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 پایه دوم        طرح درس روزانه              به نام خدا         سال تحصیلی     

 ساروی   دقیقه      نام آموزگار :  54زمان :    نام درس : فارسی       عنوان درس : پرچم    
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 ارزشیابی ابزار و وسایل روش تدریس مفاهیم اهداف
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 اهداف رفتاری :

فرآیند تدریس از فراگیر 

 انتظار می رود که بتواند : 

ایران را (رنگ های پرچم 1

 نام ببرد.

(هر رنگ در پرچم ایران 2

 نشانه چیست ، توضیح دهد .

 

(درباره کلمه اهلل در وسط 3

 پرچم ایران توضیح دهد .

(معنی واژه های تازه درس 4

 را بیان کند .

 (متن را روان بخواند.5

( به پرسش های درس 6

 پاسخ دهد .

(نسبت به کسب اطالعات 7

ملی ، میهنی کنجکاوی 

 هد . نشان د

(نسبت به مفاهیم موجود 8

در طرح و رنگ پرچم 

کشورش عالقه نشان می 

 دهد .

(هر کشور پرچم 

مخصوص به 

 خود دارد .

(پرچم نشانه 2

وجود یک کشور 

 است .

(پرچم ایران 3

 سه رنگ دارد .

(رنگ سبز 4

نشانه سرسبزی 

 است 

(رنگ سفید 5

نشانه صلح و 

 دوستی است .

( رنگ سرخ 6

نشانه دفاع از 

میهن و آزادی 

 می باشد .

 و ..........

 کارایی تیم  

 

 پرسش و پاسخ

 توضیحی

 کتاب

 

 تخته

 

کارت های گروه 

 بندی

 

 تصاویر پرچم

 

صورت و تصاویر 

 ورزشکاران

 

 پرچم پارچه ای

 آغازین :

آیا تاکنون پرچم 

 ایران را دیده اید ؟

در چه مکان هایی 

پرچم ایران را دیده 

 اید ؟

پرچم هر کشور 

 ه چیست ؟نشان

  

 تکوینی :

)بر اساس چک 

 لیست (

 پایانی : 

با هریک از کلمه 

های پرچم ، اهلل ، 

 صلح ،دفاع،

سرسبزی جمله 

 بسازید .

 


