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یران ی خواهم امها  ابتدا یک توصیف زیبا و ساده از ایران با همیاری دانش آموزان ارائه می دهم سپس از بچه

وی زان را رش آمورا یک انسان در نظر بگیرند و بگویند به نظر آن ها ایران چگونه انسانی است. مطالب دان

د ( بگذارنیران(تخته یاد داشت می کنم. مرحله بعد قیاس شخصی: از دانش آموزان می خواهم خود را جای)) ا

ی مآموزان  دانش رند. تعارض فشرده: در این مرحله ازو احساسات خود را بیان کنند یعنی بگویند چه حسی دا

 ک از ایندام یخواهم تا از بین قیاس ها و تشبیه های مرحله دوم و سوم کلماتی را جدا کنند و بگویند ک

ای یاس هقکلمات برایشان جالب تر است. توصیف خالق: حاال از میان دانش آموزان می خواهم از میان 

اده سین توصیف بند.  خاب کرده،با استفاده از آن ها موضوع ایران را دوباره توصیف کنبرگزیده، چند تا را انت

ش صل تالاول زنگ  واین توصیف تفاوت بسیاری است. این توصیف دارای غنا و ارزش زیادی است چون حا

 کنند.یموانی جمعی است. در آخر از روی شعر با کالمی موزون می خوانم و دانش اموزان نیز شعر را هم خ
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