
در کتاب های درسی رياضی دوره ی ابتدايی موضوع هايی وجود دارند که 
يا دانش آموزان در يادگيری آن ها مشکل دارند يا معلمان در ياددهی شان. 
در اين دوره از مجله ی رشد آموزش ابتدايی، در هر شماره درباره ی يکی 
از اين موضوع ها صحبت می کنيم. منتها قصد نداريم روش تدريس بيان 
کنيم، بلکه آن را به عنوان يک موضوع يا مفهوم رياضی بررسی خواهيم 

کرد تا دانش موضوعی خود را برای تدريس بهتر آن افزايش دهيم.

تقويم ماه
طاهره خردور

دانش آمـوزان در پايـه ی اول ابتدايـی بـا 
مفهـوم جمـع و تفريـق آشـنا می شـوند 
عـدد  دو  )جمـع  اساسـی  جمع هـای  و 
يک رقمـی( را در ايـن پايـه می آموزنـد. 
آن هـا جمـع و تفريـق عددهای بـا بيش 
از يـک رقـم )اعداد دورقمی و سـه رقمي( 
را نخسـتين بـار در پايـه ی دوم دبسـتان 

می شناسـند. 
در کتـاب رياضی اين پايه، جمع و تفريق 
ظاهـراً با چند روش معرفی شـده اسـت. 
ايـن چنـد روش كامـاًل بـه هـم مرتبـط 
هسـتند. آن ها درواقع گام هاي آموزشـِي 
ياددهي-يادگيـري جمـع و تفريـق اعداد 
چندرقمي هسـتند: از كمك به توسعه ي 
تفكـري جبـري كـه در پشـت فراينـد 
جمـع و تفريق هسـت تـا اسـتفاده از آن 

در كارهـاي روزمـره، ماننـد اسـتفاده از 
پـول. البتـه به نظـر مي رسـد، ايـن روند 
بـا روشـی کـه در کتاب هـای قديمی تـر 
آمده بود متفاوت اسـت. شـايد شـما هم 
بـه خاطـر داشـته باشـيد كـه معلمتـان 
بارهـا و بارهـا تأكيد مي كـرد نبايد جمع 
و تفريـق را از سـمت چـپ انجـام بدهيد 
و ايـن كار اشـتباه اسـت! در حالي كـه در 
كتـاب رياضي پيـش روي شـما، آموزش 
جمـع و تفريـق اعـداد دورقمي با روشـي 
كـه از سـمت چـپ انجـام مي شـود آغاز 

شـده است! 
در مطلـب پيـش  رو قصـد داريـم نشـان 
دهيـم كـه ايـن روش هـا بـا هـم ارتباط 
دارنـد. از ايـن رو، جنبه هـای اصلـی هـر 

يـک را بررسـی خواهيـم کـرد.

و  جمـع  روش  مقابـل،  تصويرهـای  در 
تفريـق عددهـای دور قمـی را از صفحه ی 
28 کتـاب رياضـی پايـه ی دوم ابتدايـی 
می بينيـد. اين روش كه بـه روش فرايندي 
مشـهور شـده اسـت، نخسـت بـا فعاليت 
عملـي بـا ابـزار و پـس از آن بـا تصويـر 
يكـي  دانه هـاي  و  تايـي  ده  ميله هـاي 
و  جمـع  دسـتور  اسـت.  شـده  معرفـي 
تفريـق دو عـدد دورقمی به طـور خالصه 

چنيـن بيان شـده اسـت:
بـرای جمـع کـردن دو عـدد دورقمی، 
ابتدا دسـته های ده تايـی را با هم جمع 
می کنيـم. سـپس يکی هـا را بـا هـم 

می کنيم. جمـع 
بـرای تفريق دو عـدد دورقمی نيز ابتدا 
از دسـته های ده تايـی کـم می کنيـم. 

سـپس از يکی هـا برمی داريـم.

جمع و تفریق عددهای دورقمی؛
گام اول-روش فرايندى با استفاده از 

ابزار يا تصويرهاى عينى
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سپيده چمن آرا
سردبير مجله ی رشد برهان رياضی متوسطه ی اول

برنامه ی  درسیـ  رياضی

جمع و تفریق
عددهای
چندرقمی



نمونـه ای از جمـع و تفريق را در تصوير پاييـن می بينيد. ماهيت اين 
دسـتورات را با هم بررسـي مي كنيم:

1 اوليـن نکتـه در انجـام ايـن دسـتورات، شـناخت ارزش مکانـی 
در عددنويسـی و توانايـی تفکيـک يـک عـدد دورقمـی بـه دو عـدد 
و تشـخيص ايـن اسـت كـه: يـک عـدد تعـداد دسـته های ده تايی را 

نشـان می دهـد و عـدد ديگـر تعـداد يکی هـا را.

2 دومين نکته ی اساسـی، تشـخيص دسـته های هم جنـس در دو 
عـدد اسـت؛ يعنی در دو عـدد دورقمـی، بايد تشـخيص دهيم کدام 
رقم ها هم جنس هسـتند: رقم های نشـان دهنده ی تعداد دسـته های 
ده تايـی بـا هـم هم جنس هسـتند و رقم هـای نشـان دهنده ی تعداد 

يکی هـا نيز بـا هم.

3 نکتـه ی بعـدی ايـن اسـت کـه اعـداد هم جنـس را با هـم جمع 
کنيـم تا تعـداد کل دسـته های هم جنـس را روی هـم بيابيم؛ يعنی 
بفهميـم روی هـم چنـد دسـته ی ده تايـی داريـم و روي هـم چنـد 
يکـی؟ بـرای ايـن کار از دانش قبلی خـود، يعنی جمع های اساسـی 
اسـتفاده می کنيـم، زيـرا تعداد دسـته ها همـواره کمتر از ده تاسـت.

تعـداد  از  مسـتقل  ده تايـی،  دسـته های  تعـداد  کـه  آنجـا  از   4
دسـته های يکـی، بـا هـم جمـع می شـود، ترتيـب عمـل در حاصل 
جمـع تأثيـری نـدارد؛ يعنـی می توانيـم ابتدا تعـداد کل دسـته های 
ده تايـی را بـه دسـت بياوريـم، بعـد تعـداد کل دسـته های يکـی را. 
يـا اول تعـداد دسـته های يکـی را حسـاب کنيـم و پـس از آن تعداد 
دسـته های ده تايـی را. جابه جايـی ترتيـب در ايـن عمليـات، در واقع 
همـان تفـاوت روش فرايندي کتـاب رياضی حاضر با روش اسـتفاده 
از ارزش مكانـي يـا همـان روش کتاب هـای رياضـی قديمـی دوره ی 
ابتدايـی اسـت. در کتاب هـای قديمی تر، اعداد را زير هم می نوشـتند 
و جمـع يـا تفريـق از سـمت راسـت انجـام می شـد؛ يعنـی ابتـدا بـا 

يکی هـا کار می شـد، سـپس بـا دسـته های ده تايـی. 

چند کلمه درباره ی هدف های آموزشی

روش فرایندی 
جمع و تفریق اعداد

روش  برسـد  نظـر  بـه  امـر  بـدو  در  شـايد 
فراينـدی روش جديدی بـرای جمع و تفريق 
عددهـای چندرقمی اسـت، ولی با توضيحاتی 
که داديم، آشـکار اسـت که ايـن روش جديد 
نيسـت، بلکـه رويکـرد جديـدی بـه آمـوزش 
جمـع و تفريـق اعداد اسـت. در ايـن رويکرد، 
دانش آمـوز دانـش خـود از ارزش مکانـی را 
درک  عميق تـر  را  آن  و  می دهـد  توسـعه 
می کنـد، از حقايقـی که دربـاره ی جمع اعداد 
آموختـه اسـت و از ر اهبردهايـی کـه پيش از 
آن بـرای جمـع و تفريـق عددهـا آموختـه يا 
کشـف کرده اسـت، اسـتفاده می کنـد. عالوه 
بـر همـه ي اين هـا كـه در رويكـرد قديمـي 
نيـز وجـود داشـت، دانش آمـوز  با تفكري 
جبـري كـه در پشـت روش هـاي جمع و 
تفريـق مبتنـي بـر ارزش مكانـي وجود 

دارد آشـنا مي شـود.
بـه ايـن صورت كه اواًل بـا فرايند جمع و تفريق 
آشـنا مي شـود و دوم اينكـه با زمينه هـاي الزم 
بـراي جمـع و تفريق عبارت هـاي جبري مانند 
متوسـطه  دوره ي  در  )كـه   3y-x يـا   2x+y
بـا  كار  در  مي شـود.  آشـنا  مي آمـوزد(  اول 
عبارت هـاي جبـري و بـراي يافتـن مجمـوع يا 
تفاضـل آن هـا، تشـخيص عبارت هـاي مشـابه 
مشـابه  دسـته هاي  تشـخيص  دارد.  ضـرورت 
)يكي ها-ده تايي هـا- اعـداد  گسـترده ي  در 

صدتايي هـا( و يافتـن مجموع يا تفاضـل آن ها، 
درواقـع تمريني اسـت براي تشـخيص و يافتن 
تفريـق عبارت هـاي جبـري  يـا  حاصل جمـع 
مشـابه. وجـود زمينه هـاي جبـري الزم در اين 
رويكـرد، يكـي از مهم تريـن داليـل اسـتفاده 
از آن در آمـوزش اسـت. زيـرا توجـه بـه تفكـر 
جبـري در آموزش رياضيـات ابتدايي از اهميت 

خاصي برخـوردار اسـت.1
پي نوشت

1. براي اينكه درباره ي تفكر جبري و آموزش آن در دوره ي 
ابتدايي بيشتر بدانيد،  مجموعه مطالبي را كه در دوره ي 
بيست و يكم اين مجله در شماره هاي 1 تا 4 )مهر تا دي 

1396( با عنوان »رياضيات دوره ي ابتدايي و الگوها« چاپ 
شده است بخوانيد. 
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جمع و تفریق عددهای دورقمی؛ 
گامدوم-نمايشروشفرايندىبااستفادهازنمادها

در ادامـه ی معرفـی روش باال، در صفحـه ی 29 کتاب رياضی 
دوم، محاسـبه ي مجمـوع 23 + 34 بـا اسـتفاده از نمادهـا 
نمايـش داده شـده اسـت: ابتـدا 20 تا بـه 34 اضافه شـده تا 
عـدد 54 بـه دسـت بيايـد. سـپس 3 تـا بـه 54 اضافه شـده 

اسـت تـا 57 حاصـل شـود )تصويـر را ببينيد(. 
توجـه كنيـد كـه در ايـن گام، براي اينكـه بتوانيـم از نمادها 
كنيـم،  اسـتفاده  انجـام مي شـود  كـه  عملـي  بيـان  بـراي 
مجبوريـم بـراي انجـام دسـتورات ترتيـب قائـل شـويم. اين 
ترتيـب درواقـع اين اسـت كه نخسـت تعداد کل دسـته های 
ده تايـی را بـه دسـت مي آوريـم، بعـد تعـداد کل دسـته های 
يکـی را. بنابرايـن، انـگار داريـم از سـمت چپ، رقم هـاي زير 
هـم را بـا يكديگـر جمع مي كنيـم. ولي اگر كمـي در ماهيت 

آن دقيق تـر شـويم، مي بينيـم كـه:
5 نکتـه ی مهـم در ايـن روش،  توانايـی ده تـا ده تا شـمردن 
اسـت: تشـخيص اينکـه بـا افـزودن 20 تـا بـه عـددی مانند 
34، بايـد دو بـار ده تا ده تـا از 34 جلو برويم و به 54 برسـيم.

6 در ايـن روش بايـد بتـوان هـر عـدد از 1 تـا 9 را بـه يک 
عـدد دورقمـی افـزود. بـرای مثـال بايـد 3 تـا بـه 54 اضافـه 

کنيـم و به 57 برسـيم.
7 توجـه كنيـد كـه  هـرگاه در محاسـبه ی تعـداد کل 
 10 از  بزرگ تـر  مقـدار  دو  مجمـوع  ده تايـی،  دسـته های 
بشـود، دسـته ی صدتايـی ايجاد می شـود. همچنيـن، اگر در 
محاسـبه ی تعـداد يکی ها، مجمـوع دو مقـدار از 10 بزرگ تر 
تعـداد  بـه  و  ايجـاد می شـود  ده تايـی  شـود، يک دسـته ی 
دسـته های ده تايـی کـه پيـش  از آن پيـدا کـرده بوديم، يکی 
اضافـه می شـود )توجـه کنيـد کـه در مثال هـا و تمرين های 
کتـاب درسـی دوم ابتدايـی چنيـن حالتی بعـد از درك خود 
فراينـد و جنبه هـاي اصلـي آن در صفحه ي 31 آمده اسـت(.
از نظـر آموزشـي، روش فراينـدي به منظور ايجـاد زمينه هاي 
الزم بـراي روش جمـع يـا تفريـق در جـدول ارزش مكانـي 
آمـوزش داده مي شـود. عـالوه بـر آن، جنبه هـاي آموزشـي 

ديگـري هـم دارد كـه در كادري آن را بررسـي كرده ايـم.

جمع و تفریق عددهای دو رقمی؛ 
گامسوم-روشفرايندىدرزمانىكهمجموعيكىها

بيشترازدهتاست
در صفحـه ی 31 کتاب رياضـی دوم، در ادامه ی معرفی روش 
صفحـه ی 29، نمونه هايـی آمده انـد که در واقـع حاصل جمع 
يکان آن ها از ده بيشـتر اسـت، مثاًل 37 + 24 )تصوير مقابل(.
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بـاز هم ابتـدا 30 تا به 24 اضافه می کنيم 
)سـه بـار ده تـا ده تـا می شـماريم( تـا بـه 
54 برسـيم. سـپس 7 تـا بـه 54 اضافـه 
می کنيـم: مثـاًل می دانيـم اگـر 6 تـا بـه 
54 اضافه شـود، به 60 می رسـيم و يکی 
ديگـر اضافـه شـود، 61 به دسـت می آيد. 
پـس حاصل جمـع مـورد نظر 61 اسـت.

توجه كنيد كه
8 در افــزودن يكي هــاي عــدد دوم 
بــه عــدد حاصــل از اوليــن جمــع،  
همــه ي  از  مي تواننــد  دانش آمــوزان 
ــراي  ــن ب ــش از اي ــه پي ــي ك ر اهبردهاي
جمــع آموخته انــد، اســتفاده كننــد. 
اکنون شما خودتان تمام بحث های باال را برای 
تفريق عددهای دورقمی که در صفحه های 
28 تا 31 کتاب رياضی دوم معرفی شده اند 
انجام دهيد. همچنين، اين روش ها را به جمع 

عددهای سه رقمی يا بيشتر توسعه دهيد.

جمع و تفریق ؛ 
روشدوم-استفادهازجدولارزش

مكانى
ضرورتـي نـدارد روش جمـع و تفريق در 
جـدول ارزش مكانـي را توضيـح دهيـم، 

زيـرا همـه با آن آشـنا هسـتيم. 
اكنـون جنبه هـاي اساسـي ايـن روش را 
بررسـي كنيـد و آن را بـا روش فراينـدي 

مقايسـه كنيد.

جدول یک تا صد؛ ابزاری برای جمع و تفريق

جـدول اعـداد 1 تـا 100 ظاهـراً يـک جـدول عـددی اسـت، 
ولـی در واقـع در آموزش رياضـی می توان از آن اسـتفاده های 

متنوعـی کرد.
يکـی از ايـن کاربردهـا، اسـتفاده از آن به عنـوان ابـزاری برای 
جمـع و تفريـق  عددهـای دورقمـی اسـت. همان طـور که در 
صفحـه ی 32 کتـاب رياضـی پايـه ی دوم می بينيـد، حرکـت 
عمـودی در ايـن جـدول بـه معنی ده تـا ده تا شـمردن به جلو 
يـا بـه عقـب )يعنـی يافتـن حاصل جمـع تعـداد بسـته های 

ده تايـی يـا حاصـل تفريـق  آن هـا( اسـت. حرکـت افقـی بـه 
معنـی يکی يکی شـمردن بـه جلو يا بـه عقب )يعنـی افزودن 
يـا کاسـتن يکی هـا( اسـت. هميـن کارهـا نشـان می دهـد 
کـه ترتيـب عمـل در ايـن روش اهميتـی نـدارد. يعنـی ابتدا 
می توانيـد تعـداد کل دسـته های ده تايی را به دسـت بياوريد، 
بعـد تعداد کل دسـته های يکی را )ابتدا حرکـت عمودی، بعد 
حرکـت افقـی(. يا اول تعداد دسـته های يکی را حسـاب کنيد 

و پـس از آن تعـداد دسـته های ده تايـی را.  
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