
ریاضی پیش  دبستانی
 11کد کتاب: 6897

هدف: آشنایی با مفهوم داخل و خارج

داخل آسمان یک ماه قشنگ بکش.

میوه های داخل سبد را قرمز و میوه های خارج از سبد را با رنگ زرد رنگ کن. 
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حیواناتی را که داخل آب هستند. با رنگ بنفش و حیوانات خارج از آب را با نارنجی 
رنگ کن. 

داخل تنگ آب یک ماهی قشنگ بکش.

گل های داخل گلدان را رنگ کن. 
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 13کد کتاب: 6897

هدف: آشنایی با خط باز – خط بسته 

خط باز را با رنگ قرمز و خط بسته را با رنگ آبی رنگ کن. 

گوسفند داخل خط بسته را رنگ کن. 
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خط باز را با رنگ سبز و خط بسته را با رنگ نارنجی رنگ کن.

خط باز را به خط بسته تبدیل کن. 
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هدف: آشنایی با خط راست، خط خمیده و خط شکسته 

خط های راست را با رنگ سبز پر رنگ کن. 

خط راست را قرمز، خط خمیده را آبی و خط شکسته را با رنگ سبز پر کن. 

با خط شکسته پنیر را به موش برسان.
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   هدف: آشنایی با چپ و راست 

هواپیمای سمت راست را سبز و هواپیمای سمت چپ را با آبی رنگ کن. 

شمع سمت چپ را قرمز و شمع سمت راست را بنفش رنگ کن. 

گل سمت راست را با رنگ نارنجی و زنبور سمت چپ را با رنگ زرد رنگ کن. 



ریاضی پیش  دبستانی
 17کد کتاب: 6897

   سؤاالت ترکیبی:

ماهی سمت راست را داخل یک خط بسته بگذار.

توپ سمت راست را با یک خط راست داخل دروازه کن. 

ارزیابی نوآموز: 

متوسطخوبخیلی خوب

مفاهیم داخل و خارج را می داند.

خط باز و بسته را می شناسد.

با خط راست، خمیده و شکسته آشنایی دارد.

با مفاهیم چپ و راست آشناست.




