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اشنایی با جمع کردن با انگشتان ریاضی    پایه:اول   موضوع :درس:            :نام ونام خانوادگی

 111ص  -دست  

 اشنایی با جمع کردن انگشتان دست هدف کلی

توانایی جمع با استفاده از انگشتان دست -1 اهداف جزیی

 وپیداکردن حاصل ان

 درک مفهوم جمع ونوشتن جمع متناظر با شکل -2

 11حاصل کمترازپیداکردن حاصل جمع دوعددبا -3

 

 اهداف عملکردی 

 

دانش اموز با جمع های یک -1حیطه شناختی: 

 رقمی اشنایی دارد

 دانش اموز با جمع های ساده اشنایی دارد-2

دانش اموز باید بتواند عدد را در -1حیطه مهارتی: 

 ذهن نگه دارد

دانش اموزبایدبتواند بین نمایش های متفاوت -2

 ارتباط برقرارکند.

دانش اموزباید نسبت به شمردن -1 نگرشی:حیطه 

 اشیا عالقه نشان دهد

 11دانش اموزان نسبت به جمع های بیشتر از 2

 .عالقه نشان دهند

 (لفیقی)سخنرانی،پرسش وپاسختروش تدریس:  الگوی تدریس

 اشیای کالس .تابلو وکتاب ودفتر ومداد ابزارووسایل:

 دانش اموزان بصورت فردی نشستهچیدمان کالس :

 اند

 

 

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

جسمی وروحی دانش اموزان ،بررسی تکلیف جلسه 

 قبل
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چندتا شکل پای تابلو ارزشیابی اغازین:ورودی:

م وبچه ها را می اورم تا با انگشتان دست ان یمیکش

 شکل ها رانشان بدهند.

میشود حاصل ازدانش اموزان خواسته تشخیصی: 

 جمع یک رقمی را با انگشتان دست نشان دهند

ابتدابا شکل هایی که بچه ها برای درس هنردرست  انگیزه سازی

کردند هرکس برای خودش یک حاصل جمع 

 بیشترنشود  11رادرست میکندکه از 

 6شی و 1ابتدااز دانش اموزان بخواهید برای مثال  ارائه محتوا

تایی  1کیل دسته های شی دیگربردارندابتدابا تش

حاصل جمع را بیان کنند سپس از انها بخواهید 

حاصل جمع را با انگشتان دست پیداکنند .همین 

فعالیت را برای مثال های دیگر نیز انجام دهید.برای 

پیداکردن حاصل جمع به کمک انگشتان به این 

صورت عمل می کنند که عددهای بزرگتر 

تا را در ذهن نگه  1رابصورت ترکیبی دراورده و1از

می دارند وباقی مانده رابا انگشتان یک دست نشان 

می دهند.سپس انگشتان دو دست را با هم جمع وبا 

می  11که در ذهن دارند وروی هم  1دوعدد 

 کنند. شود،جمع می

به صفحه ی اغازین بخش بر گردید .دانش اموزان 

می توانند اشکال مختلف مثل پنجره های دو 

 با هم جمع کنندساختمان را 

در انجام فعالیت این صفحه  دانش اموزان ابتدا 

عددمتناظر باهردسته را می نویسند.سپس برای 

پیداکردن جواب جمع از انگشتان استفاده می کنند 

 تا جواب حاصل جمع را بنویسند.

 دریسفعالیت های حین ت ارزشیابی مستمر
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خواهیم با اشیای اطراف  از چند نفراز بچه ها می جمع بندی ونتیجه گیری

 خود یک جمع بسازند.

 

 پاورپوینت رانمایش می دهیم ارزشیابی پایانی

چند تمرین جمع داده میشود که بچه ها در خانه  تعیین تکلیف

 بکمک والدینشان انجام دهند.

 


