این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این طرح درس با قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
باسمه تعالی
طرح درس ملی ریاضی دوم ابتدایی
مشخصات کلی

طرح درس شماره:

تعداد دانش آموز:

آموزشگاه:

پایه :دوم

عنوان درس :شممار

چنمد صفحه:

تا چند تا
مدت تدریس 54:دقیقه

تاریخ اجرا:

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:
آشنایی شاگردان با شمار

اعداد به صورت چند تا چندتا
عرصه ها
حیطممه
انتظمممارات از دانمممش

رئوس
اهداف جزیی

ماو
هممم
آموزان در این درس

مطالب

وظایف دانش آموز در قبال
خلقت

خدا

اهداف

شمارش چند

آموزان با شمار

تا چن تا ،
رابطه اع اد ،

(طبیعت

آموزشی

رو

و نحممموه

تدریس

چیممدمان
کالس

درمورد مفاهیم الگوی

مدف کلم می :
همم
آشممنایی دانممش

خود

دیگران

فضممممای

پممیش بینممی

وسایل آموزشی

تعقّل

عددد دی ا را آددد

*

تفکر ا تعقل نماین .

*
بممممه

چند تا چند تا
اهممداف جزئممی :

مورت
صم
1

تلفیقممی از
رو

کتددا ریاض دی
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الگوی ع دی

خ اانددد را ددددا ر

انتظممار مممی رود
مد از
شماگردان بعم
تدریس این درس

ایمان

بدانند که:
-1برای پیدا کردن

علددم ریا دد ردد در
حددددداخ مدددددوخ
هسدد ن گدددکر اری

مشممارکتی آموزشددددی –

علم

 – 1دانش موزا

به عدد اول چند تا

چن تا اگنا گون .

اضافه شده است تا

 – 2دانش موز ا

عدد دوم بدسمت

گمارش

ا

باید پیدا کنند کمه

چن تا

*

الگوها ا راا ط ی

آمممده ات همممان

*

نها گنا گون .

مقدار را به عمدد

عمل

 – 1داندددش مدددوزا

عدد سوم بدسمت

وانن ا رسدم گدکل

آید و بمه هممین

الگددددوی عدددد دی را

ترتیب تا آخر ادامه

*

*

*

ادام دهن .

دهند.
 -2با رسم شملل
نیز می توان الگوی
عممددی را ادامممه

پرسممش و ماژیدددددک –
پاسمممخ – تصددددددداویر

ا

دوم اضافه کنند تا

*

دایره

رنن .

مداد در
مه اعم
رابطم
الگوی عددی اول

میم هممممای دوم ابتدد ایی –
نممم

 – 2دانددش مددوزا
وانن د را آ د اعدد اد *

داد.

در یدددددک الگدددددوی

 -3با رسم چمو

ع د دی را پی د ا رنن د

خط نیز می تموان

ا ادام دهن .

*

2

*

– بحممم

مهدددر هدددای

گروهی

رنگی – تابلو
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الگوی عمددی را
ادامه داد.
اهداف رفتماری :
انتظممار مممی رود
مد از
شماگردان بعم
پای مان ای من درس
بتوانند:

اخالق

 – 1دانش امدوزا
درس ریا

د

*

*

*

عالقمند

گون .
 – 2دانش مدوزا د
مبحث گدمارش چند

*

*

*

تا چن عالقمن گون

-1رابطه اعداد در
یک الگوی عددی
ار پیممدا کننممد و
ادامه دهند .

فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یادگیری

فعالیت دبیر
(ایجاد موقعیت یادگیری )

فعالیممت دانممش رو
آموزان

وسایل آموزشی

زمان

تدریس

(اندیشه ورزی ،دسمت
موام
مت تم
ورزی ،خالقیم
بمممما خوبمممماوری،
خودپایممایی و خممود
ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

)1سالم ا احوالپرس
)2حضور ا غیاب

مددادش گ د دانددش
مددددوزا هدددد
ت د ریه هددم چددو
مددادش رددرد ر دداب
3

---

ماژیددک -ددرد -قلددم
ر اب-

5
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)3سددن ش ا ددعی
دانش موزا
پیش بینی رفتار ورودی

سددم

ا قلم خود

دانددش مددوزا ددا اع د اد ی دک تددا دانددش امددوزا دد
 111گنا هس ن .

سددوا پ پاس د م د

داندددش مدددوزا مفهدددوم دسد د

دهن .

پرسدددددش ا

"

2

پاس

ن ی را م دانن .
چند سددواخ از نهددا در اید مددورد
م پرسیم .
ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

اپرسدددی

سدددوا ت از داندددش پاسد

مددوزا از میدد ا ا العدداپ نهددا
اش م گویم مثال :

ددوی دانددش

حدددددددددث ر دددداب ،ماژیددددک،

مددوزا د پرسددش

دددرد،

راهدددددد  ،ت د د ااید د

گددددفاه ا یددددا

پرسدددددش ا عکدددده ا تصددددویر،

از دانددش مددوزا مدد خددواهیم نقآ د ناددراپ گددا

پاسدددددددد  ،فدددد دیلم ،ر دددددداب

نسددب

اع اد ی  01تا  55را وانن .
از دانددش مددوزا مدد خددواهیم
اگددکاخ مثددل هددم را دس د

ند ی

دد مو ددو

3

تو ددددیح  ،راهنمای معلم،

صورپ فدردی یدا س نران
راه

رنن .
تو ددددد داندددددش تو ددددیح ،

آماده سازی
( ایجمماد انگیممزه و معرفممی درس
جدید)

نمددایش پاارپویندد درس

یدد

مددوزا د مو ددو

ا از دانددش مددوزا چندد سددواخ
م پرسیم .

نمایشدددددد

لددددد گدددددود ا پرسدددددش ا
مبحدددث را دنبددداخ پاس
نمایند ا د سددوالها
پاس م دهن .
4

"

5
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ارائه درس جدید

معلم  :چ ها م خواهیم ا
گا ردا  :دس ور

ماک کممردن ارزشممیابی اس فادش از چین ها ساخ ما
لحم
فرآیندی

سازی رنیم  .سپه

رار را ا را م

نب

رنن .

های خود را مادش رنی .

حدددددددددث کتددا ریاضددی دوم
راهدددددد  ،ابت ایی – ماژیدک –
پرسدددددش ا تصدداویر آموزش دی –

معلم  :چ ها بق ااخ از دا
چین

؟

تشکیل گ ش اس

په دا چین رنار هم قرار

گددددددددا ردا :

دام را

بق

سازی .

گددددددددا ردا :
دسددد ور ردددار را
ا را م رنن

معلم  :چن چین

رار رف

گا ردا  6 :چین

؟

معلم  :ا ر

واهیم

تو ددددیح  ،تابلو

دسددد ور ردددار را سددد نران ،

ا را م رنن .

دهی .

معلم  :حا

پاسدددددددد  ،مهر هدای رنگدی –

بق
گددددددا ردا 0 :
5

نمایش
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چهارم را سازیم چن چین

چین

زم اس ؟

معلم  :م

اع اد مر وط

چین هر بق را م نویسیم
0-6-4-2
ا ر واهیم یک الگوی ع دی
را ادام دهیم چ رار ای

گا ردا

ا ا پی ا رنیم
چن ع د

ع د

ااخ ا اف

گ ش

اس

کنیم .

تا ع د دام

س
معلم  :ع از پی ا ررد
ع د چ رار ای ررد ؟

 :ای

م ش.

گا ردا
ع د را

:
ع د

های ع ی ا اف
م رنیم.
معلم  :په الگوی ع دی
 ، 3 ، 6 ،را ادام دهی .
معلم  :ا ارائ تو یحاپ
تکمیل

حث را رامل م رن

گا ردا  :دس ور
رار را ا را م
رنن .

.
6
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فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

فعالیت تلمیلی
و جمع بندی

فعالیت دانش آموزان

تمددام مراحددل ارائ د گ د ش در درس را د

ددور خالصد

اار تشدریح  ،ا مآالد را مد ند ی ا ن ی د

5

یدری دانددددش مددددوزا خالصدددد درس را

م رنم .
ارزشیابی پایانی

زمان

یادداگ م رنن .

چندد نموندد الگددوی عدد دی را رای اایدد

ددرد رسددم

5

رردش ا از دانش موزا م خواهیم پاس دهن .
چن نمون مثاخ از گدمارش چند تدا چند تدا در رای دانش موزا پاس م دهن .
اایدد

ددرد نوگدد ا از دانددش امددوزا مدد خددواهیم

پاس دهن .
تعیین تللیف و فعالیت همای خمار
از کالس

5
فعالی تکمیل حل تمدری هدای ارائد گد ش ی معلدم
توسط دانش موزا در خان

7

یادداگ تکالیف توسط دانش موزا

