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 دبستانی پیش ریاضی درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 آموزشگاه:         نام و نام خانوادگی مربی:           نام 

 خطوط راست )صاف(نام واحد یادگیری:  

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03موضوع فعالیت:                                مدت زمان اجرا: 

 نوع فعالیت 2
      نقاشی        نمایش اخالق        قصه گویی        کار دستی      شعر و سرود 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(                 بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

کتاب واحد یادگیری انس با قرآن       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

گی مداد رن      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   یا پاستل

 A4کاغذ  –چسب  –کاموا نخود  –سیم مفتولی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. خطوط راسترس با دانش آموزان انتظار می رود در پایان د از هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:



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

قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت 

 ن مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آسما

www.asemankafinet.ir 
 

 

 آشنا شوند. خط راست )صاف(با مفهوم  -1

 با کشیدن خطوط راست در جهات مختلف آشنا شوند. -2

 با کشیدن خط بین خطوط موازی آشنا شوند. -3

 

 اهداف رفتاری:

 ر جهت خواسته شده راه بروند. )دانش(د  \/   -روی خطوط   -1

 را با انگشت دنبال کنند. )درک و فهم(  \/   -طبق جهت خواسته شده خطوط  -2

 نقطه چین ها را طبق جهت پر رنگ کنند. )دانش( -3

 در تصاویر مختلف نقطه چین ها را پر رنگ کنند. )دانش( -4

 بین خطوط موازی طبق جهت خواسته شده خط راست بکشند. )دانش( -5

 فعالیت های گروهی با عالقه شرکت کنند. )عاطفی(در  -6

 به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی( -7

 

 رفتار ورودی 7
 آشنا هستند. بلند و کوتاهبا مفهوم دانش آموزان  -

 آشنا هستند.  اندازه هابا مفهوم  -

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

س می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی تکالیف با انرژی و لبخند وارد کال

و ارزشیابی تشخیصی دانش آموزان را گروهبندی میکنم. و درس جدید را با نام خدا شروع می 

 کنم.
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 برای تدریس

 شرح فعالیت 9

 انجام بازی عنوان به را فعالیتی و شوم می کالس وارد میوه سبد یک با انگیزه ایجاد برای ابتدا

 کوچولو کرم داستان. دهم می

 می او به صبحونه برای برگ به و کرد می بیدار سختی به را رمک کوچولو کرم مامان صبح روز هر

 .برود مدرسه به و بخورد تا داد

 یاد هیچی که من. مدرسه برم باید چرا پرسید می و شد می بلند جاش از سختی به کوچولو کرم

 کاری هیچ درد به متن پرسه نمی درس من از و کنه نمی صدا منو معلم خانم تازه گیرم، نمی

 .خورم نمی

 خواست می معلم که روز یه. فرستاد می مدرسه و به میکرد بیدار را او نوازش با مامان روز هر اما

 .کنه استفاده کوچولو کرم از کش خط جای به رسید فکرش به بده آموزش رو راست خط

 افتخار با. شد آب دلش تو قند خوشحالی از رمک کشید خط به تابلو روی و گرفت رو کوچولو کرم

 .شنبک راست خط هاشون دفتر تو همه تا کرد کمک دوستاش به

. خورم می دردی چه به فهمیدم حاال جون مامان: گفت و رفت مامانش پیش عجله با آخر زنگ

 روی راست خط تا چند. گرفت راست راست رو خودش بعد ببین راسته خط یه مثل من تن

 .کرد ایجاد زمین روی های اکخ

 رفتن برای را او زود صبح روز هر خواست مامانش از هم کرم. گفت آفرین کوچولو کرم به مامان

 .کند بیدار مدرسه به

 راست خط: مثال زنم می اشیاء از مثال چند راست خط برای و کشم می تابلو در راست خط چند
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 دهم می توضیح راست خط مورد در و خودکار یا مداد مثل پرچم های میله مثل چراغ تیر مثل

 .است صاف صاف و ندارد گوشه که

 مثال با و دهیم می نشان آموزان دانش به را است صاف خط صورت به که مفتولی سیم یک و

 خط های چین نقطه خواهم می آموزان دانش از. دهیم می آموزش را راست خط مختلف های

 .بکشند تراس خط چند و. کنند رنگ پر را راست

 که مطلبی تا کنم می راهنمایی را ها آن و گرفتیم یاد به امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد

 با نیز و کنند درست راست خط کاموا از دهااستف با خواهم می آموزان دانش ز: اپایانی ارزشیابی

 .کنند درست راست خط و بچسبانند کاغذ به چسب با و بچینند هم کنار نخود تعدادی چیدن

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 .کنند تکمیل را راست خطوط به مربوط کاربرگ خواهم می آموزان دانش از

 


