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

قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 www.moallemsite.irهمین سایت مراجعه کنید . 

 

 

 به نام خدا

 45ده :ینی شبموضوع درس : فارسی                             درس : پرواز قطره         زمان پیش 

 علم : م     نحوه ارائه درس : کار تیمی ) مشارکتی (          تعداد فراگیران :                 

 آشنایی با چرخه ی آب و تقویت روان خوانی اهداف کلی

 آشنایی با مسائل علمی ) چرخه ی آب ( زئیاهداف ج

 تقویت حس کمک به دیگران

 تقویت حس خشنودی حاصل از کمک به دیگران

 آشنایی با کاربرد پیشوند نا در کلمه سازی

 تقویت حس کنجکاوی در مسایل علمی

وسایل مورد 

 نیاز

 چراغ الکلی ، کتری کوچک ، سینی ، سیستم هوشمند ، کارت کلمات

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

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

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالت کوتاه پاسخ از دانش آموزان نظیر :

 در مورد بخار آب چه می دانند ؟

 چگونه آب بخار می شود ؟

 فوایدی دارد ؟خورشید چه 



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

قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 www.moallemsite.irهمین سایت مراجعه کنید . 

 

ر ددرست کردن چند قطره آب و خورشید به صورت کاردستی و بردن سر کالس و صحبت  ایجاد انگیزه

 مورد آن و انجام یک نمایش کوچک در مورد تبخیر آب دریا ها

له و جم ارائه ی درس توسط سی دی آریا و پس از آن خواندن گروه ها و بازی با کلمات ارایه درس

 سازی آن در سر کالس

 کالس را به سه گروه تقسیم می کنیم  تعیین تکلیف

 گروه اول : از صفحه ی اول به بزرگترت امال بگو

 گروه دوم : کلمه هایی که ش دارند را بنویس و با پنج تای آن جمله بساز 

 گروه سوم : در مورد چرخه ی آب تحقیق کنید و به کالس بیاورید 

 هم معنی کلمات این درس :

 یک دفعه هان :وسط : میان       نگاه می کرد : تماشا می کرد        این قدر : این اندازه      ناگ

 ار دیگر بوباره : د     پراکنده : پخش       اطراف : دور و بر       تندی : شدیدی        همراه : دنبال  

ز از آب      اینپر آب ، بی  مثل : مانند ، شبیه        حاال : االن ، اکنون       نیاز : احتیاج        سیراب :

 فریاد : داد       قشنگ : زیبا       تکه : قطعه       بعد : سپس       طالیی : زرد

 


