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مدرس:   -مدرسه:       ابتدایی       اول پایه:     58 ریاضی صفحهنام درس:          ۵8: زمان      

آموزان با آداب رفتن به تفریحآشنایی دانش   

 

 هدف کلی    

آموز مفهوم چپ و راست را دانش-۱  -

 بداند.

آموز مفهوم وسط، بین را بداند.دانش-2  

مفهوم پشت، عقب، جلو را بداند.آموز دانش -3  

را بشناسد. ۱1تا ۱آموز اعداد دانش  

 اهداف جزئی شناختی

آموز بتواند تعداد افراد، میز مناسب را انتخاب کند.دانش-۱ -  

آموز بتواند بصورت درست از صاحب رستوران تشکر دانش -2

 کند.

آموز بتواند صورتحساب را پرداخت کند.دانش -3  

بتواند غذا سفارش بدهد.آموز دانش-4  

 

 مهارتی

توانند برای آموز درک کند که اعداد و اشکال میدانش -۱ -

 صحبت کردن در مورد اشیا بکار روند.

آموز به این درک برسد که یک راه برای توضیح یک دانش -2

پدیده این است که بگوییم یک چیز چطور شبیه چیز دیگری 

.است  

 نگرشی

، مشارکتسخنرانی پرسش و پاسخ، -  الگوی تدریس روش تدریس 

چینهتخته،ماژیک،کتاب درسی،  -  ابزار و وسایل 

- Uچیدمان  به شکل

 کالسی

با نوشتن نام خدا  معلم با انرژی و لبخند وارد کالس می شود 8

ها ضمن بررسی سالمت  و با چرخش بین میزروی تخته 

کند: میجسمی و روحی دانش آموزان مشغول خواندن   

شروع هر کار خوب با نام و یاد خداست)  

فعالیت های  آمادگی

 مقدماتی
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 همان خدای زیبا که داد به ما این کالس

ی زمینی کالسم فرشته  

 دختر نازنین و با حواسم

 بارون میاد ریز ریز

 تو دشت پاک و تمیز

های عزیز سالم من به شما شکوفه  

های قشنگم غنچه  

های زرنگم بچه  

 امیدوارم خوب باشید

(باشید.همیشه محبوب   

 

آموزان به احوالپرسی پاسخ دادند به حضور  پس از آن که دانش

پردازد. و غیاب می  

 

:ورودی ۵  

-دهد و از دانشمعلم با انگشتان خود اعداد مختلفی را نشان می

.خواهد تا با چینه آن اعداد را نشان دهندآموزان می  

ارزشیابی 

 آغازین

- 

 
 

.کندآموزان تعریف مییک خاطره برای دانشمعلم   انگیزه سازی   

بچه من چند روز پیش به  .کندمعلم با یک خاطره شروع می ۱۲

همراه پدرومادر و برادرم به یک رستوران رفتیم و در رستوران 

یک میز متناسب با تعدادمون انتخاب کردیم و دور آن نشستیم 

رستوران نزد ما آمدند خدمت به محض اینکه ما نشستیم پیش

آمد گفتند و از ما خواستند تا غذای موردنظر خود به ما خوش

-کردن به لیست غذاها و صحبترا سفارش بدهیم. ما بعد از نگاه

کردن با هم غذا سفارش دادیم. بعد از چند دقیقه غذا را آوردند 

-و ما آرام و بدن سروصدا شروع به غذاخوردن کردیم بعد از تمام

 ارائه محتوا  
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ذایمان پدرم پیش صندوقدار رفت تا صورتحساب را شدن غ

کردن هزینه نزد ما آمدند و همه با بپردازد پدر بعد از حساب

کردن خاطره هم بلندشده و به خانه برگشتیم. بعد از تعریف

ها ما چند نفربودیم و به نظرتون پرسد: بچهمعلم چند سوال می

کردیم؟چه جور میزی را باید انتخاب می  

؟ چرا؟تونستیم دور یک میز با دو صندلی بنشینیممی مابچه  

ها ما چطور غذا سفارش دادیم؟بچه  

ها به نظرتون موقع غذاخوردن باید حرف بزنیم؟بچه  

ها به نظرتون برای پرداخت هزینه همه باید پیش صندوقدار بچه

رفتیم؟می  

خواهد تا کتابهای ها میمعلم بعد از پرسش این سواالت از بچه

نگاه کنند و هرچه را که در  58را بازکنند و به صفحه  خود

بینند بگویند. معلم در این صفحه باید به جهات صفحه می

ها، افراد حاضر در ها، تعداد میز و صندلیمختلف، رنگ

 رستوران، آداب غذاخوردن و.. اشاره بکند.

نفره را در این  8دو دسته  -۱و سواالتی از این قبیل بپرسد: 

مشخص کنید.تصویر   

ها را با افرادی که پشت میز ها و کاسهتعداد لیوانها، بشقاب-2

اند متناظر کنید.نشسته  

اند؟ با یک تفریق بگویید تعداد در هر میز چند خانم نشسته-3

 آقایان در هر میز چند نفر است.

اند با یک تفریق بگویید تعداد در هر میز چند نفرآقا نشسته -4

ز چقدر است.ها در هر میخانم  

بینید؟ چند خانم؟ کدام بیشترند؟در کل تصویر چند آقا می -8  

بینید؟ چندبزرگسال؟ کدام در کل تصویر چند خانم می -6

 بیشترند؟

شوند، اشیایی را که به تعداد مساوی در تصویر مشاهده می -7
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 نام ببرید.

-معلم بعد از توضیح کامل صفحه و پرسیدن سوال به سراغ جمع

-رود و بعد از جمع بندی به سراغ ارزشیابی پایانی میمیبندی 

  رود.

 

شود.تی که در حین تدریس پرسیده میسواال ۳ ارزشیابی   

 مستمر 

-آموزان به جمع بندی میمعلم در این مرحله به کمک دانش ۳

اند بیان خواهد هر آنچه را که یاد گرفتهها میپردازد و از آن

ودر انتهای این مرحله به هدف غایی مرتبط با درس اشاره  کنند

.می کند  

جمع بندی و  

 نتیجه گیری 

های خود را دربیاورند و با خواهد تا چینهها میمعلم از بچه ۷

.تایی نشان بدهند8دسته 2های خود چینه  

خواهد تا ها میدهد و از بچهمعلم با چینه چند عدد را نشان می

عدد را با چینه نشان دهند.عدد مشابه آن   

 

ارزشیابی  

 پایانی

هد تا از خواآموزان میمعلم برای تکلیف در خانه از دانش ۱

رفتن سوال پدرومادر خود درباره آداب غذاخوردن و رستوران

آوری کنند و در زنگ فارسی آن کنند و اطالعاتی جمع

.اطالعات را برای همه شرح دهند  

 تعیین تکلیف 

 


