
 

 «قوطی کبریت خاطرات»طرح درس داستان 

دربزرگ زبان یک پی داستان، یک معلم تاریخ است که تالش کرده بخشی از یک تاریخ را در داستانی از یشمن، نویسندهپل فال

 روایت کند.

 

 ه، فقر، رابطه پدربزرگ و نوّ، مهاجرتهخاطر های داستان:کلیدواژه

 :اهداف

 لغات ینهیگسترش گنج (1

 یداریمتن شن حیدرک اطالعات صر (2

 یداریبه استنباط با توجه به متن شن دنیرس (3

 یداریاطالعات متن شن ریو تفس قیتلف (4

 مطالب یبحث و گفتگو و اظهار نظر درباره (5

 گرانید تیوضع حیاحساسات و تشر انیب (6

 انگریو احساسات د تینسبت به وضع تیحساس تیتقو (7

  یدرون یهااحساسات، افکار و تجربه انیب ییتوانا (8

 هاخالق به پرسش ییپاسخگو تیتقو (9

 شناخت خود (10

  

؛ دگویی خود میپدربزرگ از خاطراتش برای نتیجهدر این داستان، 

زمانی که پدربزرگ هنوز نوشتن بلد نبود و خاطراتش را  ازخاطراتی 

 گذاشت.ها میکبریتقوطیدل در 

برد. زمانی که او اش میهای کودکیخاطرات پدربزرگ او را به سال

 .. .. کنند مهاجرتاش مجبور شدند از ایتالیا به آمریکا و خانواده



 

 ششم دبستان سوم تا :یسن گروه

 جهان یآموزان، نقشهبه تعداد دانش ، کاربرگ«قوطی کبریت خاطرات»کتاب  ابزار موردنیاز:

  طرح: یاجرا

هم ها را با ها نمایش دهید. سپس قارهی جهان را برای بچهنقشه

و همچنین نمایش محل  ریرا با نشان دادن تصاو داستان  مرور کنید.

 یخوانقصه ای ییگوقصهزندگی و مسیر سفر پسرِ قصه روی نقشه 

 .دیکن

 :توانید از بین سؤاالت انتخاب کنید()می و گفتگو بحث

 درک مطلب یهارسشپ: 

 ها بود؟جا در انتظار آناش تصمیم گرفتند که به کشور دیگری بروند؟ چه کسی آنچه شد که پسربچه و خانواده. 1

  بگذارد؟ها خاطراتش را در قوطی کبریتتصمیم گرفت  بچهپسره شد که چ. 2

 انداخت؟ یاد کدام خاطره میبه پدربزرگ را  هااینهرکدام از  . 3

 ی زیتون، سر نوشابه، پوست تخمه آفتابگردانهسته

 ها خالی بود؟چرا یکی از قوطی کبریت. 4

  کردند؟ هاییجا چه کاراش به آمریکا رسیدند، در آنوقتی پسربچه و خانواده. 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگران: و خود شناخت برای هاییپرسش 

ر ها از یک شهشود که آدمکنید که چه دالیلی باعث میفکر می. 1

 مهاجرت کنند؟یا کشور به  شهر یا کشور دیگری 

 . اگر تو جای مادربزرگِ پسر بودی، چه احساسی داشتی؟2

هایی ممکن رود، چه احساس. وقتی کسی به یک جای جدید می3

 است داشته باشد؟

. دوست داشتی که جای دختر باشی و خاطرات پدربزرگ را 4

ات بشنوی؟ تو دوست داری خاطر چه کسی از افراد خانواده

 را بشنوی؟

 ؟ف میکنییات تعرای را برای نوهاشتی جای پدربزرگ باشی و برای کوچکترها  از خاطراتت بگویید؟ چه خاطره. دوست د5

 



 

 ی پیشنهادیهافعالیت

 های خاطراتقوطی کبریت 

آموزان از دانش . اوردیبدارد، با خود به کالس  ایرا که با آن خاطرهکوچک  شیء ککه ی دیبخواه انآموزدانشهریک از از 

نار را هم  ک)یا آن را روی کاغذ بنویسند و  آن شی در کالس صحبت کنند.ه نوبت شیء ب از آن خود یخاطرهدر مورد که  دیبخواه

 اند، برگزار کنید.آوردهبه کالس ها با خود بچهریک از ای که هء پرخاطرهیک نمایشگاه از اشیا شان بچسبانند.(خاطره

 

 ای برای مادربزرگامهن  

ها را گروهبندی کنید. از هر گروه  بخواهید که فرض کنند که بچه

جای پسربچه و خواهرهایش هستند و پس از سفر طوالنی، به آمریکا 

د بنویسنای خواهند که برای مادربزرگ خود نامهاند. اکنون میرسیده

یا برای او یک نقاشی بکشند. )اینکه نامه بنویسند یا نقاشی بکشند را، 

بنا به توانایی و گروه سنی هدف انتخاب کنید(. سپس هر گروه 

ای ای را که برها نشان دهد یا نامهتواند نقاشی خود را به سایر گروهمی

 ها بخواند.مادربزرگ نوشته برای سایر گروه

 

  در مورد سفر مادربزرگ/پدربزرگخاطرات 

ترهای خانواده مصاحبه کنند و در ها بخواهید که  با یکی از بزرگاز بچه

. سپس متن مصاحبه را با خودشان به کالس بیاورند و در کالس برای بقیه ها بپرسندی خودشان سؤاالت زیر را از آنمصاحبه

و با  شنداند، بکای که شنیدهاین امکان وجود دارد که یک نقاشی از خاطره توانند به خوبی بنویسند،ها نمیبخوانند. )اگر بچه

 .(خود به کالس بیاورند

 ای از یکی از سفرهای خودتان بگویید.خاطره -

 چه شد که به سفر رفتید؟ -

 هایی وجود داشت؟در این سفر چه سختی -

 سفر به یادتان مانده؟این چه چیزهای خوبی از  -


