
 بنام خداوند جان آرفین

 حکیم سخن رد زبان آرفین

 اهداف تم اهی

ی کتاب ریاضی اول دبستان صفحه هب صفحه   

نرگوه آموزشی اپهی اول شهرستان افرسا  



شهناز رچاغی-اقسم محمودی  



 اشپز خانه                                           تم اصلی شناخت رزق 1تم

 اهداف مهارتی )  ضمنی ( :                                       

 شکر هم زدن  –شیر ریختن  –شکر ریختن  –چایی ریختن  -

 میوه برداشتن  برای مدر سه  –ساندویچ یا لقمه گرفتن  -

 لقمه گرفتن کره و عسل  –لقمه گرفتن پنیر و گردو  -

 : اهداف اموزشی 1صفحه 

اول/ –قبل/ بعد –ردیف/ ستون –چپ/ راست –باال /پایین 

 مستطیل (–مربع –)دایره مثلث –سوم –اول/ دوم –اخر 

 اهداف شناختی :

 رشد قوه ی بیان  و توضیح و تو صیف  -

 رشد ادرا ک  کالمی  -

 کار با ابزار  و انگشتان  -

 داستان سازی  با اشکال / اعداد / ابزار ها  -

 اهداف نگرشی :                                                 

ریاضیات توانمندی خود را در مهارت برقراری ارتباط  -1

 پرورش می دهد 

درست صحبت کردن  و بیان افکار برای دیگران در  -2

 برقراری ارتباط اهمیت  دارد 

                            ریاضیات به تمرکز افکار کمک می کند                  -3

 :  3صفحه 

 هدف اصلی  شمارش اشکال هندسی   - 

 شناخت اولیه  نسبت به اشکال هندسی بدون نام  بردن اسم   -

رشد کال می  از طریق بیان تفاوت ها و شباهت ها ی  -

 اشکال 

 به کار گیری  رنگ در  سر شماری اشیا  -

 :                                                           2صفحه 

شمارش )با توجه به درک و تجربه ی قبلی فرض بر این  -

 را می داند ( 5تا 1است که دانش اموز شمارش 

  5تا  1شمارش وبیان اشیا,  -

 را بدون شمردن بگویند . 3تا 1انتظار می رود اشیا ,

 :  5صفحه  

تشخیص دسته ها یی که دارای الگو هستند یا دارای الگو  - 

 نیستند 

 سا خت  الگوی متناظر تشخیص داده شده  -

تشخیص  اینکه یک  دسته از اشیا در محیط پیرامونی تشکیل   -

الگو می دهند یا خیر و بیان چرایی  ان  و ارائه ی الگو ی 

 متناظر با ان 

که در محیط پیرامونی می برقراری ارتباط بین الگو هایی  -

 بیند که رابطه ی انها مثل هم است 

 :                                                           4صفحه 

 توانمندی کپی برداری از یک الگوی ارائه شده                   -

بین  الگو  استفاده از ادراک کالمی  جهت بیان و  روابط -

                                             ارائه شده    های 

توانایی  ساخت الگوی متناظر با الگوی ارائه شده با  -

 استفاده از رنگ امیزی                                                   

 درک الگوهای محیط پیرامون   و بیان  ان                        -

 : 7صفحه  

استفاده از انگشتان دست  جهت ارائه نمایشهای مختلف  - 

 یک مفهوم 

 بر قراری ارتباط  بین نمایشهای مختلف یک مفهوم  -

برقراری ارتباط بین ادراک کالمی  و تصویری  و دست  - 

 ورز 

 تشخیص الگوهای هندسی و تئانایی ادامه دادن این الگو -

 :  6صفحه  

 استفاده از ابزار خط کش  -

 تقویت دانش اموزان در شمارش سریع اشیا  -

 درک کار دینالیتی  یک مجموعه  -

 به کار گیری شمارش در محیط پیرامونی  -

باال بردن حس شنوایی دانش اموزان و توانایی تبدیل از  - 

 شنیداری به کالمی و تبدیل ان به زبان ریاضیات 

 شمارش و تناظر یک به یک  -

صفحه  دانش اموزان  بدون یکی از اهداف مهم این  -

 شمارش اشیا تا سه را بگوید                                    



 

              خارج شدن از خانه / ماشین                                         تم اصلی شناختی : امنیت خانواده                               2تم 

                       

 اهداف مهارتی ) ضمنی ( :

پوشیدن  -بستن دکمه های پیراهن   -پوشیدن لباس   -

 روسری 

 مرتب کردن کیف مدرسه   -

 بستن بند کفش  –تشخیص کفش چپ و راست  -

 قفل کردن در خانه  -

 اهداف اموزشی :  

 –قبل /بعد  –ردیف/ ستون  –چپ / راست   –باال / پایین 

 پشت /   اشکال هندسی –عقب جلو /  -اول /  دوم  /سوم  

 

 
 

 اهداف شناختی :

 تربیت تخیل با اشکال هندسی  - 

 عد د مند کردن داستان  -

 حدس زدن   -

 تحلیل داستان  -

 اهداف نگرشی :

بعضی وقتها مردم مطمئن نیستند چه اتفاقی خواهد افتاد   - 

 چون تمام  عواملی را که تا ثیر دارند نمی دانند 

سوال  کردن در مورد جهان  اطراف و اراده برای یافتن   -

پاسخ انها با مشاهده و ازمون و خطا ی جز ئی از فطرت بشر 

 است 

 

 : 11صفحه 

 بدون شمارش  3بیان اشیا کمتر از   - 

 درک کار دینالیتی یک مجمو عه  -

 ادامه دادن الگو های هندسی تکرار شونده  -

 : 9صفحه  

 برقراری تناظر یک به یک بین اشیا   -

به کار گیری مفهوم تنا ظر  در محیط پیرامونی با استفاده    -

 از اشیا در دسترس  

استفاده از فعالیت های  تکرار شونده نظیر مربع شگفت   -

 انگیز 

 : 12صفحه 

 اشنایی اولیه با مفهوم جمع  - 

 جمع  استفاده از کار دینالیتی  اشیا در مفهوم  - 

 تا  3تقویت قدرت بدون شمارش   تا  -

اشنایی با واژه ی اضافه کردن و استفاده از ان در یک   -

 مفهوم ریاضی 

 ادامه دادن یک الگوی هندسی  -

 :11صفحه 

 نمایش کادینا لیتی اشیا با انگشتان دست  - 

 درک عملی جهت های چپ و راست  -

 برقراری ارتباط بین نمایشهای مختلف یک مفهوم  -

دست ورز در یک  –تصویری  –برقراری ارتباط  کالمی   -

 مفهوم 
 

 :  14صفحه 

 درک کالمی و تصویری عدد  - 

 تقویت بیان کار دینالیتی اشیا بدون شمارش  -

درک اولیه مفهوم جمع و تفریق با اضافه کردن یا   -

 برداشتن یک شیئ 

 ه دادن یک الگوی شطرنجیادام -

 :13صفحه 

 اماده شدن برای الگو های شطرنجی   - 

 ارائه ی طرحهای مختلف در یک مدل شطرنجی   -

 تقویط ذهن و باال رفتن دقت   -

مربع شگفت انگیز با استفاده  –انجام فعالیت  تکرار شونده   -

 از اشکال هندسی 
 

 



رفتن به مدرسه/اتوبوس مدرسه                                      تم شناختی :قانون      3تم   

 اهداف مهارتی)ضمنی(:

 منتظرشدن برای اتوبوس -

 سوار شدن ب اتوبوس -

 پیاده شدن از اتوبوس -

 عبور از خیابان و وارد شدن به مدرسه

 اهداف آموزشی:

اول/دوم الی –ن ردیف /ستو –چپ/راست -باال/پایین

احجام -اشکال ساده هندسی-جلو/عقب-جلو/پشت-پنجم

 ساده

 اهداف شناختی :

 آماده شدن برای درک مفاهیم مجرد  -

 علت یابی  وقایع  -

 علت یابی رفتار های انسانی  -

 
 

 اهداف نگرشی:

فهمیدن افکار دیگران از طریق گوش دادن به سخنان   -

 ارتباط است.آنان از پایه های برقراری 

اگر بتوانیم ایده هایمان دلیل بیاوریم مردم بیشتر احتمال   -

 دارد حرفمان را باور کنند .

دانش آموزان می توانند به کمک ریاضیات مسائل روز را   -

 بهتر تشخیص دهند و بهتر بشناسند .

 :17صفحه 

 برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف یک عدد -

 نگشتان دو تا دستتوانایی کار با ا  -

تونایی انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر) باید به   -

 مهارت برسند(

 ادامه دادن الگوی شطرنجی  -

 :16صفحه

 آشنایی با جمع و واژه ی اضافه کردن  -

 بیان سریع کار دینالیتی یک مجموعه  -

برقراری ارتباط بین عدد یک مجموعه و اشیایی که به آن   -

 اضافه می شود 

 آشنایی اولیه با الگوی های شطرنجی  -

 :19صفحه 

 بیان عدد هر دسته بدون شمارش -

درک مفهوم اضافه کردن دو شیء به اشیاء دیگر به  -

 صورت انتزاعی

 برقراری ارتباط کالمی    -

 استفاده از واژه ی اضافه کردنتوانایی استدالل کردن با  -

 :11صفحه 

 آشنایی با اشکال های مختلف یک عدد  -

آشنایی با مفهوم اولیه  –توانایی ساخت اشکال هندسی   -

 ضلع

 ارتباط بین ساختارهندسی و عددی  -

 4×4تشخیص منطقی در یک مربع شگفت انگیز  -

 :21صفحه

 درک یک کل با اجزای داده شده -

 تجزیه و ترکیب اشیاء در محیط پیرامونیتوانایی درک  -

 توانای حرکت از حالت گسسته به حالت پیوسته و بلعکس -

توانایی ساخت ارتباط منطقی بین اشیاء در محیط   -

 پیرامونی

 
 
 
 
 

 :21صفحه 

تونایی تجزیه کرد ن یک شکل بزرگ به اشکال کوچک  -

 تر 

 دیدن نمایش های مختلف یک عدد –رشد تفکر استقراری -

 رشد قدرت استدالل در دانش آموزان -

 درک عدد هر دسته در یک دسته ی بهم پیوسته  -

 توانایی حرکت  از حالت کسسته به حالت پیوسته و بلعکس -

 درک اشکال سه بعدی -درک اولیه نسبت به مفهوم واحد -

 باالرفتنئ قدرت انتزاع و تحلیل در دانش آموزان -

 درک یک کل با اجزای داده شده -

رفتن به میهمانی                       تم اصلی شناختی:میهمان و ارتباطات اجتماعی 4تم   



 اهداف مهارتی}ضمنی{:

 استقبال از میهمان   -

 پذیرایی از میهمان   -

 صحنه ی شام   -

 بدرقه ی میهمان   -

 اهداف آموزشی:

-جلو /پشت-چپ/راست-باال/پایین–وسط/بین /کنار 

 اشکال ساده و هندسی-ردیف–اول الی پنجم 

 اهداف شناختی:

 اخالق پدرومادردربرابرفرزندان   -

 حافظه شمارش سمعی   -

 حافظه شمارش بصری   -

 شناخت پدرومادر ازفرزندان خود ودوستان انها   -

 اهداف نگرشی:

اد گرفته مردم با توجه به محیط اطرافشان چیزهایی ی -

 و تحت تاثیر انها عکس العمل نشان می دهند.

توصیف چیزها با دقت در علم بسیار مهم است چون  -

 به مردم کمک میکند مشاهداتشان را مقایسه کنند.

 :24صفحه

 توانایی سر شماری اشیاء -

استفاده از ابزار چوب خط برای درست کردن دسته  -

 تایی5های 

 توانایی دیدن جزء از کل  -

 :23صفحه 

 اشنایی اولیه نسبت به ضلع و زاویه -

 اشنایی اولیه نسبت به اشکال هندسی -

 توانایی ساخت اشکال هندسی با ابزارهایی مثل میله  -

 کسب مهارت الگویابی و ارتباط ان با تفکر عددی -

 رشد تفکر هندسی و ارتباط ان با تفکر عددی -

 درک اولیه نسبت به مفهوم جمع  -

 :26صفحه

کسب مهارت استفاده از شابلون و توانایی در دست  -

 گرفتن  آن

 رسم الشکال هندسی با استفاده از شابلون -

 درک اولیه نسبت به اشکال هندسی -

 :25صفحه

 بیان نمایشهای مختلف یک عدد -

 توانایی انتقال انگشتان دست چب به دست راست -

به رشد ادراک —درک اولیه نسبت به مفهوم جمع -

 المیک

 تشخیص وتعیین الگو تکرارشونده -

 توانایی ادامه دادن یک الگوی شطرنجی -

 رشداستدالل دردانش اموزان -

 :21صفحه 

 درک عدد به صورت طول  -

 درک اولیه نسبت به جمع –درک جزء از کل  -

 درک اولیه نسبت به مفهوم واحد -

 رفتن از حالت گسسته به پیوسته و بلعکس -

 نماد اشکال در مربع های شگفت انگیزاستفاده از  -

 

 :27صفحه

 تشخیص جزء از کل -

 توانایی سرشماری اشیاء واشکال هندسی -

 توانایی استفاده ازابزارچوب خط جهت سرشماری -

 نظم دادن به اطالعات  داده شده -

تی  . قانوننشستن در ماشین  همراه خانواده                                  تم اصلی شناخ 5تم    

 شی :                                                    اهداف اموز اهداف مهارتی)ضمنی(:



 

 تم اصلی شناختی:دوست                       بازی با دوستان                    6تم 

 اداب سوار شدن ماشین -

 اداب پیاده شدن از ماشین -

 اداب رانندگی )چراغ قرمز( -

قبل –وسط /بین/کنار  –اول الی پنجم  –چپ / راست 

 اول الی   –/بعد 

 ردیف -جلو/ عقب--جلو /پشت –پنجم  

 اهداف شناختی:

 تشخیص کار  -

 تاثیر افکار بر گفتار -

 اهداف نگرشی:                                                           

تفکر نمادین اولین مرحله برخورد دانش اموز با تفکر  -

 مجرد است    

دانش اموز باید بتواند با زبان نمادین با دیگران  -

 ارتباط برقرار  کند   

 نیاز به اعداد از نیازهای طبیعی می با شد                               -

رسیدن به چیزی که یک نفر می خواهد ممکن است   -

 به معنی از دست دادن چیز دیگری باشد    

   
 :31صفحه   

 تفریق با ستفاده از انگشتان دست اموزش مفهوم  -

 بر قراری ارتباط کالمی -

 ارتباط بر قرارکردن بین نمایش های یک عدد

 :                                                               31صفحه ی   

 استفاده از چوب خط جهت سرشماری اشیا -

 اشنایی با مفهوم جمع    -

یش ان با استفاده از چوب درک مجموع اشیا و نما -

 خط

 :33صفحه 

 درک مفهوم تفریق-

 نمایش حاصل تفریق با استفاده از چوب خط

 رشد استدالل -

 استفاده ازانگشتان دست برای انجام عملیات تفریق -

 :32صفحه

 انجام الگوی شطرنجی  -

 درک و تشخیص الگوهای تکرار شونده -

شونده در دیدن نمایش های مختلف الگوهای تکرار  -

 محیط بیرونی

 :35صفحه 

 درک اولیه نسبت به مفهوم ضلع و راس -

 تشخیص اشکال هندسی بر اساس تعداد ضلع و راس -

 توانایی استفاده از ابزاری نظیر قیچی و شابلون -

 کشیدن اشکال هندسی با شابلون -

پیدا کردن الگوهای تکرار شونده و بیان ان بصورت  -

                                                                                           کالمی               

 ادامه دادن الگوهای تکرار شونده -

 کشیدن الگوی تکرار شونده در سمت راست  -

پیدا کردن الگوهای تکرار شونده در محیط های  -

 پیرامونی



 اهداف مهارتی )ضمنی(:

 بازی با چینه -

 لگو سازی -

 پازل/ الگویابی -

 کاردستی-

 اهداف اموزشی:

= وسط/بین/کنار -اول الی پنجم چپ/راست -

 ردیف/ستون -جلو/عقب –جلو/پشت 

 

 

 اهداف شناختی:

 تفکر هندسی و کار با اشکال هندسی  -

 مدل سازی  -

 تربیت دیگران با رفتار صحیح -

 تاثیر گفتار بر رفتار -

 اهداف نگرشی :  

 راباید از طبیعت و جهان اطرافمان بیاموزیم ریاضیات -

زبان اعداد در طبیعت وجود داردوانسان ان را از  -

 طبیعت اموخته است

 :31صفحه 

 اماده کردن دانش اموز برای مفهوم تفریق -

از نماد چوب خط برای نشان دادن باقی استفاده  -

 مانده های تفریق

استفاده از انگشتان برای نشان دادن مراحل عملیات  -

 تفریق

 :37صفحه 

استفاده ازانگشتان دست راست و چپ برای انجام  -

 عملیات جمع

 اشنایی با مفهوم جمع -

 استفاده از ابزار چینه برای عملیات جمع -

برای ایجاد درک مفهوم طول در  استفاده از ابزار چینه -

 حالت افقی وعمودی

نشان دادن حاصل جمع با استفاده از رنگ امیزی چینه  -

 ها

 تناظر اعداد با چینه ها -

 :41صفحه 

برقراری ارتباط میان نمایش ها ونمادهای محتلف  -

 عدد مثل چینه و چوب خط برای درک مفهوم تفریق

از طرق رنگ امیزی نشان دادن باقیمانده های تفریق  -

 چینه ها

 :39صفحه 

 تشخیص شکل تکرار شونده  -

 بیان الگو یا شکل تکرار شونده به صورت کالمی -

 توانایی ادامه دادن الگوی تکرار شونده -

 توانایی کشیدن الگوی تکرار شونده در سمت راست -

 انجام الگو یابی در صفحه شطرنجی  -

 :42صفحه 

 شاتبلون کسب مهارت استفاده از  -

 درک مفهوم تقارن افقی و عمودی  -

مقایسه و برقراری ارتباط بین تقارن اشکال هندسی با  -

 یکدیگر

 :41صفحه 

استفاده از داستان سازی برای تصاویر و امادگی برای  -

 ساخت مسئله

 استفاده از اعداد و مفاهیم جمع و تفریق در داستان -

 مسئلهاستفاده از راهبرد رسم شکل در حل  -

تولد / دوکیک                          تم اصلی شناختی:هدیه7تم  

 اهداف اموزشی: اهداف مهارتی:



 تقسیم کردن کیک -

 باز کردن هدیه ها -

 فوت کردن شمع های کیک -

 دعوت کردن میهمان ها -

= وسط/بین/کنار -اول الی پنجم چپ/راست -

 ردیف/ستون -جلو/عقب –جلو/پشت 

 شناختی:اهداف 

 حدس زدن -

 بخشش -

 تاثیر رفتار بر عادت -

 
 

 اهداف نگارشی:

وقتی مردم توصیف های متفاوتی از یک چیز می دهند  -

بهتر است یک مشاهده النجام دهیم تا اینکه استدالل 

 کنیم چه کسی درست می گوید

مفهوم تساوی در ابیعاد وسیع در زندگی روز مره مطرح  -

اری از این مفهوم انتزاع می است. مفاهیم ریاضی بسی

 شوند که در زندگی روز مره کاربرد دارند.

 :45صفحه

 معرفی نماد اصلی عدد یک -

 توانایی نوشتن صحیح نماد عدد یک -

 توجه به جهت حرکت قلم و نحوه ی نوشتن نماد -

چوب  –مرور نماد های مختلف عدد  یک ) چینه  -

 چوب کبریت و..(–انگشت  –خط 

 
 

 :44صفحه 

تمرین مفاهیم جمع و تفریق به صورت کالمی و  -

 استفاده از چوب خط

ایجاد هماهنگی الزم جهت شروع معرفی نماد اصلی  -

 اعداد

 ایجاد امادگی الزم جهت طرح مسئله و حل ان -

 تمرین طرح مسئله ها جمع و تفریق در محیط پیرامونی -

 ایجاد امادگی ذهنی الزم برای درک مفهوم کسر ها -
 

 :47صفه 

 معرفی نماد  اصلی عدد دو -

 –چوب خط  -مرور نماد های مختلف عدد دو)چینه -

 انگشت و..(

 توجه به نحوه ی  نوشتن عدد دو و حرکت قلم -

 :46صفحه 

 انجام الگوهای شطرنجی  -

 تشخیص، ادامه و کشیدن شکل تکرار شونده -

طراحی و ساخت الگو های جدید در صفحات  -

 شطرنجی

 :49صفحه 

کسب مهارت استفاده از شابلون برای ساختن شکل  -

 های متقارن

 درک قرینه ی اشکال مثل مثلث با خود شکل -

 درک مفهوم تقارن افقی و عمودی -
 

 :41صفحه 

 مقایسه و تشخیص نماد عددهای یک و دو -

 توانایی نوشتن نماد مربوط به هر دسته -

 

 
 

تم اصلی شناختی:نماز و عبادت                           نماز خواندن                       1تم   

 اهداف مهارتی)ضمنی(:

سجده -  

 اهد اف آموزشی:

–جلو/پشت –وسط/بین/کنار -چپ/راست -رکعت



رکوع -  

قنوت-  

رو به قبله ایستادن -  

 

ردیف/ستون-جلو/عقب  

 

 
 

 اهداف شناختی:

راستگویی  -  

تنفر از دروغ -  

تقوی -  

دوری از گناه  -  

شناخت ساختار های عددی -  

نماد سازی -  

 

 اهداف نگرشی:

اره مورد زمایش ونتایج ان بایددوبآصحت تحلیل ما از  - 

 آزمایش قرار داده شود

روز مره  دانش اموز می تواند به کمک ریاضیات مسائل -

 را بهتر تشخیص دهد و بهتر بشناسد

 
 

:52صفحه   

3معرفی عدد  -  

-چوب خط –)چینه 3مرور نماد های مختلف عدد -

تصاویر و...(-انگشت  

3توانایی نوشتن عدد -  

 

:51صفحه   

 توانایی ساخت مسئله برای مفاهیم جمع و تفریق -

رشد درک کالمی از طریق داستان سازی -  

 3آمادگی برای درک مفهوم -

 
 

:55صفحه   

4معرفی عدد  -  

-چوب خط –)چینه 4مرور مصداقهای مختلف  -

تصاویر و...(-انگشت  

4آموزش نماد  -  

 

 :54صفحه 

 ادامه دادن و کشیدن شکل تکرار شونده -

 ادامه دادن و کشیدن الگوی شطرنجی -

 ساخت ابگو و اذامه دادن ان در جای خالی -

 
 

 :57صفحه 

 استفاده از ابزار برای رسم اشکال هندسی  -

 مهارت در استفاده از ابزار خط کش  -

مربع شگفت انگیز از طریق راهبردحدس و حل  -

 آزمایش

 

 :56صفحه 

 تشخیص و تمرین نمادعددو نوشتن آن -

 تناظراعداد و اشکال -

 اندازه گیری با واحد های غیر استاندارد -

 
 

کالس درس                       تم اصلی شناختی:کالس درس 9تم   

اهداف مهارتی ) ضمنی (  :                                           

 گوش دادن به معلم /کالس از پشت سر معلم-

= نگاه کردن به تخته / کالس از پشت سر دانش -

 اموزان

                                             اهداف اموزشی :             

لو ج –وسط /بین کنار  –اول الی پنجم –چپ/ راست 

ستون  –ردیف  –/پشت جلو / عقب   
 
 



 

 دانش اموز پای تخته

 = سه دانش اموز پشت میز کنار هم-
 

 اهداف شناختی:

 اخالق دانش آموزدر برابر معلم  -

 اخالق دانش آموز بعنوان متعلم -

 دوست داشتن معلم -

 دوست داشتن متعلم  -

 دوست داشتن علم  -

 شناخت معلم -

 اهداف نگرشی :                                                      

= همیشه باید شناخت  نا شناخته ها را با از مایش اغاز   

 کرد 

مثلث و مربع و سایر  شکل ها در طبیعت و  = دایره

  ساخته های انسان  دیده می شوند 

 :59صفحه 

 5معرفی نماد   -

-)انگشت5متفاوت عدد  نمایش مصادیق و نماد های  -

 تصاویر،گلبرگ ستاره و...(-جوب خط-چینه

 5وانایی نوشتن نماد ت-

 :51صفحه 

آشنایی با نمادهای مختلف یک عدد)شکل ،چوب  -

 خط،عدد(

 حل جدول های شگفت انگیز -

 

:64صفحه   

چوب -هچین -تمرین جمع با نماد های مختلف)انگشت

تصاویرو...(-خط  

نمادیننوشتن حاصل جمع به شکل -  

توانایی انتقال -  

 

 :61صفحه 

 تقارن -

آشنایی با اشکال هندسی و خط تقارن آنها)دیدن  -

 جزبه کل و کل به جز(

 رنک آمیزی اشکال متقارن  -

ادامه دادن الگوی شطرنجی و طراحی یک الگوی  -

 تایی 5تکرار شونده ی

 :63صفحه 

 سر شماری -

 خواندن آنو ترتیب آن وبلند 51تا 1نوشتن اعداد  -

 

:62صفحه   

 تمرین مفهوم تفریق  -

 معرفی صفر و نماد آن -  
 



 

حیاط مدرسه/ عمو زنجیر باف              تم  اصلی شناختی: کار گروهی 11تم  

 اهداف مهارتی)ضمنی(:

 فوتبال -

 لی لی  -

 ناظم مدرسه -

 خارج شدن از مدرسه-

 اهداف آموزشی:

-وسط/بین/کنار-پنجماول الی -چپ/راست

 جلو/عقب-جلو/پشت

 اهداف شناختی:

 درک حر کت در طبیعت و نتایج ان -

 شناخت ساختار های هندسی-

 یاد دادن به دیگران  -

 حق پایدار و باطل بر چیده شدنی است -

 

 اهداف نگرشی:

اغلب در کارهایعلمی کار کردن با یک تیم و   -

با وجود این مشارکت در یافته های دیگران مفید است 

تمام اعضای تیم باید به نتیجه ی فردی خود راجع به 

 این که یافته چیست،رسیده باشند.

در بازی های کودکانه دانش آموز با حل مسائل   -

 زندگی روز مره باریاضیات بر خورد پیدا می کنند.

 :66صفحه

 نشان دادن حاصل جمع با چوب خط-

با  5دادن مبنای استفاده از ابزار چوب خط و نشان -

 چوب خط

 اندازه گیری و دیدن عدد در مفهوم طولی -

 

 :65صفحه 

 انتقال انگتان از یک دست به دست دیگر  -

و یک عدد 5بصورت 5نشان دادن اعداد بیشتر از   -

نشان 1و5را 6دیگر مثال عدد 

 نشان دهد4و5را3/9و5را2/8و5را7دهد

 5مبنایدیدن اعداد در  5-مفهومجمع بر مبنای  -

 :61صفحه 

 استفاده از ابزار خط کش برای رسم اشکال متقارن -

 تقارن در حالت عمودی -

حل مربع شگفت انگیز )عالوه بر سطر و ستون  -

 نیز  باید درست باشد(3*2مستطیل های 

 

 :67صفحه

-چینه-با روش های مختلف)انگشت 6معرفی نماد  -

 تصاویر...(-چوب خط

 6نمایش شکل های مختلف -

 1و5به صورت 6دیدن و نمایش عدد  -

 ببیند(1و5را به شکل3و3انتقال شکل ) -

 6توانایی نوشتن نماد  -

 :71صفحه 

 شمارش و نوشتن عدد هر دسته -

اموزش اولیه مفهوم مقایسه کمتر و بیشتر)تاکید بر -

 دسته بیشتر(

 کار با خط کش و ادامه دادن الگو-

 

 :69صفحه 

 -چینه -مختلف)انگشتباروش های  7معرفی نماد  -

 چوب خط و..(

  7نمایش شکل های مختلف  -

 5و2به صورت  7دیدن و نمایش عدد -

 ببیند( 5و2ورا به شکل 4و3انتقال شکل) -


