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آرم

دبیرخانه کشوری راهبری درس ریاضی

طرح درس روزانه درس ریاضی
کلی

مشخصات

شماره طرح درس1 :

موضوع درس :ضرب و تقسیم عددهای صحیح

تاریخ اجرا:

مدت اجرا 1 :جلسه  09دقیقهای

مجری:

کالس :هفتم (فصل  2عددهای صحیح)

تعداد فراگیران09 :

مکان:

الف :قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهبندی جدید بلوم
سطح هدف
هدف کلی

اهداف
مرحلهای

اهداف و پیامدها

دانشآموز با ضربوتقسیمعددهایصحیح

آشنایی
.1فراگیرانباعملیاتضربوتقسیمعددهایصحیحآشناشوند.
.2فراگیرانباتعیینعالمتدرضربوتقسیمآشناشوند.
.3فراگیرانبتوانندضربوتقسیمعددهایصحیحرابررویمحورنشاندهند.
.4فراگیرانبتوانندمسائلمربوطبهضربوتقسیمعددهایصحیحآشناشوند.
عناصر برنامه درسی ملی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

حیطه و

انتظارات در پایان آموزش

سطح در بلوم

تعقـل ،ایمـان ،علـم ،عمـل و اخـالق
عرصه ارتباط با

عنصر

هدفهای رفتاری آموزشی

خلقت

خود

خدا

خلق

دربارهتعیینزمانحرکتیکشی،مثلقطار ...،ازیکنقطهشهربهشهردیگرتفکر
کنند.

ادراک



*



*

تعیینعالمتدرضربوتقسیمعددهایصحیحرابررسیکند.

کاربرد



*





دربارهکاربردضربوتقسیمعددهایصحیحدرمحیطاطرافبررسیکند.

کاربرد



*





عملیاتضربوتقسیمعددهایصحیحرابایکمثالبنویسد

کاربرد



*





تعیینعالمتدرضربوتقسیمرامشخصنمایند.

کاربرد



*





عبارتهایصحیحکهیامثبتاستیامنفیمشخصکنند.

بدونمحاسبهحاصل

ترکیب



*





میزانزمانحرکتیکشی،مثلقطار...،ازیکنقطهشهربهشهردیگررابایکمثال
نشاندهند.

کاربرد



*



*

موقعیتهای واقعی زندگی ،مثالً مسافرتبتوانند میزانزمان حرکتوسائلنقلیه

در 
ازجملهقطار...،رانشاندهد.

کاربرد



*



*

ضربوتقسیمعددهایصحیحرابایکمثالدرمحورنشاندهد.

کاربرد



*





1

تعقل

علم

عمل
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آنهاراباحروفبزرگانگلیسیمشخصکنند.
اسمگذاریکنندوابتداوانتهای 
برایبردارها 
بهکاربردضربوتقسیماعدادصحیحدرزندگیروزمرهایمانداشتهباشد.

ترکیب



*





ارزشگذاری

*

*

*



ارزشها در



*

*



تجلی

پسازیادگیریدرسجدیدوانجامکاردرکالسشکرگزارباشد.

شخصیت

گروهیها،نگرشمثبتداشتهباشد.

نسبتبههمکاریدرگروه،رعایتحق 
هم

سازماندهی

ایمان



*



*

باتفکردرطبیعتودقتدراطرافخودبهقدرتخداوندپیببرد.

ارزشگذاری

*

*

*



فعالیتهایدرسیتالشکند.

درانجام

پاسخ دادن



*





ضعیفترگروهاحساسمسئولیتکند.

نسبتبهیاددهیتمریناتبهاعضاء

ارزشگذاری

*

*





هنگامکاربادیگرانحسنخلقداشتهوصبوربودهوبهاعضایگروهاحترامبگذارد.

ارزشگذاری

*

*











رئوس
مطالب

ارزشها

اخالق

ضربعددهایصحیح
تقسیمعددهایصحیح
تعیینعالمتدرضربوتقسیمعددهایصحیح
نمایشضربوتقسیمعددهایصحیحبررویمحور
حلمسائلمربوطبهضربوتقسیمعددهایصحیح



مواد و

کتابدرسی،وایتبردوماژیک،رایانهیالپتاپ،پروژکتور،پرده،فایلپیدیافکتاب...،

رسانههای
آموزشی

میرودفراگیران:
انتظار 

پیشبینی
رفتار
ورودی

.1
.2
.3
.4

ضربوتقسیمعددهایصحیحرادركکنند.
تعیینعالمتدرضربوضربعددهایصحیحرابدانند.
دادهشدهرابگویندمثبتیامنفیاست.
بتوانندبدونمحاسبهحاصلعددهایصحیح 
بهدرستیانجامدهند.
مسائلمربوطبهضربوتقسیمعددهایصحیحرا 


ارتباط
اولیه

2
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ایجاد

دانشآموزانو
دانشآموزان ،بررسی کلی حاالت روحی و روانی و فیزیکی  
احوالپرسی ،حضوروغیاب  
سالم  
بررسی کلی وضعیت فضا و ساختار کالس ،برقراری رابطه عاطفی بابیان جمالت امیدبخش و پرهیجان،
رسیدگیبهتکالیفدرسیمربوطبهدرسقبل
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این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
گروهبندی،
مدل و
ساختار

آنها
انجامشدهیابراساسنمراتمستمر 
گروهبندیبراساسسطحعلمیفراگیرانصورتمیگیردودراولسالاینکار 

گرفتهشدهانجاممیگیرد.
کهدربینسال 
میکنیم.
گروههای3الی4نفرِدرمدلنیمدایرهبهسمتتختهوایتبردسازماندهی 
دانشآموزانرادر 


کالسی

دانشآموزان ونحوهو پرسیدن
برایایجادانگیزه،تعریف خاطراتوتجربه سفر به شهرهای مختلف دبیریاتوسط  
ضربهای
کردهاید وتارسیدنبهمقصدچهزمانیطیشدهاستومرور 
روش ایجاد این موضوع که باچه وسایلیحرکت  
کنیموبرایتداومانگیزهتاپایاندرسازروشهایمتعددیهمچوناستفادهاز


تدریسراآغازمی
و تداوم اعدادمثبت
انگیزه
کالسوامکاناتنرمافزاریاستفادهخواهدشد.

اشیادرمحیط

زمان5:دقیقهمتناوب

درسهای قبل که ارتباطبا درس جدید دارد و نیز ارائه سؤاالتی از میزان
قبل از شروع درس جدید ،سؤاالتی از  
دانشآموزانازقبیل:
اطالعاتقبلی 
نحوهینمایشجمعاعدادصحیحبررویمحورچگونهاست؟

.1
 .2آیاازضربوتقسیماعدادصحیحاطالعاتیدارند؟
 .3آیاتعیینعالمتدرضربوتقسیماعدادصحیحآشناهستند؟

زمان11:دقیقه

ارزشیابی
آغازین

روشهای
تدریس

روشهایتدریساصلیومحوری:روشمشارکتی(بحثگروهی)

روشهایتدریسفرعی:توضیحی/بحثگروهی/تکراروتمرین/مشارکتگروه

ب :فعالیتهای مرحله حین تدریس

آمادهسازی

میگیرد:
دانشآموزانصورت 
فعالیتهایزیرتوسطمعلمو 

دراینمرحله
 بیانکاربردهایضربوتقسیمدرمحیطپیرامون

کمکآموزشیموردنیازبرایتدریس
راهاندازیپروژکتور،رایانهیالپتاپووسایل 
 

3

زمان:متناوباً
درطولکالس
میشود.
انجام 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
شودوتفکیکآنبهمعنایمجزابودنفعالیتهاایمعلاموداناشآماوزاساتو

فعالیتهایمعلم-دانشآموز:اینفعالیتهابهصورتتلفیقیمطرحمی
گرفتهشدهاست)
استفادهشدهاست(.زماننسبیبرایفعالیتمعلم-دانشآموز41،دقیقهدرنظر 

رسدوبههمینخاطرازخطچین


منطقیبهنظرنمی



دانشآموزان
فعالیتهای 


فعالیتهایمعلم


میدهند،
دانشآموزانفعالیت 1صفحه23رابامشارکتگروهیانجام 

میخواهد فعالیت  1صفحه ( 23نمایش جمع
دانشآموزان  
معلم از  
میکند.
وجوابخودرابااعضاءگروهخودمقایسه 

اعدادبررویمحور)رابنویسند.
نحوهی تبدیلآنبه
(ضمیمه :پسازنوشتنجمعاعدادصحیحمعلم 
میکند).
ضربرابیان 

دانشآموزان فعالیت  2صفحه  23را با مشارکت گروهی انجام

میدهد وسپس
گروهها فرصت حل فعالیت  2صفحه  23را  
معلم به  
میدهند.
میدهند،کلکالسبانظارتمعلمبهسؤاالتپاسخ 

میکند.
پاسخهایدانشآموزانرابررسی 

میدهدو
بهصورتفردیکار کالسیصفحه23راانجام 
دانشآموز 
بهصورتفردیکار کالسی صفحه 23هر 
میخواهد 
معلمازدانشآموزان 
میکند.
جوابخودرابااعضاءگروهخودمقایسه 
میکند.
پاسخهایدانشآموزانرابررسی 
راپاسخدهند،سپس 
(ضمیمه :معلمقبلازحل کار کالسی صفحه 23تعیینعالمتدر

ارائه درس جدید

میکند).
ضربعددهایصحیحرابیان 
میپردازند.
دانشآموزانبهبیانمشکالتوسؤاالت 

جمعبندی مرحله  :1در اینجا معلم با توضیحاتی در مورد ضرب
گفتهشده 
بهجمعبندیمطالب  

آنها 
عددهایصحیحوتعیینعالمت 

میکند.
دانشآموزانرفع 
میپردازدوابهاماتموجودرابرای 

میدهند
دانشآموزانفعالیت  1صفحه24رابامشارکتگروهیانجام 

میدهد و سپس
گروهها فرصت حل فعالیت  1صفحه  24را  
معلم به  
میکند.
وجوابخودرابااعضاءگروهخودمقایسه 

میکند.
پاسخهایدانشآموزانرابررسی 


میدهند
دانشآموزانفعالیت 2صفحه24رابامشارکتگروهیانجام 

میدهدو سپس
گروهها فرصت حل فعالیت  2صفحه  24را  
معلم به  
میکند.
وجوابخودرابااعضاءگروهخودمقایسه 
میکند.
پاسخهایدانشآموزانرابررسی 

(ضمیمه :معلم قبل از حل کار کالسی صفحه  23تقسیم و تعیین
میکند).
عالمتدرتقسیمعددهایصحیحرابیان 
میدهد
بهصورتفردیکار کالسی 1صفحه24راانجام 
دانشآموز 
بهصورت فردیکار کالسی  1صفحه هر 
میخواهد  
معلم ازدانشآموزان 
میکند.
وجوابخودرابااعضاءگروهخودمقایسه 

میکند.
پاسخهایدانشآموزانبررسی 
24راپاسخدهند،سپس 

بهصورت فردی کار کالسی  2و  0صفحه  24را انجام
دانشآموز  
بهصورت فردی کار کالسی  2و  0هر  
میخواهد  
معلم از دانش آموزان  
میکند.
میدهدوجوابخودرابااعضاءگروهخودمقایسه 

میکند
پاسخهایدانشآموزانرابررسی 
صفحه24پاسخدهند ،
میپردازند.
دانشآموزاندراینقسمتبهبیانمشکالتوسؤاالت 

جمعبندی مرحله  :2در اینجا معلم با توضیحاتی در مورد تقسیم

وجمعبندیاینبخش

بهمرور 
آنها  
عددهایصحیحوتعیینعالمت 
میکند.
دانشآموزانرفع 
میپردازدوابهاماتموجودرابرای 
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دانشآموزان

فعالیتهای خالقانه

میشود موقعیت و شرایطی به وجود آید تا خالقیت فراگیران به ظهور برسد ،این خالقیت ممکن است ساخت
در این مورد تالش  
فایلهایآموزشی،یادرقالببیاننظارتودیدگاهجالبونواندیشو...دیدهشود:
پاورپوینت،تهیهوتولید 
میخواهیمروشیدیگربرایآموزشضربوتقسیمعددهایصحیحبیانکنند
الف)ازدانشآموزان 
ب)بااشیاءموجوددرکالسنمایشازضربوتقسیمعددهایصحیحراارائهدهند.
فیالبداههخلقشود.
بایددقتکنیمکهخالقیتچیزینیستکهازقبلتعیینشودبلکهچیزیهستکه 
ج :فعالیتهای تکمیلی
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دانشآموزان
شدهاند انجام داده و درس توسط یکی از  
مشخص 

فعالیت و کاردرکالس ها را توسط اعضای گروه که از قبل 
میشود.
آنهابرطرف 
میشودواشکاالت 
خوانده 
میتوانازسؤاالتزیراستفادهکرد:
فعالیتها 

بعدازخواندندرسوانجام
میشود؟
 .1ضرب/تقسیمعددهایصحیحچگونهانجام 
 .2تعیینعالمتدرضربوتقسیمعددهایصحیحچگونهاست؟
عبارتهایزیررابهدستآورید:

 .3حاصل

ب :ارزشیابی تراکمی (پایانی که بهصورت کتبی صورت میگیرد)
ردیف

1

عبارتهایزیررابهدستآورید.

حاصل

2

جاهایخالیراکاملکنید.
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-54
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ارزشیــابـــــی

سؤاالت

زمان:درطولتدریس

الف :تکوینی (در جریان تدریس)
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میگیردکهشامل:
جمعبندیایندرسصورت 
درانتهایجلسه 
 .1بیانخالصهدرستوسطمعلم(درصورتلزوم)
جمعبندی
 .2ارائهدیدگاهفراگیرانازضربوتقسیمعددهایصحیح
و ساخت
 .3ارائهدیدگاهفراگیراندرموردتعیینعالمتدرعملیاتضربوتقسیمعددهایصحیح
دانش جدید
ارائهشدهونقدآنتوسطفراگیرانواصالحتوسطدبیر
 .4نگاهیگذرابهمطالب 
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تکالیف فردی:
کتابهای کار که
متناسب با میزان یادگیری هر فرد و تفاوتهای فردی تعیین چند سؤال و معرفی بعضی از  
دانشآموزانبتوانندسؤاالتبیشتریرادررابطهباضربوتقسیمعددهایصحیحببینیدوحلکنند.

تکالیف و
اقدامات
بعدی

هرگروهتحقیقیدرموردکاربرد ضربوتقسیمعددهایصحیحدرعلوممختلفتهیهوهمچنیندرموردموضوع
اینمبحثمسائلیطراحیکردهودرجلسهآیندهتحویلدهند.

زمان4:دقیقه

تعیین

تکالیف گروهی:

تکالیف عمومی:
تمریناتصفحه25کتابرابرایجلسهآیندهدردفتربنویسند.
اقداماتبرایجلسهتدریسبعدی:مطالعهدرساینجلسهوروخوانیدرسجلساتبعد


منابع
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معرفی

کمکآموزشیازجملهریاضیکاملنویسندهجویامجد،ریاضیخیلیسبز...،
کتابهای 


