
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

 

 

 به نام خدا

 45ده :درس : پرچم                  زمان پیش بینی ش               دومموضوع درس : فارسی  

 علم : م  نحوه ارائه درس : داستان و نحوه ساخت انواع پرچم ها        تعداد فراگیران :       

 آشنایی دانش آموزان با پرچم اهداف کلی

 ران و مفهوم هر یک از رنگ های آنآشنایی با پرچم ای اهداف جزئی

 شناخت عالمت وسط پرچم و مفهوم آن

 ایجاد حس احترام و عالقه به پرچم ایران به عنوان نماد استقالل کشور 

 تقویت حس میهن دوستی

 آشنایی با برخی نکات زبان و ادبی واژه های هم نویس

وسایل مورد 

 نیاز

 وزن ته گرد و یونولیتس –کاغذ رنگی  –کارت کلمات  –کتاب آموزشی 

اوند اد خدیمعلم با چهره ای گشاده و سالم وارد کالس می شود و کالس درس را با نام و  رفتار ورودی

 شروع می کند سپس به حضور و غیاب دانش آموزان می پردازد

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواال کوتاه پاسخ از دانش آموزان 

 آیا پرچم کشور های جهان را دیده اید ؟
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 چم ما چند رنگ دارد ؟پر

 سرود ملی کشورمان را بلد هستید ؟

ت ه حالگذاشتن سرود ملی کشور ، ایستادن در هنگام پخش آن و گذاشتن دست به سینه ب ایجاد انگیزه

 احترام

یان گذاشتن درس از سی دی آریا و سپس خواندن افراد در هر گروه و همچنین در پا ارایه درس

 کشیدن پرچم ایران در دفتر و رنگ آمیزی آن

 کلماتی که سه نقطه دارند پیدا کنید و جمله بسازید  تعیین تکلیف

 پرچم کشور را کشیده رنگ نمایید و نماد هر رنگ را در آخر بنویسید 

 درس : هم معنی کلمات این

الف      وت ، اخترق : تفاف  نسیم : باد مالیم       می وزید : تکان می خورد ، حرکت هوا       وسط : میان ، بین    

 شبیه        ،انند وارد : داخل     گذشته : قبل     لذت : خوشی       احساس کردن : حس کردن       مثل : م

 : می بینم ، تماشا می کنم       نشانه : عالمت قشنگ : زیبا ، خوشگل      نگاه می کنم

    یک بار دیگر :سربلندی : افتخار      صلح : آشتی ، دوستی      دفاع : نگه داری ، مواظبت      دوباره 

 بحصسرخ : قرمز       میهن : وطن       گذشته : قبل     هنگام : وقت      صبحگاهی : هنگام 

 


