
 

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 . 
 

 

 

      

 12تم   وضوع درس:م                          اول ابتدایی     مقطع تحصیلی:                                           ریاضی نام کتاب درسی:   

 دقیقه 30 دت جلسه:م                                                                  تهیه کننده:                                                                                                   

 جدول پیشنهادی طرح درس روزانه



 

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 . 
 

 

 خاریت                                                                        تعداد دانش آموزان:                                      نام مدرسه:                                                    

 

 هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس :

 )درک و فهم(مفهوم مقایسه را درک کنند.  -1

 )درک و فهم(مفهوم کمتر و بیشتر را درک کنند.  -2

 )درک و فهم(مجموعه با تعداد شکل های کمتر را در مقایسه با محورهای دیگر تشخیص دهند.  -3

 )درک و فهم(بیشتر را در مقایسه اعداد بکار بگیرند.  نماد کمتر و -4

 ( را کسب کنند.تو از چپ به راسساوی به دو صورت )از راست به چپ توانایی خواندن یک عبارت نام -5

 )دانشی(

 )درک و فهم(را درک کنند.  9و برقراری ارتباط با نمایش های مختلف عدد  9مفهوم عدد  -6

 ) دانشی(ب کنند. را کس 9توانایی نوشتن صحیح عدد  -7

  ) درک و فهم(را کسب کنند. 9  9توانایی تکمیل مجمع شگفت انگیز  -8

 اهداف
 

 

.  دانش آموزان با  تم های قبلی و مفهوم افزایش و نماد مساوی آشنا هستند.                  رفتار ورودی 

 

 شخیص دهند. دانش آموزان مجموعه های مساوی را از مجموعه های نامساوی ت -1

 بین اعدادی که مساوی هستند نماد مساوی قرار دهد.  -2

 ارزشیابی تشخیصی

 

 ماژیک   –تابلو  – 12پوستر تم  –چینه  –کتاب ریاضی اول ابتدایی         
 رسانه های آموزشی

 

 سخنرانی       –نمایشی  -پرسش و پاسخ                    

-روشهای یاددهی

 یادگیری
 

 مدل چینش کالس گروهی -ردیفی                  

 

 فعالیت های دانش آموزان زمان

 فعالیت های معلم
 عنوان
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 دقیقه 8

 
 
 

 

شروع  م خدابعد  از سالم  و احوالپرسی و  حضور  غیاب  و بررسی تکالیف و ارزشیابی آغازین درس را با نا

 می کنیم. 

 موزان تذکر می دهیم. آ شدان ابتدا در مورد آداب تفریح در بوستان نکاتی را به

 تیفعالیت های مقدما

 

ارزشیابی رفتار ورودی 

 یجاد انگیزهو ا

 

 ارائه درس
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 ه را بیاندهید واز آنها بخواهید عدد هردستمی نخود ولوبیا به دودسته  مثل ءبه دانش آموزان تعدادی شی دقیقه 20

 کردن وآنها را با یکدیگر مقایسه کنند .

ختران دکه تعداد اشیاء مثل هم مانند تعداد  مخواهیمی به صفحه اغازین بخش مراجعه واز دانش آموزان 

 . کنند مقایسه یکدیگر با را  وتعداد پسران که دربوستان مشغول بازی هستند

 ا رنگرکمتر است » ندانش آموزان باهم بدون استفاده از نماد بیشتری وکمتری تنها دسته ای که تعداد آ

 د.نگ کننتعداد ) عدد ( کمتری دارد را ر سته کهکنند .ابتدا عدد مربوط به پرونده را بنویسید سپس هرد

 آن دردوطرف را لوبیا یا نخود مانند اشیاءدلخواه مخواهیمی  آموزان دانش واز بیشتر –با تعداد نماد کمتر 

 از را عبارت بلند صدای با سپس باشد بیشتر تعداد سمت به باز ی دهنه که ای گونه به دهند قرار عالمت

 خود است.تان 5لوبیا بیشتر از  7تا لوبیا است یا  7تا نخود کمتر از 5نوان نمونه د به عبخوانن دوطرف

 ددیع نامساوی  وپس ازرده با مراجعه به صفحه آغازین بخش اشیائی که قابل مقایسه است را انتخاب ک

ند ، پس یسعدد هریک را زیر آن بنو ابتدا مخواهیمی از دانش آموزان  82.انجام فعالیت صفحه بخوانید  را

 نکته ینا به را آموزان دانش توجه عالمت نوشتن درهنگام.  کنند استفاده مساوی یا کمتر–از نماد بیشتر 

 نینچ هم است کمتر عدد روبه نماد بسته ی ودهانه بیشتر عدد به روی نماد باز ی دهانه که کنید جلب

 .است 5 از شتربی 7   ، 7کمتر از  5نید : درنمونه ی داده شد ه بخوا مثال برای بخوانید طرف دو از را  نماد

،  را بگویند تا چینه یا نخود یا عدس بدهید و از آنها بخواهید عدد مربوط به این تعداد 9به دانش آموزان 

 5و  4 – 4 و 5 – 3 و 6 – 2و  7سپس آنها را به صورت ترکیبی از اعداد دلخواه مرتب کنند به عنوان نمونه 

 شاخه از تا چند بگویند مخواهیمی  دانش آموذان از آغازین ی صفحه بهبا توجه .... و ، 1 و 8 – 8 و 1 –

 دیگر رفط در دیگر تای چند و دارند قرار شاخه طرف یک در برگها از تا چند ، دارند برگ تا 9 درخت های

 تا برسد. 9تعداد پروانه ها به  تا بکشید صفحه این روی پروانه آنقدر یا هستند شاخه

 عدد مادن نوشتن ی نحوه و انجام را کتاب فعالیت است 4 و 5 صورت به 9 اینکه به آموز دانش توجه بجل با

 مهیخوامی آنها از قلم حرکت جهت و 9 عدد نوشتن نحوه و شروع نقطه به دقت با. می دهیم آموزش را 9

 د.دهن انجام را کتاب فعالیتهای

  هدقیق 2

 از دانش آموزان می خواهیم فعالیت های کتاب را انجام دهند.

 تعییین تکلیف
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