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 مطالعات اجتماعی چهارم – (بیستم درس) ملی های نشانه درس روزانه درس طرح
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طراحی شماره 

 02 : آموزشی

 درس) ملی های نشانهموضوع درس: 

 (بیستم

  دقیقه 54 اجرا: مدت تاریخ اجرا:  

  مدرسه تعداد فراگیران:  چهارم کالس:   مجری: 

 ســدریـــــــل از تــالف: قب

  بلوم جدید بندی طبقهبرنامه درسی ملی و هدف نویسی تلفیقی از بر اساس  اهداف

 پیامدها و اهداف  هدف سطح

 (شناختی حیطه.)شوند می آشنا ملی های نشانه با فراگیران هدف کلی

 (عاطفی حیطه.)دهند می نشان عالقه  ملی های نشانه شناخت به نسبت فراگیران

 (حرکتی– روانی حیطه.)گذارند می  احترام خود ملی های نشانه به فراگیران

 آرم
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اهداف 

 ای مرحله

 :شوند آشنا زير موارد با آموزان دانش رود انتظارمي درس درپايان

 (شناختی حیطه  - دانش سطح.)ببرند نام را ایران ملی های نشانه -

 (شناختی حیطه  - وفهم درک سطح. .) دهند توضیح اساسی قانون مورد در -

 (شناختی حیطه – وفهم درک سطح.)دهند توضیح پرچم های رنگ مفهوم مورد در -

 (شناختی حیطه – ترکیب سطح.  )کنند صحبت کشور ملی های نشانه مورد در -

 (شناختی حیطه –ارزشیابی سطح.)آورند دلیل ملی سرود پخش هنگام در ایستادن مورد در -

 (شناختی حیطه – تحلیل و تجزیه سطح. )کنند رامشخص پرچم های رنگ -

 (شناختی حیطه – کاربرد سطح. )کنند محاسبه شمسی تقویم اساس بر را سال های روز تعداد -

 (عاطفی حیطه – توجه یا دریافت سطح. )کند می دنبال را ملی های نشانه درس -

 (عاطفی حیطه – پاسخ یا واکنش سطح. )بخوانند جمعی دسته طور به را ملی سرود -

 (عاطفی حیطه – گذاری ارزش سطح. )شوند قائل اهمیت خود کشور ملی های نشانه برای -

 (عاطفی حیطه – گذاری ارزش سطح. )کنند دعوت  کشورخود ملی های نشانه به گذاشتن احترام راجهت دوستانشان -

 روانی  حیطه – شدن عادی سطح. )خیزند بر خود جای از ملی ی نشانه این احترام به ملی سرود پخش با همزمان -

 (حرکتی

 (حرکتی روانی حیطه – مستقل اجرای سطح.) کنند  استفاده تاریخ بررسی در تقویم از -

 (حرکتی روانی حیطه -تقلید و مشاهده سطح. )بنویسند  خود  اجتماعی دفترمطالعات در را اضافه  نکات -

 (حرکتی روانی حیطه – دقت سطح. )بسازند را کشور پرچم -
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و 

سطح در 

 بلوم

 ملی درسی برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

  *   تفکر شناختی تعقل نمايند .در مورد فلسفه پرچم و رنگ های آن تفکر و 

   *  ایمان عاطفی . شوند قائل اهمیت خود کشور ملي های نشانه برای

    * درک شناختی ببرند نام را ايران ملي های نشانه

  *  * علم شناختی کنند رامشخص پرچم های رنگ

روانی  کنند  استفاده تاريخ بررسي در تقويم از

 حرکتی
    * عمل

    * اخالق عاطفی کند مي دنبال را ملي های نشانه درس

 *    عمل شناختی بسازند را کشور پرچم

 رئوس مطالب
 تقويم - قانون اساسي –پرچم  –نشانه های ملي 
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مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

  ديتاشو و فیلم – ماژيک – تابلو-اجتماعي مطالعات  دفتر – درسي کتاب

 رفتار بینی پیش

  ورودی

 دانش آموزان با پرچم ايران و رنگ های آن آشنايي دارند .

ایجاد ارتباط 

 اولیه

 ديدن -ها مناسبت بیان – فراگیران رواني و فیزيکي وضعیت بررسي -غیاب و حضور – پرسي احوال و سالم -کالس به ورود

ان تکالیف
زم

 2   

قه
دقی

 

بندی،  گروه

مدل و ساختار 

 کالسی

 شکل قرار مي دهیم .  u دانش آموزان را گروه بندی کرده و میزها را به صورت 

ایجاد و  روش 

 تداوم انگیزه

 خدود  صددای  کدردن  بدم  و زيدر  بدا  کنیدد  سعي و.بخوانند بلند صدای با را من عزيز ی خانه شعر آموزان دانش جلسه ابتدای در

 .شود ايجاد درس شروع برای الزم ی انگیزه آموزان دانش در تا دهید شعر به ريتمي

 .شود پرسیده آموزان دانش از شعر اين يا رابطه در هايي سوال سپس

 در و ملدي  هدای  نشدانه   آری سدتون  در کده   گیرد مي انجام است نه ديگر ستون ودر آری ستون يک در که جدولي کشیدن با

 ؟ چیست درس موضوع که بزنند حدس بايد آموزان دانش و گرفته قرار نیستند ملي نشانه که مواردی نه ستون

ب
ناو

مت
ن: 

زما
 

ارزشیابی 

 آغازین

 : پرسیم مي سوال چند قبل درس از

 کنید؟ مرتب کالس تابلوی روی بر را غذايي زنجیره اجزای

  اند؟ کدام خوار گوشت و خوار گیاه جانوران

   شود؟ مي هوا شدن آلوده موجب هايي چیز چه

  زند؟ مي لطمه گیاهان و جانوران زندگي به زيست محیط در زباله کردن پخش آيا

ن:
زما
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های  روش

 تدریس

 پاسخ و پرسش ، نمايشي ، توضیحي ، سخنراني ، فکری بارش

 های مرحله حین تدریس ب: فعالیت

ه 
اد

آم

ی
از

س
 

 تصاوير و فیلم تدريسو  کامپیوتر آماده کردن پاورپوينت و سیستم

ن: 
زما

قه 5
دقی
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آمووز اسوت و    های معلم و دانش شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیت ها به صورت تلفیقی مطرح می این فعالیت :آموز دانش -معلمهای  فعالیت

 .چین استفاده شده است خطرسد و به همین خاطر از  نمیمنطقی به نظر 

 

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

 مددي آمددوزان وازدانددش نمددوده اسددتفاده 98 تصويرصددفحه از ابتدددا-

 آنهدا  نیزبده   معلدم  و نمايندد  بیدان  کنندد  مي مشاهده را آنچه خواهیم

 آمدوزان  داندش   را کشدورمان  مختلدف  اقدوام  نام  تا میکند راهنمايي

 . شوند متوجه

 

 توسدط  آمدده  دسدت  بده  هدای  پاسدخ   تدا  خدواهیم  مي فراگیران از -

 بندی جمع سپس و  شود ارائه درس کالس به ها گروه های نماينده

 . گردد انجام معلم توسط فعالیت پاسخ

 . کشورمان ملي های نشانه معرفي -

 . دهیم مي  توضیح اساسي قانون مورد در -

 کتداب  قسدمت  ايدن  متن روی از تا خواهیم مي آموز دانش يک از-

 .شويم مي متذکر را مهم بخواندونکات

  پرسیم مي سوال فراگیران از کشورمان پرچم مورد در -

 سدواالت )  اند خوانده را آن دوم سال خوانداری کتاب در قبال زيرا

 .( است پرچم های رنگ معنای به مربوط
 

 مختلدف  اقدوام  کننددو  صدحبت 98 ص تصدوير  مورد در-

 .کنند بیان معلم کمک به را کشور

 

 

 ص فعالیدت  سدواالت  مدورد  در گروهي ی گو و گفت -

 . درسي کتاب 98

 

 بدده را خددود وگددوی گفددت ی نتیجدده گددروه هددر نماينددده-

 معلم بندی جمع  نکات به سپس و دهد ارائه درس کالس

 .   دهند گوش

 

 خود معلم به دادن گوش-

 

   اساسي قانون توضیحات به دادن گوش -

 

 گدوش  بقیده  و خواند مي قست اين متن روی از نفر يک-

 مدي  متدذکر  معلدم  کده  مبحد   ايدن  مهم نکات دهندو مي

 . زنند مي عالمت شودرا

 

 
 بدرای  را اضدافه  مطالدب  گويیم مي و کنیم مي اعمال را اضافه توضیحات-

  بنويسند خود عمومي اطالعات

 

 مهم نکات و بخواند کتاب  قسمت اين متن روی از نفر يک خواهیم مي-

 .شويم مي متذکر را

 

 در آن فدیلم  نمدايش  بدا  همدراه  را ملدي  سدرود  تا خواهیم مي فراگیران از - 

 خدواهیم  مدي  و دهیم مي توضیحاتي آن مورد در  سپس و  بخوانند کالس

 . بنويسند خود عمومي اطالعات برای را اضافه مطالب

 

  معلم سواالت به دادن پاسخ -

 مطالددب ونوشددتن پددرچم قسدمت  توضددیحات بدده  دادن گدوش -

 .کند مي بیان معلم که اضافه

  بده  دادن وگوش پرچم متن روی از آموز دانش يک خواندن-

 زدن عالمت سپس و  خواند مي متن روی از که آموزی دانش

 .شود مي متذکر معلم که مبح  اين مهم نکات

 سدپس  و معلدم  توضیحات به دادن وگوش ملي سرود خواندن-

 . کند مي بیان معلم که اضافه مطالب نوشتن

  تقويم مورد در معلم سواالت به دادن پاسخ -

 تقويم مورد در معلم توضیحات به  دادن گوش-
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های  فعالیت

خالقانه 

 آموزان دانش

 

 از دانش آموزان می خواهیم پرچم کشور مان را نقاشی و رنگ کنند .
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 الف: تکوینی )در جریان تدریس(
 سواالتي که در حین تدريس از دانش آموزان مي پرسیم :

 پرچم ايران چند رنگ است ؟

 هر رنگ پرچم نشانه چیست ؟

 ب: ارزشیابی تراکمی 

 اند؟ کدام ايران ملي های نشانه

 کنید؟ تعريف را ملت

 دهید؟ توضیح اساسي قانون مورد در

  ببريد؟ م نا را پرچم های رنگ

 دهید؟ توضیح را پرچم های رنگ مفهوم

 چیست؟ ايران ملت زبان و خط

 گردد؟ مي آغاز روزی چه با شمسي تقويم
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دق

 یقه

 

 

 

 بندی جمع

و ساخت دانش 

 جدید

 توسددط مطالددب ارائدده  از پددس و کننددد بیددان انددد فراگرفتدده امددروز درس از را آنچدده تددا  خددواهیم مددي فراگیددران از نفددر دو از

 . شويم مي متذکر را اند نکرده بیان آنان  است مهم آنچه  آنها

  تقويم ، معیار زبان و خط ، اساسي قانون  ، ملي سرود  ،  پرچم: شامل   ايران ملي های نشانه

 .کنند بیان توضحاتي ها نشانه از کدام هر مورد در

ن: 
زما

5 
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 تعیین

تکالیف و 

 اقدامات بعدی

 و کننـد  تحقیـ   آن مفاهیم و عالیم  ی درباره و کنند درست رنگی کاغد با را ایران پرچم آینده ی جلسه برای

 .دهند ارائه کالس در آینده ی جلسه

  کتاب 20 صفحه فعالیت اول سوال به دادن پاسخ-امروز درس خواندن: فردی

 اینکـه   مورد در تحقی   دوم گروه ، پرچم ساختن اول گروه که شود می ارائه مجزا طور به گروه  سه به:  گروهی

 بـر  را سـال  روزهـای  تعداد یکدیگر کمک با  سوم وگروه ؟ است شمسی و قمری تقویم از تلفیقی ما تقویم چرا

 .کنند محاسبه شمسی تقویم اساس

 هنر درس درزمان ایران در مختلف اقوام های لباس از نقاشی کشیدن:خالقیت

ن:
زما
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 معرفی منابع

 ابتدايي مطالعات اجتماعي چهارمکتاب 
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 معرفی منبع :

 ، چاپ اول7711نويسنده  محمد رضا افتخارزاده ، محل نشر  تهران ، انتشارات  قلم ، سال نشر نام کتاب مذهب و ملیت ايراني ، 

 کلید واژه درس  :

 اساسی : قانون  

 .است ديگر قوانین تنظیم برای راهنمايي و کشور يک حقوقي سند ترين عالي

 کننده اداره قوای اساس آن، اختیارات و حدود و حکومت چگونگي حکومتي،  نظام مقررات و اصول که است قانوني اساسي، قانون

 کند مي مشخص که قانوني است، حاکم نظام کننده تعیین حقیقت در اساسي قانون. سازد مي معین را افراد وظايف و حقوق و کشور

 قوه از اعم حاکمه قوای ين ا و است چگونه ملت افراد حقوق و ها آزادی با حاکم قدرت اين روابط است، متمرکز کجا در قدرت

 ملي، پرچم مانند مضامیني اساسي قانون اين بر عالوه. دارند ملت برابر در هايي مسئولیت و اقتدارات چه قضائیه قوه و مقننه مجريه،

 برای راهنمايي و کشور يک حقوقي سند ترين عالي اساسي قانون های سیاست بر حاکم اصول و کشور پايتخت ملي، نشان ملي، سرود

 .باشد داشته مغايرت اساسي قانون با نبايد مقررات و قانون هیچ. است ديگر قوانین تنظیم

 

 باشد مي ذيل مشخصات دارای قانون اين: 



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

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

 

 نمايد. مي توضیح و تشريح عادی قانون را مسائل جزئیات و کند مي بیان را کلي موضوعات مملکت هر اساسي قانون. بودن کلي_

 عملي ی زمینه آنصورت غیر در. باشد داشته همخواني جامعه يک اعتقادی مباني با بايد قانون اين که اينست اساسي قانون ويژگي دومین      _

. کند نمي پیدا عملي ی جنبه و افتد مي اعتبار از که شک بدون باشد نداشته مطابقت مردم اعتقادی مباني با اساسي قانون اگر. کرد نخواهد پیدا

 را قانوني مطلب، اين به توجه با نیز قانون واضع. نمايد احترام آنرا و داشته آشنائي مردم اعتقادی مباني به نسبت حقوقدان که است نیاز اين بر بنا

 .باشد داشته قرار مردم باورهای و اعتقاد با همآهنگي در که کند وضع

 از منظور. باشد داشته را اجراء قابلیت بايد شده شناخته قوانین مادر که قانوني. باشد مي اساسي قانون ويژگي سومین اين. اجراء قابلیت     _ 

 قانون گاه هر. نکشاند چالش به نیز را مردم باورهای اينکه ثانیا و باشد نداشته قرار ملي منافع با تضاد در بايد قانون اين اوال که اينست اجرا قابلیت

 .کنند مي تطبیق آنرا مردم و کرده پیدا را اجرا قابلیت که ترديد بدون شود وضع ملي منافع راستای در

 .کند نمي پیدا را اجرا قابلیت آن غیر در باشد حقوقي اصول مطابق بايد قانون اين که اينست اساسي قانون مشخصات از ديگر يکي   _

 نداشته قرار يکديگر با تضاد در و باشند هم با همآهنگ بايد اساسي قانون مواد. باشد مي اساسي قانون ويژگیهای از ديگر يکي تعارض عدم    _

 کند نقض را ديگر ی ماده اساسي قانون مواد از يي ماده يک اگر. بود نخواهد اعتبار قابل باشد نداشته را ويژگي اين اگر اساسي قانون هر. باشند

 .دهد دست از را اجرا قابلیت تا شود مي سبب و کرده دلي دو و ترديد دچار را مردم باشد، داشته قرار آن با ضديت در و

 قانون. است منظم بندی فصل دارای باشد که کشوری هر در مدون اساسي قانون. است اساسي قانون ويژگیهای ديگر از منظم، بندی فصل    _

. است موضوع يک در مشخص فصل هر. است ماده دو و شصت و يکصد و فصل دوازده دارای و بوده ويژگي اين دارای نیز افغانستان اساسي

 .دهد مي تشکیل دولت را قانون اين اول فصل

. باشد ابهام گونه هر از بدور و روشن واضح، بايد اساسي قانون ی ماده هر. باشد مي اساسي قانون ويژگي هفتمین قاطعیت، و وضوح    _

 قانون تبیین و تفسیر در تا کرد اجتناب شود، مي گون گونه تعبیرات موجب و رساند مي را معني چندين که های واژه کاربرد از بايد همچنان

    .نکند تفسیر آنرا خود میل مطابق کس هر و نیايد وجود به مشکل کدام اساسي

 :پرچم 

 .شود مي درست رنگي صورت به کاغذ يا و پارچه روی بیشتر که است کشور يا و سازمان گروه، يک نماد 



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

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

 

 شیر گاه اند کرده روايي فرمان ايران بر که هايي حکومت نوع به بسته رنگ سه اين درمیان قرمز، و سفید، سبز، های رنگ به ايران، پرچم

 گر بیان که نشاني 77۳1 انقالب از بعد و اکنون هم است، گرفته قرار( نشان بدون) سفید گاه و - دارد بیشتری قدمت که - خورشید و

 سفید رنگ به «اکبر اهلل» 22 همچنین است، گرفته قرار سفید رنگ روی و پرچم میان در قرمز رنگ به و  است «اهلل اال اله ال» شعار و «اهلل»

 .است گرفته قرار قرمز رنگ باالی حاشیه و سبز رنگ پايین حاشیه در بهمن، 22 روز در انقالب پیروزی نشانه به و

 :معنای رنگ های پرچم

 در عقیده و ايمان ی نشانه اسالم، در سبز،. است آرامش و سرسبزی جواني، و امید امنیت، ی نشانه ،دوستي و خرميی  نشانه سبزرنگ 

 .رود مي شمار  به اسالم دين رنگ سنتي، طور به سبز رنگ. است قیامت روز ی نشانه همچنین و جاودانگي و بقا خدا، به توکل دين،

 (زرتشتیان نشانه از گرفته بر) دوستي و صلحنشانه ی   سفیدرنگ 

نشانه  ، (شهیدان)ايران راه در رفتگان دست از خوندهنده  نشاناست، شهامت  و قدرت و شجاعت ، انقالب ی نشانه سرخرنگ 

 است.    ايران در برابر تجاوزکاران و ستمکارانمسلمان  صالبت و پايداری ملت

 امام پیام ما ملي سرود. زنند مي فرياد عشق نغمه زمان گوش در که شهیداني ماست شهیدان سرود ايران  ملي : سرودسرود ملی -

 را بدان انديشه و ايران فقط نه دنیا سراسر از فتنه رفع به متعهديم ما. ماست اسالمي جمهوری جاودانگي. ماست آزادی و استقالل ماست

 خواهیم جنگید. خدا دشمنان با و نمود خواهیم دور جهان سراسر از

 سال يک يا دوره يک نمايش به و محاسبه که است سالنامه گاهنامه، آن ديگر های نام و است کردن تعديل معنای به لغت در :تقویم -

 .شود مي گفته

 برابراست خورشیدی سال آغاز. است هجری مبدأ با جاللي شماری گاه يبرپايه شمسي هجری تقويم يا خورشیدی هجری شماری گاه

 در شماری گاه اين. است رسمي شمار گاه افغانستان و ايران کشورهای در اکنون خورشیدی، هجری شماری گاه. بهار روز نخستین با

تلفیقي از تقويم  ايران کشور  تقويم در .شد اعالم کشور رسمي شمار گاه ،77۳۱ فروردين 77 در ملي شورای مجلس تصويب با ايران

مری و شمسي ديده مي شود و علت آن است که تقويم هجری شمسي جهت تغییر فصول و وضعیت بهار و خزان  مناسب هجری ق

است و تقويم هجری قمری جهت  اطالع از مناسبت های ديني و انجام اعمال دين مثل شروع ماه مبارک رمضان و انجام فريضه حج 

   و.. کاربرد داردو مردم به هر دو نیازمند هستند. 

 


