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 «به نام یگانه ی هستی بخش

 

 مشخصات

 موضوع : 

 رقمی دو عدد دو جمع

 (فرایندی)

 

 ریاضی نام درس : 

 
 دوم پایه :

 زمان کل تدریس: تعداد دانش آموزان آموزگار:

 طرح درس روزانه  عنوان

 اهداف کلی
 (فرایندی) رقمی دو های جمع مفهوم با آشنایی

 اهداف جزئی

 .شود آشنا ( فرایندی جدید) روش به رقمی دو عدد جمع با آموز دانش

 .شود آشنا استقرایی تفكر تقویت با آموز دانش -

 . بداند را فضایی درك تقویت آموز دانش -

 . شود آشنا ارقام و اعداد مكانی ارزش درك با آموز دانش -

 .بداند را جمع بودن فرایندی مفهوم درك آموز دانش -

 اهداف رفتاری

 انتظار می رود: ازدانش آموزان

 (   دانش حيطه) .  کند تعریف را جمع مفهوم خود های سیالک هم و معلم حضور در- 1

 انجام را رقمی دو های جمع ، گيرد می قرار اختيارش در که هایی نی از استفاده با- 2

  مهارتی ( حيطه). برسد جمع جواب به و. دهد

 (  شناختی/  مهارتی حيطه . )بنویسد را جمع نمونه چند ، کتاب از استفاده بدون- 3

 جمع را دارد بيشتری مكانی ارزش که را عددی ابتدا خود های سیالهمك حضور در- 4

 (شناختی حيطه.) کند

 ( شناختی/  مهارتی حيطه ) کند بيان خود دوستان برای را فرایندی مفهوم- 5

 (نگرشی حيطه ).  کند شرکت قهالع با گروهی های فعاليت در- 6

 

 

 

برای ایجاد انگیزه چند تصویر را که داریم  شود با آن ها  جمع فرآیندی را توضیح داد را به بچه 
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 ها نشان می دهیم .  مراحل تدریس

 از ارزشیابی تشخیصی درسمان را شروع می کنیم . 

تا را بردارد  52ابتدا یک دانش آموز را می آوریم و به او می گوییم از دسته های یکی و ده تایی 

سپس سوال می کنم : چند ده تایی برداشتی ؟ چند یکی برداشتی ؟ یکی ها را در کدام دست 

ا قرار دادی ؟ چرا ؟ ده تایی را در کدام دست قرار دادی؟ چرا ؟  و همین سوال ها را از گروه ه

هم می پرسم نمی گویم درست یا غلط است اگر درست بود و بچه ها هم همان جواب را دادند 

تشویق می کنم دوباره درباره ی این عدد سواالتی را می پرسم : چند رقمی است ؟ رقم های آن 

 چیست ؟ ارزش کدام بیش تر است ؟ چرا ؟

را بردارد . و همان سوال ها را  25سپس دانش آموز دیگری را می آورم و از او می خواهم عدد 

می پرسم .  چند دهتایی برداشتی ؟ چند یکی برداشتی ؟ یکی ها را در کدام دست قرار دادی ؟ 

چرا ؟ دهتایی را در کدام دست قرار دادی ؟ چرا ؟ از یک دانش آموز دیگر می خواهم بیاید و 

چه ها می پرسم می خواهیم چه نماد جمع را در دست بگیرد و بین دو دانش آموز بایستد . از ب

کار کنیم ؟ بچه ها : جمع کنیم . سپس دانش آموز دیگر با نماد مساوی می آید و کنار این ها 

می ایستد . به بچه ها می گویم بچه ها ما هر کاری را می خواهیم انجام دهیم اگر به ترتیب و 

ی جمع کردن هم باید مرحله مرحله به مرحله انجام دهیم در آن کار موفق تر هستیم . پس برا

 به مرحله کار انجام دهیم ما به این روش مرحله به مرحله فرایندی می گوییم . 

پس فرایندی یعنی چه ؟ مرحله به مرحله . دوستای خوبم ما اول رقم هایی را جمع می کنیم 

مساوی که ارزش بیشتری داشته باشند . از یک دانش آموز دیگر می خواهم بیاید و کنار نماد 

بایستد . از دانش آموز اول می خواهم یکی از دست هایش را که نی وجود دارد را به او بدهد از 

بچه ها می پرسم : مرحله ی اول است یکی را بدهد یا دهتایی ؟ بچه ها : ده تایی . معلم : چرا ؟ 

ا به دانش بچه ها : چون ارزش آن بیشتر است . از دانش آموز دوم هم می خواهم دهتایی خود ر

ده تایی . ولی بچه ها این  6آموز سوم بدهد . از بچه ها می پرسم چند ده تایی شد ؟ بچه ها : 

تا . خوب حاال نوبت یکی از  62جمع کردیم . حاال چند تا داریم ؟  52ده تایی را با کل عدد  2

تا . حاال  66عدد های دوم است . که به حاصل جمع اولی اضافه می کنیم . می شه چند تا ؟ 

یکی . آفرین . عدد های ما چند رقمی بود ؟ دو رقمی . چند مرحله انجام  6چند یکی داریم ؟ 

دادیم ؟ دو مرحله . به این جمع چه بگوییم ؟ فرایندی . فرایندی یعنی چه ؟ مرحله به مرحله . 

هتایی ها مرحله ی اول ؟ ده تایی عدد دوم را با کل عدد اول جمع کردیم . چرا ؟ چون ارزش د
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بیش تر است . مرحله ی دوم ؟ یکی های عدد دوم را با حاصل جمع قبلی جمع کردیم . . چرا ؟ 

 چون ارزش آن کم تر است . 

 سپس همین کار را روی تخته و در جدول ارزش مکانی انجام می دهیم . 

 سپس با شکل توضیح می دهیم . 

می خواهم روی طلق خود انجام دهند  را روی تخته می نویسیم و از دانش آموزان 25+42جمع 

 و فرایندی حل کنند . 

 نکته : دانش آموزان باید گسترده نویسی اعداد را بلد باشند . 

 چون در جمع و تفریق فرایندی عدد دوم گسترده می شود .

واژه های جدید 

 درس

 فرآیندی -ارزش مكانی   -جمع دو عدد دو رقمی 

روش های تدریس 

 مورد استفاده

 – گروهی بحث– گویی قصه – وپاسخ پرسش– تيم اعضای- مجسم ونيم مجسم

 - تكراروتمرین– نمایشی
 

  تایی ده و یكی های بسته – دهتایی یكی جدول – ماژیک – ریاضی کيت ابزار آموزشی

کتاب ها را باز کنند و تمرین ها را به عنوان ارزشیابی پایانی حل کنند و من ارزشیابی می کنم  ارزشيابی پایانی 

 همچنین چند تمرین را روی طلق انجام می دهند . 

 و برای ما توضیح می دهند . 

 از بچه ها می خواهم تحقیق کنند چه کار هایی در زندگی روزمره انجام می دهند که مرحله به ارائه تكليف

 مرحله و فرایندی می باشد . 

 جمع فرایندی را انجام دهند و بیاورند .  2

 را که تهیه کرده ام به آن ها می دهم تا در خانه انجام بدهند .  کاربرگی
 

 


