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 به نام خدا

 ملی درس برنامه اساس بر آموزشی طراحی

   شهر:     استان:            اول یعددها یادآوری :درس عنوان              هفتم  یه:پا          ریاضی :درسی ماده 

  

 دقیقه 05 مدت:     تهیه کننده: 

 نیدو عدد متبا -عدد اول و مرکب -ب.م.م  و ک.م.م دو عدد -عدد کیشمارنده ها و مضارب  آشنایی دانش آموزان با اهداف کلی:

  اهداف آموزشی )جزئی(

ها و  حیطه

 اهداف

 عرصه ها درس این در آموزان دانش از انتظارات

 طبیعت دیگران خود خدا

 گروه های مساوی تقسیم کند. را بهیا اشیا  از افراد  بتواند تعدادی( 1 تعقل

 ب.م.م اعداد را به صورت ذهنی بتواند پیدا کند.( 2

با بررسی مفهوم اعداد متباین بتواند مثالی)یک عدد اول و یک عدد مرکب(  برای آن ( 3

 ارائه دهد.

 با بررسی مفهوم اعداد متباین بتواند مثالی )دو عدد مرکب(  برای آن ارائه دهد.( 4

  
 

 
 

 
 

  

 کاربرد اعداد اول در زندگی عصر جدید را باور کند.(1 ایمان

 .باشد شکرگزار دیجد درس یریادگی و کاردرکالس انجام از پس(2

 
 

   

 عددهای طبیعی را بشناسد.( 1 علم

 شمارنده ها و مضارب اعداد را بتواند بنویسد.(2

 عددهای اول و مرکب را تشخیص دهد.(3

 نه اول است و نه مرکب را بداند. ،یکعلت اینکه چرا عدد (4

 اعداد متباین را تشخیص دهد.(0

  
 
 

 
 

 
 

 
 

  

توسط  تک تک دانش در کالس با شمردن اعداد طبیعی  "هُپ"با اجرای مسابقه ی (1 عمل

 ، زمانی که به عدد اول می رسیم بتواند هپ بگوید.موزانآ

جدول از را  در جدولی نوشته و اعداد اول در آن قسمت  155تا را عددهای طبیعی (2

 را رنگ آمیزی کرده و به کالس آورد.
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اری و که امروزه در رمز نگاهمیت درس پی ببرد  به درس عنوان یرتصو دنید با(1 اخالق

 .و در قبال جامعه خود احساس مسئولیت کند کدگذاری ها مورد توجه است

 .در گروه خود روحیه همکاری داشته باشد کند تالش درس های فعالیت حل برای(2

  
 
 

 
 
 

 

 

 بارش مغزی -مشارکتی )اعضای تیم( -پرسش و پاسخ روش تدریس

 رسانه امکانات و

 های آموزشی

 پروژکتور ، درس یدهایاسال ، کیماژ ، برد تیوا درس کتاب

آموزان، شروع کالس با آیاتی از قران کریم  دقت در وضع جسمانی روحانی دانشسالم و احوالپرسی، حضور غیاب و  آماده سازی

 دانش از خواستن حیتوض،  و رفع اشکال دانش آموزان درسی قبلی فیتکال به یدگیرس، )طرح همگام با قرآن(

 اطالعاتی درباره انواع عددها دارند؟ چهو اینکه  عنوان صفحه مورد در آموزان

 ارزشیابی

 آغازین

 پرسش در مورد مواردی که در سال هفتم خواندند:

 شمارنده ها یا مقسوم علیه اعداد تعریف  -1

 مضارب اعدادتعریف  -2

 ب.م.م و ک.م.م اعدادتعریف   -3

 تعریف عدد اول و مرکب -4

 :برای حل در کالس آماده شده در اسالید دادن چند سوال -0

 )تجزیه درختی( 33نوشتن  ضرب شمارنده های اول اعدد 

 (11و3)=

 (0و7)=

فرآیندددددددد 

 -یددددداددهی

یادگیری ضمن 

و  تددددددریس

ارزشدددددیابی 

 تکوینی

 آموز دانش و معلم یها تیفعال

 یم یبررس درگروه و شده حل یفرد صورت به آموزان دانش توسط کالسها در کارو  ها تیفعال اول: گام

 نیتر کامل که یگروه هر و شود یم سوال گروهها از ها تیفعال در شده مطرح یموردچراها در و شود

 حل ایو حاتیتوض اشکال در وجود درصورت و شود یم داده گروه یاعضا به مثبت نمره دهد ئهاار را جواب

 یم تیهدا درست جواب سمت به را آموز دانش ،موضوع به مربوط سواالت با معلم ها کالس در کار

 .کند

 دهد. یم حیتوض و داده ارائه را خود یدهایاسال معلم : دوم گام

آموزان به نوبت، عددهای طبیعی را بدین صورت که دانش .شود: مسابقه ای جهت ایجاد انگیزه بیشتر انجام میسوم گام

 بگوید. "هپ"رسد باید آموز عدد اول میشمارند و زمانی که به هر دانشبه ترتیب می

 .شود یم انجام از تک تک دانش آموزان درس یبند جمع یبرا یشفاه یها پرسش(1ارزشیابی 
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 حل کنند: به صورت گروهیتا  داده می شود  در اسالید، وال از قبل طراحی شدهدو س(2 پایانی

 ؟متباین باشد 9دو عدد مرکب بنویسید که با الف( 

 شمارنده اول دیگری نداشته باشد. 0و  2عددی بنویسید که غیر از ب( 

را  در جدولی نوشته و اعداد اول  155عددهای طبیعی را تا و در صورت امکان  کتاب 23صفحه  نیتمر حل ی:فرد تعیین تکلیف

 در آن قسمت از جدول را رنگ آمیزی کند.

 .به کالس ارائه کنند یمطالب در صورت امکان فناوری ارتباطات  در فصل نیا کاربرد مورد در: یگروه

 


