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 نام کتاب درسی: هدیه های آسمانی          مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی          

 حماسه آفرینان جاودان 51موضوع درس: درس  
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 اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت مقام شهیدآشنا 

  .شوند

 :اهداف رفتاری

 .آشنایی با مقام شهید و دفاع مقدس-1

 .یشان در زندگیاحترام به شهدا و الگو گرفتن از ا -2

 .توانایی تفکر در پیام قرآنی و ارتباط آن و درک با موضوع درس -3

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

رسانه های 

 آموزشی

 ماژیک -تابلو –کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی 

روش های یاددهی 

 یادگیری -

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس
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 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

 ورودی و ایجاد انگیزه

یاد خدا بعد شاداب و با انرژی وارد کالس می شویم و با نام و 

از حضور غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 .تکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم

 

 1زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

رفتن به زیارت قبور شهدا ، دیدار با خانواده ی شهدا -1

فضایی واقعی و قابل لمس آمادگی خوبی را در دانش آموزان 

 .کردایجاد خواهد 

س و تعریف الی از رزمندگان یا جانبازان به کدعوت از یک -2

 .خاطرات مربوط به حال و فضای جبهه های جنگ

استفاده از فیلم ها و فایل های صوتی راویان جبهه های  -3

یا فیلم راویانی که در کاروان های راهیان  (روایت فتح)جنگ 

 .نور وجود دارند

اعزام دانشجویان و حال و فضای قسمتی از کلیپ و فیلم از  -4

 .راهیان نور در ایام بهار و عید نوروز

می تواند آغازگر  «بگرد و پیدا کن»حل جدول فعالیت  -5

خوبی برای تدریس و صحبت در مورد ایثار و گذشت جانبازان 

 .هشت سال جنگ تحمیلی باشد

وصیت نامه ی یک شهید را از قبل آماده کنیم و در شروع  -6
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 (.همراه با تصاویر شهید)ن را بخوانیم. تدریس آ

دانش آموزان  «.گفت وگو کنید»شروع خوب برای فعالیت -7

به صورت گروهی در مورد وصیت نامه ی این نوجوان شهید 

اگر حضور و از « س بنویسم البر روی تابلوی ک .صحبت کنند

دانش آموزان » خودگذشتگی شهدا نبود چه اتفاقی می افتاد؟ 

این پرسش به اهمیت و جایگاه شهدا بیش از پیش  با پاسخ به

 «.آشنا می شوند

بهتر است که قسمتی  « فکرایستگاه  »برای انجام فعالیت  -8

صحنه های جنگ در فیلم )از فیلم مربوط به قیام عاشورا 

و قسمتی از فیلم های مربوط به  (مختارنامه در روز عاشورا

ن دهیم سپس از جنگ تحمیلی و مبارزه ی رزمندگان را نشا

دانش آموزان بخواهیم با توجه به تصاویر و مشاهدات و 

همچنین گفت وگوهایی که دراین مورد شده است این فعالیت 

 .را انجام دهند

استفاده  «بررسی کنید»بهترین شروع خوب برای فعالیت  -9

از تصاویر مربوط به شهدای مدافعان حرم، شهدای مرزبانی، 

نمایش فیلمی از گفت و گو با  -10 .شهدای هسته ای است

 .مادران شهید و تصاویر و فیلم از شهدای جنگ تحمیلی

 ارزشیابی
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  : در پایان تدریس، انتظار داریم دانش آموزان

در مورد مقام شهید و دفاع مقدس با ذکر نمونه هایی توضیح 

  .دهند

یشان در قه و احترام به شهدا برای الگوگیری از االضمن ابراز ع

  .ش کنندالزندگی در همه ی موارد ت

پیام قرآنی را صحیح بخوانند و در مورد مفهوم آن، با ذکر 

 .نمونه توضیح دهند

 

 تعیین تکلیف

 

به نام کوچه های اطراف محل زندگی خود دقت کرده اید؟ نام 

چه شهدایی بر روی تابلوی کوچه های محل شما ثبت تعیین 

تکلیف شده است ؟ نام این شهدا را بنویسید. در مورد یکی از 

 س بیاوریدالتحقیق کنید و گزارش خود را به کآن ها 
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