرده مهارت ))به خاطر سپردن در حافظه((4

 مهارت زبانی: گوش دادن         هاپایه تحصیلی: چهارم    کتاب درسی: فارسی    درس: فرماندهِ دل

 به خاطر سپردن در حافظه. خرده مهارت زبانی:

 مسئولیت پذیری و جرأت ورزی. مهارت زندگی:

 گوش دادن در دانش آموزان.مهارت یادگیری  هدف: 

 ت ورزی در دانش آموزان.أیادگیری مهارت مسئولیت پذیری و جر

  فایل صوتی درس -کتاب و لوح فشرده کتاب گویا تصاویر  آموزشی:های رسانهو  * وسایل  آماده سازی:

 .هادل فرماندهِ                   

 - انیمیشن شهید بهنام محمدی - ر مربوط به دفاع مقدس و شهید حسین خرازیتصاوی -                   

  .یرازشهید حسین خفیلم                    

 و  زانآمو دانشحضور و غیاب ری ارتباط عاطفی با دانش آموزان: * حضور و غیاب و برقرا                   

       .عاطفی ارتباط برقراری                   

 خواندند؟میرزمندگان در کجا نماز شکر االت از درس مثل: ؤ* ارزشیابی تشخیصی: پرسیدن س                   

  .و ارائة بازخورد مناسب به آنها - های رزمندگانویژگی - مرکز مقاوت جوانان 

 شهر آزاد شد. و در این باره وخونین  –ایجاد انگیزه: پخش فایل اعالم آزاد سازی خرمشهر                    

 و وقایع مربوط به آزاد سازی با هم بحث و گفت و گو کنند.                   

 درس را به خاطر  های زیرخواهد تا با مرور درس به یکی از روشوزان میمعلم از دانش آم  ارائة درس جدید:

  بسپارند.                         

 خونین شهر آزاد شد( متن درس) –ستفاده از پخش فایل اعالم آزاد سازی خرمشهر * با ا                         

 را به خاطر بسپارند.                         

 دهند. ها را در ذهنشان انجامکارهای آنخودشان را به جای رزمندگان قرار دهند و *                          



 * اتفاقات درس را نمایش اجرا کنند.                         

 * نقاشی درس را بکشند.                         

 * درس را چند بار برای خودشان بخوانند.                         

 درس دانش آموزان را نسبت به مختلفهای دربارة بخش یاالتؤ* معلم با پرسیدن س                         

 کند.مطالب تشویق میمناسب  حفظ                

 دهد. به آنها بازخورد مناسب میهای دانش آموزان م با بررسی پاسخ* معل                         

 

 خواهد با مراجعه به داستان و تحقیقی که در جلسات * معلم از دانش آموزان می  تکلیف مهارت محور:

 طور حفظ کنند و همینرا های مختلف آن اند با استفاده از روشقبل انجام داده                              

 درس را بکشند و برای جلسة بعد همراه خود بیاورند.نقاشی                               
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 9                                                            مهارت گوش دادن

 ((آوردن از حافظه و بازگویی. خرده مهارت ))به خاطر 5

 مهارت زبانی: گوش دادن     (11) هاپایه تحصیلی: چهارم    کتاب درسی: فارسی    درس: فرماندهِ دل

 آوردن از حافظه و بازگویی.به خاطر  خرده مهارت زبانی:

 مسئولیت پذیری و جرأت ورزی. مهارت زندگی:

 گوش دادن در دانش آموزان.مهارت یادگیری  هدف: 

 ت ورزی در دانش آموزان.أیادگیری مهارت مسئولیت پذیری و جر

  فایل صوتی درس -تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا  آموزشی:های رسانهو  * وسایل  آماده سازی:

 .هادل فرماندهِ                   

 - انیمیشن شهید بهنام محمدی - ر مربوط به دفاع مقدس و شهید حسین خرازیتصاوی -                   

  .یرازشهید حسین خفیلم                    

 و  زانآمو دانشحضور و غیاب ری ارتباط عاطفی با دانش آموزان: * حضور و غیاب و برقرا                   

       .عاطفی ارتباط برقراری                   

 شهید حسین خرازی توسط دانش آموز و ارائة بیان از حفظ در مورد * ارزشیابی تشخیصی:  

 ورد به آنها.ازخب 

 ها یا تصاویردل فرماندهِ 11معلم با خواندن یا بارگذاری فایل صوتی درس * ایجاد انگیزه:  

      تا کند دانش آموزان را تشویق مید حسین خرازی و شهدای دفاع مقدس و شهی مقدس دفاع 

   .(ها)یا شهدای بعضی از خانواده حث و گفتگو کنند.تا دربارة آن ب 

 اطر بیاورند ورا به خ هادل فرماندهِ 11داستان درس  خواهد* معلم از دانش آموزان می  ارائه درس جدید:

 آن را از حفظ بیان کنند برای کمک به دانش آموزان جهت به خاطر آوردن داستان                          

   خدادها، افراد داستان و ترتیب وقایعرکلی داستان، جزئیات  ))؟؟؟((االتی دربارة ؤمعلم س                          

 کند.... استفاده می و                          



 مختلف مانند بهره گیری از تصویر ذهنی، کلمات کلیدیهای * دانش آموزان با روش   ارزشیابی تکوینی: 

    –های شهدا بچه –های شهدا انوادهخ –حسین خرازی  - هادل مانند فرماندهِ                             

 .آراجهان  –شلمچه  –خرمشهر                              

 .کنندشهید بهنام محمدی ... داستان را به خاطر آورده و بیان می                             

                      .دهدبه آنها بازخورد مناسب می های دانش آموزانفعالیت* معلم با بررسی                              

 حفظ برایاز خود را انتخابی  داستان یا تحقیق خواهدمعلم از دانش آموزان می    تکلیف مهارت محور: 

 ( بیان کند یا خوددربزرگا ماو پدربزرگ یمادر  -یا اعضای خانواده )پدر  دوستان                                 

 حفظ بیان کرده و صدای خود را ضبطاستان را از دکند و تصور گو قصه مجریرا                                  

 برای اعضای خانواده پخش کند و نظر آنها را دربارة خود بنویسد.کند سپس      
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 مهارت گوش دادن

 ((بحث و تبادل نظر. خرده مهارت ))6

 مهارت زبانی: گوش دادن     (11) هاپایه تحصیلی: چهارم    کتاب درسی: فارسی    درس: فرماندهِ دل

 .بحث و تبادل نظر خرده مهارت زبانی:

 مسئولیت پذیری و جرأت ورزی. مهارت زندگی:

 گوش دادن در دانش آموزان.مهارت یادگیری  هدف: 

 ت ورزی در دانش آموزان.أیادگیری مهارت مسئولیت پذیری و جر

  فایل صوتی درس -تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا  آموزشی:های رسانهو  * وسایل  آماده سازی:

 .هادل فرماندهِ                   

 - انیمیشن شهید بهنام محمدی - ر مربوط به دفاع مقدس و شهید حسین خرازیتصاوی -                   

  .یرازشهید حسین خفیلم                    

  معلم بعد از سالم و احوال پرسی :ری ارتباط عاطفی با دانش آموزانحضور و غیاب و برقرا -                   

 برای حضور و غیاب با توجه به شماره اسمشان حضور و غیاب انجام گیرد.                   

  داستان انتخابی و تحقیق توسط هر دانش آموز و ارائه بیان از حفظ* ارزشیابی تشخیصی:  

 بازخورد به آنها.                   

 ها یا تصاویردل فرماندهِ یازدهممعلم با خواندن یا بارگذاری فایل صوتی درس * ایجاد انگیزه:  

 انیمیشن شهید بهنام محمدی و ...  د حسین خرازی وو شهی مقدس دفاعمربوط به  

  کند تا دربارة آن بحث و گفت و گو کنند.نش آموزان را تشویق میدا                    

 ر گروهکند و برای ه( نفره تقسیم می6تا  3معلم دانش آموزان را به گروههای مختلف )   ارائة درس جدید:

 .نمایندیک نماینده تعیین می                          

 معلم با پرسیدن                          
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