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 رشد شناختی رشد زبان
 واحد کار

  

ریاضی مفاهیم مفاهیم اساسی آمادگی خواندن آمادگی نوشتن قصّه  

 صدای محیط رنگ آمیزی گوش کردن به قصّه

: دایره ، مربع، مثلث1شکل   

: آبی، زرد، قرمز1رنگ  

بزرگ و کوچک، بزرگترین و 

 کوچکترین

آشنایی با 

 محیط

 هفته اول

 صدای محیط رنگ آمیزی گوش کردن به قصّه

: بیضی، نیم دایره، ستاره3و2شکل  

: سبز، بنفش، نارنجی، صورتی3و2رنگ   

 سالم و دوستی بلند و کوتاه، بلندترین و کوتاه ترین

 هفته دوم

 صدای اول کلمات رنگ آمیزی گوش کردن به قصّه

 دما: سرد و گرم

  

 فصل پاییز چاق و الغر، دور و نزدیک

 هفته سوم
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برنامه ساالنه آموزشی پیش دبستانطرح درس و   

  

 ریز برنامه ی آموزشی پیش دبستان                        ماه آبان                  سال تحصیلی 

به قصّهگوش کردن   صدای اول کلمات رنگ آمیزی 

: باال و پایین1فضا  

: زیر و رو2فضا  

 فصل پاییز سبک و سنگین

 هفته چهارم

 رشد شناختی رشد زبان
 واحد کار

  

 مفاهیم ریاضی  مفاهیم اساسی آمادگی خواندن آمادگی نوشتن قصّه

 نکات برجسته ی داستان

رنگ آمیزی، دورکشی 

اشکال ساده  و بزرگ از 

 داخل

اول کلمات صدای  

: شب و روز1زمان   

: داخل و خارج3فضا  

 کلفت و نازک

  

قلمروهای 

زمین: کوه، 

 جنگل، دریا

 هفته اول
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 دبستان                        ماه آذر                  سال تحصیلیریز برنامه ی آموزشی پیش 

 نکات برجسته ی داستان
رنگ آمیزی، دورکشی 

 اشکال کوچک تر 
 صدای آخر کلمات

: قبل و بعد2زمان   

  

 خط باز و بسته

 داخل، خارج و روی خط

 خاک و سنگ

 هفته دوم

ی داستاننکات برجسته   
رنگ آمیزی، دورکشی 

 اشکال از خارج شکل
 محیط زیست چپ و راست طبقه بندی رنگ صدای آخر کلمات

 هفته سوم

 نکات برجسته ی داستان
رنگ آمیزی، دورکشی 

 اشکال از خارج شکل
 چپ و راست طبقه بندی شکل صدای آخر کلمات

خانواده و 

 مسئولیت

 هفته چهارم

 واحد کار رشد شناختی رشد زبان
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 مفاهیم ریاضی  مفاهیم اساسی آمادگی خواندن آمادگی نوشتن قصّه

 تعریف انفرادی
رنگ آمیزی، دورکشی و 

 وصل نقطه چین
: جلو و عقب4فضا صداها: آ،ا  

 ترتیب

 طبقه بندی اندازه

 بدن انسان

 هفته اول

 تعریف انفرادی
رنگ آمیزی، دورکشی و 

 وصل نقطه چین
 تفاوت و تشابه اَ

 مطابقت یک به یک 

 تناظر یک به یک
 بدن انسان

 هفته دوم

 تعریف انفرادی
رنگ آمیزی، دورکشی و 

 وصل نقطه چین
: دیروز، امروز، فردا3زمان اِ  گروه بندی مجموعه 

 حمل و نقل 

قوانین 

و  راهنمایی

 رانندگی

 هفته سوم

 تعریف انفرادی
رنگ آمیزی، دورکشی و 

 وصل نقطه چین
: امسال، پارسال4زمان  اُ  فصل زمستان شمارش 

 هفته چهارم
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 ریز برنامه ی آموزشی پیش دبستان                        ماه دی                  سال تحصیلی 

 رشد شناختی رشد زبان
 واحد کار

  

 مفاهیم ریاضی  مفاهیم اساسی آمادگی خواندن آمادگی نوشتن قصّه

 تصویر خوانی

  

: روزهای هفته5زمان او لوحه نویسی  جانوران بیشتر و کمتر 

 هفته اول

 تصویر خوانی

  

یا لوحه نویسی : روزهای هفته5زمان   جانوران مفهوم عدد و شناخت نماد 

 هفته دوم
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  سال تحصیلی                  ماه بهمن                        ریز برنامه ی آموزشی پیش دبستان

 تصویر خوانی

  

 لوحه نویسی

ب-ب   

س-س   

: روزهای هفته5زمان  آتش و چراغ مفهوم عدد و شناخت نماد 

 هفته سوم

 تصویر خوانی

  

 لوحه نویسی

 ز

پ -پ   

: روزهای هفته5زمان  مفهوم عدد و شناخت نماد 
خورشید و ماه 

 و ستاره

 هفته چهارم

 رشد شناختی رشد زبان
 واحد کار

  

 مفاهیم ریاضی  مفاهیم اساسی آمادگی خواندن آمادگی نوشتن قصّه
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 تصویرخوانی
لوحه نویسی و کار با 

 کاغذ شطرنجی

م -م   

ش -ش   

 مفهوم عدد و شناخت نماد رابطه جزء و کل
 شب و روز

 زمان

 هفته اول

 تصویرخوانی
لوحه نویسی و کار با 

 کاغذ شطرنجی

 ر

 د

 مفهوم و نماد و توالی اعداد رابطه جزء و کل
نانی که می 

 خوریم

 هفته دوم

 تصویرخوانی
لوحه نویسی و کار با 

 کاغذ شطرنجی

ک-ک   

ق -ق   

 ایران وطن ما مفهوم و نماد و توالی اعداد رابطه ها 

 هفته سوم
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  65-69ریز برنامه ی آموزشی پیش دبستان                        ماه اسفند                  سال تحصیلی 

 تصویرخوانی
لوحه نویسی و کار با 

 کاغذ شطرنجی

گ-گ  

ل -ل   

 مشاغل مفهوم و نماد و توالی اعداد رابطه ها 

 هفته چهارم

 واحد کار رشد شناختی رشد زبان
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 مفاهیم ریاضی  مفاهیم اساسی آمادگی خواندن آمادگی نوشتن قصّه

اجرای داستان به صورت 

 نمایشی

لوحه نویسی و کار با کاغذ 

 شطرنجی

 و

 ی

وز
ور

ص ن
صو

مخ
ی 

ها
ه 

نام
بر

ن 
ری

تم
 

 مفهوم جمع:

 افزایش عضوهای مجموعه
 نوروز

 هفته اول

اجرای داستان به صورت 

 نمایشی

لوحه نویسی و کار با کاغذ 

 شطرنجی

ت -ت   

خ -خ   

 مفهوم جمع:

 افزایش عضوهای مجموعه
هفته نوروز

 
دوم

 

اجرای داستان به صورت 

 نمایشی

لوحه نویسی و کار با کاغذ 

 شطرنجی

ن -ن   

ف -ف   

 مفهوم جمع:

 افزایش عضوهای مجموعه
 سفر

 هفته سوم
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 ریز برنامه ی آموزشی پیش دبستان                        ماه فروردین                  سال تحصیلی  

اجرای داستان به صورت 

 نمایشی

لوحه نویسی و کار با کاغذ 

 شطرنجی
 دوره

 مفهوم جمع:

 افزایش عضوهای مجموعه
 سفر

 هفته چهارم

 رشد شناختی رشد زبان
 واحد کار

  

 مفاهیم ریاضی  مفاهیم اساسی آمادگی خواندن آمادگی نوشتن قصّه

 تعطیالت نوروزی

 هفته اول
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 ریز برنامه ی آموزشی پیش دبستان                        ماه اردیبهشت                  سال تحصیلی 

 هفته دوم

 تمرین ودوره ی مفاهیم

مفاهیمدوره   

نتایج واحد 

کارهای: سفر 

 ونوروز

 هفته سوم

 آب و هوا دوره مفاهیم

 هفته چهارم

              

 واحد کار رشد شناختی رشد زبان
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خواندنآمادگی  آمادگی نوشتن قصّه  مفاهیم ریاضی  مفاهیم اساسی 

 لوحه نویسی اجرای نمایش
 کلمه خوانی 

 )کلمات ساده و روان(

 قرینه سازی:

1مرحله   

مفهوم تفریق: کاهش عضوهای 

 مجموعه
 گیاهان

 هفته اول

 کلمه خوانی لوحه نویسی اجرای نمایش

 قرینه سازی:

2مرحله   

مفهوم تفریق: کاهش عضوهای 

 مجموعه
 فصل بهار

 هفته دوم

 کلمه خوانی لوحه نویسی اجرای نمایش

 قرینه سازی:

3مرحله   

 آب مفهوم اجزای ترکیبی اعداد

 هفته سوم

 کلمه خوانی لوحه نویسی اجرای نمایش

 قرینه سازی:

4مرحله   

 فصل تابستان مفهوم اجزای ترکیبی اعداد

 هفته چهارم
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