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 الگویابی  درس: ریاضی    پایه:اول   موضوع :            :نام ونام خانوادگی

 الگویابی هدف کلی

تمرین کامل کردن اشکال هندسی قرینه در صفحه  اهداف جزیی

 شطرنجی

درک قرینه بودن شکل هندسی وویژگی اشکال 

 قرینه  

 9.9تمرین کامل کردن مربع شگفت انگیز

 اهداف عملکردی 

 

 اشنایی با اشکال هندسی.1حیطه شناختی: 

 .اشنایی بارنگ های مختلف2

ی یکی مربع ها دانش اموز بتواندیک.1حیطه مهارتی: 

 را رنگ کند 

 .دانش اموز بتواند رنگ ها را تشخیص بدهد2

بایدبه نحوه رنگ شدن دانش اموز  .1حیطه نگرشی:

 مربع ها دقت الزم را داشته باشد.

دقت الزم  9.9درپرکردن جدول .دانش اموزان باید 2

 را داشته باشند.

 روش تدریس:  الگوی تدریس

 وکتاب وتابلو کاغذومداد ابزارووسایل:

نشته دانش اموزان بصورت دونفره چیدمان کالس :

 اند.

 

 

سالم واحوال پرسی ،حضوروغیاب ،بررسی سالمت  فعالیت های مقدماتی :

ه جسمی وروحی دانش اموزان ،بررسی تکلیف جلس

 قبل

تمرینی داده می شود که به ارزشیابی اغازین:ورودی:

 اندازه شکل ها چوب خط بکشند

ابتدا تمرینی به بچه ها داده میشود که تشخیصی: 

نصف ان رنگ کرده ونصف دیگر ان رنگ امیزی نشده 
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 وبچه ها باید قرینه شکل رنگ امیزی را رنگ کنند.

رنگ  سمت راست برگه ای داده میشود که قسمت انگیزه سازی

امیزی شده ودانش اموز بایدقسمت سمت چپ  نیز 

 رنگ بکند

دانش اموز باید اشکال هندسی قرینه را درک کنند  ارائه محتوا

ودر صورتی که به این درک نرسیده اند.می توانید 

ابتدا فعالیت های مربوط به قرینه کردن اشکال را 

 یاداوری کنید.

وزان می توانند در صفحه ی اغازین بخش دانش ام

اشکال قرینه مثل )پنجره ساختمان( را شناسایی 

 کنند.

در انجام فعالیت قرینه کردن می توانید با یک خانه 

صفحه شطرنج شروع کنید.پس از اینکه دانش اموزان 

قرینه بودن را درک کردند می توانند چند خانه را 

همزمان تشخیص داده ،رنگ کنند در انجام فعالیت 

مربع شگفت انگیز ،هم می توانند مربع مربوط به 

را کامل کنند وهم ردیف وستون ها را  های کوچک

در نظر بگیرند.در هر حال تشخیص وپیداکردن نقطه 

شروع اهمیت داردهمچنین باهرروشی که جای خالی  

پیداشد ،با روش های دیگر می توان درستی ان را 

 بررسی کرد.

 یس وفعالیت های گروهیفعالیت های حین تدر ارزشیابی مستمر

 

 بچه ها مفهوم قرینه رایاد می گیرند جمع بندی ونتیجه گیری

 

یک تمرین پای تابلو میدهم درمورد قرینه رنگ  ارزشیابی پایانی

امیزی کردن سپس از چندنفر خواسته میشود که 

 تمرین راحل کنند

یک صفحه شکل هندسی به دانش اموز می دهم که  تعیین تکلیف
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جای خالی را طبق شکل های قبل وبعدش اونیز 

 کامل کند

 


