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 :ابزارها و لوازم موردنیاز

  و ... اویر حماسیتص، گیرآرش کمان فایل صوتی درسکتاب و لوح فشرده کتاب گویا، تصاویر 
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 هادرسطرح 

 گوش دادنمهارت 

 «شنیدن برای کسب جزئیات» خرده مهارت -1

: شنیدن برای کسب خرده مهارت زبانی *** گوش دادن :مهارت زبانی)آرش کمانگیر(  6 درس:*** فارسیکتاب درسی: *** چهارمپایه تحصیلی: 
 پذیری و جرئت ورزیمسئولیت: دگیمهارت زن *** جزئیات

 هدف

 آموزانیادگیری مهارت گوش دادن در دانش 

 آموزانپذیری و جرئت ورزی در دانشهای مسئولیتیادگیری مهارت 

 سازیآماده

 تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا، صوت شعر داستان آرش کمانگیر، فایل صوتی درس :های آموزشی موردنیازوسایل و رسانه ،
 تصاویر حماسی و ...

 آموزانحضوروغیاب و برقراری ارتباط عاطفی با دانش آموزان:برقراری ارتباط با دانش 
 :های حماسی، اسامی پهلوانان و آموزان درباره شاهنامه، داستانسؤاالتی درباره اطالعات دانشپرسیدن  ارزشیابی تشخیصی

 های شاهنامه و ...شخصیت
 :ویژه شاهنامه و نیز نشان دادن تصاویر مربوط به موضوع های حماسی بهخواندن یا بارگذاری صوتی داستانمعلم با  ایجاد انگیزه

 کند تا درباره آن بحث و گفتگو کنند.آموزان را تشویق میدرس، دانش

ارائه درس 

جدید و 

ارزشیابی 

 تكوینی

  می نماید در گروه مجازی کالس درس بارگذاری برای دانش آموزان پخش می کند، درس آرش کمانگیر را فایل صوتی معلم
 خواهد با دقت، به جزئیات آن گوش دهند.آموزان میو از دانش 1یا آن را با صدای بلند می خواند

 دهند.با دقت به متن و جزئیات آن گوش می آموزاندانش 

 پرسد:می سؤال به سؤال سؤاالت زیر را معلم از متن درس 

ه بود؟نام شخصیت اصلی داستان چ 

فرماندهی سپاه توران با چه کسی بود؟ 

 ایرانیان تصمیم به صلح گرفتند؟تورانیان و چرا 

تورانیان چه پیشنهادی به ایرانیان دادند؟ 

تیر در کجا نشست؟ 

... 

 کنند.نویسند یا بیان میپاسخ سؤاالت را می متن )که از فال صوتی شنیدند(آموزان با یادآوری دانش 
 دهد.ها بازخورد مناسب میآموزان به آنهای دانشاسخمعلم با بررسی پ 

ارائه تكالیف 

 مهارت محور

 های مهم حال حاضر های شاهنامه یا داستانداستانی از داستان ،های زیرآموزان می خواهد به یکی از روشمعلم از دانش
 ایند:کشور را بخوانند یا گوش دهند و خالصه آن را در جلسه بعدی در کالس ارائه نم

مراجعه به کتابخانه شهر، مدرسه یا منزل، انتخاب داستان و مطالعه آن و یادداشت مطالب مهم و ترتیب اتفاقات آن 

آموز به آن و یادداشت مطالب مهم و ترتیب اتفاقات آنتعریف داستان توسط والدین و گوش دادن دانش 

 ها و یادداشت مطالب ی، عمه، خاله و ...( و شنیدن داستان از آنترهای فامیل )پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، دایمراجعه به بزرگ
 مهم و ترتیب اتفاقات آن

 دیدن فیلم یا پویانمایی و یادداشت مطالب مهم و ترتیب اتفاقات داستان 

 گوش دادن به یک داستان پخش شده در رادیو و یادداشت مطالب مهم و ترتیب اتفاقات داستان 
 
 
 

                                                           

  ولویت دارد.فایل صوتی درس ا یا بارگذاری آشنایی کودکان با زبان فارسی معیار، پخش ضرورتبه دلیل  -1
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 «درک و پردازش پایین به باال» خرده مهارت -2
 

:درک و پردازش خرده مهارت زبانی *** گوش دادن :مهارت زبانی)آرش کمانگیر(  6 درس:*** فارسیکتاب درسی: *** چهارمپایه تحصیلی:  *

 پذیری و جرئت ورزیمسئولیت: مهارت زندگی *** پایین به باال

 هدف

 آموزانیادگیری مهارت گوش دادن در دانش 

 آموزانپذیری و جرئت ورزی در دانشهای مسئولیتیری مهارتیادگ 

 سازیآماده

 تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا، صوت شعر داستان آرش کمانگیر، فایل صوتی درس،  :های آموزشی موردنیازوسایل و رسانه

 تصاویر حماسی و ...

 آموزانعاطفی با دانش حضوروغیاب و برقراری ارتباط آموزان:برقراری ارتباط با دانش 

 :پرسیدن سؤاالتی درباره درس قبل شامل شخصیت اصلی داستان، فرماندهی سپاه توران چرایی تصمیم ایرانیان به  ارزشیابی تشخیصی

 صلح، پیشنهاد تورانیان و ... و ارائه بازخورد به دانش آموزان

  :و ارایه بازخود به  در کالس انن انتخاب شده توسط دانش آموزمعرفی عنوان و خالصه ای از داستابررسی تكلیف مهارتی جلسه قبل

 آنها

 :ویژه شاهنامه و نیز نشان دادن تصاویر مربوط به موضوع های حماسی بهمعلم با خواندن یا بارگذاری صوتی داستان ایجاد انگیزه

 کند تا درباره آن بحث و گفتگو کنند.آموزان را تشویق میدرس، دانش

ارائه درس 

د و جدی

ارزشیابی 

 تكوینی

 نبرد، جنگ، سپاه، افراسیاب، رستم، جیحون، ایرانیان، »گیر شامل متن درس آرش کمان معلم فهرستی از کلمات موجود در

تورانیان، غمگین، صبر، شکیبایی، لشگر، خاور، مرز، فرمان، تحقیر، پوالدین، ایمان، تیرانداز، آرش، کمانگیر، کوه دماوند، دعا، 

را « نیرومند، اضطراب، توانمند، قله، دشت، زمزمه، سرزمین، بیابان، دشمن، تیزبال، درخت گردو، شمشیر، سرخ اشک، رشید،

 آماده کرده و همراه خود به کالس می آورد.

  می نماید در گروه مجازی کالس درس بارگذاری برای دانش آموزان پخش می کند، درس آرش کمانگیر را فایل صوتی معلم

 .خواهد با دقت، به جزئیات آن گوش دهندآموزان میو از دانش صدای بلند می خواندیا آن را با 

 می دهند. آموزان با دقت به فایل یا صدا گوشدانش 

 صورت فردی یا گروهی با مطابقت دادن معلم فهرست کلمات را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و از آنها می خواهد به

 کشند.بو دور آن خط  کردهشده را پیدا دهفهرست کلمات، کلمات شنی

 دانش آموزان فعالیت خواسته شده را انجام می دهند 

 دهد.ها بازخورد مناسب میآموزان به آنهای دانشمعلم با بررسی پاسخ 

 خواهد تا کلمات دیگری که از متن شنیدند را نیز بنویسندآموزان میدر ادامه معلم از دانش 

 شده را می نویسد.نیدهآموزان کلمات شدانش 

 دهد.ها بازخورد مناسب میآموزان به آنهای دانشمعلم با بررسی پاسخ 

ارائه تكالیف 

 مهارت محور

 آموزان می خواهد با مراجعه به داستانی که در جلسه قبل انتخاب کرده بودند، لیستی از کلمات و رخدادهای معلم از دانش

 ه دهند.مهم آن را تهیه و در کالس درس ارائ
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 «درک و پردازش باال به پایین» خرده مهارت -3

: درک و پردازش خرده مهارت زبانی *** گوش دادن :مهارت زبانی)آرش کمانگیر(  6 درس:*** فارسیکتاب درسی: *** چهارمپایه تحصیلی: 
 پذیری و جرئت ورزیمسئولیت: مهارت زندگی *** باال به پایین

 هدف

 آموزانادن در دانشیادگیری مهارت گوش د 

 آموزانپذیری و جرئت ورزی در دانشهای مسئولیتیادگیری مهارت 

 سازیآماده

 تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا، صوت شعر داستان آرش کمانگیر، فایل صوتی درس،  :های آموزشی موردنیازو رسانه وسایل
 تصاویر حماسی و ...

 آموزانروغیاب و برقراری ارتباط عاطفی با دانشحضو آموزان:ارتباط با دانش برقراری 
 لماتی که از فایل صوتی درس شنیدند و ارایه بازخورد به آنهاکدرس قبل شامل پرسیدن سؤاالتی درباره  تشخیصی: ارزشیابی 

  :معلم ایه بازخوردار هر دانش آموز از داستان انتخابی خود و رخدادها توسطارایه فهرست کلمات و بررسی تكلیف مهارتی جلسه قبل 
 به آنها

 ویژه شاهنامه و نیز نشان دادن تصاویر مربوط به موضوع های حماسی بهمعلم با خواندن یا بارگذاری صوتی داستان انگیزه: ایجاد
 کند تا درباره آن بحث و گفتگو کنند.آموزان را تشویق میدرس، دانش

ارائه درس 

جدید و 

ارزشیابی 

 تكوینی

  به پاسخگویی سؤاالتی که . همراه خود به کالس درس می آوردآرش کمانگیر سؤاالت زیر را طراحی کرده معلم از متن درس
 آموز درباره موضوع یا متن درس است.نیازمند تفکر، استدالل و استنتاج دانشآنها 

موضوع اصلی درس چیست؟ 

 شرایط ایرانیان در برابر تورانیان چگونه بود؟ 

رز با پرتاپ تیر نگران بودند؟چرا ایرانیان از تعیین م 

دانست بعد از پرتاب تیر خواهد مُرد، این کار را پذیرفت؟چرا آرش بااینکه می 

افتاد؟پذیرفت، چه اتفاقی میاگر آرش پرتاب تیر را نمی 

به نظر شما دلیل اصلی موفقیت آرش چه بود؟ 

چه کلمات جدیدی در درس شنیدید؟ 

نویسنده، در این درس به چه چیز مهمی تأکید دارد؟ 

شده است؟داستان از چه منبعی روایت 

... 

  می نماید در گروه مجازی کالس درس بارگذاری برای دانش آموزان پخش می کند، درس آرش کمانگیر را فایل صوتی معلم

 .جزئیات آن گوش دهند خواهد با دقت، بهآموزان میو از دانش یا آن را با صدای بلند می خواند

 دهند آموزان با دقت به داستان و جزئیات آن گوش میدانش 

  از دانش آموزان می پرسد را سؤال به سؤالمعلم سؤاالت 

 کنند.نویسند یا بیان میآموزان با یادآوری متن )که از فال صوتی شنیدند( پاسخ سؤاالت را میدانش 
 دهد.ها بازخورد مناسب میآن آموزان بههای دانشمعلم با بررسی پاسخ  

ارائه تكالیف 

 مهارت محور

 پاسخ دهندبه سؤاالت زیر آموزان می خواهد با مراجعه به داستانی که در جلسات قبل انتخاب کرده بودند، معلم از دانش 

موضوع داستان چیست؟ 

های اصلی داستان چه کسانی یا موجوداتی بودند؟شخصیت 

خ داد؟در داستان چه اتفاقاتی ر 

 ...  
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 «به خاطر سپردن در حافظه» خرده مهارت -4

: به خاطر سپردن خرده مهارت زبانی *** گوش دادن :مهارت زبانی)آرش کمانگیر(  6 درس:*** فارسیکتاب درسی: *** چهارمپایه تحصیلی:  *

 پذیری و جرئت ورزیمسئولیت: مهارت زندگی *** در حافظه

 هدف

 آموزاندن در دانشیادگیری مهارت گوش دا 

 آموزانپذیری و جرئت ورزی در دانشهای مسئولیتیادگیری مهارت 

 سازیآماده

 تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا، صوت شعر داستان آرش کمانگیر، فایل صوتی درس، های آموزشی موردنیاز: وسایل و رسانه

 تصاویر حماسی و ...

 آموزانوغیاب و برقراری ارتباط عاطفی با دانشحضور آموزان:برقراری ارتباط با دانش 

 :رایط ایرانیان در برابر تورانیان، دلیل نگرانی شصلی درس، موضوع اپرسیدن سؤاالتی درباره درس قبل شامل  ارزشیابی تشخیصی

 و ارایه بازخورد به آنهاانیان از تعیین مرز با پرتاپ تیر، دلیل آرش برای پرتاب تیر، و ... یرا

 به آنهامعلم از داستان انتخابی خود و  ارایه بازخورد به سؤاالت  هر دانش آموز  پاسخ هایارایه كلیف مهارتی جلسه قبل: بررسی ت 

 :ویژه شاهنامه و نیز نشان دادن تصاویر مربوط به موضوع های حماسی بهمعلم با خواندن یا بارگذاری صوتی داستان ایجاد انگیزه

 کند تا درباره آن بحث و گفتگو کنند.میآموزان را تشویق درس، دانش

ارائه درس 

جدید و 

ارزشیابی 

 تكوینی

  گیر را به خاطر بسپارند:های زیر داستان آرش کمانبا یکی از روش درسخواهد با مرور آموزان میمعلم از دانش 

م دهند.جای آرش قرار دهند، چشمانشان را ببندند و کارهای او را در ذهنشان انجاخودشان را به 

خواهند انجام دهند.ها  را میاند، کار یکی از آنجای یکی از ایرانیان منتظر پای کوه بودهتصور کنند به 

.درس را چند بار برای خودشان بخوانند 

.نقاشی درس را بکشند و براساس آن داستان را حفظ کنند 

 کند را نسبت به حفظ مناسب مطالب تشویق میآموزان های مختلف درس، دانشمعلم با پرسیدن سؤاالتی درباره بخش 

 دهد.ها بازخورد مناسب میآموزان به آنهای دانشمعلم با بررسی پاسخ 

ارائه تكالیف 

 مهارت محور

 با استفاده از روشهای مختلف آموزان می خواهد با مراجعه به داستانی که در جلسات قبل انتخاب کرده بودند، معلم از دانش

  اید. همچنین نقاشی داستان را بکشند و برای جلسه بعد همراه داشته باشند.آن را حفظ نم

  
 



9 

 

 «به خاطر آوردن از حافظه و بازگویی» خرده مهارت -5

: به خاطر آوردن از خرده مهارت زبانی *** گوش دادن :مهارت زبانی)آرش کمانگیر(  6 درس:*** فارسیکتاب درسی: *** چهارمپایه تحصیلی:  *

 پذیری و جرئت ورزیمسئولیت: مهارت زندگی *** ه و بازگوییحافظ

 هدف

 آموزانیادگیری مهارت گوش دادن در دانش 

 آموزانپذیری و جرئت ورزی در دانشهای مسئولیتیادگیری مهارت 

 سازیآماده

 ش کمانگیر، فایل صوتی درس، تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا، صوت شعر داستان آر :های آموزشی موردنیازوسایل و رسانه

 تصاویر حماسی و ...

 آموزانحضوروغیاب و برقراری ارتباط عاطفی با دانش آموزان:برقراری ارتباط با دانش 

  :ارایه بازخورد معلم به آنها و توسط هر دانش آموزداستان انتخابی  بیان از حفظبررسی تكلیف مهارتی جلسه قبل 

 :ویژه شاهنامه و نیز نشان دادن تصاویر مربوط به موضوع های حماسی بهیا بارگذاری صوتی داستانمعلم با خواندن  ایجاد انگیزه

 کند تا درباره آن بحث و گفتگو کنند.آموزان را تشویق میدرس، دانش

ارائه درس 

جدید و 

ارزشیابی 

 تكوینی

 را از حفظ بیان کنند. برای کمک به دانش  خواهد داستان آرش کمانگر را به خاطر بیاورند و آنآموزان میمعلم از دانش

آموزان برای به خاطر آوردن داستان معلم از سؤاالتی درباره شمای کلی، جزئیات، رخدادها و افراد داستان و غیره استفاده 

 کندمی

 ان، افراسیاب، مانند: آرش، کمان، سپاه ایر گیری از تصویر ذهنی، کلمات کلیدیهای مختلف مانند بهرهآموزان با روشدانش

 کنند.توران، تیر، شمشیر، مرز و غیره داستان را به خاطر آورده و بیان می

 دهد.ها بازخورد مناسب میآموزان به آنهای دانشمعلم با بررسی فعالیت 

ارائه تكالیف 

 مهارت محور

 پدر بزرگ، مادر بزرگ،  خانوادهآموزان می خواهد داستان انتخابی خود را از حفظ برای دوستان یا اعضاء معلم از دانش(

 خود بیان کند و نظر آنها را درباره داستان خود بنویسد.  پدر، مادر، برادر، خواهر یا دیگر اعضاء(
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 «نظرتبادلبحث و » خرده مهارت -6

 نظرتبادل: بحث و مهارت زبانی خرده *** گوش دادن :مهارت زبانی)آرش کمانگیر(  6 درس:*** فارسیکتاب درسی: *** چهارمپایه تحصیلی:  *

 پذیری و جرئت ورزیمسئولیت: مهارت زندگی ***

 هدف

 آموزانیادگیری مهارت گوش دادن در دانش 

 آموزانپذیری و جرئت ورزی در دانشهای مسئولیتیادگیری مهارت 

 سازیآماده

 صوت شعر داستان آرش کمانگیر، فایل صوتی درس،  تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا، :های آموزشی موردنیازوسایل و رسانه

 تصاویر حماسی و ...

 آموزانحضوروغیاب و برقراری ارتباط عاطفی با دانش آموزان:برقراری ارتباط با دانش 

 :بیان از حفظ داستان درس توسط دانش آموزان و ارایه بازخورد به آنها توسط معلم ارزشیابی تشخیصی 

 بیان نحوه ارائه داستان انتخابی توسط هر دانش آموز به اعضاء خانواده خود و نظرات آنها به داستان و قبل:  بررسی تكلیف مهارتی جلسه

 ارایه بازخورد معلم به آنها

 :ویژه شاهنامه و نیز نشان دادن تصاویر مربوط به موضوع های حماسی بهمعلم با خواندن یا بارگذاری صوتی داستان ایجاد انگیزه

 کند تا درباره آن بحث و گفتگو کنند.موزان را تشویق میآدرس، دانش

ارائه درس 

جدید و 

ارزشیابی 

 تكوینی

  نمایدمیو برای هر گروه یک نماینده تعیین  کندمینفر( تقسیم  6الی  4مختلف )ترجیحاً  هایگروهمعلم دانش آموزان را به. 

 صحبت کنند، خواهد که درباره آن با همآموزان میدانش درس از های مختلف متنپرسیدن سؤاالتی درباره بخش معلم با

های داستان را بگویند و بیان کنند اگر خودشان های خود را بیان کنند، دالیل کار آرش یا دیگر شخصیتنظرات و دیدگاه

 ؟ و ... .اگر آرش تیر نمی انداخت سرنوشت ایرانی ها چه می شد کردند؟جای آرش یا ... بودند چه میدر داستان به

 را به کالس ارائه  هابحث، و نماینده گروه نتیجه کنندمینظر درباره داستان و سؤاالت پرسیده شده بحث و تبادل هاگروه

 .دهدمی

 دهد.ها بازخورد مناسب میآموزان به آنهای دانشمعلم با بررسی فعالیت 

ارائه تكالیف 

 مهارت محور

 ره داستان انتخابی خود با دوستان یا اعضاء خانواده )پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر، آموزان می خواهد دربامعلم از دانش

 برادر، خواهر یا دیگر اعضاء( خود بحث و تبادل نظر کند و نتیجه آن را در جلسه بعد ارائه دهد

  


