
  :آموز  نام و نام خانوادگی دانش                 91 – 92سال  تحصیلی              چک لیست فردي درس ریاضی پایه دوم ابتدایی مهرماه و آبان ماه   

  

 فاطمه رسولی شهرستان دیر سرگروه آموزشی پایه دوم                                                                                                                                                

  اهداف
  

  :شاگرد 

  سطح انتظارات

نیازمند   ل قبولقاب  خوب  خیلی خوب
  تالش بیشتر

توانایی استفاده از ابزارهاي شمارشی مانند انگشتان دست ، چوب  -
 .خط ، محور ، چینه ، دسته بندي و جدول ارزش مکانی را دارد 

را به ترتیب می شمارد و دو عدد را با هم مقایسه می  99تا  1اعداد  -
 .و از هر دو طرف می خواند  کند

با مفهوم عدد و رقم آشنایی دارد و می تواند با دو عدد ، اعداد  -
 .دورقمی متفاوت بسازد 

با استفاده از راهبرد رسم شکل ، چینه ، محور و چوب خط مسائل  -
 .کتاب را حل می کند 

جمع و تفریق هاي سطري و ستونی را با کمک انگشتان دست ،  -
 .تصاویر و رسم شکل و محور انجام  می دهد چوب خط ، چینه ، 

توانایی الزم را ... تا و  3تا  3تا ،  2تا  2در شمارش هاي رو به جلو  -
 .دارد 

 .به کمک شابلون یک طرح ، مدل و الگو می سازد  -

 .را انجام می دهد  10جمع و تفریق دو عدد دورقمی با مبناي  -

حدس بزند و  درج شده در کتاب می تواند موضوعاتمتناسب با  -
ه خود را مورد آزمایش قرار دهد حدسی. 

عالقمندي خود را به محاسبه ي جمع و تفریق اعداد با یکی از  -
ابزارها بیان می کند و به سوي تجرّد در محاسبات هدایت می شود 

. 

توانایی انجام جمع و تفریق با روش حرکت رو به جلو و رو به عقب  -
 .را دارد  99تا  1در جدول اعداد 

همه ي حالت هاي ممکن که در مساله اتفاق می افتد را به صورت  -
 .منظم می نویسد تا چیزي از ذهنش جا نماند 

دو عدد دو رقمی بدون داشتن مضارب ده دهی و بدون انتقال به  -
کمک تصویر و یا روش مهارت استدالل عددي و گستره نویسی عدد 

 .جمع و تفریق می کند و آن را می خواند 

دو عدد دو رقمی با رقم بزرگ در یکان که انتظار انتقال  در جمع -
می رود ، بدون انتقال از یکی ها به ده تایی ها با روش فرایندي 

 .عمل می کند و استدالل عددي می نماید 

شکل هاي هندسی را با نام و خصوصیات آن ها می شناسد و تفاوت  -
  .ها و شباهت هاي آن ها را بیان می کند 

        


