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الثاني للصّف ریاضّیات درس
والطرح الجمع في تطبیقات الدرس موضوع

بـ تزّودوا الرجاء

أحمد شیخ رائد ة المعلّم مع

قُطرّیة بّث منظومة



الیوم؟ سنتعلّم ماذا

لعبة• أحجّیة شدید بإیجاز االفتتاحّیة فّعالّیة
المئة• مجال في وطرح جمع تمارین لحل متنّوعة استراتیجیات عن سنتعلّم

•



للحّصة؟ نحّضر أن یجب ماذا



بمتعة نبدأ



بمتعة نبدأ

السؤال؟ عالمة مكان العدد ھو ما



قبُل؟ من نعرفھ الذي ما

والطرح الجمع تعلّم آخر وقسم األفقي والطرح الجمع تعلّم منا قسم
العامودي



سنتعلّم اآلن
األعداد آلة

ة، َمرَّ ُكل في ُمعّین َعَدد إلْیھا ُنْدِخل ِعندما َحْیُث ُمعّیَنة، قاِعَدة بَحسب اآلَلة َتْعَمل أْعداد آَلة َنبیل َلَدى ُتوَجد
ما َعَدد َوَیْخُرج القاِعَدة اآللة ُتشّغل

مثال
الَعَدد َیخُرج ، الَعَدد إلیھا اْدَخلنا إذا
العدد َیخُرج ، الَعَدد إلیھا اْدَخلنا إذا
الَعَدد َیخُرج ، الَعَدد إلیھا ادخلنا إذا

لِماذا روا فسِّ ؟ الَعَدد أْدَخلنا إذا َیخُرج َعَدد أي
؟ الَعَدد أْدَخلنا إذا َیخُرج َعَدد أي

أْدَخلوا؟ َعَدد أي اآلَلة ِمن الَعَدد َخَرَج
أْدَخلوا َعَدد أي اآلَلة ِمن العَدد َخَرَج

اآلَلة؟ ِبَحَسِبھا َتْعَمل الّتي القاِعَدة ِھَي یدخلما الذي العدد من طرح



اللوح على حل التدّرب
محلول• جمع تمرین أمامكم
•
التمرین• جمع حاصل یساوي جمعھا حاصل التي التمارین حّوطوا تحلّوا، أن بدون

المعطى



جمعھما حاصل یكون بحیث رقمین من منھما كل عددین منھا وابِن مختلفة بطاقات اختر الّتدرب
؟ ل یمكن ما أقرب یكون بأن نعني ماذا إلى یكون ما أقرب



التدّرب تتّمة
ُیَبیِّن• الَرْسم الَھَدف إَصاَبة لُْعَبة َرَوان َلِعَبت

أََصاَبْتَھا الِتي األَْھَداف
؟ َعْتَھا جمَّ الِتي الِنَقاط َمْجُموع ُھَو َما



التدّرب تتّمة

•

الَھَدف إَصاَبة لُْعَبة أَْیًضا ِنَزار َلِعب
ُنْقَطة َمْجُموع َعَلى َوَحَصَل أْسُھم ِبَثالَثة الَھَدف أَصاب

أََصاَبَھا الِتي األََماِكن َعیِّن



وُنجمل ُننھي

حل ألجل فقط لیس متعّددة باستراتیجیات والطرح الجمع نستعمل
وطرح جمع تمارین



تحّدي البیت في التدّرب نواصل
الَھَدف أَصاب الَھَدف اَصاَبة لُْعَبة َكَذلِك أَِمیر َلِعَب

ُنْقَطة أَْیًضا ُھَو َع َوَجمَّ أْسُھم ِمْن بأَْكَثر

الَلْوَحة ِمن أََماِكن َوِبأَي أَِمیر؟ أَصاَب َسْھَما َكم أ

َعَلْیَھا؟ َحَصَل الِّتي األَْھَداف َكاَنت

َكاَنت اْن َواِحَدة؟ إْمَكاِنیَّة ِمن أَْكَثر ُتوَجد َھل ب

إَضاِفیَّة إْمَكاِنیَّة اْكُتب َنَعم، اَجاَبَتك
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