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 به نام خدا

 

 س نهمالک مدرسه: قهیدق 09مدت جلسه:  :خیتار تعداد دانش آموزان:

 یموضوع درس: عبارت ها صفحه: کننده:  هیته یمشخصات کل

 یاگو

شگر المتخلق، خود ساخته، ت ر،یمتفکر، عاقل، خالق، مومن، خودباور، دانا و بص ینسل تیترب) بهیط اتیو ح یاله فهی: خلیغائ ای یهدف آرمان

 (بودن یرانیمفتخر به ا رنده،یادگیخود و سالم،

 کردن دامنه و ساده کردن آنها دایو پ ایگو یدانش آموزان با عبارت ها یی: آشنا یهدف کل

 یاهداف آموزش

 اهداف ها و طهیح :درس  نینتظارات از دانش آموزان در اا عرصه 

 خدا خود دیگران عتیطب

* * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 دهد. صیها را تشخ یچند جمله ا -1 

 .کند کیرا تفک ایگو ریو غ ایگو یعبارت ها -2

 .اوردیب ادیرا به  یجبر یعبارت ها هیتجز -3

 .اوردیب ادیرا به  یجبر یاتحادها -4

 .اوردیب ادیرا به  یجبر یحل معادله ها  -5

 .روزمره تدبر کند یدر زندگ ایگو یدرباره کاربرد عبارت ها -6

 تعقل

  * 

* 

* 

* 

 

* 

 .خود باور داشته باشد رامونیپ طیدر  مح ایگو یبه کاربرد عبارت ها -1

 .نگرش مثبت داشته باشد  ایگو ینسبت به کاربرد عبارت ها -2

شکر گزار  دیدرس جد یها نیها و تمر تیو انجام فعال یریادگیپس از  -3

 .باشد

 ایمان

 * 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

 

* 

 .آشنا شود ایگو ریو غ ایگو یبا عبارت ها -1 

 .نشده را بداند فیتعر یایمفهوم عبارت گو -2

نشده  فیتعر ایآن عبارت گو یرا که به ازا یریکردن مقاد دایپ قهیطر -3

 .است را بداند

 .و اتحادها را بداند هیبا تجز ایگو یساده کردن عبارت ها قهیطر -4

 علم
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 .را جدا کند ایگو ریو غ ایداده شده عبارات گو یدر عبارت ها -1 

 دایباشد را پ ینشده م فیتعر ایعبارت گو کیآنها  یرا که به ازا یریمقاد -2

 .کند

 .را ساده کند ایگو یعبارت ها -3

 .را به کار ببرد یجبر یاتحادها  ایدر ساده کردن عبارات گو -4

 را به کار ببرد. یجبر یعبارت ها هیتجز ایدر ساده کردن عبارات گو -5

 .درست کند نتیدرس پاورپو نیا یبرا -6

 عمل

 

* 

 

* 

* 

* 

* 

 .درس تالش و عالقه نشان دهد یها تیحل فعال یبرا -1 

 .کند تیرا در گروه تقو یمیو ت یهمکار ی هیروح -2

 .درس ( عالقه نشان دهد ی) اشاره شده در ابتدایجدول ها هیبه ته -3

 اخالق

 سیروش تدر یبحث گـروهـ- 4پرسش و پاسخ - 3 میت یروش اعضا- 2و بسط مفهوم  افتیروش در- 1 یاز روش ها یقیتلف

 مکانات و رسانها آماده شده ی، پروژکتور و جدول ها و نمودارها یشینما یدهایال، اس کی، ماژ دی، معلم ، تخته سف یکتاب درس

  یآموزش یها

 – فیبه تکال یدگرسی–دانش آموزان  ابغی و حضور –طرح همگام با قرآن  اجرای – یم و احوالپرسالس دقیقه5

 و اتحادها یجبر یعبارت ها هیمربوط به حل معادله و تجز مطالب یادآوری

 یآماده ساز

عبارت  هیاتحادها و تجز نیها و حل معادله ها و همچن یاز دانش آموزان در مورد چند جمله ا یاز تعداد دقیقه19

 . گرددیپرسش م یجبر یها

 نیآغاز یابیارزش

و  دیدرســت کن یبیترک یدارو کی دیخواه یو م دیشــما پزشــک هســت نکهیمانند ا ییبا ارائه مثال ها دقیقه5

 .دیکن یم زهیانگ جادیباشد ا قیدق باتیترک نیتناســب ب دیبا

 زهیانگ جادیا

 و بسط مفهوم( افتی) روش  در ایگو یعبارت ها یقسمت اول : معرف دقیقه45

کنند و ارتباط  یتابلو را به دقت بررس یشده رو میکه جدول تنظ میدهیقرار م یتیدانش آموزان را در موقع

 .کشف کنند دو ستون را

 گروه یاعضا یگروه بند -1

 تابلو یرو ریبه فرم ز یجدول میتنظ -2

 خیر آری

 ،یاددهی ندیفرا

ضمن  یریادگی

 سیتدر
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 یایگو ریو غ ایعبارات گو یجدول باال را به دقت نگاه کنند . سپس به طور فرد میخواه یم رانیاز فراگ -3

 .مشابه قرار دهند یرا در جدول داده شده

را به صورت  جهیخود تبادل نظر کرده و نت یها افتهیخود قرار گرفته و در مورد  یدر گروهها رانیفراگ -4

 .دهند یم  لیمعلم تحو به یجدول

 یریگ جهینظرات خود را در مورد نت میخواه یم رانیگروهها را باهم جابجا کرده و از فراگ یبرگه ها -5

 کنند . ادداشتیدر همان برگه ها  گرید یگروهها دوستانشان در

و  تهایاز کل فعال یو جمع بند میپردازیم یاحتمال یو اصالح خطاها رانیفراگ جینتا یبه بررس انیدر پا

 .میده یآن ارائه م صیتشخ یو چگونگ ایگو یعبارت ها فیتعر

 (میت ی) به روش اعضا ایعبارت گو کیو ساده کردن  ایگو یدامنه عبارت ها نییقسمت دوم : تع

 مرحله اول:

 . میکن یم میتقس یمساو بایبخش  را ابتدا به صورت تقر نیا یها تیفعال: یفرد یآمادگ
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 نییدرس جهت مطالعه تع تیفعال کیهر فرد  یشده و برا یگروه بند یمناسب یدانش آموزان به گروهها

درس نشان داده  یدهایکند . در ضمن اسال یم یبردار ادداشتیدانش آموز پس از مطالعه  گردد . هر یم

 .کنند یآنها م لیو تحل هیتجز آموزان شروع به شده و دانش

 مرحله دوم:

 ایکردن دامنه و  دایپ تیمشابه دارند مثال ً )فعال تیکه فعال یگروهها دانش آموزان ی:از تمام یمیکار ت

 دیجد میت لیشوند و با تشک یکرده اند دور هم جمع م یبردار ادداشتی( و  ایساده کردن عبارات گو تیفعال

 لیخود را تکم یها ادداشتیکنند و پس از آن  یم سیداده و تدر حیتوض گریهمد  یمربوطه را برا تی، فعال

 کند . یگروهها و کالس نظارت و کنترل م تیکرده و معلم بر فعال

 مرحله سوم:

دانش آموزان قرار گرفته  اریسواالت در اخت دیو کل دیآ ی: از تمام دانش آموزان ، آزمون به عمل م یابیارز 

 کنند . یرا محاسبه م یو گروه یپردازند . نمرات فرد یخود م یابیو آنها به ارز

 مرحله چهارم: 

 .  ردیگ یدانش آموزان توسط معلم صورت م یمیو ت ینمرات فرد یو بررس می: هر ت  ینقد و بررس

 مرحله پنجم: 

 یصورت م میکند . پرسش و پاسخ در هر ت یانتخاب م سیرا جهت تدر یفرد میمعلم از هر ت :یجمع بند

 شود . یتوسط معلم داده م یلیتکم حاتیو توض ردیگ

 یکنند و نکات مبهم با روش بحث گروه حیدرس را با ارئه مثال تشر جیشود نتا یاز دانش آموزان خواسته م دقیقه19

 گرددیبرطرف م

و  یجمع بند

 یریگ جهینت

 شود.  یو حل کار در کالس ها در ادامه درس انجام م یمربوط به کار گروه یها تیفعال دقیقه19

 ارائه شده  یپرسش از مطالب درس

 تخته  یپا یانجام کار در کالس ها به صورت انفراد

 ها میت یپاسخ به سواالت و اشکاالت احتمال

 ینیتکو  یابیارزش

 یانیو پا

 بخش از درس در منزل  نیا یها نیحل تمر دقیقه5

 به کالس ارائه دهند.  یکه جلسه بعد ایو گو یجبر یدرباره عبارت ها یبه صورت گروه یمطالب هیته

 شده ارائه گردد. نییدر فرصت تع دیمرتبط که با یو دست سازه ها یآموزش نتیپاورپو هیته

و  فیتکل نییتع

خارج  یتهایفعال

 از کالس
 


